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KOKETĖ 

    Mano sužieduotinė maudės tyrame pavasario vandenyje. Jos kūnas jaunas, skaistus kaip tolimos muzikos aidas. 
    Upelio vilnys atsimuša į  jos kūną  ir supina apie kelius skaisčiausius pasaulyje rezginėlius-Beardsley'aus turtingus monus, 
peržvelgiamus batistus-svajones. Kuomet ji lenkias rieškučiomis vandens pasemti, jos jaunas kūnas žaidžia ir groja, o tą 
menkutę žmogaus sielą tarytum kas nuneša atsargiai kitan pasaulin, šiltesnian neg mūsų žemė. 
    Jos kasos, juodos, palaidos, per petį nusvirusios, mini moteriškumo ir poezijos šalį Indiją. 
    Ji ateitų ir savo dabiomis, moteriškumo pilnomis rankomis mane priglaustų, ir joks žmogaus vargas neišturėtų, bet ne - ji žiūri 
įstabiai savo tamsiomis akimis, ir jos kaitriausias palytėjimas nėra palyginamas su jos akių žvilgsniu. 
    Ji mato mane ir džiaugias. Tarp milijonų  gėlių, įvairių  ir skaisčių, o dar daugiau nematomų, sėdžiu aš, juodą  apsiaustą 
pasitiesęs. Mano poeto kaklaryšis dabiai užrištas, o mašioto rūbai skiria mane nuo žemės. 
    Tarp mudviejų  nematomos arfos auksinės stygos. Nežinoma ranka nuolat judina stygas ir supina baisią Meilės rapsodų 
nežinomą gaidą. 
    Ji prataria žodį  į mane, bet joks žmogaus žodis tiek neišreikštų, ką tasai nežinomas arfa grojimas. 
    Jai jauku tik su manim. O jauku jai visuomet. Pasaulis įvairus ir turtingas. Pasaulio galo nesimato. 

    Atėjo senis. Jis buvo įdusęs ir jo oda pageltusi. 
    - Aš noriu maudytis drauge su ja... 
    - Kuo daugiau kartų pasinersi, tuo ilgiau galėsi su manim maudytis. - Jos akys juokės ir kūnas koketavo. 
    - Nuvesk jį maudyklėn! - paliepė ji man. 
    Aš nuvedžiau senį maudyklėn po senais purvalksniais. 
    Senis ilgai ruošėsi; pagalios, padusęs ir didelėn kupron susimetęs, lipo vandenin. Jo krūtinėje gargėjo, ir aš girdėjau, kaip jo 
kaulai barškėjo. Senis pasinėrė kartą, antrą. 
    - Dar, dar kartą! - girdėjau linksmą moteriškės balsą. 
    Aš ilgai laukiau, senis vienok narstės ir narstės. Jam oran pasirodant, jo žilos gauros linguliuodavo pavandeniu. Jo akys buvo 
pablėsusios ir pasibaisėjimo pilnos, kaip žmogaus prieš mirtį. 
    Ilgą  valandą  stovėjau šalimais, savo minčių  negalėdamas sugaudyti, net jų  nustatyti. Upelio vanduo garsiai gurgėjo ir 
pavasaringai čiurleno taip pat dabar, kaip ir tūkstantis metų atgal. 
    Vėsioje seklyčioje liūdnas žmogus armoniką mėgino. Braškučiai ir balti dobiliukai stiebės prie jo per langą ir jam pritarė. 
    Ties paskendusio rūmo saulingais vartais trys baltos panos paslaptingai šnekučiavos. Virš jų buvo pilkas dangus su mėlynais 
protarpiais. 
    Senio nebuvo. 
    Aš ėjau senon vieton, kur buvo mano sužieduotinė, pranešti jai, jog senis paskendo. Mano širdyje buvo tarytum linksma ir 
kartu toksai neramumas. Bet mano sužieduotinės ten nebuvo. 
    Elegantinga lazda su parašu "Flirt" ir čekolados apypilnė dėžė. Laiškas. 
    "Suprask mane ir atleisk - kitaip negalėjo būti. Aš būsiu labai nelaiminga dėl Tavo kančios. Vienok taip turėjo būti. Jei gali, 
paimk saldainius ir mėlyną kaspiną nuo kasų, kurį skiriu Tau atminčiai. 
    Užmiršk - viskas praeis". 
    Aš nieko nepaėmiau, be lazdos su parašu "Flirt", su keistais sidabro vingeliais, iš kurių susipina vynuogių kekė. 
    Dilbtelėjau paberžėn - paberžėje ji lėkė su jaunikiu, liokajum ar vargoninku,- per tolį aš negalėjau įžiūrėti. 
    Jos šventos kojos mynė dirvos vagas. Kojos jos buvo apautos vien tik kojinėmis, o kūnas per liemenį buvo sujuostas vien 
tik juodu diržu. Vyriška ranka gulėjo ant jos liemens. 
    Jie abu garsiai šnekėjo ir juokės. 
    Paberžėje ji atsigręžė ir ilgai mojo man atsisveikinimui ranka. 
    Aš ėjau į vakarus. 
    Tylūs angelai, tarp balų  ir neužmirškgėlių bestovį, man kelią pastojo. Vienok jie buvo nekalbiai ir ramūs, ir jų kelias nežinia 
kur ėjo. Nesiliaujanti vis ta pati melancholijos melodija, privedanti prie vakarų raudonos žaros. 
    Kelias mano nesiliauja niekuomet. Aš nežinau, kaip pasaulis sutvertas, kaip ir nieks to nežino ir nežinos. Aš keliauju, o tas 
vabalas, kurio vardas: "laikas per daug ilgas", nuolat man širdį ėda. 
    Ten, kur kelias sunkesnis, man taką  padeda praskinti mano lazda su keistu parašu "Flirt" ir sidabro vingeliais, i š kurių 
susipina vynuogių kekės. 



    Vieną gražų Lietuvos pavakarį, saulei besileidžiant, grįžau savo tėvynėn, savo namų arčiau. Nors "savo namų" niekuomet ir 
neturėjau. 
    Ėjau plačiu nuo Raseinių vieškeliu, ties Šaltuonos staigiu kalnu. Kalnan tą pačią valandą kopė du gerai įžiūrėti širmiai, lengvai 
kaip žaislelį  veždami naują anglų  fajetoną. Dabiame fajetone standriai sėdėjo jauna moteriškė sporto pilku kostiumu. Rankoje 
laikė elegantingą špicrutą. Buvo įdomi. 
    Ilgai, kaip vien tik moteri škė  gali pažiūrėti, žvelgė  į mane. Akimis pasakė  tiek daug, ką  jokiais žodžiais niekuomet 
neišreikštum: pirmos valandos atvirumas, kraujo suplasnojimas, jausmu užliejąs himnas-marselietė. Ji, regis, atsisveikino. 
    Aš turėjau tiek drąsos ir noro, kad visai aiškiai šiepiau iš jos ir kvatojau. 
    Ilgai dar buvo matyti vieškeliu du bejudą širmiai, blizgantis fajetonas. Dabi moteriškė, besėdinti jame su botagu rankoje. 
    Už koplytėlės ir kaštanų alėjos dabi moteriškė su botagu rankoje pradingo. 

Geri kvepalai - didi pagunda sodžiuje. 
    Vienos dienos pokaityje savo seklyčioj, kaštanų gėlių pilnai pribirusioj, radau ant stalo begulintį įtariamą laišką. Jame buvo 
kviečiama, kad atvykčiau tūlan dvarelin prie Šaltuonos krantų, kur "taip ypatingai ramu, daug saulės ir tylos. - Tamstai bus 
čionai jauku". Ir staigiai, kaip ni čnieko nebūtų  - ji skaitanti Platono p. Dialogus apie meil ę. "Nes visgi toks slegiantis 
nelinksmumas kartais sodžiuje..." 
    Nors mano širdis, laiko įgadinta, pradėjo sparčiai plakti, vienok to aparato mechanizmas buvo tiek dar geras, kad išgėrus 
ramintojo - vandens stiklinę, sugniaužus laiško popierą, kaip ir kieno jausmą  sugniaužus, tapau visai ramus ir budrus. 
Atsisveikinau, paėmiau lazdą į rankas, tarbą ant pečių ir žengiau į šio plataus pasaulio visai priešingą nuo Šaltuonos pusę. 

    Tat buvo viename dideliame Austrijos mieste. 
    Skubau tamsia sena gatve sporto aikštelėn teniso žaisti. 
    Čirškėjo žvirbliai, švietė kažkur saulė. 
    Buvo tylu. 
    Viename seno tipo name pamačiau ant lango berymojantį keistą sutvėrimą. 
    Tat buvo moteriškė. 
    Ji buvo apsivilkusi rausva, didžiai dekoltuota bliuze. Rankovių gale, ant kaklo ir krūtinės buvo prikergti be galo keisti platūs 
rezginiai. 
    Tai buvo kažkoks seno žmogaus lipinys. Iš bejėgės masės - bevalis stuomuo. Bejėgės rankos pridurtos prie raukšlėtos 
senos krūtinės. 
    Tai buvo tešla. 
    Plaukai, nepaprastai gelsvi, "lininiai", žėrėjo rausvais kaspinėliais rūpestingai sumegzti. Kaklas buvo taip pat sujuostas rausvu 
kaspinėliu. Ant lūpų, paakių ir skruostų matės kosmetikos ir dažų gausios žymės. Vienok tas įstabusis menas-mada, kvepalai ir 
kosmetika, dar ne visų pripažintas, nieko negalėjo pagelbėti, tik dar daugiau pabrėžė šio sutvėrimo koktumą, senumą. 
    Šalia šios moteriškės, čia pat tarpulangėje, tūnėjo šuva. Ne toks kaip paprastai miesto ponių  mėgiamas: serterjeras ar 
pinchere-blusa, bet baltutis, kudlotas, bevalis, su kaspinėliais ant kaklo ir kitur. 
    Kuomet ši moteriškė pamėgino sukreipti lūpas į malonų nusišypsojimą, mano širdis, gyvenimo įgadinta, ko tik nestraktelėjo, 
bet, suėmus tenisui muštuvą, skubau į žaislo aikštelę, kur buvau numalšintas skaidrių balsų. 

KOMEDIANTAI 

Humoreska 

    Kumetienė, minkšto pakulinio patalo sušildyta, nubudo ir daugiau negalėjo užmigti. 
    Už lango kažkas šiurenos ir įtariamai šnabždėjos. 
    Pagalios langan pabarškino kalaviju du svetimos žemės kareiviai. 
    Du kartu savo gyvenime kumetienė buvo panašiai išsigandusi. Pirmąkart, stojant pirmon išpažintin, ir antra kartą, kalviui 
replėmis dantį  traukiant. 
    Iš to išgąsčio kumetienė gavo rožę. 

    Žemę užpluko svetimi žmonės. 
    Gyventi buvo neramu. 
    Prasidėjo karas... 
    Kumetis-proletaras ėjo tamsiu varymu smulkiam lietui į nugarą ir kitur plakant. 



    Jis dėkojo Dievui, kad jis yra jį  išvedęs "iš Egipto žemės", nelygu jo siela blaškytųs su Toska, jai nuo Romos aukštų sienų 
puolant ir dar vis tebepuolant nuo Europos kartoninių scenų. 
    Kuomet arkliai buvo užkinkyti, visi susėdo ant aukšto kaip kalnas vežimo ir truktelėjo. 
    - Tamsta namų dabok, paršų kamaron nesuleisk, - įkvėpė šeimininkė kurčiam seniui. 
    Vieškelį pasiekus, sutiko daugelį pažįstamų. 
    Priešakyje, širmą žirgą apžergusi, kinksnojo rudaplaukė žmona, laikydama glėbyje vaiką. Kažkoks ūkininkas vežė  į kalvę 
akėčias taisyti: 
    - Žmogau, ką tu veiksi su savo akėčiomis? - šiepė minia. 
    Menkysta! 
    Visiems buvo linksma, įspūdinga. Visi iš džiaugsmo liežuvius iškaišiotų, jei tat būtų galima. 
    Važiavo į didelę Mugę, karo aranžeruotą - linksmumo patvarą šaltinį. 

_____________  

    Dvare visi ramiai susėdo už stalo ir valgė. Po stalu landžiojo velniukas šposininkas ir žnaibė visiems į kinkas. 
    Kaliošais avęs, ispaniškų rankovių ilgas karūnėles išleidęs, šventą brevijorių vartydamas, slyvyne vaikščiojo kunigas. 
    Kieme vyrai nevykusiai mindė naujintelį, blizgantį pavogtą dviratį, norėdami juo pavažiuoti: 
    - Pašauk Joną, jis Amerikoje buvęs, dviračiu mokės pavažiuoti. 
    Atbėgusių piemenų gauja savo klyksmu kaip stiklą suardė tylą. 
    - Dėde, tamstos arklius užgriebė! 
    - Tamstos arklius muša. 
    - Su kucinais... 

_____________  

    Eglyne sėdėjo jaunas studentas ir jauna princesė batisto baltais rūbais, gan gražiai pasiūtais. 
    Kunigo šeimininkė turėjo ypatingai gražią ranką - stebuklas mūsų eglynuose, stebuklas Paryžiaus langų parodose - ta grakšti 
parafino rankutė su mėlynomis gyslomis ir mėlynu krauju. 
    Liepsna palietė jos širdį, ji nesiorientavo, bučiavo jį  savo lanksčiomis rankomis, glaudė jo gaurinuotą galvą-kudlas prie savo 
krūtinės ir prašė nieko nesakyti. Per veidus nužėrėjo du skaistūs žemčiūgai. 
    Studentas pratarė: 
    - Bėkim iš čia - toks dabar metas! 
    Pasigirdo kunigo-šeimininko šauksmas, ji suvirpėjo, pašoko, palytėjo jo galvą  rankomis, pabučiavo į  kaktą  ir verkdama 
nubėgo per girią. 
    Namie pasiliko nedavirtų uogienių puodas ir kelio ruoša. 
    Studentas susiglaudė ant samanų ir užmigo. Per sapną matė savo draugą, gulintį sanatorijoje ant turpynės. 
    - Bėkim iš čia - ko tu čia guli! 
    - Mano ligos diagnozė greit bus padaryta. Dvidešimt keturis kartus blauzdų  kaulai trūko ir dantys pradėjo byrėti, du jau 
ištraukė... 
    Tarp alksnių vaikščiojo daktarai, vilkę baltais kiteliais, ir žiūrinėjo ligonius. 
    Besiriejančių piemenų gauja prikėlė jį  iš miego. 
    Mušėsi dėl užgriebtų arklių pievoje. 
    - Užeik iš užpakalio ir duok jam į  galvą! - saukė šeimininkas, įkibęs žmogui į krūtis. Kumetis užbėgo iš užpakalio, užsimojo 
baisiai kurpe ir skėlė tiesiog žmogui į galvą. 
    Viskas pradingo. Žmonės pavirto pelenais. 
    - Žmogų užmušė! 
    - Kas užmušė? 
    - Kaip tavo vardas - ar turi pasą? Iš eglių  šakų  ir samanų  lindo pilkos esybės. Ant rytojaus atvažiavo svetimų  žemių 
kareiviai, sunkiomis haubicomis vežini, ir išklampojo visus rugius ir pievas. 

    Dievas Smūtkelis, medine ranka pasirėmęs, aukštai rymojo ant dangaus, mediniais pilkais skritulėliais išdabinto, ir abejudinai 
žiūrėjo į žemę. Šalia jo stovėjo dievas pakalikas, žmonių nuodėmes ištobulintu kinematografu įvairiai užrašinėdamas. 
    Sename eglyne klykė šeinė katarinka, kažkokio senio sukama. 

DIDELĖ NUODĖMĖ 



    Jis įgijo didelio turto, prekėmis prigriovė sandėlius, jo akcijos kasdien pradėjo kilti, bet siela jo nuolat veržėsi prie lietuviško 
darželio su aukštomis rožėmis, senas gonkas apkibusiomis. 
    Prie šventadienio nusileidžiančios saulės. 
    Vargonai, groję per ilgą dieną Bachą, paskutinį kartą atsiduksėjo, ir viskas aplinkui nutilo. Tamsiame sode su apkerpėjusials 
medžiais ir žole, sugrubusia nuo amžinos sambrėškos, prasidėjo moterų, vilkusių baltais krinolinais, ir vyrų šilko frakais tylus 
meilės menuetas. Muzikos garsai dar blaškėsi nuo seno svirno, pakrypusio ir apleisto, ir ka štonų  šakų, nuo sunkių  žiedų 
nusvirusių. 
    Po šitais žydinčiais medžiais buvo susiglaudęs senas svirnas su daugeliu tuščių prieklėčių, nukabinėtų  fotografijomis žmonių, 
Amerikon išvažiavusių. 
    Ant gonkų  išeidavo ir tarp pilkų stulpų rymodavo jauna mergaitė šviesiais šilko rūbais su mėlyna tulpe, prisegta prie krūtinės. 
Tarytum liūdinti, tarytum besiblaškanti kaip šitie melsvi dangaus debesėliai. 

    Ji primindavo jam mimozos gėles, kurių kvapsnys taip skaistus, kad gali pasigerti. 
    Sušukavęs savo plaukų  likučius, gražiai frakuotas, jis atsidurdavo tarp restorano palmių  ir restorano muzikos manieruoto 
posmo. Muzika nykdavo. Moterų žvilgsniai ir moterų dekoltuotos nugaros, įspraustos į  gražius kostiumus, mindavo jam greitai 
praeinantį gyvenimą. Dalenkdavo vyno taurę ir kart su stiklo dzingtelėjimu pradėdavo jo sopulis vystytis. 
    Restorano kampe stovėjo atstu viena jauna mergaitė  su mėlyna tulpe ant krutinės. Jos žvilgsnis tarytum klausė: "Kodėl tu 
neini prie manęs?" 
    Kur ji? 
    Sodžiaus bažnytėlėj angelum bemušant, jis eidavo vienas tuščiais sodžiaus keliais pasivaikščioti ir apie ją pagalvoti. 
    Kuo daugiau šis žmogus dirbo, tuo daugiau turėjo vargo, pelno ir neramaus jausmo artimos mirties: dabi vie šnia su 
išblyškusiu veidu, apsirengusi šilko juodais rūbais, spaudė, tykodama savo vėdyklėliu, jo durų skambutį... 
    Kambario auksinėje sambrėškoje ties sunkia uždanga stovėjo vienumoj moteris, liūdnai žiūrinti tolyn; ant divono voliojos, 
žaidė kaip meškinėliai jos vaikai. 
    Palikęs savo žmoną, vaikus, surinkęs savo turtų likučius, jis ryžosi tolimon kelionėn. 

    Jau buvo vėlybas ruduo, kai jis pasiekė  savo prigimtą  sodžių. Rudens oras buvo vėsus, skaistus ir permatomas iki pat 
dangaus aukštybių. Virš rugienų slankiojo ūkai, užkliūdami už kai kur pasilikusių  rugienose ramunių. Patvorys buvo nudabintas 
jaunų, dekoratyvių, kaip kokiame parke sustatytų šermukšnių su raudonomis svariomis kekėmis. 
    Nuėmęs nuo savo trustininko galvos kepurę, jis apsižvalgė  aplinkui ir pamatė  savo numylėtinės sodybą, namą  su baltomis 
langenyčiomis. Beblizgančią tarp gluoksnių kūdrą. Galbūt ir ją. Čia nutarė pasilikti ir praleisti savo gyvenimo dienas. Iš likusio 
turto jis pradėjo statyti žalioje girioje didelį  rūmą su mėlynomis baliustradomis, atšokančiomis nuo rūmų  ir pridengiančiomis po 
savimi visą apylinkę. Jam buvo brangu kiekvienas šapalėlis ir viskas aplinkui saugotina. Dievmedėlis, bailiai išsikišąs iš krūmų, 
avietynai ties samanotomis tvoromis, nušienautos pievos ir seni ąžuolai pievoje - jo jaunybės draugai. 

    Apsivilkęs rudine sermėga, naktį, kaip jaunomis dienomis, jis žengė  šlapiais takais tarp dirvonų  prie jos sodo. Sukibusių 
vyšnių viršūnės veržėsi per tvorą ir šnabždėjo savo kietais sudrėkusiais lapais: "Jis jau atėjo, jis jau atėjo. O mes jau pasenom". 
    Stuktelėjo vartelių klemka. Kaip pirma. 
    "Čia kiekvienas mano atsidūksėjimas". 
    Virš visa ko buvo išsiveržęs senas išsišakojęs tapalas, viską žinąs, nelaimę lemiąs. Medžių viršūnės lingavos ir kalbėjos tarp 
savęs, tarytum rokoko riteriai ir damos, atsimodamos vėdyklėlėmis, gracingai žengė  įstabujin šokin, o medžių kamienai buvo 
užtempti gelsvomis skraistėmis - nusileidusios saulės ar naktinės žaros. 
    Rasoti jurginai mušė jį per ranką ir bučiavo. 
    Iš mokslo sugrįžęs, jis buvo čia vaišinamas geros tetutės ir skaisčios kaimynės tautiniais rūbais. 
    - Liktum tamsta čia...- šiepė šeimininkė. 
    - Jam reikia į mokslus eiti, - atsiliepė kažkoks pesimistas. Sutvaksėjo gryčios klemka, ir žolė sušlamėjo nuo besiartinančios 
moters. Ji buvo pasenusi, įgeltusi, sulėsusi. Motina keletos vaikų. 
    - Sveika mano sužieduotine! 
    - Aš tamstos nepažįstu. 
    - ? 
    - Pažinimo nevertas žmogus... 
    Jis paėmė jos įvargusią ranką ir ilgai bučiavo. 
    - Kaip tu gyvenai tą visą laiką? 
    - Kodėl tu mane apleidai?.. - Ji sudribo ant jo peties. Jis pažino tuomet meilės aukščiausią laipsnį. 



    Mirė balta jauna. Varpai gaudė upelio dugne, kur atsimušė balzgani debesys, ant kurių plaukė aniolai. Gluoksnių pumpurai 
išsprogo, nors tai buvo ruduo. Žmonės taisės kulti ir medžioti kiškius; kunigas išrašė sau daugiau laikraščių žiemai praleisti, o 
moterys pirko "zingerį" vyrų rūbams sužiūrėti. Sutriško ledai, ir iš ledų išaugo neišpasakyto skaistumo žibuoklės iš ultramarinių 
safyrų, neišpasakytai kvepiančios. 
    Gyvenimas buvo nemirtinas ir siela įstabiai sutverta. 

VAGIS 

    Kaip gerai turėti savo namas. Savo namas, šiluma. Pilna troba žmonių, pančius vejančių. U ta ta, šilta, gerai! - Taip gali 
manyti žmogus, kuris kaip šuva išguitas po pasaulį bastos. 
    Užrūkytoj ir dūmų prileistoj gryčioj seni žmonės pasakojo apie senos gadynės plėšikus, kaip jų pavogti arkliai buvo riSami 
prie medžių, kaip arkliai iš bado žieves graužė, kaip kunigams įkaitintais virbalais padus svilino. 
    Vaikas, drožinėdamas lentelę ir norėdamas iš jos smuiką padaryti, svajojo ir klausė. 
    - Nagi, kad dabar ateitų  per prisnigusį  darželį  plėšikas... Plėšikas rodėsi vaikui aukštas, malonus, gražiais juodais rūbais 
apsirėdęs, lyg kunigas su blizgančiais kaliošais. Kodėl jam taip rodėsi - jis nežinojo. 

    Šiandien ištiko nepaprasta diena. 
    Vagys pavogė tėtei tiesiog iš kūtės arklį. 
    Sukvietus talką ir padarius oblavą, arklys buvo rastas, o vagis sugautas ir, į rogių dugną įmestas, namon parvežtas. 
    Namon parvežus, vagis buvo pririštas gryčioje prie skersinio spyrio, veržiančio įgubusią sieną. Vienmarškinis, žado nustojęs. 
Virvės buvo giliai įsipjovusios į  bicepsus, galva nusvirusi, su pramuštu smilkiniu ir krauju, u žkrekusiu ant grubių  atlapių 
marškinių, rodančių jo geležinę krūtinę. 
    Visi išsiskirstė, kas valgyti - svečių priimti, kas arklių - rogių sužiūrėti. 
    Vaikas tyliai stovėjo ties piktadariu, lyg jį kas būtų tvirtai laikęs. Jis negalėjo atspėti, kur jis bus jį matęs. Rarotų vaizdas minė 
jam šį piktadarį: žalias veidas, suplėšyti marškiniai, pasvirusi galva... Dideliame altoriuje prikaltas ant kryžiaus Kristus turėjo 
tokio pat panašumo. 
    Kas tai "piktadarys"! 
    Šiaudą iš lovos ištraukęs, pasuoliu atsargiai prišliaužęs, jis badė vagiui šiaudu į nosį. 
    - Tu esi galingas, tu gali vienu žvilgsniu trenkti mane žemėn, bet tu nieko negali man padaryti, - taip klojosi vaiko galvoj 
minčių chaosas. 
    Vagis, atvertęs raudonas akis, pažiūrėjo kokliai po gryčią. 
    Būdamas tikras ūkininkas, žinodamas, kad su plėšiku reikia elgtis, kaip įstatymai liepia, šeimininkas paklausė  tikro 
veidmainio balsu: 
    - Gal, sveteli, pusryčių nori?.. Kiaulienos? 
    - Greit patį pavaišinsiu kiauliena. 
    Vagis nubudo. Pajuto, kad bėda artinas. Pasiryžęs buvo stoti už savo "razbainišką" garbę  ir atsakinėjo tyliu, pyktį 
sukuriančiu balsu. 
    - Tylėk, vagie. Tuoj tave čia pribaigsiu. 
    - Pamatysime, kuris pirmą.  
    Vagies galva atšokinėjo į pasienį, o blauzdos buvo mušamos batų su pasagaitėmis. 
    - Štil! - nusidirbusio ir pavargusio žmogaus balsu šaukė šeimininkas, išbėgdamas iš trobos, nors vagis ir nemanė atsakinėti, 
tik piktos ugnies akimis lydėjo šeimininką. 
    Vaikas, užlindęs į palovio tolimiausią kampą, žiūrėjo nubudusiomis akimis į šitą baisią komediją. 
    - Tėtė, sako, geras, bet kam taip baisiai muša vagį! - skaudžiai suspingsėjo vaiko smilkiniuose. 
    Vaikas pasiryžęs buvo išliuosuoti vagį. 
    Kas bus toliau, jam šią valandą nerūpėjo. Jį niekas dabar negalėtų sustabdyti. 
    Ilgai valandai praslinkus, kuomet sunkiai pradėtasai darbas buvo veik baigiamas, jis sumanė paklausti: 
    - O tu man nieko nedarysi - tėtės nemuši? - Paskum su vyrišku budrumu pridėjo: - Žinai, toliau galiu neatraišioti! 
    Vagis buvo veik visai išliuosuotas, ir vaikas negalėtų kariauti su tokia pajėga, kaip pavasario upės beplaukią ledai. Nuteistas 
žmogus tylėjo įbedęs akis aslon. Jis galbūt pergyveno geriausias valandas savo amžiuje. 
    Kuomet paskutinė virvė nusmuko nuo vagies, jis, kupron susimetęs ir nenormalus, neskubėdamas atsidūrė prie durų. Kažką 
murmėdamas, tarytum: "Vaike, sudieu", sugniaužė jį visą ir prispaudė prie krūtinės. 
    Dviejų kankinių "sudieu". 
    Vagis lūkuriavo. Vaikui ašaros pripildė akis ir pradėjo byrėti per skruostus ant jo pilkų su mėlynomis juosčiukėmis trinyčių. 



    Jo užgimusioje šią valandą sieloje suskambėjo krikštolinio gailesio šviesios jūros. 
    Jis šią dieną tapo įrašytas žmonių  tarpan. Jis pajuto tokį  ilgesį, tarytum tas vakaras niekuomet nesiliautų. Nematęs didesnių 
misterijų, pajuto šiame daug brangaus. 
    Vakare vaikas išgirdo, kad vagį  sugavo, pririšė prie geltonų mažų šlajukų  ir vilko per sniegą, bet šio fakto jis neanalizavo. 
Jautė tiek tvirtos valios ateičiai. 

SACHARA 

    Jis važiavo miestan. Tat žinojo visi. 
    Vaikas, nelaukdamas tėvų, pirmas atidarė duris į dvarelio seklyčią ir nustebo: seklyčia buvo gražiai išpuošta, labai apšviesta, 
pilna žmonių ir jauki. 
    Vaikas buvo striktelėjęs atpakaliop, bet susilaikė. Tai nepridera jam. Jis pradėjo sveikintis paeilium su visais. 
    Susibūrė vaikų kuopon. Žaidė. Šaudė dovanotais pistoletais į kartoninį siekį. 
    - Ar ponas Mykolas važiuoji miestan? - užkalbino jį "Stasiūnė", dešimties metų mergaitė. 
    Jam patiko "ponas" ir nustatė pobūdį  tolimesniam pašnekesiui. 
    - Taip, šiandien. Neužilgo. Reikia nepasivėlinti traukinin. 
    - Šiandien! Tuojau? - suskubo atsiliepti apstojusi jį vaikų kuopa. 
    Jis norėjo žaisti: kunigas ir altorius (taip vaikai žaidė), bet susigriebė: tai ne jam. 
    Stasė, gražia suknele apsirėdžiusi, graži, priėjo prie jo, stovinčio susimąsčius atstu nuo vaikų ties alyvomis. Pagyrė jo brolį: 
    - Jis įdomus. 
    Tat vaikui labai nepatiko. Jį užgavo, kad kas nors kitas, be jo, gali būti įdomus. 
    Jis skaitė daug knygų. 
    Vieno žodžio jis negalėjo suprasti. Tai žodis: meilė. Kas tai? Argi Stasytė? 
    - Aš sakau sudieu tamstai. Reikia važiuoti. Sudieu, Stasyt. 
    Stasė vos neverkė. 
    Sudieu... 
    Vežimas, įgrauždamas savo tekiniais gilias vagas į vieškelio patižusį kelią, ilgas valandas tarškėjo stoties linkui. 
    Krapnojo nejaukus rudens lietus. 
    Gūnia užsimetęs, nauju švarku apsirėdęs, jis kalbėjosi vienas su savim. 

    Tamsi seklyčia slibinų saugoma ir nakties prislėgta. Net stogas subraškėjo ir troba sulindo žemėn. Langai iki pažemės. 
    Seklyčioj, kurioj būdavo pirma taisomos krikštynos, susirinkimai, valgomi "mazurkai" ir geriama skani arbata su uogienėmis, 
dabar guli lavonas. Jo dėdė, miręs nuo padusio. Su ilga pageltusia nosimi, išsikišančia iš karsto. 
    Lavonas, įsitvėręs braškančiais pirštais į eglyno briaunas, keliasi ir sako: 
    - Vaike, bėk atnešk man taboko. Stambuolio! - Ir vėl atsigula. 
    Vaikas vienas. Seklyčioj nieko nebeliko. Be žmonių, likusių gryčioje, į kuriuos nenubėgsi, lavonui kelią pastojus. 
    Senis, saugojęs trobą iš lauko, prikišęs prie mažo langelio sušalusią barzdą, sako: 
    - Vaike, kodėl neklausai? Bėk, atnešk dėdei taboko!  
    Balsas iš seklyčios ramiai atsiliepia: 
    - Mykoliuk, paduok man žvakę, aš negaliu skaityti "Gazeta swiąteczna". 
    Nesiprausęs kipšas bezliepyčia, užsikoręs ant krosnies ir pasiųstas turbūt vėlės nepražiopsoti, besiraižydamas savo 
pakulotomis blauzdomis ir besinarplinėdamas, nuvertė nuo zimso liktorių ir pilkąjį muilą, tetos padžiautą. 
    Vaikas stiebiasi ant lovos ir žiūri. 
    - Stasė... 
    Stasė nemiega, bet ji bijo atsiliepti. 
    Atsargiai eidamas ir bijodamas, kad jį kas nenustvertų, jis prisiartina prie Stasės ir atsisėda ant lovos briaunos. 
    - Aš čia. Tu nebijok. 
    Nepaprastai širdingai kalba abu drauge "Tėve mūsų", nors su korektūros klaidomis ir skubiai. Tylu. Jie susiglaudžia ir klauso 
šios įstabiosios tylos ir užmiega. 
    - Vaikai, vaikai, kelkitės! Aje aje. Tai gėda su mergoms miegot!.. 
    Namiškiai sugrįžo su svečiais pakasynosna. 

    Šalia jo vežime, ant sudrėkusių  dobilų, taip pat gūnia užsitempę, o užsitempę per daug, kad net veidų  nematyti, kukždasi 
rudasis kalvis - vaiko palydovas toliman miestan, važiuojąs savo akių  gydyti, ir merga, važiuojanti į  savo brolį  miestan 
uždarbiauti. 



    - Martynai, leisk...- čirpia merga. 
    Kumetis, tabaluodamas į visus šonus, kaip be kompaso paleistas į  jūras laivas, virtuliavo ir snaudė. 
    Tat - vežimo įgula. 
    Kas ta meilė? Maža, didele raide rašoma, minima romanuose. 
    Suščiuvo paukščiai. 
    Nedrąsiai praskleidė tamsų dangų pazara ir pažvelgė ūkininkų pasaulin savo skaisčiu, kiek pablyškusiu dar nuo sopulingos 
nemiegamos nakties auksiniu veidu. 
    Stoties kaminai rūko. 
    Iš tolumos tarškėjo pailsęs traukinys. 

    Miestas didesnis už eglyną, kur žmonės be perstojo važiuoja, šaukia, ūžia, gąsdina. 
    Išlaikęs kvotimus, vaikas buvo įjungtas gimnazijon. 
    Papildęs savo enciklopedijos žinias, jis skaitė kas pakliuvo. O taip pat mokėsi geografijos. 
    Bute tuščia. 
    Nuo naujai išdažytų langų kvepia laku ir dažais. 
    Ties krosnim atsisėdęs pradeda: 
    - Sachara - nepereinami smėlingi tyrai su oazėmis keleiviams atsigaivinti... 
    Jis stabtelėja. Stop! 
    Jis sugavo naują mintį. 
    Jis gali padaryti garvežį, einantį nuo klojimo iki jaujos lauke. 
    Reikia paimti katilas, pritaisyti triūbos... 
    Jis moka padaryti garvežį. 
    Arba, dar geriau, įsukamą laivą, upe leidžiamą. 
    Jis atsistoja ir matuoja atstumą nuo krosnies iki lango. Tokio ilgumo bus laivas. Čia bus mašina, čia bus Stasei... 
    - Sachara - nepereinami tyrlaukiai su labai silpnai apsireiškiančia gyvūnija. Tik oazės keleiviams atsikvėpti. Nesuradus oazių, 
visi karavanai ir keleiviai gali žūti. 
    Jam Sachara atrodo kitaip, negu rankvedyj atvaizdinta. Nustoj ęs svajoti apie indijonus, daugiau dom ėjosi tikybos 
klausimais. Kad nuo jų  atsikvėptų, kad greičiau juos išrištų  - kelionė. Rytų  žmonės su baltais apsiaustais, "minties 
koncentravimas" ir - tyrlaukiai. 

    - Su manim geriau atsitiko... 
    - Mergos? 
    - Je. 
    Kalbasi priemenėje du liokajai. 
    - Pasiuntė mane pulkas kaipo pulko raštininką miestan. Nors užsimušk, kambarių  viešbučiuose nėra. Įvargau, o rytoj 
darbas. 
    - Tai užėjai į mergas... 
    - Je! Sulygau, užkalbintas vienos juodplaukės (geltonplaukės - ne mano skonis). Išmiegojau, susišildžiau. O rytoj - vis vien 
tie patys trys rubliai. 
    - Tai boboms vis blogiau. 
    - Na, nesakyk. Sostinėje aš žinojau namą, kur buvo užlaikomi vyrai. Švarūs, krakmoluoti, išskusti. Ateina kokia nuometuota 
motera. Paskambina. Atidaro - įleidžia. Pabaigta. 
    - Je! 
    Vaikas žiūri pro langą į gatvę. 
    Restorano sodely griežia automatiškai įsukami vargonai. Jiems pritaria dzilinguodami ir ūždami skaidrūs skambučiai. 
    Ties jaunomis drebulėmis sustatyti staliukai. Merginos geria šnapsa, valgo paspirgintas bulbes ir juokauja su vyrais. 
    Vos neverkdamas vaikas klausia: 
    - O! Kas ta meilė? Tik aš sužinočiau. 
    Vaikas nori eiti į draugus, surengus draugiją, laivais irtis. 
    Tarnai išeina. 
    Jis lieka vienas bute. 
    Išima medinę stambiai sukaltą dėžutę ir skaito laišką. 
    Paprastas atvirukas. Viena bavarietė, vyniojanti siūlus kamuolin, ties ja žaidžia katinėlis. Pro beržu kamienus - pavasario 
pievos. "Mylimas Mykolai..." 
    - Aš ne dzert acėjau... jau! 



    Butan įsiveržia girta kaimynė tarnaitė-tešla. Šoka. 
    Su ja šoka jo namų tarnaitė. 
    Kviečia degtinės paragauti. 
    Jis nenori, bet, vyriškumo verčiamas, - be to, jam pinigų  pristigus, jis yra pasiskolinęs iš tarnaitės septyniasdešimt tris 
kapeikas žvaigždėto dangaus atlasui pirkti, - išgeria. 
    Beždžionė tampo jį: "Šok, šok!" 
    - Ula la. Uha! Bobos sukibusios šoka. 
    - Savo mielų prilunkic acėjau... jau! 
    - Česnako, dešros duokit! Raugytų agurkų. 
    - Ve ve-e! - verkia ragana. 
    Jis išvaro jas. 
    Jis suglaudžia savo turtą - eglinę dėžutę, talpinančią laiškų pundelį, sudžiūvusią rožę ir dienynį, ir išeina miestan. 
    Jau vėsu. 
    Sachara taip arti. 
    Jis net palmėn susidūrė. 
    Arabai tokie narsūs, kaip ir jų arkliai. 
    Jam prisimena Mickevičiaus Jaguarai, Lietuvos pievos ir Lietuvos pievų  gražiausioji gėlė, kurią jis neužilgo kaip riteris, iš 
kovos sugrįžęs, pamatys. 

UŽBURTOS JACHTOS 

    Vienoje didelėje sanatorijoje, kurios baltuosna rūmuosna atsimušdavo jūrų  biriuzinės vilnys, gyveno žmogus, vardu 
Kajetonas, pavarde Smilga. Kajetono vardas galėjo nurodyti balamūto padermę, o Smilga tuštumo simbolį, nors nei šis, nei 
kitas šiuo atveju netiko, nes Kajetonas buvo žmogus statkaunas ir turėjo gan jauną ir padorią žmoną, be kitų šeimynos narių. 
    Šios dienos sunkią duoną Smilga uždirbdavo kaipo divonų  dulkintojas sanatorijoje. Jo barzda buvo pašepusi, dryžiuota, 
baltais sklypeliais išdažyta nuo visa ką ėdančių dulkių. Veidas pailgęs. Pro akinius degė du žiburiu. 
    Sistemingai gainiodamas dulkelę  po dulkelės iš divonų, tapčanų  ir kitų  padarų, jis, kaipo vienas ilgiausiai sanatorijoje 
tarnavusių, žinojo ne tik pačios sanatorijos visą  sistemą  ir smulkmenas, bet lengvai galėjo įspėti naujai atvykstančių  svečių 
elgimąsi ir jų  buitį. Lyg didelio mechanizmo daugelis tekinėlių, kuriuos jis prasto žmogaus būdu akylai sekė, dėstė, na, ir 
pagalios patsai padėdavo sukti. 
    Neseniai atvykęs belgų pasiuntinys didelio koridoriaus tarpduryje drūčiai bardavo dručkę tarnaitę, net sienos braškėjo. "Tfu! 
- pasipiktino Smilga. - Iš kur tiek spėkos imasi?" 
    Eidamas koridorium, ties vienomis durimis pamatė  gražiai iššveistus batukus, bronzinės spalvos, su aukštais auliukais. 
"Artistė", - pamanė  sau Smilga ir pro pravertas duris pamatė  ir pačią ponią  ryto apsiaustu, su žalia papūga bežaidžiančią. 
Gražios apvalios rankos nuogos iki pat pečių. 
    Ponia, pasiklausus Smilgos, kelintą valgoma čia pietus, ar taisomi šokiai, ramiai žaidė su paukščiu, tarytum šiepdama iš jo. 
"Na ką, ir tas žmogus!" - galima buvo matyti iš jos akių. 
    Beeinant ilgu koridoriumi, raudonas mefistofelis šnabždėjo jam į  ausį: "Žmogau, ko snaudi? Ar negali ir tu daryti "kuracijos" 
kaip tasai belgų pasiuntinys?" 
    Praėjus sunkiai dienai, Smilga paimdavo šventą knygą  ir sėdėdavo ramiai savo namuke sanatorijoj, sužydusių  žemčiūgų 
apkabintame. 
    Vėsus, dekoratyvus, vakaro melsvumo nutiestas dangus su tyliai liūliuojančiomis ramiomis jūromis ir daugeliu ugnių ugnelių ir 
japonų lempų - toksai buvo reginys prieš jo trobą. 
    Pro jį praeidavo iš reto žmona, vilkusi padoriai, namų ruošos reikalais. 
    Jau nebetoli laikas, kai jis turės savo nuosavą namą ir galės ramiai gyventi. 
    Gera knyga jį  ramino ir nupasakodavo jam visą gyvenimą  aplinkui, tarytum viską kitais dažais nuklodama, - o jis tų dažų 
tvarkytojas. 
    Už krūmų pasirodė rytą matytas belgas ir nauja esybė - laiba baltais rūbais moteriškė. "Našlė", - nutarė Smilga. Pasiuntinys 
laikė ją pusiau ir, žiūrėdamas į  jūrų tolį, kalbėjo: 
    - Ar tamsta džiaugies mane pažinusi? 
    Jo ranka virpėjo prie jos liemens; jis siekė jos veido. 
    - Ką tamsta darai! Atmink mano vaikus, vyrą... Štai žiūrėk! 
    Moteriškė atkišė  tragingai ranką  su šliūbiniu žiedu. Kajetonas padėjo knygą  ant stalo, pasitaisė akinius, piktai pažiūrėjo į 
nusidėjėlius ir krankštelėjo. Pora pradingo. 
    - Eik, tėve, bulbienės valgyti...- šaukė iš grytelės žmona.  



    Jis suglaudė knygą, neskubėdamas atsikėlė. Jam buvo linksma nuo šios žvaigždės, ant juodo nakties dangaus žibančios, 
Dievo palaimintos. Jam buvo taip ramu nuo šio paprasto žmonos šauksmo, tarytum anais laikais, jam šešiolika metų esant, iš 
naktigonės sugrįžus. 
    Gryčioje didelis geltonas elektros abažūras bėrė šviesą. Buvo ramu. Suėjo vakarieniauti žmona ir dvi suaugusios dukterys, 
ant žalių suolų atsisėdusios. 

    Taip jis būtų pragyvenęs ilgus metus, išleidęs dukteris, pats pasenęs, jei ne vienas atsitikimas. 
    Sanatorijoje gyveno viena senė. Drūta, didelės apamos, kojų nevaldanti, nuolat besėdinti vienam daikte. Būdas, kuriuo ji 
valdė  žmones, buvo jos lazda, kuria rodydavo, barškindavo, širdydavos, keikdavo, tarytum ne ji gyveno, tik ta lazda gyva 
buvo ir išreikšdavo visus jos norus ir geismus. 
    Kuomet ji bus atsikrausčiusi sanatorijon, Smilga visai nežinojo. Sanatorijos užpakalinėje dalyje ji nuomavo du kambarius, 
kuriuosna niekuomet nieko neįsileisdavo. Retai vežimėliu išvežama, gyveno tenai ištisais metais. Tiesa, ją  slogino dar vienas 
"individumas", jaunas nebejaunas, blogai sumojąs trisdešimt penkerių metų  vyras, giminaitis jos ar kas. Kad jis maža proto 
turėjo, visi žinojo ir visi vengdavo jo. 
    Taip su šituo bepročiu ji gyveno nuolat jį  gainiodama, grindysna lazda bestuksendama: "Ar supratai, daryk, kaip sakau, ar 
supratai?" Žmogus apsiašarojusiomis akutėmis mirkčiojo, tūpčiojo vienam daikte, blogai apsirengęs; greičiau nuplyšęs. 
    Vieną dieną prie gydytojų  tinkamos asistacijos ši senė mirė. Trumpoms pakasynoms pasibaigus ir užrūstinus teniso lošėjus ir 
ūpo gaudytojus, senė buvo palaidota, o jos daiktai suversti kieman sužiūrėti. 
    Smilga, besidžiaugdamas, kad nors kartą  jos kambariuose bus padaryta tvarka, savo nelengvo amato įgudintas, pradėjo 
dėstyti daiktus pagal jų rūšį ir esmę. 
    Tarp sulūžusių  kresių  ir trikojų  sofų, kandžių  suėstų  ir įtrūnijusių, saulės bijančių, mėtės knygos ir visokie skarmalai. "Bus 
darbo", - nutarė Smilga, įžvelgdamas savo pratusia akimi. Bemušant piktai vieną tapčaną, vos pastovintį, kažkas sučarškėjo. 
"Sprogo lingynės",- pamanė Smilga ir pakišė savo žilą barzdą po tapčanu pažiūrėti, kas atsitiko. Ant asfaltinių grindų voliojos 
išsipūtęs šikšnos maišiogalys, prikimštas auksinių  ir popierinių  pinigų, sistemingai atskirais pundeliais suraišiotų. Kiekvieno 
pundelio vertės būta daug didesnės, neg jis kuomet nors galėtų svajoti. 
    Paglamžęs ir kiek paskaitęs, nutarė nunešti sanatorijos kontorai atiduoti. 
    - Bet kam! 
    Labai išsigando savo minties ir apsižiūrėjo, ar jo nebus kas matęs. 
    Pinigus pakasė Smilga sanatorijoje po šiaudais. 
    Dar buvo toli iki vakaro, norėjo baigti darbą. Nesisekė. Metęs viską, ėjo pajūrėmis pasivaikščioti. 
    - Tai žmona džiaugsis! Tik dar ne metas! 
    Reinhardto padaras - velniukai šposininkai ir linksmumo žadintojai šokinėjo pakrantėse, mušdami sudžiūvusiais stirnų 
blauzdikauliais į būbnus. Skroblų viršūnėse klykė fleitos, jūros savo nenumalšinamu ūžesiu pritarė. Tarytum teatro orkestre būtų 
tampomos skardos bangos butaforiniam efektui padaryti. 
    Senų liepų alėja ėjo "artistė". 
    Aureolė šventumo, krakmolo ir kvepalų  lydėjo šią baltą esybę. Keliaklupsčias jis bučiuotų  jos rūbų  skvernus ir šoktų nuo 
uolos į vandenį, jei tik jinai panorėtų, vienok jo sąmonė pastebėjo: "Dar viena vaikščioja, bet greitai suras". 
    Ponia buvo beprašlamanti šalia jo šilkais, tik staiga paklausė: 
    - Pasakyk man tamsta, kame čia galima pirkti maudymosi kostiumas? 
    Keli akordai fleitos ir tolimi, užsirūstinę basūnai suardė dulkių valytojo širdį. 
    - Kodėl būtinai "maudymosi kostiumas"? - blinktelėjo Smilgai ir net kvapą užėmė. 
    Pasaulio dirigentui sustačius roles kitaip vaidinti, Smilga kitą kartą butų  ramiai atsakęs: "Prašau tamstos eiti palei fabriką, 
trečiam name už fabriko ir bus krautuvė", arba būtų  pasiuntęs ją  į portier (portier, jo nuomone, žmogus, tinkąs visoms 
šunybėms atlikti, su kurio sfera jis vengdavo susidurti). Šiandien gražiajai poniai kelią jam pastojus, jis pats ėmėsi ją lydėti. 
    - Tamsta - inspektorius? 
    Ne - jis tik dulkių valytojas - bene išaiškinsi. 
    Besivėdinant poniai įkvėpinta nosine, Smilga suščiuvo: "Mano žmona neturi tokių kvepalų; supratimo neturi apie kvepalus". 
    Sugrįžo namon, vakarienės nevalgė, atsigulė anksti lovon, nuduodamas norįs miego. Nakčia klajojo ir varteliojos, tarytum iš 
upės gaudė skęstančią valizą su pinigais. 

    Atsikėlus, nuduodant, kad viskas po senovei, Smilga ėmėsi pagaikščio, bet kur - nenurimo. Tarytum gyslose buvo nebe 
paprastas dievobaimingas, mužikiškas kraujas, tik nuodėminga siera, neraminančiu skystimu aortomis beplaukianti. 
    Apsivilko išeiginiais rūbais, pilku žaketu mažais keturkampiais dryželiais ir juodu kravatu. 
    Žaketas platesnis kiek pečiuose ir - ilgesnės kelnės - tai tik padorumo žymė, kai žmogus gerai numano, ką galįs padaryti ir 
kad šventadienį galįs ramiai praleisti. 



    Kam jis šiandien įsivilko šituosna rūbuosna, nei jis pats nežinojo. Nudavė važiuosiąs miestan reikalingų  jo amatui daiktų 
pirkti. 
    Žiūrėjo į  jūras, gėrėjos ir veik nieko negalvojo - tai laimė! 
    Ant jūrmalos tesimatė bemastaguojančių kojų eilės, vasaros koketiški skėčiai, saldainių dėžutės, iš lėto žengiančios ponios. 
Taip per visą dieną prie jūrų. 
    - Tamsta šiandien nedirbi...- kaip koks aniolas memento mori vėl užgavo jį praeidama "artistė". 
    - O tamsta nuolat viena, - išsidrąsinęs atkirto Smilga, norėdamas kaip ir galą "visa kam" padaryti. 
    - Argi ne gražu čia po visų miesto vargų? 
    Smilga gerai žinojo, kad jis savo atsikišusiais ūsais ir įdubusiomis akimis - "charakteringas"! Žiūri - kodėl ir nepažiūrėti. 
Kodėl savybėje esančiai poniai ir nepastebėti? 
    - Deja, šiandien reikia miestan, papūgai - tam mano senam kvailiui - narvelio pirkti.  
    Smilga krūptelėjo. 
    - Taigi ir aš kaip tik rengiausi miestan...- atsiliepė aniolo sargo apleistas žmogus, siūlydamas savo pagalbą. 
    - Taip? Gerai, aš tuoj išsirengsiu. Tamsta palauk manęs stotyje. 
    Smilga atgijo. Ar džiaugėsi? Taip, jis džiaugėsi galėsiąs savo bedarbės atsikratyti. 
    Turėdamas valandžiukę nuliekamo laiko, nuėjo pinigų sužiūrėti. Viskas tenai buvo po senovei. Sanatorijos arklidėse asilai 
gardžiai šieną kramtė - palubėse čirškėjo kregždės - jūros linksmai liūliavo. 

Vasaros kaitra dideliame mieste. 
    Beslankioją tramvajai tuščiomis gatvėmis. Namų langai išmirę. Ant balkonų - pelargonijos raudonos gėlės. 
    Juodomis gatvėmis - senės, parduodančios apelsinus ir gėles. Iš rūsių iškišą galvas recidyvistai, šiaučiai ir šaltkalviai, nakčia 
eisiantieji įsilaužti ir vogti. "Panelės", dieną parduodančios duoną ir vyną, naktį  - nebepažinsi - su žaliomis bliuzkomis, pilkomis 
liūdnomis akimis ir juodais nuteptais antakiais, skęstančios tarp knaipių  dūmų. Akys "visa ką" žinančios, veidai išblyškę, 
skruostų kaulai išsikišę. Numuštos nosys bokserių. 
    Tik pelargonijos viena raudona gėlė ant balkono teikė kiek vilties, besišliedama į miesto gęstančią saulę, raudoną kaip šitos 
gėlės ugnis. 
    Bobutei numirus, išeidavo anūkė su aniolo geltonais puduriais ir baltu be kraujo veidu ant balkono gėlių palaistyti. 
    Kajetonas, gerai progai pasitaikius, nutarė pasipuošti. 
    Ilgai berankiodamas, nupirko raudoną kravatą. Matydamas, kaip sanatorijoje ponai dėvėjo baltas getras, nutarė pasekti jų 
pavyzdį, nupirko kad ir ne baltas, bet vis viena per aiškias senyvam žmogui. 
    - Aš būsiu per daug tamstą išnaudojusi! - suskambo ponios skaidrus balsas, atsiradus jai staigiai sutartoj vietoj mieste. 
    - Jei kartą apsiėmiau...- murksėjo Smilga. 
    Ponia buvo linksma, jauna. Džiaugėsi surinkusi tiek dėžių, paketų, ryšulių, bonbonjerių - praleisti gyvenimui taip reikalingų 
daiktų. 
    Nutrynė įkaitusį veidą mažytėle rezginėlių nosine - žaislu. 
    - Bene suspėtumėm iki traukiniui užkąsti? Sodan žadėjo atnešti keletą pirkinių. 
    Smilga, nuo pat ryto nieko nevalgęs, neatsisakė. 
    Prisižiūrėjęs svetur, kaip reikia valgyti, gerai nuvaldė šaukštą. Žuvies patiekalui prisiartinus, Smilga išsirinko iš visos krūvos 
šalia jo ant stalo sudėtų instrumentų bukąjį anglų peilį  ir pradėjo knaibyti žuvpalaikei šonkaulius. 
    Dryžiuota, dulkių  iškramsnota barzda, įkaitusiomis akimis, savo žaketu-maišu ir getromis buvo daugiau panašus į  seną 
Lietuvos šlėktą neg į dulkių valytoją. 
    "Įdomus tipas!.." - linksmai prarijo ponia. 
    - Į traukinį nebesuspėsim. Visuomet taip čia, miestan, pakliuvus! - sielvartavo ponia su savo bendradarbiu. 
    - Vienok jei tamsta būtinai privalai...- rimtai, "gaspadarnai" kalbėjo Smilga, besirengdamas keltis. 
    - Žinai ką tamsta!..- Valandžiukę žiūrėjo į  jį. Tarytum ponia "razkažninkė" norėjo atsiprašyti už savo nevykusius norus.- Aš 
šiandien lieku mieste. 
    Senas pažįstamas mefistofelis, andai pastojęs jam kelią  koridoriuje, diktavo jau visai tvirtai i štisas frazes ir tampė  už 
rankovių, gestai kurių išsiliedavo į  tikras manieras, o poniai skiepydavo aukštesnes mintis dėl vyrų kilmės. 
    Kodėl ne? 
    Užsimokėjimo už pietus magingai valandai prisiartinus, poniai pamojus tarn ą, Smilga atsidūrė  kaip ir savo gyvenimo 
kryžkelyje: kur link Smilga? Smilga išsirinko tvirtą kelią: jis bus ponas ir viešpatis - o ne moterys. Tvirtu gestu paėmė  iš tarno 
sąskaitą, išėmė dar po senovei mašną, užmokėjo tarnui ir liepė eiti. 
    - Tamsta, aš to visai nenorėjau! - užpyko ponia. 
    - Kaipgi kitaip! Jei tamstai nepatogu, aš tuoj galiu keliauti.- Taip kalbėjo Smilga, suglausdamas viso amžiaus pragaištų 
valandų skundą ir užsibrėždamas sau naujus takus. Jis didėjo. Augo. 



    - Ne, tamsta mane ne taip supratai. 
    Traukinin "nesuspėjus", jie žvalgė kūdrą ir gulbes, vaikščiojo takeliais,- visa tat, ko jie neprivalėjo daryti. Smilga atgijo. Jis 
buvo net paklausęs jos vardo: Marcelė.  
    Sambrėška guodė žmones. 
    Mėnulis, kaip magingas žaislo ir juokų  dievaičio gestas, skverbėsi pro miesto bokštus ir šliejosi pro namų  plyšius, 
kaitindamas geiduliu miesto porų lūpas ir prikeldamas iš lopšių paliktus vienus namie vaikus. 
    Mėnulis, įkaitindamas geltonus džiovininkų  veidus ir keldamas iš karstų  numirusių  porų  skeletus, buvo visiems amžina 
pastaba: "Nerasi, žmogau, niekuomet išganymo!" 
    Pantomimos balerinos, iš tolo kaip marionetės, juokingai šokinėjo, darydamos pas: tai nuolat priklaupdamos, tai 
atsistodamos, mirgančios elektros nusviestos. Muzikos garsai vos dalėkdavo, tik taktas rėkiančios fleitos girdėjos. 
    Sklypuotu kostiumu arlekinas, bevirpantis, savo nusvirusiu, išblyškusiu, pripudruotu veidu reiškė meilės kankynės didžiausią 
laipsnį. 
    Čionai buvo pasakojamos kaitresnės pasakos neg vasaros saulės nušviestos pievos ir vaikų skinamos gėlės. 
    Atsirėmus poniai kūdros atramų, Smilga "netyčia" palytėjo ir suspaudė  skaisčios ponios ranką  baltomis kvepinčiomis 
pirštinaitėmis. 
    - Tamsta dabokis. Tamsta nežinai, aš... pikta! - To tik ir reikėjo. 
    Smilga ne tik nenusigando, bet palaikė  tat geru ženklu ir jau buvo netoli nuo akcijos, meilėje prisipažinimu vadinamos, jei 
nebūtų gerasis draugas laiku už skverno timptelėjęs: "Dar ne laikas". 
    Vynas užgydo žmonių žaizdas, vynas jas ir atveria. Žmonija taptų beprasmė, jei vynas nepaliestų žmonių širdžių ir neatvertų 
jų lūpų. 
    Žmogus negalėtų savo gyvenimo tako prieiti. 
    Pora susėdo ir žiūrėjo vienas į kitą per degančio vyno stiklą. 
    Dabiai išskustas, pataisydamas iš reto savo akinius, sudžiūvusiais pirštais laikydamas taurę, jis sakė: 
    - Už mūsų pirmą susitikimą. 
    - Sveikaton!  
    Ji intrigavo: 
    - Sakyk man tamsta, kas bus rytoj? Ką sakys žmona? Sunki bus diena! 
    Amžina pasaka. Jis liuosas. Nereik jam narvelio.  
    Jos plaukai kiek susidraikė. Patogiau susišliejo fotelyje, ekscentriškumo apimta, pralinksmėjo. 
    Čiužinėjo nuo kalnų laivu kūdron (naujas amerikoniškas išradimas žmonių nervams paskatinti). Besišliedama prie jo, šaukė: 
    - Dabok tamsta mano skrybėlę - ir mane! 
    - Ir mane! 
    Savo juoku pralinksmino publiką, važiuojančią kartu. 
    Vėlai nakčia jis lydėjo ją jos butan mieste. Kurgi važiuotų. 
    - Tik tamsta blogo nepamanyk. Na, šveisk namo. Sudieu! Sudieu! 
    - Tai moterį suradau. Ačiū tau, aukščiausias...  
    Bliuznijo ir krykštavo Smilga, eidamas vienas tuščiomis prisikeliančio miesto gatvėmis. 

    Kartą Smilga visai negrįžo namon. 
    Ilgai rengėsi paaiškinti namiškiams savo žygį, bet neatrado tinkamo būdo. Namiškiai seniai jį dabojo, nuteisė ir užmiršo. 
    Smilga gyveno pas ponią. 
    Jis tapo sušildytas kažkokios šviesos ir suglamonėtas moters jaukumo. 
    Kas rytą, išeinant iš restorano po kavos, ji pataisydavo jam kravatą, paplasnodavo per skruostą, įsegdavo trinyčių kilpelėn 
gėlę. Šis žmogus buvo tiek pasiaukojęs dėl jos. 
    - Kvailys, kvailys - pragyvenčiau visą amžių tarp dryžių ir tikrojo gyvenimo nematyčiau. 
    Jis švarinos, rėdės. Galvojo abu, kaip bendrai laiką praleisti. Darant jam manikiūrą panelei-lėlei. jis kartais susukdavo: "oi!" 
    - Ar sopa? - klausdavo piktai manikiūristė, nuduodama vienkart ant savo aniolo veido gražią šypseną. 
    Žmona - taip ponia vadinos viešumoje - norėjo jį įvesti savo pažįstamų tarpan. Draugijon. 
    To dėlei jis tapo įrašytas šokių mokyklon. 
    Smilga mokinosi stebėtino valso. 
    Kalnuotos, saulės nušviestos Austrijos valso, kuomet galva sukas ir tematai savo mylimosios pasvirusią galvą, gelsvų plaukų 
ugnį, dvi akis, kurias visą amžių norėtum matyti. 
    Smilga, koja prie cirkelio pririštas, sekė kreida ant parketo nubrėžtą ratą ir braškino savo smilgiškas blauzdas pagal taktą: 
vienas du trys ir atgal: vienas du trys. 
    - Tamsta šoksi valsą! - skatino suplukęs maestro, atidengdamas dideles perspektyvas mokiniui. 



    "Artistė" buvo sugalvojusi pavasario kostiumą. Rūdžių  spalvos gelumbė  su vos žymiomis gelsvomis padabomis; maža 
skrybėlaitė su aukso siūlų vingeliais "atgaivinti". 
    - Mano ponas turbūt neprieštaraus, jei jo mergelė pasisiūs naujus pavasario rūbus... 
    Moteris klastingai prisiartino. Pašė jo trinyčių kilpą. Sukedeno jo plaukus. 
    Smilga, gyvenąs nuolat ūkuose, pasijuto kažkieno netyčia užgautas. Tarytum gerai treniruoto bokserio kupron trenktas. 
    O jis laikė ją fėja. 
    Smilga pinigų neturėjo. 
    - Aš pinigų daugiau nebeturiu. 
    - Taigi rengeisi naują automobilį pirkti... 
    Jis tikrai rengėsi automobilį pirkti, tik dar vis negalėjo nusistatyti dėl būsimo automobilio formos. 
    Jis įžvelgė staiga naujan pasaulin, kur viskas buvo stikliniai, be ūpo ir minties. 
    - Ką manai, būsiu aš tau virėja? Dirbti! 
    Ant jo bėdinos galvos pasipylė visa eilė reikšmingų barnių. 
    Argi tat galima? 
    - Niekšas! 
    Jis išgirdo tą, ką seniai išgirsti turėjo. 
    Fantastas, lėto būdo žmogus, susirietęs kampe, jis kažką murmėjo: "Marcelė". 
    Nėra tau, žmogau, atleidimo! 
    Vieną kartą pamatęs ją gatvėj su vienu aukštu dabiai vilkusiu vyru, norėjo padaryti jai "sceną", bet buvo jos išbartas ir iš 
namų išvarytas. 
    Tuo būdu Smilga daugiau grįžti pas ją nebegalėjo. 

    Žmona, lyg ir pribijodama įgyventos vietos - sanatorijos,- išsidangino miestan. 
    Po ilgų lūkuriavimų ir sunkių darbų pagalios jai per protekciją pavyko gauti vietą. 
    Tapo viešųjų klozetų prižiūrėtoja viename didžiulio miesto kryžkelyje. 
    Nedėkingas ir sunkus buvo tai darbas. Nuo pat ryto iki vėlybo vakaro dirbdavo tarp varstomų  durų pustamsiame rūsyje. 
Tiesa, gan gerai įšildomame ir gan ramiame, kad nuo jo bėgtų. 
    Dukterys pardavinėjo restorane gėles. 
    Motina džiaugdavos, dukterims vakarais pas ją apsidairant, kad visos iš karto eitų namon. Tik vienam nemanė ji dovanoti, 
tai savo vyrui, kurio dėlei ji buvo taip baisiai apsirikusi. 
    Smilga sužinojo kartą, kur jos gyvenama. Kėlęs anksti, apsišvarinęs ir blaivus, ėjo jos aplankyti. 
    Ilgai lūkuriavęs ties jos durimis, nedrąsiai pabarškino. Įleistas į  jos gūžtelę-kambarį, pamatė savo žmoną, labai pasenusią. 
    Žmona ne tik nemanė atsileisti, bet išvadino jį valkata ir išvarė. 
    - Kristus ne tokiems dovanoja, dovanok ir tu man. Namelius pasistatysim... 
    - Šnapsas neduos tau dirbti! Tarytum jis vien valkata tegalėjo būti. 

    Pakvaišęs ėjo nakties budriomis gatvėmis. Sustojo ties kanalu ir žiūrėjo į  tamsų  vandenį. Ant pilkšvo dangaus kybojo 
nepaprastos apamos, blogai išriestas pablėsusio žalvario mėnulis. 
    - Kur link dabar? 
    Už kanalo žybčiojo savo nušviestais langais jo paprastai lankomas restoranas. Jis turėjo savo papročius ir restorane turėjo 
savo staliuką. Kramtydamas po vakarienės rinktinį sūrį, jis mėgdavo klausytis restorano muzikos ir jautėsi kaip namie. 
    Gerai nenuvokdamas, ėjo tamsiomis ir jau nebejudriomis gatvėmis. Pasiekė priemiestį. 
    Buvusio dulkių valytojo metodinga siela klausė: ar ne nuo čia pradėti? 
    Bet klausė per daug tyliai, kimusiai, veik be vilties. 
    Atsisėdęs sanatorijos restorane ties pajūriu, Smilga paliepė atnešti kavos ir duonos. 
    Ant jo staliuko atskrido ir atsitūpė du žvirbliaičirkšliai. Ne tokie kaip paprastai. Tai buvo restorano auklėtiniai nutukusiais 
pilvukais, nutriušusiomis uodegomis ir sparnais, nuo riebumo pasipūtusiais. Užtinusiomis akimis. Tarytum pralobę karo pirkliai, 
įlindę į brangius kailinius pasipūtėlius. 
    Jis pabaidė šiuos sutvėrimus ranka, bet jie, dvejetą kartų kažin kaip kimiai, riebiai čirkštelėję, vėl atsitūpė ant jo staliuko ir 
be atodairos pradėjo gnaibyti iš jo rankos duoną. 
    Smilga žiūrėjo į mėlynas jūras, užburtas jachtas ir tarytum be palydovų paleistus į  jūras laivus. 

KAUKĖS 



PAS TĖVUS 

    Vėjas blaškė jos sijoną. Paėmusi sėtuvą pilną grūdų, ji ties pasvirniu lesino vištų šeimą. 
    - Štiš! - pabaidė rankomis vištas. 
    Jauna, juostuotu plonos drobės sijonu, atrodė daugiau statistė  kokiame teatre, nes nei jos gelsvų  plaukų  guba, nors ir 
nesušukuotų, bet gulinčių  taip, kaip kita statistė  ilgas valandas dėstytų  savo rolei, nei jos lėsios rankos, nuo sunkių  darbų 
išdžiūvusios, neatitiko tai rolei, kurią gyvenimas paskyrė jai vaidinti - vištų lesintoja. 
    Ties plačiu smėlėtu vieškeliu stovėjo vienų viena trobelė, sergiama dviejų aukštų  tapalų. Pakrypusi grinčelė žiūrėjo platujin 
vieškelin savo mažais vakarinės saulės nudažytais langais. Languose buvo matomos išblyškusios fuksijos ir mirtų kerai, dabiai 
puodynėlėse susodinti. 
    Senos seklytėlės dabiausiame kampe stovėjo didelis fortepijonas, dar galįs atsiliepti į  žmogaus jausmus, nors jo slopus 
balsas buvo daugiau panašus į klavesino šnabždesį. 
    Apsipūkavusi, išsimiltavusi pro šalį nuklampojo motina, sušukusi: "Veršiukams buzą pragležk!" 
    Statistė dirbo greit, teatraliai, tarytum pastoralės koketinga mergaitė ant scenos. 
    - Ką tasai platusis vieškelis gali naujo atnešti? 
    - Kas už jo, jo galą pasiekus? 
    Auksinių smėlių krantai, mėlynos upės ir balti namiukai ant kranto. Užburti sodnai su stebėtinais vaisiais ir žaliais paukščiais 
po medžiais. 
    Žmonės, praeiną tyliai ir nekalbūs... 
    Ne, žmonių visai nėra! Tuščia. 
    Kas čia ją gali užjausti: tėvas, ritąs maišus vežiman, ypač jei tų maišų nuolat taip maža. Motina su amžina ruoša. 
    Jadvyga straktelėjo darželin. Paėmusi kasę ir lopetaitę, glamonėjo gėles, tarytum norėdama įskiepti josna dar reikšmingesnio 
gyvenimo negu saulės. Sužydusios alyvos taršė jos auksines kasas. 
    Artinos sekmadienis. 
    Pro sodną  atėjo jos jaunas kaimynas. Su bronziniu veidu, nuo saul ės uždegusiu, gražiai suaugusiais ūseliais ir gražios 
sudėties. 
    - Sveika, Jadvyga! Ot dirbam - kad man pasisektų tokią darbininkę į namus atsikviesti... 
    - Pritiktų turbūt...- gražiai nusišypsojo Jadvyga. 
    - Atėjau į  tėvus padargų skolinti - rytoj važiuojame atlaiduosna. 
    - O ne į mane?..  
    Žinoma, į  ją. Visuomet į  ją. 
    - Važiuojame rytoj, Jadvyga, kartu atlaiduosna! 
    - Važiuojam. 
    Jadvyga, it aštrią  špilką  išėmusi iš savo auksinių  kasų, dilgtelėjo jam į  jo aitriausią  žaizdą. Prisiartino kaip katinėlis, 
apsikabino jo kaklą, pažiūrėjo į  jo rudas akis ir - nubėgo. 
    Ūkininkui tas "nerimtumas" nepatiko ir stebino. 
    - Rytoj važiuojame į vakaruškas! - skaidriu juoku sutiko Jadvyga tėvą, sugrįžusį  iš laukų. 
    - Verčiau į bažnyčią, vaikai. Vargas su ja! - Kaip į pavasaringų smuikų duetą atsiliepė bosas-brundza. 
    Prosuodama savo "krakmolus" ir perkelius, Jadvyga niūniavo kažkokios nepabaigiamos dainos gaidą, iš kurios tegalima 
buvo suprasti: "Sužydo jurginiai - išaugo bernelis". 
    Po vakaruškų ji išeis sodo aikštelėn ties ąžuolu ir, jo pavyta, pasakys jam: 
    - Jei taip nori, gali imtis. Aš kito neturiu. 
    Visi šoks. Poras sups bosas-vėjas ir klernotas-ugnis iki pat ankstybo rytmečio. 
    Nors jos širdis nelinko prie šito bernelio. Nelinko taip, kad galėtų gyvastį už jį paklot bei galėtų džiaugtis šio tėvo vaikais. 
    Tik vienas galbūt. 
    Bet argi galima apie tai manyti. 
    Jadvyga turėjo paslaptį. Kaip aukso skrynia, iš po žemių  atkasta, žėri deimantų  svaiginančia ugnimi ir auksu, krauju 
nulašintu, taip ir jos paslaptis buvo pavojinga. Ji skubėdavo užtrenkti skrynią. 

    Į tėvus pavakariop atvažiavo aficierių būrys. Pasilsėti, arklius sužiūrėti. Jų vienas tėvui gerai pažįstamas. 
    - Na ką, tamstele, vis dainuojam, rūtas laistom? - pasijuokė iš jos tas galgonas aficierius.- Važiuojam Kaunan?  
    Kaunas, aficierių būrys, kelionė. Tas ją masino. 
    - Važiuojam! 
    Net aficieriai nustebo. 
    - Taigi rytoj mišios,- eksplodavo senis.- Nei kalbėk man! 



    Bet seniai greit atsileidžia. Motinai sukrovus tarbą, mieste atsiradus reikalu - kurgi jų neatsiras, jei sklypelis žemės buvo toks 
mažas, o bylų dėl jo tiek daug - Jadvyga važiavo miestan. 
    - Mes ją pridabosim. Būk tamsta rami,- sakė aficieriai, nepaprastai širdingai atsisveikindami su seniais. 

    Vežimėlis "kurlandka" klagėjo žvirgždėtu keliu. Ji sėdėjo - "rožė  tarp erškėčių" - ir svajojo. Ką gi daugiau galėjo daryti tokią 
skaisčią šventadienio dieną, su debesėliais, po dangų išdraikytais, vieversiais ir kitais Dievo priedais geriems žmonėms. 
    Ūkininkai ėjo gubomis į bažnyčią, sunkūs, šiltai apsirėdę ir tamsūs. Kuris turtingesnis - pats sėdėjo vežime ir dėvėjo dar 
tamsesnius rūbus, kad jo nugara galėtų sutaupyti juo daugiausiai vasaros saulės spindulių. 
    Vežimėliui prisiartinus kalno, visi išlipdavo. Jaunikiai eidavo priskinti gėlių žalioj ir rasotoj kaip po lietaus pievoj ir nešdavo 
jai. Ji, savo paprastais drobės rūbais, kurie krito nuo jos laibų pečių kaip nuo geriausios modelės, stovėjo atstu užsimąsčiusi ir 
laikė prie skrybėlės gėlių pundą - kaip gausybės ragą. 
    Ne vienas jaunikis, riteringo purpuro apsiausto dabinamas, šalmą nuo prakaituotos kaktos atbloškęs, pripultų ant kelių prie 
jos rankos ir prašytų liktis.- Kodėl? Atsakymas buvo tame stilingame paprastume. 
    Ji nešė kupino jaukumo šiems nakties žiogams, skrendantiems tiesiog į ugnį. 
    Vanduo pavasaringai čiurleno plačiosios upės vaga. 
    Skruoblai linko į vandenį. 
    Ret iš reto upe irdavos žmogus valtelėje. 
    Ji kvėpuoja oru kitos planetos. 
    Ji atsiglaudė atramų ant Nemuno pasenusio laivo-geldos, užmerkė akis ir mato: 
    Tuščias kelias, geltonos žibalo lempos nušviestas. Ji bėga viena tamsiu keliu, šiušėdama šilko apsiaustu. Ją paveja jaunikis. 
    - Ko tu taip toli nubėgai? Kodėl tu apleidai namus? 
    Ji nieko neatsako. Lempa užgęsta. Tamsu. 
    Pilku molėtu keliu ją paveja dar antras jaunikis su išblyškusiu veidu ir kruvinu smilkiniu - kunigas. Pamėlynavusiomis nuo 
šalčio rankomis atkisdamas monstranciją, sako: "Štai žiūrėk!" 
    Paskui dar keli. Visa krūva jaunikių: "Pasigailėk, sustok!" 
    Juodi jaunikiai žengia kojon požeminiam maršui rūsčiai tonus mušant. Jie lydi ją pasvirusiomis galvomis, juodi ir rūstūs. Ji 
nubloškia artimuosius, praskina tarp jų sau kelią ir bėga juokdamasi. 
    Ant suolelio greta atsisėda pažįstamas aficierius: 
    - Ko taip liūdim? Ar ne širdį palikai tamsta namie? 
    - Ne! - Jadvyga krūptelėja. 
    - Kaip aš norėčiau visuomet keliauti! - Tai buvo malda.  
    Jaunikis pakvietė ją zelcerio gerti. 
    Jos sielos gaivi pajėga veržėsi jaunu choralu virš eglyno į patį mėlyną dangų. Ausyse spinksėjo linksmi motyvai. Kaip žydų 
kapelija per vestuves, su cimbolais ir smuikais, o aplinkui šoka žydai, pritardami sugrubusiais delnais taktan: "Plejsket, plejsket, 
Brüder". 
    Visi pavargsta, tik jaunoji, paraudusi nuo pagyrimų ir šokių, veidu šliejasi prie savo jaunikio patenkinto. 
    - O ji nepavargs, ji vis šoks! 
    Vakare jaunikiai pradėjo daugiau gerti, negu jų pačių sveikata reikalauja. Visi buvo mandagūs, širdingi ir vienodi. Tarytum 
užsukami manekenai. Pasuk rankeną kairėn, visi pasisuks, pasuk dešinėn - visi atsigrįš. 
    - Mūsų karininkų gyvenimas toks nuobodus. Be ūpo ir saulės,- deklamavo vienas. 
    - Kad tamsta leistum tamstos ranką pabučiuoti. Tokią mažą, laibą ir nepiktą! 
    Visi juokėsi. 
    Ji, sėdėdama patogiausioj vietoj, matė, kaip auksinė saulė nėrėsi Nemunan atsigaivinti. 
    Žiūrėdama į  skęstančią  saulę, Jadvyga atsiminė, kaip ji vienos vasaros pokaičiu sėdėdama daržinėje, kur buvo sustatyti 
vežimai ir gulėjo pernykštis šienas, kart su kitomis merginomis pynė vainiką numirusiai bobutei ant karsto uždėti. Po kluoną 
"dryliavo" jos jaunikis naujai nudažytame vežimaityje, darydamas "ratus" ir besitaikydamas tarp kelmų  kluone, savo staininių 
nenuvaldydamas. Jis rengėsi nabašninkę vežti kapinėsna. 
    Giedojo amžino atilsio giesmę, o ji galvojo, kaip galės kloti savo berneliui gėles ir kaip dar daugiau galės jį mylėti. 
    Suknarkė įsenęs gramofonas. Jadvyga paėmė pažįstamą jaunikį  ir apsukė jį kelis kartus melodingame valse. 
    Kajutės dekoracijos atsimainė: tai buvo bohemos ateljė, vakaro saulės tildoma. 
    Kadangi buvo maža vietos kajutėje, Jadvyga stryktelėjo ant stalo ir pradėjo pati šokti ūpo sudarytus pas. 
    - Stebėtina! - šaukė Marso žmonės, raitydami ūsus. 
    - Moteris, verta godojimo. 
    - Ir - nuodėmės! 
    Į kajutę įkišė galvas du ūkininkai. 



    - Tu sakyk - ponai raškažijasi... 
    - Nagi mūsų Jadvyga! 
    - Laukan! - duris užtrenkė įpykęs pentinuotas batas. 

AUKSINĖS ŠPILKELĖS 

    Stačiu lakeliu į aukštą kalną lipo jaunikis, plačiu juodu apsiaustu apsisupęs. 
    Buvo tamsu. Krapnojo lietus. 
    Ūpas gamtoje buvo kaip prieš saulės užtemimą ar amžiną priešvakarį. 
    Žolė buvo drėgna ir šalta kaip ledas. 
    Ant upės kranto gulėjo viensėdžiai, tarytum vaikų žaisleliai, netyčia išmėtyti. Mažučiai ir pasakingi. 
    Iš sodybų skrisdavo balsai. Dažniausiai: 
    - Suvaryk bandą! 
    - Ar klojimo durys paremtos? 
    Apačioj žemai plasnojo upė, visai baltytėlė gyvatė ir erzino akmenis dugne. 
    Užstojus ankstybai sambrėškai, nuo žolės nesiskyrė nei pūkų geltoni žiedai, nei mėlynos kampanelės. Viskas buvo pilka. 
    Jadvyga įėjo eglynan, pabaidė voveraitę. Klausė savo kraujo ir širdies plasnojimo. 
    Tarp jūros gėlių pasirodė aukštas jaunikis su lėtais, išmatuotais žingsniais. Jis pamatė ją ir pradžiugo. 
    Tai buvo kunigas. 
    - Kaip tamsta sukeliavai... 
    - O kaip tamsta čia gyvenai, ar pasiilgai...  
    Katinėlė skleidė nagus ir šliejosi prie jo. 
    - Ar nebijai tamsta, kad žmonės mums kelią pastotų? - klausė jo klastingai. Kunigas nieko neatsakė, tik nusišypsojo. 
    Susimetęs kupron, stambios sudėties, savo įdubusiomis akimis, jis buvo pilnas pasiryžimo ir atvirumo. 
    Užlipęs pamokslo sakyti, jis pradėdavo baisiai mykčioti. 
    - Nustumtum, regis, jį  ir pati pradėtum viską sakyti, ką jis gražiai išpasakojęs yra. Mėlynakis. Mikčiurna tas! - širdydavos 
Jadvyga. 
    - Aš noriu su tamsta šiandien rimtai pakalbėti! 
    - Pakalbėti? 
    Jie žengė girios link. 
    Buvo laikas, kai jis rašė elegijos eiles ant kvepalų flakono ir siuntė jai. Mergina, gavusi panašią dovaną, baisiai nusigando, o 
kunigas išgulėjo ištisą dieną trakuose, saulės kepinamas. 

    Aukštai ant kalno sukūrėme laužą. 
    Suspaudei man ranką, sakydama tyliai: 
    "Visi jau žiedai žydėti nustojo, 
    mums dar žydėti priseis. Toks mano jausmas". 

    Aukštai nuo kalno bedugnėn tik žingsnis,  
    žengti galėčiau lengvai. Ištiesta ranka sustabdo. 
    Visi jau žiedai suspėjo nukristi. 
    Mums dar gyventi priseis. Toks jau ūpas rudens. 

    Ką bedarysi, kad saulė taip švietė, aviečių uogos taip kvepėjo, o uosio lapai buvo kaip alsios vėdyklės! 
    Kad pasiektų Jadvygos "tėvus", kunigas dažnai stverdavosi dviračio. Bobos, pamačiusios kunigą vieškeliu, šaukdavo: "Vaje, 
vaje, kunigas dviračiu važiuoja!" 
    Vakarais Jadvyga skambindavo seklyčioje archaingus romansus ir dainuodavo be galo laibu balsu "Karvelėlį". Kunigas 
sekdavo kiekvieną jos gaidą ir rankos mojimą. 
    - Kad būtų mokyta, gal į aktorkas išeitų! - guosdavos motina. 
    Kas kartą kunigas buvo vaišinamas vakarienės ant baltai baltytėliai prirengto stalo - sūriais ir sviestu, sudėtu žalio stiklo 
antutėje. Viskas, kaip knygose rašyta. 
    Kas toliau? 
    Gyvenimas turėjo krypti ten ar kitur. 
    Viskas išpasakota, ir be žodžių tat bus lengva viskam galas padaryti, manė kunigas. Taip iš tikrųjų ir buvo. 
    Įėjus girion, susėdo arti vienas kito. 



    Jadvyga palenkė  savo lengvą galvą  su gražiųjų plaukų  kupeta prie jo stambaus peties. Paimtų, regis, ją savo stambiomis 
rankomis ir nuneštų toli iš čia. 
    - Kad galėtumėme iškeliauti iš čia. Vienu du! - ištarė kunigas ir nusigando savo žodžių. 
    Ji klausė, tarytum nieko neatsitiko. Ekskunigas. Šeima. Gyvenimas priemiesčiuose. - Ne! Žinoma, ji tat jam nesakys ir 
nenuduos. 
    - Vienu du, kas gi būtų... 
    - Aš džiaugčiaus...- pritrūko žodžių. 
    Toji iš prigimties amerikoniškoji lady pirma "atrado" jį, pirma ir nutarė artimą skyrimąsi. 
    Pasvirusi savo aristokratinga galva ant jo peties, svajojo. 
    Pradėjo smarkiau lyti. Jie dar arčiau susėdo vienas ties kitu. Ji glamonėjo jį  savo nervingomis rankomis ir bučiavo, ko 
neverkdama iš džiaugsmo, kad ji taip gali mylėti. 
    - Man nelengva būtų  atsimesti savo pareigų,- pradėjo kunigas jau stačiai ir atvirai,- bet tu padėtum man gražiai gyvenimą 
išgyventi! 
    Ji negirdėjo jo žodžių. Girdėjo kažkokį  tolimų  būgnų  ir litaurų  mušimą: bum bum bum! "Taip, taip!" - ji atsakinėjo 
instinktyviai jausdama prie savęs žmogų, su kuriuo vertėtų gyventi, bet su kuriuo pradėjus gyventi, oro rūmai tuojau iširtų. 
    - Tu būsi žmona. Kaip aš džiaugsiuos, galėdamas kartu su tavim į žmones pasirodyti bei tau ką gero padaryti. 
    - Taip, - ji atsakinėjo, - taip. 
    Jai kažkodėl rodėsi, jei tas žmogus pradėtų su ja gyventi, jis pradėtų ją baisiai mušti, už kasų tampyti. 
    Ji išima iš savo auksinių kasų aštrią špilkelę ir taiko jo aitriausion žaizdon. 
    - Tu dirbsi, aš lauksiu tavęs namon pareinant. Ir visuomet, visuomet būsiu tau ištikima. 
    - Aš rytoj pradėsiu prie visa ko rengtis. Daug mums nereikia! Tat rytoj! 
    - Rytoj... 
    Jis glamonėjo jos ranką. Ji iš lėto išsiliuosavo iš jo ir atsisveikino. 
    Kunigas, eidamas upės atkrančiu, balsiai šūkavo, parovė  eglaitę, nuritino akmenį  pakrantėn ir tuo išbaidė  susnūdusius 
šypšelyne kipšus. 
    "Rytoj",- manė linksmai. 
    Jadvyga ėjo namon nerami ir liūdna. 
    Užsibrėškė pazara. 

    Parėjusi namon, Jadvyga jautės kaip sugrįžusi iš didelio miesto ar po didelio pokylio. 
    Buvo neramu. Smilkiniuose degė, o burnoje buvo kartu, kaip chinino daug privalgius. 
    Atsigulė ir nudavė mieganti. 
    - Kaip bus rytoj? - atsiliepė grubus balsas iš po priegalvio. 
    Ji nubudusi pažiūrėjo didelėmis akimis langan. 
    Švito. 
    Seklytėlės fuksijos ir mirtos buvo išblyškusios, ryto prisikeliančios saulės dažomos. Langų stiklai buvo rasoti, šalti. 
    Plūduriavo firankos, ryto drugningo vėjo supamos. 
    Vienmarškinė priėjo prie lango. 
    Tėvas varstė daržinaitės duris ir ruošėsi ties menkučiu sulėsusiu vežimaičiu. Piemeniukas pešė šieną arkliams. 
    Suščiuvo paukštis. 
    Jadvyga niekuomet nepergyveno tokio sunkumo. 
    - Ar suspėsi? 
    Ji krūptelėjo. 
    Visais sielos impulsais skubino "suspėti", tarytum šimtagalvis gyvenimas, ryjąs ją slibino ir krokodiliaus akimis, norėjo sugauti 
savo šimtagalve esybe ir įmesti ją smėlėtan kadugynan. 
    Užsimetusi pirmą pakliuvusią bliuzką - bene motinos, susukusi savo plaukus kamuolin, Jadvyga bėgo iš namų. 
    Bėgo į savo drauges, besimokinančias ruošos mokykloje tolimame mieste. 
    Jadvyga, pastojusi mokyklon ir darydama sūrius, matė dažnai kunigą su kruvinu smilkiniu stovintį kampe. 
    Vieną kartą, pamačiusi stovintį atstu parke vienuolyną, Jadvyga pradėjo dažniau lankyti tą sodo dalį  ir vieną kartą pamėgino 
stuktelėti vienuolyno durysna. 
    Stuktelėjus sunkion vienuolyno durų rankenon, išėjo vienuolė, kuri paklausė jos: 
    - Kokie čia tave vargai atvedė? 
    Vargai? Argi ji turėjo vargų? 
    Ji nusigando, ką bus padariusi. 
    Užsidarius vienuolyno durims, Jadvyga liko vienuolyne. 



KAIP IŠ GAIDŲ 

    Tetos Rozalijos atkviesta, Jadvyga važiavo sostapilin, kur turėjo praleisti žiemą. 
    Teta Rozalija, susodinus ją salone, glamonėjo ir sakė: 
    - Tu būk čia kaip namie, tau nieko čia nestokos! 
    Tetos Rozalijos "salonas" buvo apydidelis kambarys, kurio ryškiausiame kampe stovėjo įsenęs fortepijonas, taip iškleręs, 
kad nebe dantims susopinti pradėjus juo skambinti. Ties fortepijonu stovėjo dažytos palmės, padarytos iš samanų, karnų  ir 
balanų. 
    Pas tetą Jadvyga galėjo praleisti laiką kaip tinkamai. Grįžti namon Jadvyga negalėjo, vienuolyno bijojo. 
    Miestan Jadvyga išeidavo tik pavakariais - ji bijojo miesto bokštų ir žmonių. Atvežti iš namų batukai pradėjo kiurti. 
    Vieną kartą  atsilankęs, vis dažniau pradėjo į  tetą  lankytis vienas jaunikis, penkiasdešimt metų, nuolat surdutu bevilkįs, su 
keliais plaukais - brangenybe, begailestingai vegitalio drėgninama. 
    Tai buvo miesto kalėjimo viršininkas. Kaipo išradėjas patentuotų, ypatingai patogių automobilių miesto kaliniams vežioti, jis 
buvo pragarsėjęs visame mieste. 
    Jis buvo mandagus. Įeinant salonan, įleisdavo pirma ponias, pirmas paduodavo joms kėdę. Norint užrūkyti trečiam nuo 
vieno degtuko, mandagiai atimdavo ir užpūsdavo: "Kad nesusibarti!" 
    - Susibarti. Kaip tamsta gali ir manyti - "susibarti",- nereikalingai isteriškai širdydavos teta.- Tamsta čia turi būti kaip namie. 
    - Kas mane norėtų turėti čia kaip namie? - Šliurktelėdavo arbatos ir, nutrindamas primirkusius ūsus alvutės briauna, gudriai 
pažiūrėdavo į  tetą valdininkas. 
    Kad nors kiek atidėkotų  tetos gerumą, surdutas atsiųsdavo dažnai dovanų. Dažniausiai in natura: obuolių, bulvių maišą, 
daržovių. 
    - Statyk atsargiau, ar nematai, kad dovanos! - sakydavo kokiam sulėsusiam kaliniui betempiant bulvių maišiogalį. 
    Atnešus jaunikiui kartą gėlių, Jadvyga paėmė jas ir pastatė nuošaliai virtuvėje, o tetai piktai pasakė: 
    - Nesuprantu, ko jis čia landžioja! Įsivaizdinu, kaip jis galėtų gyventi su moterim. Idiotas tas! 
    - Iš kiekvienos ketveriukės visuomet galima sudaryti porą, - šaltai atsakydavo teta iš lenkiško. 

    Miesto šykšti saulė bėrė  spindulius per murziną langą ir šliejosi išblyškusia šypsena prie Jadvygos, kuri stovėjo čečunčine 
bliuzka ties fortepijonu ir vartė  populiaringą  tuo metu valsą: "Valse d'amour-karnavalo atsiminimai", - aukojamą Gertrūdai 
Lapinaitei, su šios ponios atvaizdu mėlyname lauke. 
    Butan įėjo valdininkas. 
    Buvo nepaprastai surdutuotas, susišukavęs ir rimtas. Atrodė tarytum šventadienį  iš bažnyčios grįžęs. 
    Išėmęs baltytėlę nosinę, trynė savo nuzulintus ūsus, kandžių suėstus, jam užmiršus juos panaftalinuoti. 
    - Tamsta niekuomet nesiliauji būti namie viena! - pagrūmojo jai pirštu su brilianto žiedu, kaip riešutas didumo. 
    - Kur bėgsi! 
    - Ką tamsta sakai! Tamsta sutverta muzikai! Jaunystė, kuri apsireiškia pavasario džiaugsmais...- Valdininkui pritrūko žodžių. 
    O jaunystė, kuri apsireiškia pavasario džiaugsmais, nežinojo kas daryti su svečiu. Mechaningai paklausė: 
    - Tamsta turi daug darbo? 
    - Taip - daug. Net per daug. Kad ne tėvynės ir respublikos labas, manęs seniai čia nebūtų!  
    Surdutas pažiūrėjo akylai į Jadvygą. 
    - Ar tamsta negalėtum padaryti man didžiausio malonumo? Turiu žemės gabalą  - žmonės dvareliu vadina,- pridėjo 
koketingai valdininkas, bet per nelaikus n ėra kuomet ir aplankyti. Ar nesusitartum ėme kart su gerbiama teta ir 
neužvažiuotumėme į mane? 
    - Žinoma - kodėl ne! 
    Jadvyga sutiko. Surdutas paskatintas paėmė jos ranką ir pažiūrėjo atidžiai į  jos akis. 
    Net apsisuko dairydamasis, ar nėra svetimųjų. 
    - Tamsta,- pratarė drebančiu balsu,- aš atėjau prašyti tamstos rankos ir prašau liktis mano žmona. Tamstai nieko nestokos! 
    Žiūrėjo, kokį efektą padarė jo žodžiai. 
    Jadvyga nežinojo, ar juoktis, ar kvatoti iš šios valandos rimties. Atsilošusi ties palmėmis, ji juokėsi iš visos širdies. 
    - Taigi kad aš tamstos nemyliu! 
    - Atsakymo aš galiu palaukti. 
    Trobon įvirto teta, sugrįžusi iš miesto šeimyniškos promenados, apsikrovusi pirkiniais. 
    - Tamsta jau skubi? Palauktum tamsta. 
    - Negaliu. Darbai nuolat plečiasi. 
    Teta žiūrėjo į surdutą tokiomis akimis kaip į daktarą, nustačiusį sunkią diagnozę: "Na kaip?" 



    Bet daktaras nieko neatsakė. 
    Gatve ėjo šaltas, abejudinas, tarytum svetimas gatvės praeivis. 
    Jadvyga nubloškė besiskverbiančius į akis plaukus, apsisuko ir, nieko nepasakiusi tetai, greitai išėjo miestan. 
    - Kaip tat galėjo atsitikti? Kaip bjauru viskas! Praeinant pro šalį nušviestos krautuvės, kur languose blizgėjo įvairūs auksiniai 
daiktai, pro Jadvygą  praėjo ceremoniniu maršu visa eilė  daiktų. Brilianto žiedas kaip riešuto didumo. Šilko batukai kaip 
princesės. 
    Puri juoda žemė, kuri gali veisti ne tik bulbi ų  maišus, kalinių  tampomus, bet ir aukso žiedus, ir strusio plunksnas 
papuošalams. 
    - Stebėtina, kad toks geltonas veidas, ir dar gali daugiau žinoti už ją... 
    Ant gatvių gulėjo purvinas sniegas. Vežikai tampė roges, padėdami arkliams vežti neįmanomu keliu prekes, ir čaižė arklius 
botagais. 
    Elgetos klykė ties bažnyčiomis, geriausiai atlikdami savo roles. 
    Nuobodžiai skalandavo bažnyčių varpai. 
    Takeliais ėjo kunigai, ilgų sutanų broniruoti. 
    - Kad pamėginus už jo ištekėti...- erzindama pati save, ištarė Jadvyga. 

    Jaukus dvarelis. 
    Kaip įkritusi gilion duobėn ar ižo pripildyton aketėn, Jadvyga stengėsi išsiveržti kraštan ir išsigelbėti. Kraštas buvo netoli. 
    - Tai mano giminietis, kapitonas Rapolas. Iš karo sugrįžęs. Herojus... Supažindino jaunikis, atvažiavus savo dvarelin. 
    - Nesistenk taip, dėde,- pavargsi! 
    Tai buvo Jadvygos pažįstamas aficierius, su kuriuo ji kadaise Nemunu keliavo. 
    Popiet, išsivadinus jaunikiui ją keliauti, ji matomai buvo nepatenkinta, kodėl jaunikis neprisimena apie jųjų kelionę. 
    Linksmumo ūpo apimta, ji sudėjo savo vardą su jaunikio: "rapolasjadvyga". "Kažkoks Rapagalionis!" - linksmai nusijuokė. 
    Priėjęs ežero kranto, jaunikis, stuktelėjęs batų  užkulniais kelius mazurkos taktus, pamėgino balsą  skalės didumu. Jaunikis 
buvo standrus, aukštas. Gražios vyriškos eisenos. 
    Ruduo skleidė savo auksines spalvas. Pro tylų žydro ežero vandenį  apsibrėžė  lazdynų viršūnės su nubraukytais lapais. Kai 
kur rudens varsos buvo dar daugiau sušildomos raudonų taškų - putinų priraudusių uogų. Nuo beržų ir liepų krito lapai, tarytum 
Dievas, paėmęs saujomis auksinių konfeti, bėrė į gerus ir į įsimylėjusius žmones. 
    Samanos buvo kaip persų divonai. 
    Jie susėdo ant samanų. 
    Šviesiai žalsvas rudens dangus dainavo paskutinius gailesio akordus. 
    Jaunikis, nepaduodant Jadvygai visai progos, paėmė ją už jos sunkių kasų ir karštai pabučiavo. 
    - Tamsta! Ką tamsta darai! - sušuko piktai Jadvyga kaip užpulta Diana. Bet tokia Diana, kuri šunimis jo neužsiundė. 
    Praėjus keliems akimirksniams, ji pažiūrėjo gražiai į  jį, išmetinėdama akimis: tamsta... 
    Skaidrus rudens oras ir majestotinga gamta sušildė juos nauja gyvybe. 
    "Su juo aš galėčiau gyventi",- svajojo Jadvyga. 
    Praėjo daug laiko, kol jie galėjo atsikratyti šio rudens užžavėjusio ūpo. 
    "Tik su juo!" 
    Pagalios jaunikis ištarė vyrišku balsu. 
    - Žiema, poneliute, mes būsime geri draugai!  
    - Aš teku...- ištarė ji pirmąkart viešai, pati klausydama savo balso. 
    - Teki? Aš tat žinau. 
    - Žinai tamsta? Iš kur? 
    - Argi nekalbėjo tamstai vienas muzikalus žmogus apie muziką? 
    - Apie muziką? 
    Ji norėjo atsikelti ir netyčia atsirėmė  ant jo kojos. Koja jaunikio, iš karo sugrįžusio, buvo medinė... Medinė  koja, 
muterkėmis suveržta. Jai blikstelėjo jo "graži eisena". 
    Apsivylusi jaunikiu, kaip ir savo idealu apsivylusi, Jadvyga bėgo greitai namon, vos pavejama stagaruojančio jaunikio, kuris, 
bėgdamas užpakalyje jos, murmėjo: 
    - Tamsta žiemą galėsi rasti manyje geriausią draugą!  
    Kaip nuvargusi nuo šito greito bėgimo bei ištikusių  nelaimių, Jadvyga, pribėgusi skubiai prie valdininko, šliejosi prie jo ir 
nutarė galutinai: "Aš teku už jo!" 

    Vestuvės. 
    Naujienas apie vestuves pirmiausiai išplatina moizeriai, imančių šliūbą artimi draugai. 



    Teta Rozalija tarytum pasidarė dar daugiau teta ir dar daugiau Rozalija, trypė kiek įmanydama virtuvėje kaip narsus pokylio 
karvedys, aukodama savo silpną gyvybę ir išbėgdama iš rūkų  ir garų debesų  į prieangį  gėlių paimti bei už kokosinius riešutus 
užsimokėti. 
    Tetos Rozalijos vyras, antras buhalteris suvienytose dažyklose "Progresas", kuris iki šiol nesirodė, dabar apsivilkęs dideliu, 
apsčiu surdutu ir pasirišęs baltu iškilmingu kaklaryšiu su didelėmis atlapomis, išrodė senu pensionuotu baletmeisteriu. 
    Vaikai irgi buvo šveičiami, šukuojami, avami tėvo batais, ilgio kaip gero norvego ski. 
    Jadvyga su šilko suknele ir batukais - jaunojo dovana,- užgulusi fortepijoną, baisiai trūkčiojo pečiais - gal pirmą kartą savo 
gyvenime taip graudžiai verkė. 
    - Kaip prieš šliūbą,- nutarė teta Rozalija. 
    - Aš neišlaikysiu, ne-no-riu! - per graudesio akordus galima buvo girdėti. 
    Merginos dėvėjo jaunajai nuometą. Vaikai, sulindę kampan, žiūrėjo į  tuos didelius stebuklus. 
    - Na, na, visuomet taip! - pabučiavo ją teta, praeidama pro šalį. 

    Rimtas, tarytum kalbėti užmiršęs, ėjo jaunikis priešakyj žmonių per tuščią bažnyčią. 
    Iškilmingam pasibučiavimui įvykus, visi subėgo sveikinti jaunavedžius. Jaunikis vėl grįžo per bažnyčią vienas priešakyje 
žmonių. Išėjęs ant bažnyčios trepų, ties kuriais laukė kelios rogės, jis vilkosi kailiniais ir kalbėjosi su Rozalijos vyru: 
    - Žinai tamsta, antras savitarpės pašalpos bankas sprogo!  
    Jaunavedys apsidairė aplinkui: 
    - Kur mano ponia? 
    Jis ėmė jos ranką ir vedė į didelę, įsenusią muziejinės išvaizdos karietą: 
    - Na, ar esi laiminga? - klausė jis ir spaudė ją į savo kailinius.-Žiūrėk, apsisupk, kad nesušaltum! 

    Iš restorano daugelio salių  vienos salės pusiau nusviestame kampe stovėjo stalas, nutiestas rezginiuotos staldengtės ir 
nustatytas vaisių  ir vynų. Kitos salės pusiautamsiuose kampuose stovėjo stalai, nenuvalyti dar nuo puotų, ir grindys dar buvo 
nenušluotos nuo pokylių. 
    Buvo vėsu. 
    - Muzikos, šokti! - padiktavo jaunavedys ir liepė  išvynioti atvežtą  iš namų gramofona. Prisuko sušalusiam sutvėrimui triūbą, 
ir gramofonas, tarytum gerti prašydamas, paleido savo užkimusią gerklę. 
    - Dabar išgersime į  jaunavedžių sveikatą! - pripylusi vyno taures, prabilo teta Rozalija, nepaprastai saldžiai šypsodamasi, net 
jos vyras nusigando. 
    - Kad ne tamsta, nebūčiau dabar žmogus! - įsimylėjusiomis akutėmis žiūrėjo į  ją valdininkas. Visi šoko "Valse d'amour". 

STRUSIO JUODA VĖDYKLĖ 

    Valdininko bute atsirado didelė dvilypė lova, jis pats rinko ją ir norėjo padabinti kambarį  įvairiais reikalingais mažmožiais, 
bet kambarys atrodė šaltas ir negyvenamas. 
    Jadvyga, svajojusi apie pošliūbines misterijas, dabar atsirado prieš stovintį nusigandusį valdininką ir klausiantį bailiai: 
    - Pasakyk man, Jadvyga, ar aš pirmas vyras, su kuriuo tave suveda gyvenimo kelias. 
    Taip klausti - koks nepadorumas! 
    Vyras veik nepasirodydavo namie. Kalėjimo darbai tiek plėtėsi, kad jis neturėjo laiko sugrįžti namon ilgesniam laikui. 
Jadvyga gi veik neišeidavo iš savo buto ir iš savo rytmetinio kapoto. 
    Gretimame su miegamu kambariu atsirado įnamis studentas, nors tat faktinai ir nepatiko vyrui. 
    Kad praleidus laiką, Jadvyga turėjo daugelį šunų, skambino pianinu ir bijojo pelių. 
    Vieną kartą jos gyvenime didžiausiame įmygyje, jai indiskrečiai išsiuvinėjant kapšą popieroms sudėti, jos butan įėjo aficierius 
ir, padavęs gėlių - jausmo simbolį,- pratarė lemtiną sakinį: 
    - Tamsta jauna, kodėl tamsta niekuomet nesilankai šokiuose? 
    Su juo apsilankyti būtų ne pro šalį, - manė sau. Bet - ne! Jadvyga buvo - antimilitaristė! 
    Kaip tolimas aidas šiam nuotykiui jai, kaip paprastai šlafrokuotai, einant vieną vakarą užsklęsti durų, butan paskambino ir 
įėjo jaunas žmogus. Autorius valse d'amour. Patsai autorius valse d'amour! 
    Gražiai pasisveikinęs ir pasiteisinęs už vėlybą atsilankymą, jis pranešė: 
    - Tamsta viena tegali išgelbėti situaciją! Mano, kaipo režisieriaus, turima visa eilė priedermių  ir atsakomybių. Rytoj turi būti 
surengtas tautos bazaras labdarybės tikslu, man gi gyvajam paveikslui "Lietuvaitė ties kryžium, naktigoniams bandą genant" - 
trūksta ratelio. Supranti tamsta, paprasto lietuvių ratelio. Bet kaip sunku gauti panašus objektas mieste! 
    - Tamstos vyras, kuris, tarp mudviejų kalbant ir atsiprašant, pats prisideda prie bazaro tautiniais efektais, yra pasiuntęs mane 
į  tamstą. 



    Jadvyga ne tik paskolino "objektą", bet ir pati dalyvavo bazare ir pati pamatė, kaip gerai gali ji linksmintis. 
    Bazaras nusisekė  kuo puikiausiai, nors ir davė  didelio deficito, bet, padengus išlaidas Rozalijos vyrui, įvyko visiška 
harmonija. 

    Jadvyga buvo sugalvojusi sau naują kostiumą. 
    Juodos medžiagos rūbai su rezginių  padabomis ir ilgu šleifu. Juodų  karolių  šniūrelis ir šviesiai žalsvos opalo spalvos 
plunksnos kasose. Juoda strusio vėdyklė, gerų kvepalų sušvarkstyta. 
    Jadvyga dažnai atsidurdavo kalėjime, kad pasimatytų su vyru bei reikalingų gyvenimui "efektų" paimtų. Ilgai belaukiant vyro 
tamsiame koridoriuje, kuris nuolat posėdžiavo kažkokioje komisijoje, Jadvyga turėjo ganėtinai laiko įsižiūrėti į kalinius. 
    "Tas turbūt politikos kalinys. Toks inteligentingas veidas!" - dilgtelėjo Jadvygai, žiūrint į vieną išblyškusį vagabondą. 
    Norint būtinai pasimatyti su kaliniu, sargas pašnabždėjo jai girtu bosu ausin: "Ką  tamsta manai, tat pavojingiausias mūsų 
šalies kalinys!" 
    Nutarus būtinai pasimatyti, - nebuvo kas daryti, - sargas įleido ją celėn. 
    Kalinys, ne tik nenusigandęs, bet drąsus ir jaukus, parodė  jai guolio lentas, prašydamas sėstis, tarytum sakydamas: 
"Atsiprašau, truputį esama betvarkės. Tarnaitės dar nesuspėjo nuvalyti". 
    Ėjo elastingais lengvais žingiais per celės grindis, tarytum kambarys būtų priklotas minkščiausių divonų. Žiūrėjo per langą, 
tarytum jos nepastebėdamas. 
    Jadvyga nedrąsiai paklausė: 
    - Ar tamsta socialistas? 
    - Socialistas? Aš socialistas? - piktai nusispjovė kalinys.- Dykaduoniai tie, išsivežę  į girias gramofonus, čirškina ir kortomis 
lošia... Ne, tamsta,- čia savo darbas ir sistema! 
    Jis žiūrėjo į nusigandusią Jadvygą, prisišliejusią pasienin, su nusibloškusia skrybėlaite, ir paklausė: 
    - Kas tamsta? Ar brostvininkė? Čia daug misionierių ateina ir dovanas dalina... 
    - Taip...- vos girdimai pratarė Jadvyga. 
    - Ne, tamsta, čia sunkus darbas, nors visuomet besitobulinam! Paskutin į  kartą  sugavo mane Katzelenobogeno aukso 
krautuvėje - pirmą kartą pritaikinau namie elektros grąžtus... Viskas būtų nusisekę, jei ne Ginka, nemokėjo išparduoti daiktų. 
    Sunku čia surasti moterį bendradarbę. Nėra elegancijos! 
    Jis godžiai pažiūrėjo į Jadvygą. 
    - Dirbau tris metus Niujorke, bet tas darbas čia nepritaikinamas. Čia patriarchalingumas, ir spauda dar neišsivysčiusi... 
    Subėgę sargai išvarė kalinį akmenų skaldyti, o Jadvyga, nusiminusi ir atsipeikėjusi kiek, ėjo priemiesčio tyliomis gatvėmis su 
mažais mediniais namiukais, obelių sodais nusodintais, kurie greit supumpuruos. 
    Jadvygos idealas, baliaus juodas kostiumas su ilgu juodu šleifu,- pasiūtas. 
    Jadvygos gražios rankos ir krūtinė, perlo šniūrelio koketingai pridengta, pirmą kartą  taip aiškiai pamatė pasaulį. Plaukai 
sušukuoti aukštai, kaip kokios markizės, su briliantų šukomis,- taip buvo ji iš anksto nusistačiusi,- dar daugiau dabino ją ir darė 
aukštesnę. Juoda strusio vėdyklė, gerų kvėpalų sušvarkštyta. 
    Vienok Jadvygą patiko baisus prietykis - Jadvyga negalėjo eiti baliun... 
    Vyras, kuris vis dažniau buvo kviečiamas kažkokion komisijon, pagalios buvo visai nukviestas komisijos ir išvežtas jo pačio 
išrastais patentuotais automobiliais kalėjimo tamsiausian kampan. 
    - Dėl nesusipratimų tarnyboje, - kaip jis pats aiškino. 
    - Aš nepergyvensiu! - šaukė Jadvyga miegamame, savo draugų, kapitono, kompozitoriaus ir kitų, raminama, kurie įkalbinėjo 
jai apie gyvenimo aukštesnį sprendimą. 
    - Prašau išeiti - aš privalau gedėti! - išvarė visus svečius namon. 
    Likusi viena, Jadvyga galvojo: juodi rūbai - tai gedėjimui, gedėjimas pritinka jai... 
    Nutrynusi ašaras, Jadvyga likosi gedėti viena savo juodais rūbais. 
    Ties nušviestomis rūmų durimis muša gongai ir piemenėliai griežia dūdelėmis, vadindami žmones iš miesto paprastų  butų  į 
ugnių nužertas sales. 
    Šampanas vadina svečius vaišingu gestu vidun. Kaip magingos lazdutės palytėta, stovi Jadvyga pokylio salėj, visai išblyškusi, 
graži, majestotinga. Savo naujais gedėjimo rūbais su ilgu stilingu šleifu. Juoda strusio vėdyklė dar daugiau nubrėžia jos veido 
baltumą. 
    Jadvyga šoka. Nieks dar nėra jos matęs taip gražiai šokant. Jos garbei ir garsumui krašto galo nėra. Visi stebisi, giria ir 
kalbas pašnabždomis. 
    - Tai direktorienė... 
    - Tai ta, kurios vyras kalėjime! 
    - Vyras kalėjime. 
    Net biologijos profesorius, žmogus paprastai tylus ir nedrąsus, priėjo prie jos ir, paspaudęs jai profesoringai ranką, pagyrė: 



"Šokyje tamsta labai gražiai apsireiški!" 
    Net valstybės galva atkreipė domę į gražiąją damą: 
    - Kas ji? 
    - Tai ponia, kurios vyras kalėjime. 
    - Kalėjime. Vargšė! 
    Jadvyga plaukė kaip pova, kaip fantazija, pralenkdama poras, tai nutoldama, tai vėl pasirodydama, niekieno neapleidžiama. 
    Bet su orkestro dūdų silpnėjimu, svečių skirstymusi apie Jadvygą vis mažiau likos žmonių. Atsidusus paskutinį kartą orkestro 
triūbai, Jadvyga liko su savo strusio vėdykle. Aukšta. Išdidi. Ir viena. 

GOLDBERGO KABARETAS 

    Po ilgų svyravimų Jadvygai pagalios pavyko surasti darbo. 
    Ten, kur kadaisiai buvo plytnyčia, senas Goldbergas ir jo sūnus, žėrintis sveikata ir skaistumu, su patinusiais skruostais ir 
drūtomis lūpomis, įsteigė kabaretą. 
    Pats žodis ir pati įstaiga buvo svetimi tam miestui, kur gyveno Jadvyga. Goldbergai buvo pasiryžę suvesti vakarus su rytais, 
sermėgą su fraku. Na ir pagalios sutraukti vietos artistus, išsiskirsčiusius kas sau. 
    Viskas iš anksto buvo numatyta, suplanuota, pasekant užsienio geriausius pavyzdžius. 
    Visi liuosieji artistai buvo pakviesti, jų  tarpe, žinoma, amūro valso kompozitorius, Jadvyga Lapinaitė, ta, kuriai kadaisiai 
buvo aukojamas valsas, - nepaprastai gražaus veidelio ir žydrių akių savininkė, ir kitais gabumais nepasižymėjusi. 
    Patsai Jadvygos vyras būtų turbūt pakviestas, kad ne jo per ilgas užsisėdėjimas kalėjime bei likvidacinis darbas dvarelyje. 
    - Vienybė - tai šviesa! - šaukė laike atidengimo šventės junior Goldbergas, išsipuošęs ir nusipudravęs. 
    - Nebūtų pritaikinančio meno altoriaus - mes užgestumėme. Nebūtų šviesių dailės kelių - šeimynos gerovė iširtų. 
    - Ekstravagantingumas ir elegancija - tai idilija, atitmkanti paskutinius reikalavimus progreso, žmonijos ir kultūros! 
    Pasisekimas buvo iš anksto numatytas. 
    Jadvyga išrodė nustebusiems svečiams visa gan apsčią kabareto buveinę. Ji, kaipo nuolatinė darbininkė, buvo pakviesta 
kabaretan darbuotis, ypatingai ten, kur vyro pajėgos baigdavos ir prasidėdavo moters. 
    Praeinant pro šalį scenos, kur atkviestos šokikės miklinos, mankštindamos savo kojas, ji pratarė į vyrus: 
    - Čia mūsų naujos artistės... Aš manau, kad tamstos elgsitės čia mandagiai, korektingai, nekliudydami panelių artisčių darbui. 
Nes kiekviena mergina privalo uždirbti sau duoną. Kaip aš! 
    Ji pradingo už kulisų. 

    Bet dideli bandymai ne visuomet pavyksta. Goldbergas jaunasis vis dažniau pradėjo nervintis, šurmuliuoti. Veik nustojęs 
buvo skustis, tik iš reto suspėdavo nusipudruoti. Kasa buvo tuščia. 
    Jadvyga, atlikdama iki šiolei kabarete šeimininkės pareigas, dabar turėjo užlipti scenos sunkių grindžių. 
    Nuogos, tabalojančios rankos, prirakintos prie kostiumo su didelėmis kokardomis, atrodė girtiems juokingos. Rankos - kaip 
šakaliai, o pati - stora. 
    Jadvyga padainuodavo iš pradžių: "Kada noriu, šoku, kada noriu, tai dainuoju", su tam tyčia kompozitoriaus iškraipyta gaida 
ir turiniu. 
    - Bravo, Jadvyga! Sėskis čia... 
    - Te alaus! - šaukdavo susirinkusieji: šaltkalviai, konduktoriai, krautuvių pardavėjai. Publika irgi buvo atsimainiusi. 
    - Minia...- šaltai nusišypsodavo Jadvyga, žiūrėdama iš aukšto į žmones. 
    Ją pavaduodavo kompozitorius ir pašokdavo tik ką atgabentą  iš Amerikos jazz, geriausiai nuduodamas negrą  šokėją  ir 
nepaprastai mastaguodamas galva. Tat padarydavo nelaukdamai gero įspūdžio žmonėms. 
    Lapinaitė, pildžiusi iki šiol kabarete pirmiausiai administratyvias pareigas, dabar buvo priduodama antrininke kuriam nors 
klounui ekscentrikui. 
    Reikdavo akylai sekti artistas ir, stovint už kulisų, šaudyti, jei klounas patraukia kaklaryšį; paspausti automobilio dūdą, jei jis 
lenkias; suduoti dvi balanas, jei jis užsimoja į  tarną. 
    Artistui pirmininkui išeinant scenon, Lapinaitė  turėdavo iššokti pirm jo ir greitai, greitai, žengdama mažučiais žingsniais, 
numesti nuo savęs žebenkščių  apsiaustą  ir apeiti ištiestais pirštais, kaip tikra balerinė, visą  sceną  aplinkui. Tat - sunkiausia. 
Paskui prasidėdavo jau lengvi dalykai - šoktelėti ir ištiesti koją vienon scenos pusėn, šoktelėti ir ištiesti koją kiton scenos 
pusėn. Ir pradingt už kulisų, publikai plojant. 
    Be savųjų, nuolatinių artistų, buvo rodomi taip pat pravažiuojantieji, į miestą užklydę svetimi artistai. 
    Koks nors Johnas Stiprasis, non plus ultra, - kaip stovėdavo programoje (Poška). Johnas Stiprasis, kaip matyti jau iš 
programos, - stipruolis, buvo surakinamas geležiniais pančiais, suveriamas retežiais ir įstumiamas užrišaman maišan. 
    Bestenant ir besivarteliojant kaip įstumtai maišan katei, po ilgo darbavimosi kaip tikram žemaičiui, sušovus iš pistoleto 



(Lapinaitė), jis išlįsdavo iš maišo sveikutis, mastaguodamas retežiais - savo trofėjais. 
    Po jo išeidavo koks plonas žmogutis iš Suvalkijos, kvalifikuotas dailiaraščio mokytojas, pasivėlinęs sugrįžti tėvynėn po jos 
restauracijos, padainuodavo be galo plonu melancholingu balsu iš "Rigoleto" motyvus apie moters nepastovumus. 
    Ir taip toliau. 
    Pagalios užlipdavo scenon Jadvyga juodais rūbais su strusio vėdykle ir priversdavo žmones nurimti valandžiukei. 
    Plonu suskylančiu balsu, ir vėliau kiek beatsitaisančiu, pradėdavo liūdnai: "Karvelėli, balandėli, ko gi tu burkuoji?" 
    Jadvygai užbaigus dainą ir vakaro programai užsibaigus, visi skirstydavos krykštaudami ir ilgai plodami rankomis. 

    Sušlapusi Jadvyga vaikščiodavo priemiesčio tamsiomis gatvėmis. 
    Iš reto stabdė praeivius sakydama: 
    - Eikše, tau bus gerai! 
    Sakė tokiu tonu, tarytum gydytojas rengtųs ištraukti dantį  ar ji rengtųs užlopyti kam kojines. Ir ji rovė tuos dantis ir lopino 
kojines. 
    Kad ir ilgai dirbo Jadvyga Goldbergo kabarete, vienok nulemti kabareto likimą negalėjo. Kas blogiausiai, kitoj plytnyčios 
pusėj įsisteigė naujas kabaretas, brolių Berngholdtų, su nauju, miestą gaivinančiu personalu, kas labiausiai ir privertė užsidengti 
Jadvygos palaikomam kabaretui, o visus žmones išsiskirstyti kuo greičiausiai. 
    Padabinusi savo kambarį popieriniais skėčiais ir vėdyklėmis, lentynas nustačiusi išgertų likerių buteliais ir šampano kamščiais, 
trofėjingomis datomis sužymėtais, Jadvyga gan gerai praleisdavo laiką. Užstojus juodoms dienoms, Jadvyga manė, kad tat 
turės pat savaime ir greitai praeiti, bet u žsimokėjimo dienoms už butą  nuolat besiartinant ir pinigų  lyg tyčia neatsirandant, 
Jadvyga nerado geresnės išeities, kaip nusisamdyti sau mažą kambariuką po trepais fabrikų rajone. 
    Persikėlusi naujon buveinėn, ji net nusiramino ir nusidžiaugė: 
    - Čia bent parėdalų nereiks ir pragyventi bus pigiau! 
    Iš ryto Jadvyga matė, kaip darbininkai, susivynioję  po pažastim duoną, skubo į  fabrikus, o vakarais jie susigrūsdavo 
karčemosna. 
    Iš miesto pakraščio miesto centran ji nemanė net pasirodyti. 
    Sušlapusi ji vaikščiodavo ilgas valandas su raudona ciratos skrybėlaite ir nuplyšusiu milo žaketuku, kuris kadaise, iš namų 
bėgant, kažkokiu stebuklu buvo išvežtas ir, kaipo nereikalingas daiktas, iki šiol išsaugotas, o dabar suvartojamas. 
    Nebetekusi marškinių, dėvėjo tiesiog ant kūno viršutinius rūbus. 
    Sijonaitis buvo trumpas, o kojinės - šilkinės. 
    Be šilkinių kojinių verčiau nesirodyk gatvėj! - žinojo Jadvyga. 
    Užkalbinus kokiam sumenkėjusiam valdininkui, Jadvyga paprastai atsakydavo: 
    - Į mane tamsta užeiti negali - aš gyvenu pas tetą. 
    - Kas tamsta? 
    - Siuvėja. 
    Tuomi pasibaigdavo dialogas, jai paprastai einant užpakalyj, valdininkui - pirma. 
    Įėjus valdininko prieškambarin ir jam prašant nusirengti, Jadvyga atsakydavo ramiai: 
    - Aš velyčiau likti nenusirengus.- Ji nusiimdavo tik raudoną ciratos skrybėlaitę ir papurtindavo geltonus, pakirptus plaukus. 
    Kambarin įeidavo tokiu būdu, tarytum ji visuomet čia gyventų, tik dabar sugrįžo pasivaikščiojus. 
    Pastebėjęs jos nudriskusias šilkines kojines, valdininkas nusigąsdavo ir susigėdydavo, bet nuduodavo tuoj labai linksmas 
esąs. 
    Kad nuraminus save, sakydavo: 
    - Gal tamsta išgertum alaus? 
    - Ne, tamsta, aš viena nepratusi gerti. Atsilošusi patogiai fotelyje ir rūkydama papirosą, ji pakviesdavo jį rankos mojimu: 
    - Eikše, pasakyk man kokį prašmatnesnį anekdotą!  
    Jos gerklėje taip bjauriai gargėjo, kad rodės, kad ilgai ji gyventi negalės. 
    Paėmus iš valdininko pinigus, užkišdavo juos už kojinės. 
    Kad sušildžius valdininko kambarį moters jaukumu, ji mėgindavo ką uždainuoti. 
    - Tss! - pašokdavo susirietęs ir padusęs valdininkas prie jos.- Greta miega įnamiai! 
    O ji gerai žinojo, kad ten miega jo šeimyna. 

    Jadvyga sėdi pažįstamoje karčemoje ir klauso muzikos. Banjo, fleita ir pianinas dunzgina kiek įmanydami, net karčemos 
langai tarška. 
    Į Jadvygą žiūri kažkoks nepažįstamas jaunikis, nenuleisdamas nuo jos akių. 
    Tat jau per daug! - Jadvyga piktai atsigręžia kiton pusėn. Lengvais žingsniais, kaip per divonų priklotą kambarį, prieina prie 
jos nepažįstamas jaunikis ir žiūri į  ją gudriai šypsodamas. 



    - Ko tamsta nori iš manęs? - surinka ji, atsistoja ir nori eiti. Bet jis ją sulaiko. 
    - Sėsk tamsta ir nusiramink. Ne dėl tamstos gražių akių aš čia atėjau! 
    Jis paima ją už rankos ir išveda gretiman kambarin. Su tarnu pasikukždėjus, ant stalo atsiranda apsiniaukusi žalio stiklo 
bonka ir garuojanti, ką tik iškepta dešra. 
    - Pirma - darbas! Rytoj man reikia padaryti viena maža ekspedicija. Tamsta nuneši vienon gražion šeimynon laišką  ir 
pagyvensi joje tris dienas. Nuduodama didelę ponią, nekaltybės pilną. Tamsta mokėsi! 
    - Detaliai rytoj. Bet šiaip tamsta didelės ponios nenuduosi.- Ji pajuto, kad jos rankon įsispraudė popierinių pinigų rituliuks. 
    Nesutikti Jadvyga nematė reikalo. Atsisveikindamas su ja, jis nenurimo nepaklausęs: 
    - Sakyk tamsta, kokiu būdu tamsta čia atsiradai? 
    - Ot, vyro nepasisekimai tarnyboje! 
    Atlikus šeimynoje darbą, tik kiek greičiau, kaip buvo sutarta, ji gavo dar daugiau pinigų  ir nutarė atsisveikinti su miestu ir 
kiek galima greičiau išsikraustyti sodžiun. Į tėvus. "Pareisiu namon, o bene žinos, iš kur parėjau",- ramino save. 
    Atsisveikinant bendradarbis pasakė: 
    - Šalto kraujo tamstai užtenka, bet idėjos trūksta. Naujai pasiūtas juodos gelumbės viršutinis kostiumas, balta lapė ant pečių, 
batukai "laiveliai" su baltomis getromis ir baltos pirštinaitės,- toks buvo Jadvygos naujas kostiumas. 
    Skrybėlė, apie kurią  ji daugiausiai galvojo, atrodė kaip ramunėlė: iš juodo atlaso pasiūta, su baltais mašioto sklypeliais 
padabomis. Ji visa atrodė kaip ramunėlė. Balta, liesi, švari, gražių kvepalų lydžiama, Jadvyga keliavo namon. 

NAUJOS MIRTOS 

    Kaip šuva šliaužia patvoriais dvėsti į savo ūkininką - maitintoją, taip ir Jadvyga skubino į savo namus. 
    "Motinai prigelbėsiu, o iš kur atėjau, nežinos", - nuolat kartojo Jadvyga. 
    Kuo arčiau ėjo Jadvyga prie savo namų, tuo labiau mažėjo jos drąsa. 
    Pakelyje ją pavijo senas žydas, įsėdęs pustuščiame vežimaityje. Vežimaičio dugne gulėjo keli pundeliai pakulų  ir maišas su 
pipirais ir muilu. 
    Jis visas buvo pakvipęs muilu ir pipirais. 
    - Ar ne iš Amerikos? 
    - Ne! - atsakė šaltai Jadvyga, nenorėdama nustoti savo ramumo. 
    - Kam netiesą sakyti! Kam apgaudinėti seną žydą? Tamsta eini į dvarą! 
    Jis paminėjo artimo dvarininko vardą. 
    Jadvyga ėjo šalia ir nieko neatsakinėjo. 
    Pratęs prie ponų  įvairių  užuogaidų, jis visai nesistebi. kad ta didelė  ponia eina purvinais keliais su gražiais batukais ir 
koketingai suvyniotu pledu. Ponai - kaip vaikai, bet ir vaikai galima perkalbėti. 
    - Kas matė tokiais keliais eiti. Sėsk tamsta vežiman - vietos užteks. 
    Jadvyga, sumojusi, kad sausame vežimaityje daug geriau sėdėti, negu eiti šlapiais keliais, atsisėdo. 
    - Bet aš ne į dvarą einu...- teisinos. 
    - Nu, ne į dvarą - tai ne į dvarą. Mokėt nereiks!  
    Kelią saugojo apstoję pilki beržai.  
    Rudens šaltas vėjas plakė nesiliaudamas. 
    Su savo ilga žila, pūgos nuvilginta barzda, apsiašarojusiomis akimis, atsikišusio bašlyko apsišarmojusiais galais, jis atrodė 
kaip amžinas Poseidonas, plaukiantis rudens dargana. 
    - Ar greit galima čia pasiekti vieškelį? - Jadvyga paminėjo savo prigimtą vieškelį. 
    - Vieškelis seniai nukastas. Dabar keliaus tenai traukiniai... 
    Brisdama per krūmus ir patižusias pievas, Jadvyga galvojo, kaip susitiks su tėvais. 
    Toj vietoj, kur buvo pirma vieškelis, Jadvyga pamatė didelę pasruvusią balą. 
    Per krūmus sroveno rudens upeliokštis. 
    Trobelė stovėjo su nudraskytu stogu, vėjo taršomu, per kazilus matės juodo kamino plytos. 
    - Kur jie? 
    Gryčia buvo seniai žmonių apleista. 
    Įėjusi gryčion, Jadvyga pamatė nenuvalytą aslą, indus, išmėtytus židinyje. Kampe sugriuvusią lovą, plytgalių apibertą. 
    - Tai mano čia namas...  
    Sutaisė lovą ir užklojo ją pakeleivingu pledu.  
    Išsivirė arbatos suižusiame puode.  
    Atsigulė įvargusi savo naujame guolyje. 



    Tarp žmonių pasklido gandas, kad trobelėje gyvena turtinga žmona vyro, užsilikusio Amerikoje, apleista. 
    - Rankos numaustytos aukso žiedais ir branzoletais, - sakydavo žmonės. 
    Ji lopė žmonėms rūbus, verpė atneštas vilnas, siūlėjo perkelinius marškinius. 
    Užsivilkusi stora pakuline nažutka su prairusiomis alkūnėmis, eidavo retkarčiais kūtelėn naujai įgytos karvės pašerti. 
    Jadvyga, kad ir daug išbraidė mieste šalčio, veik niekuomet nesirgo. Sugrįžusi namon, ji nei kiek nebijojo žiauraus oro ir 
sunkaus darbo, bet dar spėjo sustiprėti. 
    Vienok vieną vakarą Jadvyga, grįždama iš kūtelės, pasijuto visai silpna. 
    Parėjusi namon, atsigulė ir daugiau negalėjo kelti. 
    Gulėdama vienų viena tamsioje gryčioje, Jadvyga galvoja: 
    - Kaip negerai sirgti vienai! 
    Ji pakelia akis - tamsu. Kažkur kadaroja atplėšta skarda. 
    Jadvyga nieko negali sumoti, tik jaučia, kad asla ir visas namas kart su lova pradeda suptis ir siūbuoti kaip jūrose laivas. 
    Kiek laiko ji guli - ji nežino. Vieną akimirksnį  ji jaučia, kaip ji nori atsikelti, bet negali. 
    Ji apalpsta. 

    Karšta. Klaiku. Ji pakelia akis ir negali suprasti. Ties durimis, gry čios kampe, stovi jos pažįstamas kunigas. Su asketo 
išblyškusiu veidu, sudžiūvusiomis lūpomis. Ji net stengiasi pamatyti kunigo kruviną smilkinį. Jai neaišku, ar tat vaidmenys, ar iš 
tiesų. Ji pakelia savo rankas-šakalius, bet jos nesikelia. Jai net pikta. 
    Bet rankos kaip prirakintos prie lovos. Kunigo lūpos juda: 
    - Mes susitinkame visur... 
    Ledas pradeda tirpti ir varvėti karštomis srovelėmis už kaklo. 
    Ties krosnia, kur paprastai šildydavos katinėlis, sėdi piemenėlis, apsivilkęs rudais kailiniais. 
    Kailinių išsipaišę plaukai remia į piemenėlio raudoną kaip mergelės skruostą. 
    - Žmogus, vedąs vaiką treškančiu ledu, vaikui suklikus, neprivalo sustoti! - kalba kunigas.  
    Jadvyga, labai nustebusi, klausia: 
    - Argi tamsta dar mane pažinai? 
    - Aš sekiau viską ir viską žinau. 
    - Viską? Ir kad mieste... 
    - Taip! 
    - Aš nežinau, kaip tamsta klosi būsimą gyvenimą, bet žinau, kad tamsta atėjai čia pasilsėti. Pagijusi tamsta būsi žmonių 
laukiama ir ilgimasi kaip gėlė, saulės sušildoma. 
    - Dabar gi aš negaliu ilgiau būti, turiu daugiau ligonių... 
    Pagijusi Jadvyga nustebo, kad sniego buvo mažiau ir žemė buvo saulės suvilginta. 
    "Reikės sukasti gėlių lovas darželyje..." - pamanė Jadvyga ir nusišypsojo. 
    Ji buvo tokia nuostabiai, keistai linksma. Lyg netikėdama pravėrė duris iš senos trobelės ties vieškeliu į platųjį pasaulį. 

TĖVAS 

    Užstojo vakaro sambrėška. Aš sėdžiu savo dirbamam kambaryje ir žiūriu į žmonių šešėlius, slenkančius gatve. 
    Po dienos darbo sėdžiu vienas, rūkau, ilsiuos. 
    Geras cigaras - kaip ūmai praeinantieji jaunystės atsiminimai. Dūmai lengvučiai kaip gražios moters bučiavimas. Kol išrūkai 
cigarą, praeina daug jaunystės vaizdų. 
    Tylu... 
    Laivai, prikrauti gėrybių, plaukia iš tolimų šalių. Pakeleivingi vėjai pučia bures, o burių virvės nesutraukiamos, kaip geležinės. 
    - Devyni laivai atplaukė iš Siamo! - taria tarnai ir pranyksta. 
    Viską atiduoti vienai karalaitei! 
    Užstojus vėlybam vakarui, mano siela tapo nerami, tarytum kambaryje gyventų nepaprasta vienuma. 
    Kambarin įėjo mano sužieduotinė. 
    Aukšta, dabi. Jos akys liūdi. 
    Ji sėdas tyliai šalia manęs ir spaudžia savo gaivinančiomis rankomis mano galvą. 
    - Ką tu čia galvoji vienas? 
    - Galvoju, kad gyvenimas kaip klounų cirkas. Greit praeinantis. 
    - Galvoju apie savo mirusį  tėvą! 
    - Nereik apie tat galvoti - tu turi mane!  
    "Aš greit pradingsiu", - taip sako man moteris. - "Aš nuolat su tavim, nes aš miręs",- taip sako man tėvas. 



    Mano tėvas ūkininkas. 

    Man grįžtant iš mokslų, tėvas visuomet sutikdavo mane prieplaukoje ir, pakišęs man po nosim savo apžėlusią  ranką, 
pasisveikinus klausdavo: 
    - Kaip tau sekasi mokslas? 
    Ne dėl to, kad tat jam rūpėtų, bet taip reikia pildyti sūnaus sutiktuvių programą. 
    Aš nešu savo kašę  su rūbais ir knygomis. Einame smėlėtu keliu, vos ištraukdami iš skaisčių  smėlių  klimpstančias kojas. 
Tėvas - priešakyje, aš gerokai pasilikęs. Iš abiejų kelio pusių - sužydusieji rugiai su varpomis, skleidžiančiomis aukso pudrą. 
Kiek aukščiau, antkalnėje, visa daugybė man nepažįstamų krantų gėlių, galvijų nenukąstų, moterų renkamų vaistams. 
    Miestelyje tėvas sveikinas su pažįstamais ūkininkais ir žydais krautuvininkais ir sako šaltai, tarytum manęs nepastebėdamas: 
    - Sūnus iš mokslų atvažiavo. Reikia sutikti. 
    - Darbymetis, nėra kada gaišti! 
    Ir, kad negaištų, jis surenka iš lėto šieną  iš po arklių kojų, sušukęs nereikalingai ant ramiai stovinčio arklio: "Stok, brudas, 
besispardęs!" Uždengia audimėliu sėdynę ir iš lėto eina į žydą palikto saugoti botago pasiimti. 
    Man pasirodžius įtariamu tas ilgas botago nešimas iš karčemos, įeinu nedrąsiai jojon ir, kaipo svetimas čia gaivalas, pradedu 
sveikintis su visa kaimene man pažįstamų žmonių ir sėduos už stalo. 
    - Tai mano sūnus! - Pagalvojęs kiek, tėvas prideda: - Iš sostinės sugrįžo. 
    - Na, sveikas tamsta. Koks didelis tamsta užaugai. Ir mus tamsta užmiršai, - garsiai sveikinas paeilium atsistodami ūkininkai. 
    Paskum aš valgau "vendzytą", sudžiūvusią kaip kempę salietruotą dešrą, iš bet kurio tarbos išimtą, geriu nedrąsiai deginančią 
man krūtinę degtinės taurelę, apkeliavusią stalą aplinkui ir klastingai sustojusią ties manim. 
    - Gerk - tamsta! - ragina koks dėdžius. - Mieste negauni turbūt? 
    - Kur gaus, žmogau. Mokslas! - su aplombu atsako tėvas. 
    - Kramtyk dešros, nesipuikauk, tai gera. Mano bobos su salietra pritaisyta. 
    Važiuojame tarp plačių kalnuotų  laukų. "Toks liuosumas čia",- manau aš. Tėvas laiko vadžias, nuduodamas, kad tat labai 
svarbu, nors, man rodos, arkliai patys truksnoja, parinkdami sau kelią kur sausesnis. 
    Tėvas kažką mąsto, pagalios it atsiminęs klausia: 
    - Na, kuo žadi būti?  
    Aš drąsiai atsakau: 
    - Inžinierium,- paskui, kiek pagalvojęs, pataisau: - Nežinau. Man tas nerūpi! 
    Važiuojame ilgą valandą tylėdami. Aš staigiai apsakau tėvui, koks tai stebuklingas daiktas lotynų kalba ir kitos išmirusios 
kalbos, arba pranešu, kad vienas mano draugas išvažiavo į Siriją. 
    - Į Siriją! - nusigąsta to įvykio tėvas. - O iš kur jis pinigų ima? 
    Uždegdamas papirosą, tėvas klausia: 
    - Ar dar neišmokai rūkyti po miestus? Dabokis blogos draugijos! 
    Paskum nei iš šio, nei iš to, taip man rodos, nuima savo kepurę, kaso savo plikę ir gardžiai žiovauja. 
    - Ojojoj! O mes čia dirbame, vargstame. Taupyk, sūnau, pinigą. Žinai, kad jis nelengvai atsieina. Padėk verčiau paltą 
vežimo dugnan, kad nesusidulkintų. Žinai, dabar rūbas brangiai kainuoja. 
    Aš, žinodamas, koks rūbas brangus, nusiimu, sudedu jį  dvilinkai, paskum dar dvilinkai ir pagalios kamuolin ir dedu po 
sėdyne. 
    Dvi dienas rinkome šineliui viršų. Kaip geriausi du ekspertai vaikščiojome po visą miestelį  ir rinkome apsiaustui gelumbę. 
Išeidami daugelį  kartų  iš krautuvės ir vėl jojon grįždami, žydo savininko apibarami, vedžiodami su savim tam tikrą  siuvėjo 
asistentą. 
    Antrą savaitę: sagtys, vata, pamušalas, siuvimas, neištekimas atvežtos iš namų drobės kišenėms. Kaip burės didumo motinos 
atrėžtos. Grįžimas, pritaikinimas, ir pagalios - visuotinis nusistebėjimas - švarkas pasiūtas! 
    Aš žinau, kad švarkas brangiai atsėjo, užtat ir dedu jį skubiai po sėdyne. 
    Motina, nelaukusi taip greitai sugrįžtant, sveikinas, glamonėja ir verkia, o tėvas sako, tarytum kalbėdamas apie abstraktų 
dalyką, nors drebančiu balsu, kaip man rodos: 
    - Tat mūsų sūnus namon parvažiavo! 
    Šventadienyje pasilikę  namie, tėvai eina ežėmis laukų  aplankyti ir vaikšto rimti tarp nusilenkiančių  prieš juos sunkiomis 
varpomis kviečių, miežių ir kito vasarojaus. 
    Jie kalbas rimtai: 
    - Kad Dievas duotų lietaus, būtų neblogiausias derlius. 
    - Neblogiausias? - eidamas paskui juos, manau. Man atrodo rugiai kaip mūrai. 
    Visame reikalinga ekonomija. 



    Praėjo daug laiko. Aš einu savo keliais, iš reto pagalvodamas apie tėvo prisakymą bei iš reto priduodamas jam žinią apie 
savo klajingą buitį. 
    Užstojo karas. 
    Tėvas kart su patrankų  riūksėjimu ir nuodijančiomis dujomis tapo išgrūstas svetimon šalin, su minių miniomis bėgančių 
žmonių. 
    Visa šeimyna taip išsisklaidė, kad ir surasti buvo sunku. 
    Per didelius vargus man pavyko sužinoti, kur tėvo gyvenama. Po ilgo laukimo į mane atėjo raštas, kurio oficialia kalba buvo 
pranešama, kas seka: 
    "Ūkininkas N. N.- nurodoma tėvo vardas, pavardė, gimimo vieta ir diena - po ilgos ligos yra miręs N. miesto ligoninėje ir 
palaidotas Rymo katalikų  kapinėse, kur pastatytas medinis kryžius su mirusio pavarde ir vardu. Mirties liudytojais buvo 
ligoninės vyriausias gydytojas ir gailestingoji sesuo penktame skyriuje. Jokio turto velionio nepalikta". 
    Gavęs šitą  raštą, aš atitolau nuo žmonių. Jo turinį  aš bijojau motinai pranešti. Lyg laukdamas ko. Užsidariau vienas savo 
kambaryje. 
    Niekas nežinojo, kur aš, ir aš apie nieką nesiteiravau. 
    Su tėvo mirtimi man gyvenimas pasidarė vienodesnis. 

    Šiandien man ypatingai sekasi dirbti. 
    Lyja. Kerta šaltas vėjas. 
    Praeivių veik nesimato. 
    Šitokią ypatingą dieną gerai tapyti pilkas peizažas: miesto baseinai ir spalvingų namų nutildomas siluetas. 
    Iš reto ant kūdros pasirodo ir praplaukia gulbė. 
    Asfalto takeliai blizga kaip nušlifuoti. 
    Staigiai takeliu tarp dviejų pakarpytų liepų, kurios augo prieš mano langą ir kurias aš taip gerai žinojau, praėjo senis, su žilais 
ūsais, lazdute pasirėmęs, sušlapusio švarko apykaklę pastatęs. 
    - Tėvas! - susukau instinktyviai. 
    Senis nuėjo toliau. 
    Aš bijojau savo nesveikos minties ir nežinojau kas daryti. 
    Vytis mirusį  tėvą? Ne! 
    Dabar aš galėjau drąsiai pakartoti savo mintį, kurią iki šiolei slėpiau. Kartą, man sėdint restorane ir žiūrint pro langą į Teatro 
aikštę, praėjo senis, elegantingo švarko apykaklę pastatęs, gražiai nusiskutęs, nuskubęs gretima gatviokščia. 
    - Tėvas...- blikstelėjo man tuomet, bet aš nuvijau nesveikus reginius nuo savęs. 
    Prieškambaryje šnabždėjos. 
    Kambarin įėjo žmogus ir pratarė tvirtu vyrišku balsu, atskirdamas gražiai kiekvieną skiemenį: 
    - Tegul bus pagarbintas Jėzus Kristus!  
    Tai buvo senis su nenuskusta žila barzda, sušlapęs. Su vyšnių lazdute. 
    - Nelengva čia tave po miestus rasti! 
    Tai buvo tėvas. 
    Aš buvau tiek nusigandęs, kad nežinojau, kaip pratarti. Bijojau sergąs. 
    Ties savo nosimi pajutau šlapią sugrubusią ranką ir išgirdau tariant: 
    - Na, tavo čia gražiai gyvenama. Brangus gyvenimas mieste. Daug pinigų neleisk. Nežinai, kas gali būti rytoj!  
    Jis žiūrėjo šaltai į mano stalėtą, spalvas, knygas. 
    - Paveikslus pieši? Na, kiek gal toks kainuoti? 
    - Penkis šimtus... - automatingai atsakiau. 
    - Penkis šimtus! Ir žmonės perka? 
    Jis žiūrinėjo viską. Iš to džiaugsmo nežinojau, ką jam rodžius. Varteliojau prieš jį paveikslų knygą. 
    - Ar čia yra kur arti katalikų bažnyčia? 
    - Yra,- automatingai atsakinėjau. 
    - O aš sustojau arčiau katedros. Reikia aplankyti bažnyčias. Atsilsėjęs, papietavęs, kelis kartus paklausęs manęs, ko aš taip 
blogai atrodau, tėvas šypsosi ir pagalios dėdiškai, skaniai juokiasi. 
    - Apgavau bestijas!.. 
    - Ką tokius? 
    - Ugi miestiečius... 
    Jis prisislenka arčiau ir pradeda pasakoti. 
    - Taigi vieną subatos rytą, pakilęs anksčiau, nuvažiavau į malūną kvietinių miltų parsivežti. 
    Grįžtu namon, vieškelis nepavažiuojamas. Žmonių pilna, kaip iš kokių atlaidų. 



    Nei pasisukti, nei pralenkti. Visi priešais važiuoja. Vos prisiplakiau šunkeliu. Na, manau, už valandos kitos namie būsiu. 
    Sėdžiu sau ramiai ant miltų maišų, poteriauju ir manau: "Ak; tas karas, karas. Kiek jis bloga žmonėms atneša!" 
    Privažiavau upeliuką, žiūriu - mūsų kareiviai sulindę duobėse. "Stoj!" - šaukia. Ko nenušovė. 
    - Man, vyrai, namon. Per upeliuką tik pervažiuot... O namon reikia žūtbūt, šienas negrėbtas. Motina viena namie likusi. 
    - Kokie čia, sako, namai. Dabokis, kad patį kulipkos nuo maišų nenušluotų! 
    Pakrapščiau pakaušį, matau, nieko šiandien neišeis. Sugrįžau į malūnininką Strimaitį, pasišėriau arklius. Kalbamės, iki vakaro 
gal aprims. Belaukiant ir vakaras atėjo. Šeimininkė  išvirė bulbienės. Susėdom, žodis po žodžio kaip geri žmonės. Nesuspėjom 
pirmo šaukšto ataušinti, kaip gryčion privirto naujų kareiviukų ir šaukia: 
    - Na, žmonės, žmonės, ką jūs manot! Čia mūšiai, o jie bulbienę srebia. 
    - Bėkit iš čia, jei gyvi norite išlikti! Manėm, kad juokauja. 
    - Sėskit, vyrai, - sakau, - kart pavakarieniausim. Šeimininkė gera - bulbienės užteks. 
    Tik nesuspėjau ištarti tą žodį, kaip riūktelės granata. Su pašaknimis išvertė seną ąžuolą ant kalniuko, tik duobė liko. 
    Matom - ne juokai. 
    - Tavo arkliai užkinkyti,- sako senis Strimaitis,- bėkim iš čia. 
    - Kur bėgsi, žmogau. Motina viena likusi... Mūsų kareiviai atlaikys! - raminu juos. 
    Bet ir pats matau: šaudomoj troboj ilgai neišbūsi. Sulipom ant vežimo, malūnininkė surinko ant greitųjų mantą. 
    - Sudieu, vyreliai, per krūmus mokėsim išlįsti. 
    - Kad tik miltų neišvogtų...- dejuoja malūnininkas. 
    - Geri kareiviukai - pridabos! - ramina malūnininkė. Tik suspėjom užvažiuoti ant kalno, - malūnas dega. Dūmai iš stogo 
kamuoliais virsta. O sienoj didelė skylė, kaip klojimo vartai. 
    - Vargšai kareiviai! 
    - Tai tau bulbienė... 
    Ganomės po girias, manydami - ne šiandien, rytoj namon parvyksim. 
    Kaip kokie giriniai ar čigonai pripratom prie miškų. Maitinomės miltais. O mus vis toliau nuo namų atstumia. 
    Matom, kad nieko neišeis. Palikom Strimaitienę su arkliais pas gimines, o patys dui į miestą. Gal ten kas geriau pavyks. 
    O man lyg tyčia liga prikibo. Suradau pažįstamą gydytoją. Sako, reik būtinai į  ligoninę gulti. Vos įstūmė ligoninėn, taip visur 
prikimšta. 
    Ką  po miestą  trankytis, vis geriau pagulėti. Nauji žmonės, pakalbam. Iš viso krašto prisigrūdę. Geri žmonės! Kas guli 
prieangyje ant šieninio, kas koridoriuje. Nemaža ir sužeistų. 
    Atėjo gydytojai, priėjo prie manęs, apžiūrėjo, ir vienas jų sako: 
    - Na, tėvai, operaciją reikės daryti. Pasveiksi, būsi kaip jaunikis! 
    O pats klausia, ar turiu giminių, mantos ir kur gyvenu. 
    Nei aš maniau, kad taip bloga gali būti. 
    Savo amžiuje niekuomet nesirgau, o čia lyg tyčia liga pasipainiojo. 
    Tą  patį  vakarą  ateina Strimaitis, susirūpinęs, pageltęs. Miltai seniai jam iš trinyčių  išdulkėjo. Vaikšto, kaip ir visi, nosis 
nuleidę. 
    - Negaliu, - sako, - strėnas laužia, o nieks negali pagydyti. Kad būčiau namie, pasveikčiau... 
    - Gulk, - sakau, - ligoninėn - kartu bus smagiau. 
    - Nieks nė klausyti nenori. 
    - Gulk, - sakau, - mano vieton! - o pačiam lyg juokas.  
    Žmogus susinervinęs pažiūrėjo į mane, tarytum aš juokiuos iš jo. 
    O čia žmonės lyg tyčia, pavakariui užėjus, parpia, kas steni. 
    Nei kas kam. 
    - Na, o jeigu pažintų... 
    - Gydytojai patys savęs greit nepažins. Tokia darbymetė. 
    Atsigulė, ir jam pačiam juokinga. Šildos po užkločiu. 
    Atėjo sesutė ir subarė, kad taip vėlai ligonius lankau. 
    Vakarais man užginta ligonius lankyti! 
    Palinkėjau ligoniui geros sveikatos ir nušliurinau gatvėn. 
    Ar oras, ar ligoninė pagelbėjo, pasveikau visai. 
    Laukiu savo draugo, pagis, manau, bandysim keliauti tėviškėn. O čia lyg proga pasitaikė, traukinys namon eina. Pakliuvau su 
kareiviais į vieną vagoną, ir dui namon. 
    Seniai būčiau atkeliavęs, tik kordonai pakelyje neleidžia. 
    Sunkus darbas surasti tave mieste. Jau kelintą dieną ieškau. 
    Aš tyliu. 



    Aš veik nesuprantu tėvo paprastų žodžių. 
    Tėvas, prisišliejęs arčiau prie manęs, tarytum nenorėdamas, kad kas išgirstų, konfidencialiu balsu klausia: 
    - Ar motina nieko nežino? Kur žinos, kad atvažiavau... Juokiasi. 
    - Motina labai laukė tamstos, bet ji nieko nežino. 
    - Tai ir gerai, nieko jai nesakyk. Atvažiuosiu, pats paaiškinsiu. Žinai su moterimis, klaus, kur taip ilgai u žtrukau. Reikia 
mokėt išaiškint. Dar arklius gaišins. Sėja! 
    O aš jį apskabinu, džiaugiuos. 
    Jis nesupranta, ko aš taip staigiai pralinksmėjau. 
    - Gerai, tėvai, kad atvažiavai! 
    Paskum aš linksmas, daugiau linksmas, neg reiktų, pranešu: 
    - Žinai, tėve: Strimaitis mirė! 
    - Mirė? Tokios sveikatos žmogus. Amžiną atilsį. 
    Mes einame abudu, lankome kalvarijas.  
    Per pietus aš pataikau jam geresnį kąsnį.  
    Šnekučiuojamės. 
    Vakare atvažiuoja motina, mano atkviesta, susirūpinusi. Ji verkia ir sveikinasi. 
    - Na, tėvai, tėvai, kur taip ilgai užtrukai! Ir jokios žinelės nepridavei. 
    Aš matau, jis džiaugias dabar, 
    Jis džiaugias! 
    Nors į mane žiūri šaltai ir sako papeikimo balsu: 
    - Na, ar nesakiau! Tai tavo čia padaras... Na, motin, reikia namon skubėti, nėra kada po miestus gaišuoti. Nežinia, kaip su 
sėja sekasi. 
    Taip mes ir gyvename dabar visi kartu. 

AD ASTRA 

    Ūkininkas Dalba, atsikėlęs anksti šventadienio ryta ir gražiai nusiskutęs, rengėsi eiti bažnyčion. 
    Jis jautėsi pajaunėjęs ir buvo apimtas kažin kokio noro reformuoti visa savo gyvenimą  ir pakeisti visą pirmyksčią  tvarką 
ūkėje. 
    Dalba atsiminė, kaip dar neseniai viskas aplinkui gulėjo tarp girių, o su žmogumi, kiek toliau gyvenančiu, sunku buvo ir sueiti. 
O dabar aplinkui kelmynai ir platūs keliai, o malkų tai ir prakurams sunku surasti... 
    Ant upės kranto, kur buvo sodžius ir vyšnynai, liko tik kelios trobelės. Jų tarpe ir jo gryčia, naujoviškai ant molynės statyta. 
Sodžiaus senos trobos buvo nukeltos, o kaminai sugriauti. Kiek sveikatos reikėjo padėti - tuos kaminus išarti, o vyšnias išrauti. 
    - Aš padarysiu savaip ir nepasiduosiu, - ištarė Dalba lyg koks pionierius. 
    Kol kas žmonės rudenį  leidosi pakalnėn per jo kiemą ir išklampojo jam kelią nepamanomai. Buvo kažkoks Aliaskos vaizdas 
su pabrinkusiais keliais per smuklių miestą. 
    Energijos buvo daug, jis nežinojo, kur ją dėti. 
    - Imsiu ir užtversiu kelią. Tegul pamėgina! - nurimo ūkininkas. 
    Kaip bankininkas, prisirengdamas prie savo week-end, atrenka visai netikusius vekselius sunaikinti, taip ir Dalba rado vieną 
naikinti tinkama. Tai buvo šuva. Pasenęs, energijos nustojęs, gaivalinėjąs po trobas. 
    - Imsiu ir nužudysiu! 
    Pavalgęs skaniai šventadienio pusryčių - riebių blynų su varške,- jis rengėsi eiti miestelin ir liepė vaikams atvesti šunį. 
    - Tėvai, nedaryk nieko gyvuliui šventą dieną - nelaimė gali ištikti, - rimtai išlydėjo Dalbienė savo vyrą bažnyčion. 
    Ūkininkas ėjo upės ledu, nuklotu ką tik iškritusio sniego ir lengvučio kaip pūkas. 
    Jį sekė senas šuva, sukvaišęs ir didelis. "Kaip veršis",- pamanė Dalba. 
    Žiemos dangus niūrus ir tamsus, kaip pragiežto rašalo piešinys su kai kur žymiais paišiuko bruožais - krūmų  stabarais ir 
šarkomis, skrendančiomis dangum. 
    Protarpiais žiemos spalvų  nykumas būdavo sušildomas gaivesnės spalvos - oranžo ar žydriai melsvos, - tolimos saulės 
nusišypsojimas. 
    Saulei pradingus už susiveriančių debesų, viskas darydavos vėl pilka ir ramu. 
    Upės ledu ėjo vaikai pačiauskos, negalėdami atsidžiaugti savo naujai padarytomis rogutėmis. Kart su vaikais bėgo linksmai 
mastaguodami uodegomis šunys. 
    - Jaugi tat gali būti? Tamsta, kuris skaiteisi mūsų visuomenės įgudusiu nariu... 
    - Taip. Priėjo galas! 
    Šunys susiuostė. 



    - Nepasiduok, apsispręsk ir drąsiai išreikšk savo nuomonę, - pratarė vienas šunų su rimta gydytojo mina. 
    - Tamstos kailis dar gali tikti keliems sezonams, - ištarė viena suploninta kalė, suliesėjusi nuo bado ar poningumo. 
    - Ar nepalytėjai kartais žvakių  lajaus? - ciningai atsiliepė vienas kumpanosis šuva, galvodamas vien apie dienos laukiamas 
pramogas. 
    Visi nuduikino, palikdami senį šunį vienų vieną. 
    Pasielgta buvo šuniškai. 
    Senis šuva, nuleidęs galvą, nešė savo kudlas kaip gyvenimo naštą. 
    Aukštai ant kalno, lygiai nutiestu vieškeliu, varėsi žmonės sermėgiai, eidami šalia rogių ir laikydami rankose botagus. Šalimais 
ėjo moterys, juodai vilkusios, su numargintomis "vengrinėmis" skaromis. Ant pat kalno viršūnės linksmai kinksnojo galva širmis, 
melsvo tinklelio užtiestas, tempdamas lengvas lakuotas rogutes. Jose sėdėjo jauna ponia, besikutodama skunkso kailiniais. 
    Ten, kur vasarą būdavo brasta, buvo nedidelė sala upėje. Piemenys suvarydavo vasarą  savo bandą nuo mašalų apginti, o 
pravažiuoją  ūkininkai stabdydavo savo arklius pagirdyti. Dabar sala aplinkui ledo sukaustyta, su ap šalusių  smilčių  krantais. 
Nendrės ir karklai, vėjo blaškomi, švilpė paprastą žiemos dainą. 
    Ties krantu buvo prapjauta aketė žlugtui skalbti. 
    Ūkininkas niekuomet nemėgdavo su šunim eiti. Labiausiai bažnyčion. 
    Nutarė pabaigti sugalvota darbą ir savo sunkumo atsikratyti. 
    Saldučiu, cukriniu balsu pavadino šunį  į  save. Atkišęs gyslotą  ranką, rodė  šuniui aketę, tarytum joje būtų  pilna visokių 
gėrybių, šuniui pageidaujamų. Ūkininko veidas, nuo vėjo pamėlynavęs ir keliose vietose skustuvo suraižytas, išsitempė kaip 
gero aktoriaus kaukė į linksmučio žmogaus šypseną. 
    Šuva, įpratęs savo šeimininko šaukiamas tik rimtais atsitikimais, stačiai priėjo į  jį. Ūkininkas, nudavęs, kad nori paglostyti 
šunį, nustvėrė jį už paskutinės kojos. Dabar tik pamato, koks šuva didelis ir svarus. 
    Ūkininkas, apsidairęs, kad niekas jo nepamatytų, norėjo įmesti šunį aketėn. Bet šuva piktai įkando jį rankon. 
    Užgulęs visu sunkumu ir perpykęs, ūkininkas įstūmė šunį aketėn. 
    Pasinėręs vandenyje, šuva vėl greitai pasirodė ant vandens paviršiaus ir įsikibo nagais į  ledo briauną. 
    Šuva skendo. 
    Tik styrojo priešakinės šunies kojos su įtemptomis gyslomis ir nagais, suleistais ledan. Net ledas krauju nulašėjo. 
    - Dalba šunį skandina! 
    - Eitum verčiau bažnyčion... 
    Suriko vaikėzai, keldamiesi ties kapinėmis į kalną. 
    - Pienburniai!.. 
    Jis jiems parodytų, kad ne šuva. 
    Pusberniai greitai pradingo už kapinių. 
    Ūkininkas išsibėgęs norėjo pastūmėti tas bjaurias kojas. Jis buvo sunervintas nepasisekimo ir tos "betvark ės". 
Besisielodamas nepastebėjo, kad, šuniui aketėn plumptelėjus, ledas tapo susvarkštytas vandens, ir jis, nenuskaitydamas savo 
lygsvaros, pačiužėjo pasagaičių kaustytais batais tiesiog aketėn. Tarytum dar sunkių kailinių ir savo užsispyrimo tyčia velkamas. 
    Šuva ne tik nenuskendo, bet, radęs atramos žmogaus dideliame kamuolyje, iššoko aikštėn, brėžtelėjęs šlapia ir aštria letena 
žmogaus skruostan, ir iššokęs čia pat pradėjo purtytis, aptaškydamas žmogų šaltais lašais. 
    Jei pašauktų piemenis, jie išgelbėtų jį, bet jis nenorėjo to daryti. 
    Ir dviejų valakų ūkininkas pradėjo skęsti. 
    Jo ir be to sunkūs kailiniai pradėjo mirkti ir traukė apačion; į batus čiurškė šalto vandens srovelės. 
    Žemės nesiekdamas ir bijodamas mirties, Dalba, įsikibęs ledan, pradėjo plumpnoti batais ir šaukti gvoltais pagalbos. Bet 
niekas jo negirdėjo. 
    "Jei atsitiktų laimė ir mane išgelbėtų, nieko negailėčiau tam žmogui", - meldėsi Dalba. Jis, skęstantis, išvydo bažnyčią, šviesių 
angelų pilną. 
    - Ciucka... 
    Šuva, lakstęs visą laiką aplinkui, piktai suleido savo iltis į  šeimininko kailinių rankovę ir atsispirdamas gyslotomis kojomis į 
ledo briauną, ėmė taip piktai traukti šeimininką už rankovės, kad milo siūlai pradėjo trūkti ir braškėti. 
    Šeimininkas, pasitaikius nusigriebti siūbuojančių karklų, išsirioglino viršun. 
    Atsisėdęs ant ledo, jis verkė ir šluostė prakaitą nuo pabalusios kaktos. 
    Artimos mirties regėjimas įvarė jam didelės baimės, ir jis buvo labai sunervintas. 
    - Ciucka! - jis pabučiuotų šunį.  
    Kažin ką duotų, kad pasidarytų geresniu žmogumi. Nors blogu žmogumi jis ir dabar nebuvo. 
    - Papasninkausiu! Tris dienas nevalgysiu...- kaipo aukščiausią atgailą pasirinko. 
    Suvargęs ūkininkas atsikėlė nuo ledo. 
    Kad nesusitiktų  su žmonėmis ir neaiškintų, kodėl jis sušlapo, namon negrįžo, bet tiesiog nukumbrino į  zakristijoną, kur, 



sumelavęs apie įvykį, gavo naujus vailokus ir sermėgą. 
    Kunigas per pamokslą graudino jį, tarytum, jam pokaičio metu bemiegant, šiltas vėjelis kuteno ir vartė marškinių atlapas. Ar 
kas varpa būtų jį erzinęs. 
    Užėjęs į zakristijoną, su kuriuo norėjo dorai atsisveikinti, tenai sutiko tuos pačius nelemtus pusbernius. 
    - Na, šeimininke, ar paskandinai šunį? - stačiokiškai prakalbino vienas vėjavaikis. 
    Jis pamokytų, kaip reikia elgtis su žmonėmis, bet šuva lyg tyčia, besirangydamas po suolu, vamptelėjo: vam - aš čia! 
    Ūkininkui pasidarė nepatogu. 
    Jis prikibtų ir dabar, bet vaikinai lyg tyčia rinko sau tabokines ir domės į  jį daugiau nekreipė. 
    - Imk šitą prūsinę. Tuč tokia kaip mano tėtės.- Ir, tradicijos vedamas, žmogus išrinko juodai lakuotą tabokinę su gražiomis 
rožėmis ant dangtelio. 
    Iš miestelio ūkininkas grįžo vienas namon. 
    Kad jis pasidarys geresniu žmogumi, tat buvo aišku. Kaip kokiame kontrakte tat buvo surašyta. 
    Ūkę atstatys. Kelią užtvers. 
    Grįžo namon visai vienas ir miestelyje šiandien neužtruko. 
    Leidosi pakapinėmis nuo kalno. 
    Pradėjo temti, ir kelias darėsi pilkas. 
    Paupėje nuo alksnių nuskrido šarkos ir nubėrė nuo šakų sniego pluoštus. 
    "Šilta troba - tai geriausias daiktas!" 
    Jis galvojo, kaip sugrįš  namon ir paklaus piemenų, ar pagirdė karves, ar davė kratinio arkliams. Pats atsisės su šeimyna ir 
srėbs karštus kopūstus, ant kurių plaukioja tirpinta įsnauja, lyg kokie gintarai. 
    Vakare galbūt atvažiuos kunigas... 
    "Brudas!" 
    Taip užsirėplinęs gali įkristi... 
    Prieš jį buvo juoda duobė. 
    Dalba atsiminė, kad lyg koks svarbus daiktas neužbaigtas. 
    Tarytum kas pradėta ir pusiaukelyje mesta. 
    Šuva stovėjo čia pat prie jo batų ir, nusvarinęs galvą, tarytum taip pat galvojo kaip jo šeimininkas. 
    Dalba, pagriebęs šunį  už galvos, vilko jį kaip kokį  aviną ir įstūmė aketėn. Pats labiausiai dabodamasis, kad nepasprūstų  ir 
neįkristų vandenin. 
    Vanduo sumurmėjo, lyg vaikai muilo burbulus leistų. Ūkininkas laukė  iškylant šunį, bet šuva sunkiai nuskendo, matyt, iš 
karto vandens užsisrėbęs. 
    Tik šlapia uodega pasirodė. 
    "Kaip naujai turėto veršio uodega",- pamanė Dalba. 
    Buvo tylu. 
    Netoliese tamsiu vieškeliu kalbėjosi žmonės. 
    Pypkė priduotų jam sielos lygsvaros, bet jis neužrūkė ir nuskubo namon. 
    Buvo vėlu. 
    Patvartėse sutiko jį švebelduoją vaikai. 
    - Tėtė parėjo, o mums kunigėlis paveikslėlių dovanojo... 

    Ūkininkas norėjo įeiti sodybon, garsiai, kaip paprastai, pabarti piemenis už ne vietoje padėtus apynasrius, išpilti iš lovio 
vandenį, kad neprišaltų. 
    Bet įėjo gryčion neprataręs nė žodžio. 
    Šeimininkė virė skilandį  ir graibė jį  iš garuojančio puodo. 
    Prieangyje buvo tamsu. Tik ugnies liežuviai laižė  tamsą. Aplinkui šokinėjo šešėliai. Per stogo plyšį  žybčiojo dangus kaip 
žvaigždė. 
    - Kad tamsta ir užtrunki tame mieste! O pas mus sėdi kunigas - laukia ir nesulaukia. 
    Dalbai rūpėjo šią valandą kitas daiktas. Jo išeiginių ir kone šliūbinių kailinių rankovė buvo visai sudraskyta. Balta vata veržėsi 
dideliais pluoštais. 
    Jo vaidentuvėje blikstelėjo girtas girininkas su žalia valdžios kepure, įsėdęs į  nedažytas rogutes ir girtai kreveizojęs po 
miestelį. Jis užkabino jį rogutėmis ir suplėšė jam kailinius. 
    Bet žmonai tik pasakė: 
    - Turėdama laiko, užlopyk! Brudas... suplyšo!  
    Seklyčioje, ant sofos, sėdėjo kunigas ir baigė rūkyti cigarą, įspraustą į popieros triūbelę. 
    Dalba pasilenkė pabučiuoti kunigui ranką, bet, tam ištraukus, pabučiavo vienas kitą į pečius. 



    - Na, vėlybi, geradėjau, mišparai... 
    Kaip čia šviesu ir jauku! 
    Ant stalo degė didelė sviesi lempa. 
    Ties kunigu ant stalo stovėjo neišgertos arbatos stiklinė, uogų dubenėlis. 
    Ant sutanotos kunigo krūtinės kybojo laikrodžio retežėlis ir aukso kryželiukas prie jo. 
    Šilta. 
    - Žinai, miestas! Tik klausyk naujienų...  
    Mėgo Dalba pakalbėti apie plačią politiką.  
    Dalbienė nešė ant aukštai iškeltos lėkštės garuojantį skilandį. 

FLEITA 

    Fleitistui Žiogui gydytojai pasakė, jei jis pūs toliau savo fleitą, tai gyventi daugiau negalės. 
    Žinia atėjo taip staigiai, lyg iš pasalų jį būtų užklupusi. Žiogas visai nebuvo dar manęs apleisti vietą ir, kas blogiausia, nebuvo 
suspėjęs surinkti pinigų. 
    Pūsdamas per aštuoniolika metų  teatre "Žydrioji tulpė" savo fleitą, jis kiekvieno mėnesio gale gaudavo tiek pinigų, kad jų 
užtekdavo, pensionatą užsimokėjus, kelioms apykaklėms išskalbti. 
    Didelės žinios užklumpa staigiai. 
    Jis pats jautė, kaip nuo atdūsio svaigsta galva, ypatingai greitai gatve einant ar muzikoj ilgai besilavinant. 
    Muziko galva žaliavo. 
    Teatro direktorius atsisveikindamas ir apgailestaudamas įspraudė muziko delnan voką su alga visam mėnesiui priekin. 
    Tat buvo suteikta jam kaip koks benefisas. 
    Iš džiaugsmo jis gražbylingai pratartų  į direktorių, bet žemai nusilenkė ir nutrynė kumščia kelias ašaras. 
    Jis atsisveikino su savo draugais teatre - skardos mušėju ir litauristu ir savo medine dėžute po rampa, kurioje ištikimai sėdėjo 
aštuoniolika metų, šokikių kojų vos neužspardomas. Su savo lazdute fleita, kuria jis tvėrė tiek įstabių garsų, kartais saukiančių 
aštrių, kartais raminančių žemų: dul-du-du-duj! 
    Iš miesto niekuomet neišeidamas ir žmogus nepraktingas, jis nutarė keliauti sodžiun; eiti nutarė pėsčias, kad daugiau pinigų 
sutaupytų, kurių  pirmiausia reikalinga buvo maniškoms skalbti bei smokingui sužiūrėti, be ko inteligentui žmogui apsieiti 
negalima buvo. 
    Buvo žiema. 
    Paėjus geroką varsną keliu už miesto, rogių giliai išgraužtu, ir kojų sau ko neišsisukus, jį pavijo linksmas ūkininkas ir pakvietė 
sėstis. 
    Muzikas paklausė, kiek kainuos iki jo keliaujamo sodžiaus. 
    - Et, - ūkininkas numojo savo vailokuota ranka, kas turėjo reikšti: "susiskaitysime". 
    Žiogas gracingai nusilenkė, pasakė savo pavardę ir atsisėdo rogėsna. 
    Važiavo plačiais laukais ir giriomis, sniego pripustytomis. Fleitistui rod ėsi, kad prieš jį  klojasi kitas pasaulis, šviesus ir 
erdvingas. 
    Fleitistas dairėsi aplinkui, lygino su savo operetės žiemos dekoracijomis ir stebėjos. Viena jam čia atrodė kitaip: čia lyg buvo 
šalčiau. 
    - Bet žiema, gera "žiema",- pagyrė Žiogas, besikutodamas į savo padėvėtą apsiaustą. 
    Varnos krankė garsiai, tarytum juokėsi iš muziko. 
    Jis pamėgino prilygti varnų krankesiui, paimdamas mintyse savo fleita juo žemiausią do, bet tat padaryti jis negalėjo. 
    Paskrisdamos varnos purtė aukštų eglių šakas ir bėrė muzikantui sniegą už apykaklės. 
    - Dangus tamsus? Kurgi saulė?..- nustebo miestietis ir apsidairė aplinkui. 
    Saulės iš tikrųjų nebuvo. 
    - Prožektorius netvarkoje! Mechaniko kaltė...- rezonavo jis. 
    Kad ir žiema, važiuojant pušynai taip kvepėjo, kad jam alsu pasidarė. Kaip ir nesveika buvo nuo to skaidraus oro. 
    Ūkininkas, pajuokavęs iš pradžių, vežė jį  tolyn neužkalbinėdamas. Pats patogiai sėdėdamas ant šieno prikimšto maišo, geros 
megztinės šalkos šildomas, smagiai paplakdamas arklius. 
    Sustojus ant nuplikusio ir šieno nubarstyto kalnelio ties smukle, ūkininkas pratarė: 
    - Čia reikės arklius pasiganyti, o tamstai ne per toliausia. Tučtuojau už giraitės. 
    - Kiek man reikės mokėti? 
    - Ką čia nuo gero žmogaus imsi... Penkių šimtiniukių, manau, pakaks. 
    Fleitistui net kojos palinko, bet ūkininkas tik juokavo. 
    Ūkininkas pakvietė jį smuklėn "pasišildyti". 



    - Smuklė gera, visai gera! Tik per daug natūrali, - manė muzikantas, įeidamas į  tamsų laužą. 
    Grindys bjaurios, po kojų landžiojo kažkokie šašuoti, turbūt smuklininko vaikai. 
    Ūkininkai, sermėgų nenusivilkdami, valgė silkes ir gėrė degtinę. 
    Jiedu užsakė tą pat. 
    Ūkininkas privertė  fleitistą  išgerti kelias burneles. Aštri degtinė  rėžė  jam krutinę, ir jis karčiai susiraukė. Kaip vaikas. 
Susišildžius, ūkininkui pakalbėjus apie gerus žmones, ūkininkas išlydėjo jį  už smuklės slenksčio ir nurodė  jam kelią giraitės 
linkui. 
    - Pati tiesuma - tiesiog per laukus! Pavakarys. 
    Muzikantas eina rankos užsimojimu tiesiog per laukus "į gimines". 
    Saulė leidžias ir dažo rausvai sniego kalnelius. 
    - Tuk tuk! - muša dirigentas savo lazdute piupitran. 
    Uvertiūra. 
    Muzikantas prideda savo lazdutę prie burnos ir paleidžia plačiojon sniego erdvėn kelis klykiančius fleitos tonus. 
    Jam noris vaidinti ir dainuoti kaip operetėje. 
    Jis pradeda vaidinti ir kombinuoti kokią dainelę, panašią į gavotą, pats žengdamas plačiais, manieruotais žingsniais taktan. 
    Ant laukų horizonto matyti skersnojančio ir vaidinančio žmogaus siluetas. 

Gavotte, gavotte, gavotte. 
Ženk žingsnį prie manęs.  
Aš myliu naktį tamsią 
lakštingaloms begiedant. 
    Gavotte.  
Mėnulis tau įpynė  
į plauką gelsvą gubą  
Šilko aureolę. 
    Gavotte. 
Ar meni? Tu sakai man: aš myliu.  
Kai abu buvom jauni. Ir 
mėnuo skleidė baltą skraistę  
po ąžuolu senu 
    Gavotte. 

    Nežinia, kiek jis būtų skersnojęs savo dideliais žingsniais per laukus ir pūtęs gavotą, jei patvoryje nebūtų jį sustabdžiusi viena 
iš tvartų ištrūkusi karvė, stovinti ir žiūrinti į  jį savo balzganomis akimis. 
    - Fu, bjaurybė! 
    Žiogas šiurptelėjo. 
    Priėjus tvartų  ir paklausus vieno kailiniuoto piemenio, vos įmatomo vakaro sambrėškoje, kur čia gyvenama jo giminių, jis 
sulaukė staigiai: 
    - Ogi čia! Gryčioje tamsu. 
    Ties palange jis pamatė rymantį žmogų, rūkantį pypkę, leidžiantį  tokius karčius dūmus kaip nuodai. 
    - Kas ten?.. 
    - Ar čia gyvena Baltazaras Viksva? 
    - Tas pats! 
    Pasisveikinus ir išsikalbėjus apie kelionės tikslą, gryčion subėgo visi namiškiai. 
    - Kur mes dabar tokį svetelį padėsim? - susirūpino Viksvienė. - Žinai, iš miesto - ponas. 
    - Kam jie čia dabar mane ponu vadina - juk giminės, - nustebo muzikantas. 
    - Bėk pakūrenk seklyčią! - stuktelėjo šeimininkė vieną merginą. - Tik langinių neatidaryk - svečiui bus smagiau miegoti. 
    Darbo buvo visiems ik valiai. 
    Žiogui gyventi buvo pavesta seklyčia. 
    Gražiais, margais apmušalais išklijuota, su dviem miesto lenktinėmis kėdėmis ties stalu. Su nuolat uždarytomis langinėmis. 
Žiemą, kad vėjas šalčio nepripūstų, vasarą, kad saulė brangių apmušalų neišgraužtų. 
    Iš komodos Viksvienė  išėmė  baltą  porcelinį  bliūdą  svečiui nusiprausti. Bliūdas būdavo tik retai išimamas, kunigėliui 
apsistojus ar gydytojui apsilankius. 
    Vakare gryčion prisigrūdo nemaža žmonių. 
    Žinia intrigavo visus. 



    - Dėde, pagriežk mums! - prašė apstoję jį vaikai, stilingi savo paprastumu. 
    Žiogas, suspėjęs jau įsivilkti smokingan, juodas ir impozantus, valandžiukę pagalvojo, kas gali būti įdomu šiems paprastiems 
ir muzikoje nesilavinusiems žmonėms, atbloškęs savo gelsvų  plaukų  skiauterį, užgriežė  "peizaniškus" motyvus iš "Kornevilio 
varpų". 
    - Klang, klang, klang, - taip ir girdėjosi varpų skambesys kaip pačiame Kornevilyje. 
    Žmonės, neįsiklausę ar nesupratę, pradėjo tripsnoti klumpakojį, vis labiau nusprūsdami nuo takto. 
    Šią žiemą snigo be perstojo. 
    Per sodžių varymas išrodė kaip kokių suledėjusių ir sustingusių jūrų vilnys. 
    Varymu tik drąsesni keleiviai mėgindavo pravažiuoti. 
    Prikratomi, prisupami ir pritrankyti keleiviai pagalios pasiekdavo Viksvos trobą, kur rogės, užvažiavusios ledo kalniuką, 
smagiai pačiužėdavo ir išberdavo visą įtalpą patvorin. 
    Tuomet aplinkinėse trobose pasirodydavo žmonės ir, prikišę  nosis prie langų, žiūrėdavo, kaip keleiviai iš pradžių 
kūliavirsčiais birdavo, kaip vyrai rinkdavo šieno pataršas, kaip keikdavos ir taisydavo roges. 
    Žiemos saulė, užsibrėždama nedidelį dangaus skliautelį, slinkdavo pamažu per dieną nuometuotu dangumi. 
    Tykuma buvo visur tokia, kad ausyse net spinksėjo. 
    Ūkininkai, gyvenimo noro visai nustoję, gaivalinėjo pakiemiais ir dažnai susirinkdavo trobose. 
    - Lauke darbo nedirbsi! - autoritetingai sakydavo. 
    Susirinkdavo dažnai ir pas Viksvą, galbūt dėl to, kad troba buvo galinė ir iš jos plačiau buvo matyti. 
    Susirinkę susėsdavo juodoj suodžių dažytoj gryčioj ir pradėdavo tinginio pasakas ir melus. Susirinkę taip rūkydavo pypkes, 
tarytum visą pasaulį buvo pasiryžę dūmuose paskandinti. 
    Kvaištelėję griebdavos retkarčiais kuolų, nors paprastai tat paliekama būdavo didesnių  šventadienių pavakariams. Žiogui 
atrodydavo, kad žmonės tąsydamies tik linksmą šventadienio žaislą žaidžia. 
    Rugius bekulant, Viksva pašaukė fleitistą mašinos spjaudomų šiaudų pagraibstyti. 
    Tas darbas, kaipo lengvesnis, paprastai buvo priduodamas piemenei ar suaugusiam pusberniui. Pats šeimininkas leido rugius 
mašinon: 
    - Ne bile kas mokės su mašina apsieiti! - sakė šeimininkas su pasitenkinimu, kaip koks laivo kapitonas. 
    Kart su mašinaitės išspjaudomais, suglamžytais ir iškultais šiaudais virsdavo tiek dulkių  kamuolių  ir šiaudų  nuotrupų, kad 
Žiogas visai neišlaikė. Jis nuleido rankas ir negalėjo dirbti. 
    - Darbininkas...- piktai pajuokė jį Viksva.- Valkata! - nei iš šio, nei iš to supyko Viksva. 
    Žiogas taip nustebo, kad visai naiviai pradėjo galvoti apie pasakytą  profesiją. Bet jis jos niekuomet nepažino. Žiogas 
paraudo, o moteris sučirpo, kaip juokinga buvo. Šeimininkas pavarė jį namon. 
    "Žinoma, kad ne darbininkas..." - sielvartavo Žiogas, sėdėdamas ant krosnies gryčioje ir mastaguodamas kojomis. 
    Mašinaitė, paalsavusi kiek, pradingo. Ir to pačio "darbo" neliko. 
    Tuojau po jo atsikraustymo į Viksvas jo buityje įvyko daug permainų. 
    Viksvienei staigiai prireikus krakmolo, jos vyrui kažkokioms iškilmėms besirengiant, perkeliniams marškiniams nuprosyti ir 
Žiogui negalint pinigų "paskolinti", ji taip keistai pažiūrėjo į  jį, tarytum šiai moteriai dvi visai naujos akys kakton buvo įstatytos. 
    - Per daug pinigų, geradėjas, leidi! 
    Seklyčia tapo užrakinta ir kaipo šventovė, žalčių  prileista, buvo saugojama ir niekas ne įleidžiamas. Prausiamasai bliūdas 
buvo tuojau atimtas ir įdėtas komodon. 
    - Ne tokiam ponui toksai daiktas! 
    Žiogas gyveno kart su visa Viksvos šeimyna tvankioje suodinoje gryčioje ir prausės kart su visais pajuodijusiame lovyje, 
pliurzendamas tame pačiame primuilintame vandenyje. 
    Norint jam atsinešti ir įsipilti gryno vandens, Viksvienė šaukdavo: 
    - Prauskis nesimonydamas, kaip žmonės. Tik muiluotą vandenį darkys! 
    Šviesą  gryčioje vartoti buvo užginta. Ji leidžiama buvo iš pradžių  vartoti Žiogui seklyčioje, bet iš tokio mažo kurmiško 
šaltinio - žibalo lemputės, nuolat Viksvienės, niekam nematant, prisukamos. 
    Kad nevargintų  gerųjų  žmonių, Žiogas išėjo iš Baltazarų  viksvų  ir pristojo prie vietos garsios kapelijos, griežiančios po 
žmones. 
    - Griežk ir nedailink! - po pirmo bandymo pasakė kapelijos vadas Žiogui.  
    Žiogas galėjo tik stebėtis, kaip šventvagingai darko garsus šitie žmonės ir apskritai kokios tai sveikatos žmonės. 
    Reikėdavo ištisomis naktimis griežti, nemigti ir gerti naminį alų, nuo kurio jam nepaprastai bloga darydavos. 
    Tat galutinė jo prieglauda visgi buvo Viksvai. 
    - Nežinau, kaip čia sveteliui patiks...- jau aiškiai veidmainiavo boba.  
    Naktis. 
    Tylu. Taip tylu, kad tik baisios mintys lenda galvon.  



    Žiogas guli ant krosnies. Visi jau miega. 
    Čirška svirplys, vienintelis jo draugas.  
    Lange tamsu. Vos matyti tolima pašvaistė. 
    - Ar ne pavasaris ateina... 
    Žiogui regis, kad lango tamsumoje šnabždas dvi bobelės. 
    - Mano dėta, jis toliau nebegalės gyventi. 
    - Iki pavasario turės mirti. 
    Ir iš tikrųjų taip žmonės apie jį atvirai kalba, visai nesivaržydami jo. 
    Žiogas, braškindamas savo kaulus, keliasi nuo maišų patalo ir, kojas nusvarinęs nuo krosnies, žiūri pro langą, kur matosi 
pašvaistė ir kur, jam regis, turi ateiti pavasaris. 
    Kiek to laiko iki pavasario? 
    Paėmęs savo lazdutę, jis tyliai papučia jojon. Ir kaipo prasikaltėlis pradeda griežti vis balsiau ir atviriau. 
    Viską, ką jis gražesnio mokėjo ir ką jo siela liepė. 
    Jam rodosi, kad jis griežia labai originalingai ir kad jam pavyko surasti kelias temas, kuri ų  jis pirma niekuomet 
nepastebėdavo. 
    Turbūt Žiogas ilgai griežė, kad šeimininkas tampo jį už rankovės, ir jis girdi tik, kaip šeimininkas šaukia: 
    - ...ar per dantis pabarškinti! 
    - Paskutinės išpažinties eitum nekvailiavęs! - pasipiktina šeimininkė. 
    Visi sugula. Nurimsta ir užmiega. 
    Žiogas, pasirėmęs savo fleita, žiūri pro langą į šaltą dangų, eglyną ir galvoja apie savo tolimą praeitį. 
    Išaušus dienai, Žiogas neatsikėlė. 
    Žiogiška muskulatūra neveikė. Pastiręs žiūrėjo vienan taškan savo didelėmis, ašarų  suvilgytomis akimis. Taip jam sunku 
buvo dūsauti. 
    Tarytum jo domę kreipė  tarakonas, galandąs savo ūsus-kordas ir šaukiąs jį  tarakonų  kovon. Bet ir su juo jis nepajėgtų 
kautis. 
    Tarakonas žiūri savo smalsiomis akutėmis į  šį galiūną. 
    Viksvienė, pravėrusi žaltingą seklyčią, išėmė porcelinį bliūdą. Visi laukė gydytojo. 
    Bet jo žygiai buvo per vėlūs. 
    Žiogas nekvėpavo. 
    Ištįsęs ant krosnies, laikė sustingusiomis rankos savo gyvenimo ginklą - fleitą prie krūtinės. 

KOVA 

    - Viskas būtų gerai, kad mano mamanka nebūtų tokia graži! 
    Jo "mamanka" buvo išties per graži. 
    Vaikas džiūsna ėjo miesto ištuštėjusiomis gatvėmis; jo batai buvo dideli, vos pavelkami: tapu tapu! Milinė, irgi nuo svetimų 
pečių užmesta ant jo įdubusios krūtinaitės, buvo sunki, vos pavelkama. 
    It iš cirko išleistas į gatvę pajacas. 
    Iš po sutrauktų vaiko antakių žybčiojo dvi gudrios akys. Beždžionės gudrumo. 
    Priešais gatve praėjo senas rabinas, kažką murmėdamas ir savo nereikalingai staigiu šnabždesiu išgąsdindamas vaiką. Ant jo 
galvos buvo užmautas senos mados cilinderis, kaminas. 
    Miestas buvo tuščias; pašaliais krypsnojo keli girti žmonės. Centrinėje gatvėje buvo sunkios konstrukcijos tiltas, kaip 
senovės ispanų tvirtovės - fortekos. Sumanių ugniagesių buvo įmerktos kelios bačkos. "Kad nesubrinktu". 
    Po tiltu pliurzeno ir varlinėjo vienų vienas žydukas. Aptriušusiais sparnais viščiukas. Pamatęs ant tilto beriogsantį  iš sodžiaus 
atvykusį sermėgių, jis pasveikino jį, paleidęs į  jį akmeniu. 
    Bet tai rimtam sodiečiui efekto nepadarė. 
    - Ką tu čia darai, žyde? 
    Miestietis atkišo jam delną su keliais pavytusiais bučgalviais: "Žuvys!" 
    - Ak, koks tu durnas! Juk kai užaugs, tai bus varlės, o ne žuvys! 
    - Kol užaugs, o dabar žuvys. Namie turiu kūdrą, noriu žuvų įsiveisti... 
    Tai buvo du gyveniman išleisti aktoriai. Sodietis staiga paklausė: 
    - Ar tu benkartas? 
    - Kas tai - benkartas? 
    - Ar tu turi motiną? 
    - Turiu. 



    - Kas tavo motina? 
    - Mano motina baronkas kepa. O tėvas - mėsininkas. Kai kas pareikalauja, parduoda ir žarnas... 
    Ir iš tikrųjų, įvažiuojant į  miestelį, kur grindinys stambesnis ir arklius reikia sustabdyti, kad tekinių  karnos nenulakstytų, 
gyvena mėsininkas. Tai mėsininko sūnus. 
    Šio žmogaus troboje, bebekuose, visuomet būdavo prislapstyta degtinės geriems žmonėms atsigerti. Ir vaikas retkarčiais 
išgerdavo degtinės, tėvo verčiamas ir nenoromis, vien tik tam, kad pavaidintų nonšelančiai suaugusių žmonių  rolę. Šiaip jau iš 
pamėgimo girtuoklis jis nebuvo. 
    Jis buvo vyras. Lyg kareivišku šineliu aprengtas "pulko sūnus", žygiuojąs drauge su kareiviais gatvėmis, pučiąs dūdomis 
įvairias rimtas melodijas iš gaidų, suaugusių žmonių rašytų. 
    Abu vaikai nukilo nuo upės ir žengė miestelio link. Miestietis, bučgalvių skardinaite nešinas, ir sodietis, mastaguodamas savo 
ilgomis rudinės rankovėmis. 
    - Ar tavo tėvas dažnai tave lupa? 
    - Lupa? Už ką? - Nors klausimas buvo logiškas, bet jis, žydukas, nepajėgė tinkamai į  jį atsakyti. 
    - Ne! - Jis tik nusijuokė, su savo sudriskusiais ciceliais ir pernelyg strazdanotu veidu. Jis tiesiog negal ėjo įsivaizduoti 
periamas. Tai jam buvo per daug juokinga. 
    - Kai pargenu iš kapinių ožkas, mama duoda atsigerti pieno, o tėvas paguldo į  lovą ir apkloja. 
    Ne, tai jau per daug! 
    Tokio atsakymo sermėgius nelaukė. 
    Tai buvo aiškus pasityčiojimas iš jo asmens ir jo įžeidimas. Buvo kaip ir žibalo pilama į ugnį. 
    Jis smarkiai trenkė žyduką kumščia į krūtinę, parversdamas jį drauge su ištrūkusia iš jo rankų ir nudardėjusia skardinaite. 
    Žydukas žiūrėjo nustebęs į  šį fenomeną. 
    Du draugai išsiskyrė. 
    Saulė  auksinė, graži leidos už miesto trobesių  ir plačių miesto gatvių. Saulės spinduliai švelnino užmiesčio pievų  ir laukų 
kilimus, dieną taip margus ir taip vykusiai sudėliotus. 
    It sostas būtų kam rengiamas ar kas pasitinkamas ir laukiamas, kai jis ateis tais minkštais kilimais. Vakaro rugių kamienai 
atrodė  dabar kaip aukšta giria laibais stiebais, ai škiomis, žalsvomis ir gelsvomis, it klykian čiomis saulės šviesomis 
perskrodžiama. Po girią skraidė dideli aitvarai-peteliškės, staigių saulės spindulių nubaidytos. 
    Tai buvo giria, įsisvajojusių tapytojų paprastai tepiešiama. 
    Saulė, kaip tas mūsų palaiminimas, kaip stebuklingas šiltas kamuolys, ritasi pamažu pažemiu. Dangus, neseniai dar mėlynas ir 
kaitrus, dabar supilkėjo ir rimo. 
    Vaikas turėjo daug atspėjamo laiko ir slankiojo miesto pakampiais. 
    Jis buvo nebepataisomas fantastas ir labiausiai norėjo, kad jo tėvas būtų  toks pats "kaip ir kiti". Tai stilius. Tai - malda. 
Pavyzdžiui, ar ne gerai ties geležies krautuve į žemę įleistas geležims kapoti priekalas dainuodavo: "dziling, dziling, džang!" 
    - Man aršiną su coliu. Man tiek ir tiek pavažoms! - sakydavo pasigėrėjimo tonu ūkininkai. 
    Ir tėvas taip pat turėtų nusipirkti sau geležies ir, gražiai sulygęs su žydu, nešti ją per miestelį savo vežiman krauti. 
    - Karnoms geležies pirkau! Žydas nulupo, bet ką padarysi, reikalinga! - turėtų  sakyti jis. Pagaliau nesvarbu pati kalbos 
forma, svarbu tas amžinas gyvybės pradas, veiklumas ir rūpinimasis. Su kokiu pasigėrėjimu jis padėtų tėvui kisti geležį į šienus, į 
vežimo dugną! 
    Bet tėvas girtuoklis! Ne! Ne girtuoklis, bet paprastas girtuoklėlis. Smuklių  palašautojas. Dėl to, kad durnas. Bobos 
apsėstas, nemoka atsikratyti. Jam duotų valią, jis mokėtų suvaldyti! 
    Vaikas jautė, kad tėvo geros širdies esama, bet silpnabūdžio. Kažkas stipresnis negu jo pairusieji nervai jį valdė. 
    Išmauros, būdavo, neišsipagiriojęs iš pašiūrės ir ims pusgirtis krėsti visokias nesąmones ir priekabių ieškoti! 
    - Kas vakar vežimaičio ienas sulaužė? A! - ir stuktelėdavo per neapsižiūrėjimą vaiką krūtinėn, tam net žvangtelėdavo. 
    - Kokias ienas sulaužė? Kokių priekabių ieškai, kvaily? 
    - Kad nesulaužei. reikėjo sakyti... 
    - "Sakyti", kai sprandą apkūlei! Imsiu kitą kartą ir neatsileisiu. Žinosies tada. 
    - Ak, vaike, vaike, kas tave taip išmokė su tėvu kalbėtis? Neišmokai gyventi. Žinai, kelionėje viskas gali atsitikti! 
    - Atsitikti! Nereikia gerti, tai ir neatsitiks. Kad su šviesiu protu, viskas galima. Galima ir išgerti, kodėl ne. 
    Tikrai, su protu viskas galima. Tuomet ir varpos svaresnės gali būti, ir paukščiams giriose lengviau bus gyventi, ir šieno 
pievose bus daugiau. 
    Kartkartėmis tėvas, darbą baigdamas, uždainuodavo kokią švelnesnę melodiją, kad ir ne stipriu, bet gana gražiu jų mažai 
sodybai balsu, taip atrodė vaikui. 
    Kad ir mamanka! Geriausia pasaulyje močiutė, bet kai pamato kokį kavalierių, ima ir išlėpsta. Dėl to, kad durna! 
    Tai tokios jo buvo ateities perspektyvos. 
    Vaikas sunkiai pravėrė eglinius vartus ir įėjo į  lietuvišką traktierių, "Laisve" vadinamą, papuoštą lietuviškomis vėliavėlėmis ir 



vytimi, ir atsigulė ant savo vežimo kieme. Jis jautė, kad karčemoje lėbauja jo motina, o tėvas nugirdytas kur nors guli pastalėje. 
    Išalkę ir susipainioję arkliai, pažinę savo šeimininką, tyliai sužvengė. 
    - Nenusprogsite! - atsiliepė vaikas ir susirangė patogiau ant maišo, užsiklodamas miline. 
    Tylu. Pašiūrėje irgi graibštos kiti arkliai. Įmatu poniškos formos, svetimas vežimas. Tat jam nepatinka. 
    Kaip jis norėtų, suvaręs arklius namie ganykloje ir užskleidęs žardyną, eiti poilsio į  šienus, o ne čia vėpsoti po bjaurius 
kiemus mieste. Jis jautėsi esąs kaip ir dalyvis kažkokios piktadarystės. 
    Tarp klevų  ant šventoriaus rymojo maža bažnytėlė. Medžiai iš lėto šiurenos savo auksiniais lapais, supindami vaikui 
pasakingą melodiją. Vienas iš angelų atskrido įkaitusiu švelniu vakaro dangumi ir, prilėkęs bažnyčią, atsistojo viena koja ant 
bokšto kryžiaus. Tai buvo vėpūtė. Angelas pučia savo triūbon ir kelia iš amžinybės žmones. 
    Dangus žalsvas, tik apie klevų kupsnas bei bažnyčios bokštą narpliojo melsvos dangaus juostelės. 

    - Negersiu ir nenoriu! - šaukė  ūkininkas, tiesdamas ranką prie degtinės taurelės. Jis iščiulpė  ją kaip veršis. Net stiklo 
briaunelės prie dantų žvangėjo kaip grojamos. Ir pridūrė užkandžio vietoje ūsus rankove šluostydamas. 
    - Sakau, to faktoriaus gerumas...  
    Stikliukas stebuklingu būdu vėl prisipildė Dievo dovanos. Bet, piktumo apimtas, ūkininkas nustūmė nuo stalo vaišes. 
    - Nenoriu! Ką čia man kvailam akis dumiat! Patys degtinę man pilat, o patys prie žmonos meilinatės. 
    - Žmona, namon ruoškis! - sušuko ožio balsu ūkininkas, o pats leptelėjo ant suolo, matyti, išeikvojęs visą savo energiją. 
    - Kam čia man tavo žmona reikalinga! Imsi mat vedusio žmogaus moterį  ir paverši. Maža be jos mergų! Ateisi į dvarą, šieno 
gausi pagrioviais prisišienauti. Geram žmogui ir darai! Tokius turtus dabar ponaitis valdo, o a š prižiūrėsiu juos. Kitam to 
nedaryčiau! - fircikas, skaisčiu faktoriaus vardu vadinamas, per prievartą pylė  ūkininkui šnapsą per ūsus, šiam pro forma 
kratant rankas ir galvą. 
    Jis mirktelėjo bravarninkui "pavaišinti ūkininką", o pats spruko į šoninę, kur vaišinosi jo draugai. 
    Tuščioje žmonių  seniai jau apleistoje karčemoje mirkčiojo, vos atsipeikėdama nuo dūmų, viena lempa. Besnaudžiąs savo 
užstalėje bravarninkas, iš Amerikos reemigravęs lietuvis, kaip tik rengėsi jau sustumti kufelius į krūvą, gesinti šviesą ir eiti į savo 
pirkelę gulti, kur jau seniai ilsėjosi jo žmona ir alkoholingoje atmosferoje augą, papurtusiais paakiais du jo vaikai. 
    Karčema - tuščia. Be keturių  tamsiame kampe susėdusių  ūkininkų, rimtai degtinę  geriančių. Bet į  juos niekas nekreipia 
dėmesio. Tai buvo į sienas įaugęs inventorius. 
    Jie sau laisvai gėrė, kivirčijos, iš pradžių niekuo neužkąsdami, paskui padažydami padėtas jiems pluteles į druską. Jų akys ir 
nosys pradėjo rausti ir kalbos garsėti. 
    Staiga vienas gėrikas pastatė akis, pažiūrėjo išverstomis akimis į  sieną  ir išspjovė degtinę. Kiti trys kolegos pažiūrėjo į  jį 
tylios užuojautos žvilgsniais: 
    - Kas atsitiko? 
    - Per maža laipsnių degtinėje. 
    Tada ir kiti trys, su tokiomis pat rimtomis minomis, geriau paragavę šnapso, įsitikino, kad gėrimas per silpnas. 
    - Prašiau šešiasdešimt laipsnių, o čia keturiasdešimt. Ką jūs mums čia duodat? 
    Traktieriaus savininkas, it svarbiai bylai i štikus, prieina, žodžio neištaręs, pasmaguriauja skystimėlį  ir pakeičia jį  kitu 
buteliuku. 
    Svečiai geria toliau. 

    Šoninėje, sudarydami architektonišką grupę, puikiai vaišinos vienas jaunas Mokesčių  inspekcijos valdininkas ir ūkininko 
žmona. 
    Jis kaip tik įkalbinėjo ūkininkei posakio in vino veritas aukščiausią reikšmę, norėdamas šį sakinį  tinkamai supopuliarinti. 
    - Na, ar ne stebuklas: šitokioje karčemoje ir šitokios grakščios moters rankutės?.. 
    Moteris atkišo jaunikiui savo "rankutes". 
    Ūkininko žmona buvo apypilnio, skaistaus veido ir sudėjimo. Ji atrodė tarytum nuoga esanti: tokio lankstaus kūno ji buvo. 
Nors šiaip jau ji buvo visai padoriai ir net gražiai apsivilkusi. Ji savo kūnu gundė. Tam jis buvo leistas. Taip esti kartais su 
moterimis. 
    Skaistokas ir apypilnis moteries veidas buvo gana išblyškęs, kaip pudros nubertas. Šviesūs gelsvi plaukai. Malonus žvilgsnis. 
Akys - du tamsūs taškai. Ištikimybės ir didžiausio nekaltumo žvilgsnis. Gražios švelnios odos kaklas ir krūtinė, kaip kvepalų 
nuprausti. Bliuzkelė buvo apsčiai iškirpta iš priešakio. 
    Žmona, vedanti savo genealogijos med į  iš vieno dvaro pieninės prižiūrėtojos, - gero atminimo jos motinos, ne laiku 
kamaroje užsižiopsojusios, - ir vieno romantiškai ir nepraktiškai išauklėto grovo, toje pačioje kamaroje muzikinių momentų 
pagauto, buvo šiandien nuolatinio neramumo šaltinis vietos vyrams. Ji buvo kaip ir neramioji miestelio siela, vedanti į  pagundą 
bei kitaip kodifikuojamus nusidėjimus vietos žmones. Gerieji pavyzdžiai ir drovūs žmonės jai kaip ir neegzistavo. 
    Valdininkas šiandie jautėsi kaip atgimęs. Pats nežinodamas, kokiu būdu, kaip per kokį  apsirikimą ar sapną, jis paveldėjo iš 



vieno jo vos pažįstamo tetėno Amerikoje, dabar persiskyrusio su šiuo pasauliu, gerą gabalą žemės Lietuvoje. 
    Valdininko šiaip jau nemenkos vitalinės aspiracijos šiandie buvo dar daugiau padidinamos. 
    Jis primygęs kvietė susirinkusius į save. Į dvarą. Jis nežinia ką suteiktų šiai moteriai šią valandą. Taip ji jam tiko. Faktorius 
įspėjo ponaičio mintį. Prilindęs savo juodais ūsiukais prie pat moteries veido, jis gundė ją: 
    - Na, kad taip šilko bliuzkelę? 
    - Nemačiau aš tavo šilko bliuzkelės. Norėčiau, iš džiaugsmo man rankas laižytum, štai kokia aš. 
    - Ak, jūs vyrai! 
    - Į dvarą! 
    - Ar su jos vyru? 
    - Tikrai, ar su vyru?.. 
    - Vyrą nugirdykite! 
    - Koks šviesus protas! - stebėjos studentas. 
    Visi buvo įgėrę. Juk meilę gali sukurti su pusbuteliu geros maderos. Po karčemą  sukos krinolinuotos moterys ir jaukūs 
kavalieriai, elegantiškai darydami tylaus šokio pas. Kampe griežė pasipuošę muzikantai knechtai; skundėsi ir rezonavo graudus 
obojus ir skalandavo tyliai plieno trikampis, rimto vaiko mu šamas taktui pabrėžti. Visokios figūros, pasišokinėdamos ir 
mušdamos užkulniais, tyliai sukosi graudžiu ratu, kaip lėlės, miniatiūrinės karuselės sukamos. Tik vyriškų  batų  užkulniai 
atsiliepdavo į  muzikos instrumento dėžę, manieringai linkčiojant vyrams savo keliais, it negalint atitraukti nuo d ėžės kaip ir 
prilipusių kojų. Ak, kaip jiems buvo linksma! Jie buvo mediniai ir rankena suko ant vielų pakabintas marionetes. Tik tak tak! 
    Ir karčemos princesė, pasiraskažydama, kiek pakėlusi savo šviesių šilkų krinolinus, kitų porų priešakyje tyliai improvizavo 
menuetą, vesdama paskui save vyrus. 
    Karčema buvo išpuošta girliandomis. Visi tyliai šoko niūrų menueto šokį. 
    - O vyrus ji plaks! 
    Visi rengėsi keliauti į  dvarą. Ji pirma, šviesiai šilkais apsivilkusi. Su aukštai sukedenta frizūra, pažų palydovų kaip beždžionių, 
iškišusių savo smailus liežuvius, lydima. 
    Bet staiga į griežiamąją mašiną ir į marionečių  tarpą buvo įkištas geležinis virbalas. Ai ja jai! Kas ten atsitiko! Ji net pasviro, 
kažkas subraškėjo, kažkokia marionetė sukliko staigesniu balsu, tarytum dvi garsesnės skardos buvo trinktelėtos kartu. 
    - Ak, ak, ak! Taip netikėtai viskas! - pasišokinėdama sugraudeno moteris ir nugriuvo savo farforine galva į grindis. 
    Į trobą įėjo vaikas. 
    Rankoje laikė vaikas botagą. Pats stovėjo nesijudindamas iš vietos. 
    Jis buvo rasotas ir paraudusiais nuo šalnos skruostais. 
    - Motina, arkliai seniai pakinkyti! Namon. 
    - Ak, koks gudrus vaikelis. Ar tai tamstos? - pirmas atsipeikėjo faktorius ir paglostė vaiką. - Gal šnapselio dėl šilimos? 
    - Mano vaiko, meldžiamieji, nelieskit! - ji bijojo, kad jis nebūtų suteptas, jiems palytėjus jį. Ji glaudė jį  prie savęs kaip višta 
savo išperą. 
    Ji buvo motina. 
    Vaidmuo keitėsi. Visi, nuduodami rimtą toną, skubinos išgriūti ir kiek galėdami koreguoti įvykį. 
    - Šalin nuo manęs! - purtėsi vyrų moteris. Ji buvo girta. - Noriu su sūneliu... 
    - Ar nematote, kad girta? - paklausė vyrų vaikas.  
    Faktorius iš vienos pusės, ponaitis iš kitos užgulę  šnabždėjo jai kažką būtina į  ausį  ir vedė  į ratus. Ta net nusikvatojo iš 
džiaugsmo, taip buvo juokinga. 
    - Paleiskite, sakau! - priėjęs prie ponaičių, piktai timptelėjo jis vieną už rankovės. 
    Nėra bjauresnio daikto už girtą moterį. 
    Vaikas buvo tvirtai įsikibęs į vyrus, bevagiančius jo motiną. Fircikas spyrė iš pasalų vaikui blauzdikaulin savo pasagotu batu. 
Jis buvo čia visai nereikalingas. Tas padūkęs vaikas. Vaikas net sučypė iš skausmo. 
    - Ak, taip? - Jis dabar pasaukė galiūną kovon.  
    Prišokęs prie beriedančio skubiai vežimaičio, jis dabar stengėsi jį  sustabdyti. Bet tat jam nepavyko. Įsikibęs į  vežimaitį, jis 
buvo smarkiai rato parblokštas ir gulėjo dabar karčemos kieme, smarkiai pritrenktas, žado nustojęs. 
    Raudonas velnias šlavė savo uodega kelią, norėdamas žmonių pėdsakus užlyginti, iškišęs savo velnio liežuvį mažam miesteliui 
parodyti. 
    Aukštai tik žvaigždės. Vaikas mato jas aiškiai. Jis stengiasi atsikelti, pavyti savo išvogtą motiną, bet jis jaučia, kad jam sopa 
per petį ranką, ir atsikelti jis nepajėgia. 
    Karčemoje smarkiai knarkia tėvas, sunkių dūmų dvasinamas. 
    Jau aušta. 
    Ūkininko šeimynos nariai turės vėl visi greitai susirinkti į krūvą. 



SUSITIKIMAS 

    Pavasaris baigė žengti į pasaulį. 
    Pripumpuravusi obelies šaka būdavo iš ryto apšarmojusi šiltos drėgmės, lyg sidabro pūkų nuberiama. Ji buvo tokia. 
    Vyturiui buvo lengviau gyventi. 
    O mieste, kai saulė tekėdavo, irgi reiškėsi savas gyvenimas. 
    Miesto gatvėmis žingsniavo ankstyvi keleiviai. Jų  žingsniai buvo skubūs, veidai šypsenų  nukloti. Jiems bekalbant vienui 
vieniems. 
    Nes tai buvo pavasaris ir linksmumo laikas. Miesto keleiviai, namie skubiai nusiprausę ir neišmiegoję, rengėsi keliauti vėl už 
miesto, į plačius, saulės nušviestus laukus. 
    Nes tai buvo šventadienis ir linksmybė turėjo reikštis visur kur. 
    Vyturys skrido aukštyn. 
    Visi padarai stengėsi pavasarį  tinkamai sutikti ir savo sielų stygas tinkamai pavasariui nustatyti. 
    - Aleliuja! - reiškė visų sielos. 
    Saulė jau žėri savo skaisčiais spinduliais; visiems jų padalina. 
    Taip pat ir viena jauna studentė, skaisčiu Ritos vardu vadinama, keliavo į  gimtąjį savo miestą, į senąjį Vilnių. Gyvas ir jaunas 
padaras gyveno tuo pat jausmu. 
    Rita džiaugėsi. Rita buvo linksma. 
    Jos plaukai vėjo sutaršyti, kaip vėjo rankų pačiupti, jai iškišus iš vagono galvą. Vėjas norėjo ją išvogti, ja pasidžiaugti. 
    Visur piemenėliai bandas ganė. Seniai ji juos bemačiusi: "ra la la!" 
    Jauna Ritos širdis plakė. Ji norėjo pašokti drauge su piemenėliais, dainuoti ir aibes kitokių  paikybių  pridaryti. Kaip ir 
kiekviena jauna būtybė, iš benzinuoto miesto oro už sparnelių  ištraukta ir staiga įmerkta į  skaisčią pakrūmių  tylumą, Tokie 
skaistūs buvo tie piemenėliai. Jai pavasario į savo programą įterptas "atrakcionas". 
    Apylinkių nesudrumsčiama tyla neįveikiama. Tai kas, kad vagonų tekiniai tebedarda, jų negirdėti. Aplinkui taip tylu ir skaistu. 
    Rita pasidėjo savo galvą auksiniais plaukais ant vagono lango ir šypsos. Ji važiuoja pas savo motiną. Savo motiną, seniai 
bematytą. Ji studijas pabaigusi. Tetaršo vėjas, kad nori, jos kasas! Ak, Rita! 
    Jos motina skaisti žilagalvė, skaisčiai sušukuotais plaukais. Motina tiesia į  ją rankas ir sako: 
    - Eikš į mane! 
    - Tu šiandien palaužei obels šakučių ir statai jas į puodynėles ar vazonus. Tu visuomet taip darydavai, darai ir dabar. 
    - Tu mano viltis! 
    Taip gražiai pamanė Rita, įžengusi į savo tėvynės sienas, apie savo motiną. 
    Jiedvi gražiai galėtų  gyventi. Ji, jaunamergė  - paika mergička, ir jos sena motina. Rita seniai bematė  savo motiną. Tik 
protarpiais. Kaip kokį stebuklą. Rita turėjo pati užsidirbti duonos ir rimtų knygų pavartyti. Bet dabar jų niekas nebeatskirs. 
    Rita atsiminė  savo tėvą. Tai nejaukus vaizdas. Sumarodėjusių  žmonių  riaušių  ir revoliucijos metu pusiau pribaigti žmonės 
buvo kabinami aukštyn kojomis ant privarytų į žemę kuolų, ties sukurtais miesto viduryje laužais, už šnipinėjimą ir kitus dalykus 
nelyginant kokio Jacques Callot senose graviūrose. Turbūt kad nenubėgtų  ar geriau apsviltų. Ir kitokiais būdais būdavo 
kankinami. Paklydusi kulipka nudėjo ir jos tėvą  žiemos metu. Miesto aikštėj, skaistaus sniego nubertoj, teliko trys dėmės. 
Balta, raudona ir juoda. Baltas, net akis savo baltumu veriąs sniegas, raudona pasruvusio kraujo dėmė  ir juodi veidu į  žemę 
sukniubusio žmogaus kailiniai. Kadaise šildę jo širdį  ir jo visokių žemės linksmybių liudininkai. 
    Bet šiandien pavasaris. Pavasaris daug ką gali išgydyti. 

    Sutema. 
    Traukinys įdardėjo į senąjį Vilnių. 
    Vilnius, tas senas gudruolis, kiek kartų ji turėjo jame suklysti, su jo painiomis ir siauromis gatvelėmis. 
    Senovės husarų pulkai su karinga jų  žingine, mušamomis litauromis, patriūbočiais ir kitokiais monais. Vynuogių  ir kitokių 
lipikų dekoruotos sienos. Kuklūs rendez-vous. Atsidūksėjimai. Mėnuliui bešviečiant ir nuobodžiaujant, užsikorus ant Katedros 
stogo, it katėms pieną paliejus. Tokia balzgana būdavo jo šviesa. 
    Kaip skaisčios, įvairiaspalvės gėlės žydėdavo jos vasaros. Iš prigimties ji buvo tikra ispanė dėl savo vikrumo ir savo geros 
nuotaikos. 
    Bet ne šiandien! Šiandien miestas toks tamsus. Jis greičiau panašus į dideles kapines. Nė vienos lempos. 
    Jai nuostabu, ji nepatiko nė vieno žmogaus. 
    Tolimoje bažnytėlaitėje suskambėjo kelis kartus varpas. Kažkur iššovė. Jai pasirodė  toksai garsų  suderinimas keistas ir 
neįdomus. 
    Sena, juoda tvora buvo nuklijuota senais cirko plakatais. Vėjas mastagavo ir blaškė plakatus. 
    Plakato skaidri jojikė, koją pakėlusi aukštyn, darė nuostabiai miklų pas žmonėms sužavėti, pati įlipusi į  milžinišką pasagą, 



vinjetę. 
    Vėjas šokino jojikę. 
    Sename mieste, ties paminklu, pastatytu labai rimtam tėvynės vyrui, stovėjo dabar vienui vienas kareivis, pasirėmęs ant 
šautuvo su durtuvu, it laukdamas nakties įvykių. Jis buvo apvilktas visai nauju šineliu. Didelės jėgos elektros lempa kybojo ant 
eglinio, naujo, neseniai dar į žemę įkasto stulpo ir, vėjo pasupama, čirškė. Elektros stulpas iš tolo atrodė kaip kartuvės. 
    Kareivis paklausė, kodėl ji taip vėlai keliaujanti. Ji atvažiavo savo motinos aplankyti. To jis dar nežinotų! 
    - Motina lankyti geras daiktas! Tik pas mus nakčia nieks čia nevaikščioja! - Tai buvo tiesa. 
    Kareivis nulydėjo ją akimis susirūpinęs, kaip senas pažįstamas ar koks geras kaimynas, išlydėdamas savo svečią nakčia į 
tamsų kiemą. 
    Jai reikia pas motiną. Kaip to žmonės negali suprasti... 
    Ji nukeliavo tiesiog namon. 
    Už tilto kyšojo pusiau nuirusi dirbtuvė ir apsvilęs namas. 
    Pagaliau ir motinos gyvenamas namas. 
    Nedidelis dviejų aukštų medinis namukas. Kaip ir viskas čia, tamsus ir nejaukus. Kaip nelaimės aplankytas. Kolosalė juoda 
katė tamsumoje, išlenkusi nugarą, dantis rodydama, pasiryžo pulti priešą. Kss! Toks buvo namas. 
    Langai, kur gyveno motina, iš vidaus buvo apšviesti. 
    - Jaugi ji lauktų? 
    Trobesio laiptai, kaip ir pirmiau, jai čia gyvenant, buvo apleisti ir labai girgždėjo jais einant. 
    Žiburys ant laiptų būdavo retenybė. Tik iškilmingesniais atvejais kiemsargio būdavo užžiebiama vos spygsanti lemputė, jo 
nuolat dabojama ir prisukama. Toks būdavo nejaukus namas. Ji čia praleido savo geriausias jaunystės dienas. 
    Kad ir tamsu, Rita žino atmintinai kiekvieną laiptų užsisukimą. 
    Rita palytėjo ranka durų  ciratos apmušalą  ir paklebeno skląstį. Durys iš vidaus teuždarytos viena grandinėle. Šiaip jau 
palaidos. Kodėl? 
    Bute trinktelėjo į grindis krėslas. - Jaugi skirstytųsi svečiai? 
    Girdėti buvo vyrų balsų. Svečiai atsisveikinėjo su močiute. 
    Jos širdis ėmė skubiai plakti. Tarytum ji bėgo kelis kilometrus. Ji jautė, kaip jos širdis plakė: tču tču tču! 
    Rita galėjo visai lengvai patempti įrūdijusią senovės skambučio vielą, įleistą per sieną, ir pamatyti motiną. Bet ne, ji norėjo 
suteikti motinai ypatingų lauktuvių pati. 
    Voveraitės miklumu ji ištraukė  iš skrybėlės ilgąją špilką  ir atkabino durų užsklandą. Tas manevras sekdavos jai ir pirmiau, 
kai motina nenorėdavo, kad ji per vėlai namon grįžtų, ir kai ji vis dėlto grįždavo. 
    Ji atsargiai, pilna jaunos klastos, pravėrė priemenės duris ir stebėjo, ar nepasirodys motina. 
    Ji žengė labai atsargiai ir stengėsi nė vienu daiktu nesubruzdėti. 
    Valgomajame kambaryje stalas buvo nutiestas balta staldengte; ant stalo degė žvakės. 
    - Kur išsiskirstė svečiai? Kur motina? Jaugi ji laukė manęs? 
    Ant stalo buvo tikrai puodynėlė su obels šakutėmis, apie kurias ji svajojo dar vagone. 
    Ant kredenso gulėjo netvarkoje visa krūva daiktų. Duknos, šaukštai, dėžės, kelios servetės. It kam pradėjus daryti tvarką ir 
paliovus. 
    Ant krėslo kybojo dar šiltas motinos sudėvėtas sviteris. Rita prisiglaudė prie jo savo kaitriu skruostu. 
    Motinos nebuvo. 
    Rita žengė vogčiomis į  virtuvę kaip kokia kačiutė, norėdama netyčia užklupti motiną ir ją  tikrai nudžiuginti. Bet motinos ir 
virtuvėje nebuvo. 
    Keista. Ji apsižvalgė aplinkui. 
    Ant pailgo virtuvės pasienio stalo buvo taip pat be tvarkos išmėtyti daiktai. Kančia, peiliams šveisti pelenai, vario žvakidės ir 
raudonas sampilas su pūkais. 
    Jauna kačiutė, besirąžanti tarp degančių žvakių ir ko nenusvilinusi savo skrandaitės, straktelėjo žemėn, prisiglaudė prie Ritos 
kojų ir sumiaukė. 
    - Kur močiutė? - paklausė jos Rita. 
    - Mrk mrk? 
    Be nebus motina išėjus į  kiemą. Kieme buvo tamsu ir pilna šaltų  vėjų. Rita pravėrė virtuvės duris. Čia stovėjo močiutė. 
Aukšta, liesa. Rita apglėbė ją su visu savo jaunystės kaitrumu ir pradžiugo, 
    - Kokia tu jauna, močiute. Ir liūdna. O aš daugiau su tavim nebesiskirsiu. Baigiau universitetą ir būsiu su tavim! Būsiu tokia 
jauna, nieko sau panička... - pralinksmėjo Rita.- Ir netekėsiu! 
    Močiutė žiūrėjo į  ją liūdnomis akimis ir nieko nesakė. Buvo tylu. 
    - Motina, ar tau šalta? Ar - sergi? 
    - Ne, man nešalta! 



    - Kokios tos visos motinos geros! - besidžiaugdama savo motina, pamanė Rita. 
    Rita buvo jau bestraktelinti atgal. Ji visuomet buvo tokia greita. Bet motina pasviro. Motinos nosis ir smilkiniai buvo šalti. 
    Rita atbloškė savo ranką. Ji buvo kruvina. Rita atšoko. 
    Įsprausta tarp dviejų  prieangio durų, motina visiškai pasviro ir nučiužėjo pagal rentinį. Ji sukniubo tarp ruošos viedrų, 
mazgočių ir grindų plaujamų šepečių. 
    Apatinė jos žiauna atšoko. Ji iškišo savo liežuvį, - kaip ir juokėsi iš Ritos. Motinos galva buvo pramušta. 
    Ji buvo negyva. 
    Rita atšoko nuo jos, negalėdama per tą staigumą susiorientuoti. Kodėl ji neatėjo keliomis minutėmis anksčiau? 
    Rita buvo viena. Ji norėjo šauktis žmonių pagalbos. Bet ir ta mintis užgeso. 
    Slegiama vienumo ir keisto valandos nuotykio, ji stovėjo viena vidurasly, aukšta ir grakšti. Jos krūtinė lingavo po skaisčia, 
perkeline jos bliuzka. 
    Rita nieko nebegalvojo ir nieko nebesuprato. 
    Tarp žvakių ant stalo rąžės jaunoji kačiukė. 
    Per gretimą apleisto priemiesčio sodą bėgo du į kuprą susimetę grobuonys, sunkiai vilkdami išvogtą mantą. 
    Pervirtę  per kaimynų  tvorą  ir kiek atsipūkšnoję, jie, dar niekieno nepašauti ir nenudėti, ėmė galvoti apie išgrobto turto 
dalybas. Viskas, kaip ir pirma, turėjo būti pragerta ar panašiu būdu realizuota. 
    Rita galvojo apie karą. 
    Buvo vėlyba naktis. 

MIESTO PAVASARIS 

    Kapitonas Burba buvo pasiųstas Jūrių ministerijos ypatinga misija į svetimą sostinę uosto pagilinimo ir tranzito reikalais. Jam 
buvo pavesta, nuodugniai ištyrus dalyką vietoje, sušaukt šiuo reikalu konferenciją. 
    Konferencija turėjo būti sušaukta kuo greičiausiai. 
    Kapitonas Burba, pirmas atvykęs į  svetimą šalį  ir miestą, pradėjo ne tik dairytis po svetimą miestą, bet ir dirbti; o darbo 
buvo ik valiai. Diena dažniausiai praeidavo prie rašomojo stalo, kuris jam pakankamai palaužydavo strėnas. Neminint vizitų, 
kurių jis turėjo daugel. 
    Toks darbas kapitonui nebuvo įprastas, ir jis jį pakankamai kankino. 
    Kai jau viskas buvo prirengta, delegacija, kas blogiausia, nė nemanė judintis iš vietos. Tatai jį  labiausiai erzino. 
    Labai nepatenkintas šitokiu disciplinos trūkumu, jis vaikščiojo užsirūstinęs miesto gatvėmis ir nutarė dar kartą  išeiti išilgai 
centro gatve. Gyvos miesto minios kaip upelio nešamas. O ten - vėl prie savo darbo. 
    Buvo skaidrus pavasario vidudienis. 
    Medžiai, pritvinkę, prisirpę, po dienos kitos turėjo sužaliuoti. Nors dar pumpurai ir nedrįso sprogti. Medžių masėje, saulei 
bešviečiant, buvo žymu atskiros, kaip iš aukso tekintos šakutės. 
    Paukštis, užsimodamas ratą, sparnais nesuplasnodamas, pjovė  kažkokią  skriją  danguje, tarytum sprendė matematikos 
problemą. 
    Dangus žydras, šviesiai žydras, vietomis buvo užtraukiotas šviesių vualių ir išdabintas protarpiais baltomis "kačių pėdutėmis". 
Tarytum, per dieną  dirbęs, mėlyno apvožalo maliorius, baigdamas dirbti savo darbą, nutrynė  savo apysausius teptukus į 
žydrąją dangaus plotmę. Baigęs darbą, užtraukęs pypkę garguolę ir sudėjęs teptukus į  alyvos priskretusius puodus, nukeliavo 
savo takais, palikęs apačioje rausvus, opalinius ir biriuzinio atspalvio laukus ir šachmatinius priemiesčio langelius ir patį miestą, 
saulėje besimurdantį  kaip žvirblį, su klasiškais universiteto rūmais, plačiomis alėjomis ir siuvančiais jose žmonėmis ir ypač 
moterimis čarškuolėmis. 
    Ir, lyg pypkę  iškratęs, žiūbtelėjo dar kelis auksinius skaisčios, degančios pavasario saulės spindulius profesoriui estetui 
pabaidyti. Šiam išeinant juodais juodinteliais rūbais iš savo nuolat ūksmės apgožtos auditorijos, besimerkiančiam, ir taip pat - 
nužaliavusios statulos bronzinio palto skvernui nušviesti pastatytos garsiajam šios šalies poetui klasikui, belaikančiam ištiestoje 
rankoje laurų vainiką, ant kurio ypač mėgdavo atsitūpti žvirbliai pavieniui ir porelėmis. 
    Moterys mieste buvo labiausiai čarškuolės. Lyg jųjų šposų pabūgęs pavasaris dar lūkuriavo pasirodyti viešumon. 
    Kapitonas Burba, būdamas viengungis, be to dar, tolimo plaukymo kapitonas, buvo stoiškų pažiūrų žmogus. Jis stengdavos 
kur galima visuomet sausas išbristi iš pavasario pinamų pinklių. 
    Moterys gatvėje ne tik pastebėdavo kapitoną, bet, eidamos pro šalį  ir smalsiai tarp savęs bečirškėdamos, dėdavosi rimtomis 
ir pašaudavo kapitoną dar smalsesniu žvilgsniu savo konversacijos dviejų eilučių tarpe. 
    - Gracingos stirnos! 
    - Najados! 
    Taip gražiai poetizavo kapitonas moteris. 
    Esant vienam svetimame mieste, tasai pavasario koketingumas j į  pasiutusiai varžė. Jisai, kaip tasai jachtos vedėjas, norįs 



pūkštelėti iš savo jachtos į vandenį, dar šaltą ir griežtą, tačiau dar vis lūkuriavo, tvirtai įsikibęs įsibėgusios jachtos burių virvės ir 
zondavo marių dugną su neramiąja ir krokodilinga jų gyvūnija. 
    - Bestijos, - šitokiu būdu prisiminė kapitonas savo valdytų  laivų keleivius. Bet ypač - padykusias moteris, Visagalio Dievo 
valia įteiktas jam prabangos laivu pavežioti po fiordus ir kitokius Dievo užburtus kampelius. 
    Kai mėnulis, toji alpi koketė, pradėdavo šviesti ir jo elegantiškos jachtos nupoliruodavo palubas ir suvadindavo keleivius 
anglus bei kitus keistus Dievo padarus ant laivo lubų, jie neduodavo jam migti. Susigrupavę ties jo palangėmis porelėmis, jie 
šnabždėdavo, bučiuodavos, erzeliuodavo ir kitais nevertais būdais ardydavo tvarką. Bet kapitonas monams nepasiduodavo. Jis 
apsiversdavo ant kito šono ir migdavo. O kai kapitonas per neatsargumą  būdavo prikeliamas dar kartą naujos porelės iš 
miegų, jis baisiai ją išbardavo ir dažnai apipildavo šaltu vandeniu. 
    Tatai gelbėdavo. Porelė dingdavo, kaip į vandenį susmigdavo, žinodama savo kaltės didžią prapultį. 
    Prisiartinus rytojui, pietums ir susirinkus svečiams, smokinguotiems vyrams ir draugijos rūbais ponioms, sėdėdamas stalo 
gale savo didelės šeimynos tarpe, nuleidęs galvą, tarytum poterius kalbėdamas, ir, žvilgterėjęs į  vieną kitą  savo vilko akimi, 
galvodavo vienas sau: 
    - Mano vaikai, kuris iš jūsų buvo vakar mano šaltu vandeniu apipiltas ir apibartas? Vaikai mano! 
    Bet jo "vaikai", valandžiukę  nutilę, it susitarę, pradėdavo staiga šnekučiuoti, juoktis, žaisti ir, bebarškindami šaukštais ir 
lėkštėmis, imdavo pagaliau valgyti. 
    Tai tokio tono būdavo jo šeimyna. 
    Kapitonas mielai susitiktų dabar su kokiu savo senu draugu, tokiu pat kaip ir jis svieto perėjūnu jūrininku, ir pameluotų  jam 
apie savo ir šio pasaulio nuotykius, susėdęs su juo prie šilto grogo kaušo. Sugrįžusiam iš kokios nors Malagos ar iš kitos Dievo 
įžymėtos ir pamirštos vietos. 
    Bet jis buvo čia vienas. 
    Kelyje kapitonas žvalgė dar krautuvių vitrinas, su neperlyjamais apsiaustais, languose sustatytas anglų knygas su papieštais 
jų viršeliuose botaguotais kaubojais ir pačiužėjusiomis kaubojų papėdin moterimis. 
    Kaubojų gestai atrodė kapitonui įtariami. 
    - Moterų nereik! 
    Pamatęs muzikos krautuvėje baritonų fotografijas iškraipytomis pozomis ir nuteptais veidais, kapitonas tarė: 
    - Baritonų nereik! - Baritonai atrodė kapitonui tokie pat paradokso padarai, kaip ir moterys. 
    Užsiėmęs grynai analitinėmis mintimis, kapitonas pamatė vieną judrios gatvės kryžkelį  su įdomiu jam parašu. "Būgnų alėja" - 
buvo ten parašyta. 
    Šitos gatvės parašas kaip tik priminė  kapitonui vieną  dalyką. Jis ketino jau pirmiau aplankyti vieną  Jūrių  ministerijos 
valdininką, gyvenantį kaip tik šioje gatvėje, ir gauti iš jo jam reikalingų žinių. Tatai jis galėjo tučtuojau padaryti. 
    Kapitonas, atitikęs namą, patikrino valdininko adresą savo užrašų knygutėje ir nustukseno geležiniais namo laiptais aukštyn, 
bet, neradęs šeimininko namie, įmetė  į jo durų dėžutę savo vizitinę korčiukę ir taip pat greitai laiptais nusileido atgal gatvėn, ir 
namon. 
    Viešbutyje savo pagiežai padidinti jis ne tik nerado delegacijos, bet ir jokio ženklo apie jos atvykimą nebuvo. 
    Kapitonas užsidarė savo kambaryje ir visą dieną, net per pilnai, praleido kambaryje prie savo rašomojo stalo, gilindamas 
uostus ir rengdamas tranzito konferencijas. Savo uniformuotą  švarkelį  nusimetęs, cigarų  dūmų  per pilnai kambarį  prileidęs. 
Nors pasilenk, norėdamas prie jo prieiti. 
    Per įvargusią mintį  ir karčių dūmų tarpą kapitonas pamatė savo kambaryje stovinčią moterį. 
    Tai buvo pavasaris. Ji stovėjo ir šypsojos, gal dėl jo pasišiaušusios išvaizdos ar dėl dūmų, kuriuose šiaip jau galima buvo 
uždusti. 
    Jis pats išgirdo savo tariamus žodžius: "Prašau" ir, užsimetęs savo mėlyną švarkelį, rezonavo, kuriais reikalais atėjo pas jį  ši 
ponia, prisidengusi pavasario pavidalu. Uosto pagilinimo ar tranzito reikalais? 
    Jis paprašė ponios sėstis ir laukė naujienų. 
    - Keistos dabar ponios, jei gali lankytis tokiais reikalais...  
    Ponia atsisėdo, nusimovė savo elegantiškas baltas pirštinaites savo dar elegantiškesniu gestu ir pasakė: 
    - Tamsta buvai šiandien pas mane? 
    Kapitonas buvo neklaužada, jūrių  vilkas, stoikas, aplinkybių  verčiamas, galėjo interesuotis viskuo. Jūrių  pagilinimu, laivų 
linijomis, naujai išrandamais kranais ir laivų šriubais, bet būti šiandien pas ją, tą ponią, - ne. 
    - Ne! 
    Jis pamatė, kaip ponia sumenkėjo, nusiminė. Ji susinervino, norėjo atsistoti ir išeiti. 
    Visai nedrąsiai ir gelbėdama save ji pratarė: 
    - Tamsta kapitonas Burba? 
    - Taip! - sumurmėjo Burba, stebėdamasis šiuo keistu fenomenu. 
    - Tamsta buvai šiandien pas mane. 



    - Aš galiu tamstą įtikinti, kad ne. 
    - Į tamstą mane šiandien nukreipė ponas... - ji paminėjo Jūrių ministerijos valdininko pavardę, kurį  jis šiandien norėjo surasti. 
    - Bet aš jo nemačiau... Aš visai jo nesu matęs!  
    Ponia šovė kapitoną  dvejetu ryškesnių  žvilgsnių  ir, pasiraususi savo koketingame maišeliukyje, išėmė  kapitono Burbos 
vizitinę kortelę. 
    - Tai - tamstos?  
    Tai buvo jo kortelė. 
    - Matai tamsta... 
    "Ragana!" - pamanė kapitonas. 
    - Bet šita korčiukė buvo skiriama valdininkui, mano pažįstamam... 
    - Jis nuomojo butą. Jis dabar iškeliavo į Argentiną. Man buvo jo pranešta, kad į mane ateis vienas užsienių  jūrių attaché 
nuomoti mano buto. 
    Dabar Burba gardžiai juokėsi. Jis buvo "užsienių jūrių attaché". 
    Ponia buvo vis vien nelaiminga. Kas ne įmanytų  ją dabar įtarti: ji buvo viena pas svetimą vyrą, jo viešbutyje, jo viešbučio 
kambaryje. Įtartinas dalykas! 
    Ponia skubiai atsikėlė ir visa supilkėjusi pasiskubino išeiti iš jo kambario. Iš jo - viešbučio kambario. 
    Jis palydėjo ponią iki pat laiptų. Tai daryti jam liepė mandagumas. 
    Ji atrodė jam keista. Ji atrodė jam reikalinga pagalbos. 
    - Tamsta išnuomoji savo butą? 
    - Tat daryti esu priversta, mano vyras yra miręs... 
    - Tamstos vyras mirė? - Štai užuojauta. 
    - Ne, ne dabar. Jau penkeri metai... - Ji net nusišypsojo. Nes jis buvo toks rimtas.- Toks didelis butas man vienai 
nepajėgu... 
    Kaip jai čia pagelbėjus ir likvidavus taip nelemtai apsivertusią situaciją. Jos nusiminimas buvo toks natūralus. 
    Buvo aišku. Ponia norėjo atsisveikinti ir atsiprašyti. Ji tai darė jau savo žydromis akimis. Kapitonas Burba buvo mandagus. 
Jis tikros užuojautos dėlei pažiūrėjo į  ją, stovinčią išklotame fojė, prie pat bronzos laiptų, ir pasakė: 
    - Visa, kas šiandien įvyko, tai mano kalčia! (Pasitikėk tu man adresų  almanachais ir adresato pavardės neužsirašyk!) Aš 
norėčiau nors kiek atsiteisti su tamsta. Jei tamsta norėtum šiandien sudaryti man draugiją ir pavakarieniauti drauge. Gal galima 
bus kas ir dėl buto sugalvoti. Kaip tamsta žiūri į šią mano propoziciją? 
    Ponia sustojo. Ji rimtai galvojo. To vyro turima kažkokios tiesos. 
    Ji pažiūrėjo į savo elegantiškų batukų galūnes (tai pirmiausia žymė, kad moteris galvoja), - į violetinio mašioto drapri, aukštai 
sukabinėtas ties langais fojė, paskui kažkokion neapriboton erdvėn. Ji ilgai svyravo. Pagaliau tarė: 
    - Gerai! Aš darau tik tamstai išimties keliu...  
    Ji dabar jį  intrigavo. 
    - Žinoma, jei tik tamsta nepasidarytum sau kokio nors keblumo? 
    Jauna ponia drąsiai nusišypsojo. Ne - ji esanti savarankė ir daranti tai, kas jai patinką. 
    Tebūnie taip. 
    Sugrįžęs namon, kapitonas pabaigė savo darbą ir išsinešino į  sutartą viešbutį  ir sutartu laiku sutikti ponios. Ponia mados ar 
tikrumo dėlei, jis tikrai nežinojo, pasivėlino visu pusvalandžiu. Atėjusi atrodė kaip jauna konvalija, skaisčiai kvepianti ir žydinti. 
Jis nė nenumanė, kad ponios taip gražiai kartais gali atrodyti. 
    Tikri miesto vaikai vos buvo baigę savo priešpietinę kavą ir jazz-bando šokius. Jazz-bandas griežė  ir dailino savo negriškus 
motyvus, tarytum norėjo prilygti visiems Afrikos dykumų kauksmams ir jų liūdnumui. 
    Ū-ū-ū - verkė graudžiai basūnas. Tas atbukęs pagalys, pypkė. 
    Būgnas su sceniškai užžiebta lempute viduje buvo trankojamas protarpiais į pašonę vieno gyvo amerikiečiuko išsišiepusia 
burna, rodančia dantis. Tarytum amerikiečiukui nebuvo didesnio linksmumo pasaulyje, kaip trankyti būgną ir barškinti lazdute į 
barškalus, stuksenti lentgaliais ir kitais būdais sužadinti dieviškus garsus. 
    Jaukios ponios artumas, gėlės sidabro vazose, stalai, nustatyti vaisiais, įkrakmolytos staltiesės ir aplinkui skaisčių  ponių 
puikiai tekintos kojos, puikios rankos, matomos visa savo gražybe... Plaukų atspalviai ir akių žybčiojimai. Šokiai su ponia. Tai 
viskas šį  vakarą  teikė ponui kapitonui ypatingo pasitenkinimo. Apie butą  jie nė nekalbėjo. Jie turėjo daug ko kita praleisti 
laikui. 
    Ponia nutarė tinkamai nuteikti. Ji juokino jį  ir pati linksminos, klausdama, kaip tat viskas galėjo atsitikti, kad jie, visai svetimi 
žmonės, sėdi dabar už vieno stalo ir kalbasi kaip du geru draugu. Ji įtaria, ji pirma jį  kur mačiusi. Jis toks savas jai. "Na, ar 
nemoka ponios pakalbėti!" - atrodė Burbai. 
    Daug ką  jam pasakodama ir savo moterišką  sielą  jam rodydama, ponia vienu savu savo linksmumo protarpiu, visai jau 
nuliūdusi, ištarė taip: 



    Žodis buvo išgriebtas iš ilgesnio posmo, bet kapitonas jį  pastebėjo, įvertino ir įsidėjo į  savo atmintį  kaip kokį  nuo stalo 
nukritusį brangų akmenį  į savo šalbierkos kišenikę. 
    Kiek vėliau, užtrukusi restorane ir bekalbėdama su kapitonu, ponia prisipažino. 
    - Uch! Niekuomet tiek daug raudonojo vyno nebuvau gėrusi... Kaip tatai galėjo atsitikti? 
    Ponia buvo apdovanota didele pastabumo nuovoka. 
    Kai lempos ėmė  įgauti gražesnės šviesos, muzikos garsai didėti, jiedu atsikėlė ir rengėsi keliauti. Tai daryti buvo jau seniai 
metas. 
    Ponia, sėdėdama automobilyje, rimtoje kapitono Burbos apsaugoje, kalbėjo moralybės tema, būtent, kaip esą sunku jaunai 
poniai išsisaugoti visokeriopų pagundų. 
    Kapitonas irgi išsitarė šiuo klausimu, bet ponia sudraudė jį už jo pažiūrų  laisvumą ir pagaliau, turbūt, kad šoferis nesuprastų, 
ji tarė prancūziškai: 
    - Je suis très fatiguée... Je veux me reposer!  
    Ponios galva atsirėmė  į kapitono petį. Nors ponia pati buvo, be abejo, įsitikinusi daranti priešingą  svyrį  ir atsilošianti į 
priešingą nuo kapitono pusę, kur taip patogu ir neutralu sėdėti jaunai poniai, grįžtančiai vienai su svetimu ponu po jaukaus 
souper. 
    - Janiais j'ai bu tant de vin qu'aujourd'hui! 
    Kapitonas įtikinamai nuramino ją, kad tasai nusikaltimas nesąs vienas iš didžiausių. 
    Pasitikėdama ponu ir gal kiek mažiau savimi, tikro etiketo sumetimais ponia, privažiavusi namą, įteikė kapitonui raktus ir 
pasakė: 
    - Pats aukštasis butas! 
    Kaipgi ji kitaip nueitų viena. 
    Aiškinti kapitonui nebuvo reikalo, jis žinojo iš ryto jo matytus laiptus bei matė dabartinį  ponios nepajėgumą. Kapitonas 
palydėjo ponią aukštyn. Nors tatai greičiau buvo panašu į  jos nunešimą, lengvos kaip gražiausia strauso balta plunksna. 
    Ponia parodė  savo vyro saloną, jo buvusį  dirbamąjį  kambarį, o pati, pasinaudodama proga, nuėjo užkaisti kapitonui 
arbatos. 
    - Aš grįšiu tučtuojau. Tamsta palauk vienas. Tik valandžiukę! 
    Arbata - geras daiktas! 
    Kapitonas žvalgė butą  ir domėjosi. Jis buvo tinkamu skoniu įrengtas ir turėjo senyvumo ir solidumo žymių. Ant židinio 
briaunos stovėjo Cevres statulėlių. Viena iš jų, visai išauksintais sparnais, pergalės statulėlė, skrido aukštyn. 
    Pergalės statulėlė itin jam patiko. Jis ėmėsi ją šiandien lyginti su ponia. 
    Kitame kambaryje degė sunkūs ąžuoliniai žibintuvai, prirakinti prie sienos kaip viduramžių gotikos halėse ar labai turtinguose 
teatruose ant stilizuotų  scenų. Tiek juose buvo žvakių, ir žibintuvų  postamentai tokie sunkūs. Žvakės mirkčiojo tylia, gelsva 
liepsna, negadindamos bendro vaizdo. 
    Ilgai nebeidama, ponia staigiai su švytavo tolimiausiame kambaryje. Jis imt ųs greičiau tvirtinti, kad ten su švytavo 
nusirengusios ponios kinų šilkinio chalato atlapa ir ponios koja. 
    Kapitonui keista atrodė, kad ponia, kaip jam rodėsi, kovodama su alkoholio įtaka, kuris ją  įveikė, tokiu valios įtempimu ir 
nepaprastu skubumu buvo taip greit nusirengusi. 
    Papratęs šeimininko rolėje laive, jis ištarė komandos žodžiais: 
    - Visas šviesas gesyti ir - namon! 
    Jis net apsisuko ant kulno. 
    Bet vienas suvargęs pasažierius sučypė plonytėliu balsu: 
    - Je suis très fatiguée... Raktus tamsta man rytoj sugrąžinsi...- Tai buvo keleivio be vilties atsisveikinimas. Toks jis buvo 
sunykęs. 
    Kapitonas tikrai pačiupo savo kišenėje raktus, ji buvo jam įdavusi įeinant į namus. 
    Jis nustebo šiuo okultyviu minčių susidūrimu, tarytum ponia turėjo žinoti, kad jis išeina. 
    - Aš noriu arbatos! - atsiliepė plonytėliu balseliu pasažierius. 
    Jis nuėjo jo pažiūrėti. 
    Keleivis, įsivilkęs į  kinų šilko chalatą, apsiklojęs koketingomis duknomis, žiūrėjo iš po duknų  išsikišusia geltonplauke galva, 
viena savo nusigandusia akimi į  jį. Ir rimtai kamavosi, negalėdamas apsikloti iš karto visu apklotu. Čia koja pasirodydavo, čia 
laibas petys. 
    Toks siauras šiandien buvo apklotas. 
    Kapitonas pamatė, kad keleivis iš tikrųjų reikalingas arbatos. Jo prašomas, jis nutarė jam išvirti. 
    Nuėjęs į  virtuvę, kapitonas ilgai graibstė  šaukščiukus, imbriką, puodelius ir pagaliau išvirė gardžios, gaivios arbatos. Tai 
džiaugsmo bus paliegėliui! 
    Kai kapitonas įėjo į kambarį, ponia miegojo. Pro sapnus ji griežtai jam įsakė: 



    - Arbatos aš nenoriu! Prašau mane palikti... 
    Keista su ta logika, pamanė kapitonas. 
    Kai kapitonas turėjo išeiti, ponia griežtai jį  išbarė ir vėl prisiminė raktus. Jie jai būsią reikalingi: "Raktų neišnešk tamsta!" 
    Kapitonas pats atidavė jai raktus. Ji ilgai ėmė ir negalėjo paimti teikiamų jai raktų. Jos ranka drebėjo. 
    Ji kaip žvėriokšlis, susigūžęs po apklotu, degė ir drebėjo. 
    Ji nieku būdu nenorėjo jo išleisti. Ji buvo tiek nelaiminga. Jis liko. Jis dabar beveik buvo įsitikinęs, kad ponia per visus 
penkerius savo nelaimės metus kovojo su visokiomis jai gyvenimo teikiamomis pagundomis, kaip pati buvo sakiusi. Tiek 
gyvybės dar joje buvo. 
    Kai švito, ponia prašė jį  likti iš viso ir nekeliauti iš miesto. 
    - Lik tamsta čia! - Bet tokiu nekaltu žvilgsniu. Ji pati nebetikėjo savo žodžiais. Tetarė juos tik dėl nusiraminimo. 
    Juokinga su ta ponių logika! - pamanė vėl kapitonas. 
    Ji sumenkėjo, suliesėjo, buvo nuolat pražydusi it gėlė ir nuolat linksma. Besišypsanti ir kažką sau slepianti. 
    Ponia pakvietė jį  pusryčių. Jis net nustebo. Ant seno ąžuolinio viduramžių stalo ant greitųjų buvo užtiesta baltutė staltiesė ir 
prirengti pusryčiai "dviem". Jis buvo tikrai sujaudintas šio šeimyniško gyvenimo šilima, jo ankstybąja stadija. 
    Kapitonui, pripratusiam prie vienodo, šiurkštaus gyvenimo, patiko toksai spartaniškas valgis. Arbata, duona, sūris, košė. 
    Ponia buvo laiminga. 
    Jis priminė jai jos vakarykštį prancūzišką pašnekesį. Ji, negalėdama susilaikyti, nusijuokė. 
    Spausdamas prie savo plačios krūtinės, kapitonas ištarė savo karštą sudiev. Atsisveikinimas buvo sunkus ir reikšmingas. 
    Jausdama paskutinį kartą jį matant, ponia norėjo padaryti kokio malonumo. 
    - Raktų nereikia grąžinti! - taip pasakė jam laiminga ponia, pati iš anksto žinodama jį nesutiksiant. 
    Kai jis ėjo ankstyvą rytmetį, miesto saulė dar švito. Tik ant Parlamento rūmų užsidegė skaidriau dangus. Saulė turėjo greit 
įveikti ryto pilkumą ir sunkiai užritinti savo raudoną kamuolį ant vos matomo dabar Parlamento rūmų stogo. 
    Automobiliai ir vežėjai stovėjo ilgomis sustingusiomis eilėmis. Taip pat beeiną nakties tvarkos dabotojai, policistai įdėmiai 
pažiūrėdavo į kapitoną. 
    - Jamais j'été si fatiguée! - nusijuokė kapitonas savo kalambūriškai būklei apibūdinti. 
    Pilkas rytas buvo šiurkštus kaip šalta vonia. 
    Pamatęs atsipalaidavusias savo batų  apivaras, jis vogčiomis pasilenkė, kad kas nepamatytų  ir neįtartų  šitokia rėdos 
netvarka, užrišo jas. 
    Viešbučio portier, nusiskutęs ir linksmas, pradėjęs eiti rytmečio darbą, palinkėjo jam labo ryto. 
    Jo kambaryje prie prirengtos lovos degė  elektros lemputė, dar iš vakaro tarnaitės uždegta ir palikta. Žalsvos lempos 
atšvaitas skleidė  šviesą  ant lovos. Lova buvo baltais skaisčiais patalais, prirengta iš vakaro gulėti. Jis pajuto vidaus šilumą, 
atneštą iš kitur, ir nutarė nebegulti. 
    Jis švilpavo. 
    Bešvilpaudamas jis pamatė  ant stalo besislepiantį  tarp popierių  telegramos kvadratą: "Atkeliaujame šiandien. Dovanok 
pasivėlavimą". 
    - Kiaulės! 
    Dabar jis jų nebekeikė. Jis juos mylėjo. 
    Išėjęs į fojė, jis sutiko jau atkeliavusius visus delegacijos narius. 
    Jie padėkojo jam už ankstybą jų pasitikimą. Jie to nesitikėję. 
    Tai jam nieko nereiškią. Jam malonu esą sutikti savo draugus! 
    Jei kapitonui atrodė keistas toksai daiktų susipynimas: kortelė, telegrama, moteris, tai kapitonui vis dėlto keisčiausia atrodė, 
kad toje painiavoje kažkokią rolę vaidina moteris. Kokią, jis nežinojo, bet vis tiek - intriguojamą. 
    Už viešbučio pavasaris pabudo ir vaikščiojo gatve, nulipęs kaip tik nuo miesto stogų, kur jis paliko ties rūsčiai raudono 
dangaus sklypu dvi jo nudažytas melsvai ir žalsvai dangaus juosteles, kaip tinka tekančiai saulei pasitikti. 
    Moterys čarškuolės pradėjo savo ryto darbą. Saulė  pagaliau visiškai išsirito iš miesto rytmečio dūmų  ir ūkanos; saulė 
perpjovė elektros reklamos štangas ir bokštus, pasikabinusi ant jų. 
    Pavasario darbininkas nešėsi kumetiškai teptukus ir užsibrėžė  sau naują dangaus plotą, visur palikdamas mėlyną  žymę  - 
juostą. 
    Rytmečio tramvajai sudundeno plieno papėdėmis, atsigindami nuo keleivių. 
    Prasidėjo kitas pavasario rytas. 

VELNIO ŠEINĖ KATARINKA 
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    Petras Eimutis nenuobodauja. Jis yra buvęs Amerikoje ir yra susidėjęs gražaus pinigo. Pažiūrėti jis yra praktikas. Be reikalo 
pinigų nesvaido ir šiaip jau į visus gyvenimo reiškinius žiūri blaiviai. Humoro jausmas nėra jam svetimas. 
    Jis mėgdavo pasijuokti ir iš žmonių, ir iš poezijos. Nors atliekamu laiku pats mėgdavo rašyti eiles. Jam ne visai svetimas 
menas, nors pats ypač mėgdavo pašiepti dabartinę tapybą. Ją esą visiškai pavaduojanti fotografija! Šiaip jau nei fotografuotis, 
nei fotografijos nemėgdavo. 
    Sugrįžęs iš Amerikos ir ilgą laiką viengungiaudamas Lietuvoje ir visiškai neturėdamas giminių, jis ne kartą pamanydavo, kad 
reikėtų vesti. Dabar ši keista mintis aplanko jį dažniau. Bet nei atsitiktinai, nei tyčiomis nepasitaiko jo lūkesio objekto. Žodžiu 
sakant, jis yra senas kavalierius, Petras Eimutis. 
    Jis nors ir senyvas žmogus, bet pažiūrėti visai pakenčiamo stogo. Kiek palysęs, net padžiūvęs, nuolat besigimnastikuojąs ir 
besišvarinąs, jis nėra dar sudiedėjęs ir atrodo gan geru gražiai konservuotu džentelmenu. Senas kavalierius mėgsta vasaros 
metu rodytis baltu kostiumu, pašvytuoti lazdute ir dėvėti balta skrybėle. Savo auksinių dantų šypsena jis tiesiog malonus. 
    Šiandien nei iš šio, nei iš to, bent per dvidešimt metų nesusirašinėjęs, jis gavo iš vienos amerikietės, senos pažįstamos, ilgesnį 
laišką, į  kurį  skubinosi atsakyti. Toks daiktas buvo nemažas įvykis jo buityje. Jis buvo atviresnis negu paprastai ir laisvai 
aprašinėjo daugelį dalykų, nes spėjo vargu beatsitiksiant kitą kartą panašią progą laiškui. 
    - Galbūt vėl po dvidešimt metų! - nusijuokė jaukiai. 
    Jis rašė taip: 
    "Aš turiu daržą  ir sodą. Tai jau pakankama goda senam žmogui, vienišui! Aš esu baigęs teisių  fakultetą... Aš turiu sklypelį 
žemės ir kumetį Kazimierą, savo vergą. Aš nieko nedirbu. Esu jau gana įsenęs žmogus. Bet apie tai neturiu reikalo tamstai 
pasakoti. 
    Gyvenu pakaunėje. Nereik manyti, kad, gyvendamas sodžiuje, virtau visiškai sodiečiu. Ne! Kai apsirėdau surdutu, užsidedu 
baltą manišką, atrodau visai kaip miestietis. Net įdomus! Aš galiu dar užsidirbti sau pinigą, kartais uždarbiauju, tuomet slankioju 
pakaunėje, važinėju net į užsienį, sugrįžtu namon. Pirma skaitydavau, paskui tat nusibodo". 
    Supynęs iš šitokių ir panašių faktų laišką, Eimutis išėjo į Kauną. Į miestą jis mėgdavo dažnai atsilankyti ir rasti sau reikalų. 
    Diena graži. 
    Eimutis eina Kauno gatvėmis. 
    Nors ir vasara, ir vidudienis, bet šiame Dievo palaimintame mieste kvepia silkėmis, pipirais ir muilu. Miesto namai 
susispraudę, it staigiai sugrustos į  gurbą  kerpamos avys, net kvėpuoti buvo sunku. Miesto vaizdą  charakteringai sudarė 
krautuvių savininkės, pajėgiančios išstovėti krautuvių tarpduriuose kiauras dienas. 
    Viename tokiame tarpduryje stovėjo sena Merkelienė, nepavaduojama Eimučio namų prekių pristatinėtoja. Ji pamato iš tolo 
iš sodžiaus atsilankantį "ponaitį" (taip ji paprastai vadina Eimutį) ir tyliai linkteria jam galva. Ji taupo savo žodžius, kaip ir viską, 
ir be reikalo jų neberia. 
    Merkelienė šiandien nieko neuždirbo. 
    Vakar diena buvo kur kas laimingesnė. Net įstabu. Vakar ji pardavė du gabalu pilkojo muilo, keturias perlamutrines sagas, 
vieną silkę ir pačią didžiąją dėžutę krakmolo. Tat apyvartoje atsitikdavo rečiau. Tuo būdu Merkelienė gavo teisės vakar paimti 
ir laisvai išsirinkti sau vieną ekstra silkę, pačią didžiąją, iš bendrojo sandėlio, silkių bačkos, į kurią buvo įdėta pati didžioji dalis 
josios apyvartos kapitalo iš namų atneštos pasogos pavidalu. Ar ji laiku nenužiūrėjo rinkos nuotaikos, ar ji pristigo energijos, 
bet dalis silkių užsiliko vasaros sezonui. Tat jau pavojinga. Šitas produktas ypačiai reikalavo saugos. 
    Šiandien - ničnieko. 
    Kas pirks, jei Kaunas, tas senasai miestas, visai ištuštėjęs, ir ūkininkas susirietęs grėbia ir veža savo šienus ir rėkia būtinas 
savo dainas. Toksai energijos eikvojimas jai atrodė kaip ir neproduktingas. Ji, įaugusi į  vasaros tylą  sename mieste, kaip ir 
nepakeltų tokio alaso. 
    Nei dobilų kvapas, kuriuose buvo tiek daug keturlypių  ir kuriuos taip įdomu rankioti, kaip pačios laimės ieškoti, nei saulės 
įkaitintų peliuškų cukrinės pudros medus josios nemasino ir nebuvo jai malonus. Tariami gamtos užuomojai, tinką nerimtiems 
žmonėms, jai būtų per stiprūs ir tikrai kenktų jos sveikatai. 
    Jos vieta - krautuvėje. 
    Krautuvę rimtai saugoti ir iš tėvų paveldėtą kapitalą tinkamai didinti. 
    - Dieve, pasiųsk jiems amžiną atilsį! 
    Privačiame Merkelienės antro aukšto bute ir erdviau, ir švariau. Ten gyvena jos vaikai. Skaisčiaveidė Rita, pupa, bronzinių 
plaukų kupetos padabinta, ir strazdanų nubertas Samuelis, Abu - gudrūs. 
    Antrame aukšte, prie sunkių mūrinių  sienų, prikabintos baltos užuolaidos, kad jųdviejų  vaikams būtų  patogiau gyventi. 
Pastebėtina - "jųdviejų"; Merkelienė niekuomet, gink Dieve, nepasakytų - "jos". Jųdviejų strazdanų nubertas Samuelis ir Rita, 
pupa. Dieve, pasiųsk jiems laimingą gyvenimą ir vesk juos tėvų takais! 
    Petras Eimutis dažnai vaikus kviesdavo į  save. Vaikai, pakliuvę  į sodžių, kaip į  kitą  pasaulį  patekę, nežinodavo iš to 
raškažiaus ką ir bedaryti: pradėdavo po šienus vartytis, obuolius raškyti ir aibes kitokių monų susirasdavo. 
    Šiandien vaikų  negalima leisti į  sodžių, prieš pat šabą. Be to, vaikai turėjo nejuokais suimti ir išmokti skaitymo meno ir 



poterių  chedere. O žiemą vaikai turėjo eiti jau civilizacijos nustatytą, būtiną valstybės mokyklą. Esamoji tvarka ir papročiai 
reikią gerbti ir laikyti, žinoma, nenutolstant nuo savo tikybos ir amžių amžiais išsaugotų papročių. 
    Merkelienė stovėjo parėmusi tarpdurio rentinį, - šiame mieste labiausiai praktikuojama reklama, - ir žiūrėjo į kitas tokio pat 
reklaminio pobūdžio būtybes. 
    Senis Eimutis stukseno į  miesto akmenis savo lazdute ir sveidelėdavo į  dešinę  ir kairę: "Morgen, morgen!" Toksai pat 
"morgen" teko ir Merkelienei. 
    - Kaip sekasi? 
    Žmona tepatraukė pečiais, iš to galima buvo suprasti viskas. 
    Eimutis padaro šiandien gražų  gestą ir užmoka gyvaisiais už seniau paimtas prekes ir dar visokių  niekniekių  prisirenka ir 
liepia, progai atsitikus, įteikti Kazimierui, jo vergui. 
    Baigta. Jis užmoka ir eina toliau. 
    Kaip koks šleifas, kaip atsipalaidavę  kokie pasamonai, velkasi paskui j į  Merkelienės palaiminimas - nemokamas 
konosamento priedas! 
    - Kad Dievas jį visuomet laimintų ir kad jam visuomet gerai sektųsi... Tam gerajam žmogui! 
    Toksai atsilyginimo būdas Merkelienei rodėsi kuo patogiausias, mažiausiai reikalingas išlaidų  ir vis dėlto iškilmingas, dėl to 
jos dažnai ir vartojamas. 
    Visur Kauno gatvėse stovėjo panašių  į Merkelienę  žmonių; vienas iš jų sušuko į  Eimutį  ir pilna gracijos ir impeto ranka 
timptelėjo jį už skvernų  į krautuvę ir pridėjo: 
    - Pirkit, ponaiti, naują skrybėlę. Puikių turiu, ką tik iš užsienio parvežiau! 
    Eimutis parodė  savo naujintelę skrybėlę  ir nusijuokė. Vertelga, pažinęs Eimutį, bet nė kiek nenusiminęs, pasakė jau šaltu 
pirklio balsu: 
    - Karšta! 
    - Karšta... - atsako Eimutis ir dėl visa ko užsideda savo naujintelę  skrybėlę, išeidamas iš krautuvės. Visiems tenka 
uždarbiauti! 
    Krautuvių  durų  saugotojai, vaizbininkai, ištroškę  laukė Fortūnos, bepravažiuojančios savo sunkia auksine karieta. Bet ji 
nesiskubino rodytis savo sunkia aukso karieta Kauno gatvėse. Be vieno Merkelio, dardančio savo milžiniška bačka kaip 
mortyra Kauno gatvių  akmenimis, su plūduriuojančia bačkos viršuje lentele, atsargos dėlei padėta, kad įkapitalizuotasai 
vanduo-prekė nenusiskalanduotų  ir prekė nenustotų  savo pirmykštės vertės. Merkelienės vyras kaip koks Galijotas tempė 
savo bačką, parduodamas vandenį Kauno gyventojams, ir, eidamas lenkčių su pačia Fortūna, rinkosi sau skatikus. 
    Fortūna nevyko dar nei Kauno gatvėmis, nei jos auksinės karietos atošvaistų dar niekur nebuvo matyti. 
    Kaip oro ištroškusios žuvys tokiu pat oru kvėpavo čia ir žmonės. Juo labiau kad tat buvo visiems dykai. Dar geriau būtų, jei 
iš dangaus stačiai byrėtų dangaus mana, kaip Biblijoje parašyta, tiesiog į  žmonių  tam tyčia atkišamus puodukus manai rinkti. 
Bet ji irgi nebyrėjo. 
    Reikėjo vis dėlto gyventi ir misti. Dažniausiai verstis skolinamomis, perkamomis ar įgyjamomis mainais bulbėmis, druska, 
cibuliais, šiuo įstabiu augmeniu, kuris mokslo taip sąmojingai buvo užfiksuotas pastoviu vardu neapsirikti: allum cepa, ir 
geriausiais, jau šabiniais atvejais - bulbiniu kugeliu ir cimesu. 
    Balta katedros pamūre žengė du sodžiaus kunigai, vienas - keleivišku baltu kiteliu, kad nesusidulkintų  kelionėj, antras - 
juodos gelumbės sutana. 
    Vienas turi rąstų parduoti ir už juos savo bažnyčiai nori naują monstranciją pirkti, antrasis kaip tik ieško tų rąstų, reikalingų 
bažnyčiai taisyti, ir šitais rąstais kaip ir savo vardą amžinam atminimui į bažnyčios sienas įmūryti, ją berestauruodamas. 
    Bet, atvykę  į miestą, jie abudu be galo konfidencialūs. Eimutis, jų  užkalbintas, biznieriškai suveda juos abudu į  krūvą, ir 
reikalas baigtas. 
    Kokia davatkėlė, eidama pro salį  šitų  kunigų, kluptelia ties vienu ir dievotai pabučiuoja juodos jo sutanos skverną, 
sąmoningai parinkdama juodos gelumbės atlapą, o ne baltą namų darbo drobę, kuri atrodo jai mažiau teturinti sakramentalumo 
galios. 
    Katedros šventoriuje, prieš atlaidus, tikras folkloriškai tautiškas muziejus. Čia elgetų rajonas. 
    Vienas vyžotas senelis, apkabinęs kryžiaus papėdę, kalba poterius monotonišku balsu. Jis yra kaip ir atstovas senos, 
tradicijų persisunkusios, švelnios elgetų kartos. 
    Antras elgeta, jau stipresnės formacijos, gerai susimetęs į  stiprius pečius, bet - aklas, težiūrįs į  pasaulį  pro mėlynus savo 
akinių stiklus, pjauna aštriu peiliu išdžiūvusį dešrigalį, religingą vienos dėdienės donaciją. 
    - Kokios tvirtos žiaunos ir dantys turi būti to aklojo elgetos! - nejuokais stebisi Eimutis. 
    Šalia jo ant pievos armonika, įstabus jo kūrybos įrankis. 
    Jis yra vokalinės kūrybos reiškėjas ir pats gieda, sau armonika pritardamas. Jis turi taip pat pakaliką vadyrių, jauną vaikiną 
vaškine išdžiūvusia kakta ir mėlynomis pritvinkusiomis aortomis smilkiniuose. Vaikinas yra įpareigotas pritarti šiai muzikai ir 
kiek išgalint šaukti, kad trijų sutartinių garsų giesmė kuo aukščiau veržtųs į dangų. 



    Širdis mano Tave šaukia, 
    Balsas mano dreba! 

    Tai buvo menas. 
    Po išsišakojusiu klevu, kurio kupeta buvo labai saulės įkaitinta, sėdi estetiškos išvaizdos senutė, apsivilkusi juodos gelumbės 
suknia bei apsikutavusi gobtuvais. Ji nuolat skambina varpeliu, kad savo egzistenciją praeiviams primintų. Bet priminti savo 
egzistenciją  šitokiu dienos karštmečiu, kai Katedra beveik tuščia, nebelengvas dalykas. Tačiau ji skambina nuolat, matyt, 
daugiau iš  įpratimo, negu racionalių  sumetimų  vedama. Jos skambutis sidabrinis ar nikelinis, nudėvėta rankenėle, apsukta 
skudurais, kad šitasai išsimaitinimo įrankis rankos per daug neįveržtų. 
    Ir žydai, ir elgetos tarytum šaukia į Aukščiausiąjį Išganytoją vienu balsu: 
    "Atleisk mums mūsų, Viešpatie, nuodėmes ir padaryk mus visus karaliais ir karali ūnais, nes mums įgriso Tavo žemės 
papėdėje šliaužioti. Mes išsiilgę esame nors vieną kartą trumpą valandžiukę išvysti tik vieną aiškų nuostabaus Tavo skaistumo ir 
stebuklingos galios spindulį, kuris mus nustelbtų ir pervertų, tasai dangaus spindulys. 
    Nes tu atėmei mums, Dieve, viltį, ir mes turime verstis vabalų papročiais ir šliaužiodami svajoti apie auksines karietas. 
    Atleisk mums, Viešpatie, ir išganyk!" 
    Bet niekas neišgano ir auksinių karietų nerodo, be vieno, puspilne vandens bačka grįžtančio Merkelio, kuriam šiandien teks 
išgirsti dyvina naujiena, kad jo žmona namie gavusi iš savo svainio laišką, iš Keiptauno. 
    Ypatingą laišką. Tenai tam svainiui sekąsi gerai, ir jis galbūt galėsiąs sugrįžti ir paremti jų krautuvę pinigais. 
    Argi tai ne nuostabi naujiena, tasai laiškas? 
    Bet ir elgetų rajone šiandien bruzdėjimas. Vienas iš jų atrado naują "kalvariją", naują išmaldos vietą. 
    Žmonės naujai atrastoje kalvarijoje yra dosnesni ir elgetų  neguja; šiuo dalyku atradėjas bus išganęs ne vieną  savo kolegą 
nuo bjauraus elgetyno, į kurį  juos sukišti norėjo vienas pažangus kunigas ir kurio jie labiausiai bijojo. 
    Vadinas, elgetų kaimenė galės keliauti ūksmingais vieškeliais, naujais takais, gražiais laukais, tik - ne elgetynas! 
    Atsidūrus naujame mieste, staiga sudardėjo vežimai. Buvo kitokia nuotaika. 
    Gauja žydų  vežėjų, tiek užsigrūdžiusių  nuo šalčio, vėjo ir bado, kaip iš karo grįžę  kareiviai, pešėsi dėl vieno stiklų  pako, 
negalėdami juo tinkamai pasidalyti. Kiekvienas norėjo gyventi. 
    Ties sena tuopa, dideliausiu medžiu, kur žydė pardavinėjo supuvusius obuolius, stovėjo viena sodžiaus mergina. 
    Paprastai naujasai miestas niekuo negalėjo užimponuoti ir nustebinti, bet šiandien jis nustebino Petrą Eimutį vienu įvykiu. 
    Petrą  Eimutį, pasirėdžiusį  švariu, baltu vasaros kostiumu, šiaudine anglų  skrybėle. Su šviesia, aiškia mintimi ir auksiniais 
dantimis, dar Amerikoje statytais. Jam teko šiandien susidurti su problema, su kuria jam pirmiau niekuomet netekdavo 
susidurti. 
    Jam kelią šiandien pastojo moteris. 
    Ties sena, nesvietiškai išsišakojusia tuopa stovėjo sodžiaus mergina, visai padoriai vilkinti, savo žvilgsnį nudilbusi žemėn. 
    Ji elgetavo. 
    Elgetauti, ir tai ne čia, vidurmiestyje, po medžio ūksme, turėjo teisės tikrieji elgetos. Tai yra žmonės, sergą kuria nors 
išgydoma ar neišgydoma liga, iš tėvų  kartu su sunkiu elgetavimo amatu paveldėta arba dažniausiai - dirbtine. Bet elgetauti 
žmogui sveikam, nepriklausant prie profesionalinės elgetų  korporacijos, - buvo nuodėmė. Mergina tuo tarpu buvo visai 
"sveika". 
    Atkišusi ranką, ji prašė žmonių išmaldos: "Duok pinigėlį!" 
    Jos mėlynos akys, kaip su paties dangaus mėlynumu palyginti duotos, buvo įraudusios, apsiašarojusios, pradedančios kiek 
deformuotis. Ji, matyti, sirgo sunkiąja liga.  
    Atkišusi ranką, ji paprašė taip pat Eimutį: 
    - Duok pinigėlį! 
    Bet Eimutis iš karto beveik nepastebėjo jos ir nieko jai nedavė. Kaip ir paprastai, niekas jai neduodavo. 
    Mieste Eimučiui visi reikalai šiandien pavyko baigti greitai, ir jis sugrįžo namon gan anksti. 
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    Eimučio "folfvarke" dobilai jau prinokę. Juos pjauna kumetis Kazimieras. Tai tikra šienapjūtė. 
    Kumetis Kazimieras buvo gulstelėjęs perpiečio patvoryje ir dabar taip drūčiai knarkė, lyg geležiniu grėbliu kas sode takelių 
žvyrus žarstė. Tik plonytėlė  fleita atsiliepdavo, jam dūsuojant. Eimutis mandagumo dėlei, kad nenustotų  savo, šeimininko, 
prestižo, prikėlė Kazimierą, o pats nukeliavo į sodą iš miesto parsineštų laikraščių pasiskaityti. 
    Bet šiandien jam laikraščių  nesisekė skaityti. Atskleidęs pirmąjį  laikraščio puslapį, jis tenai pamatė sodietės veidą. Jis net 
krūptelėjo, kas šiandien čia do prajovai, kad jis toks opus. Ar nebus ko suvalgęs kenksminga? 



    Sodietė, atkišusi jam ranką, tarė: 
    - Duokš pinigėlį! 
    Eimutis piktai subloškė  laikraščio puslapius ir atvertė  skelbimų  lapą, kurį  jis mėgdavo paprastai kontroliuoti kaipo 
biznininkas. Bet ir paskutiniame laikraščio puslapyje stovėjo keistoji sodietė, apsivilkusi paprastomis savo drapanomis. Ji 
tarytum juokėsi iš jo savo deformuotomis akimis: "Tu nenori duoti - nereikia! Žinai, aš galiu tave prigauti. Aš galiu mirti, tu apie 
tai sužinosi - tuomet tu pasijuoksi!" 
    Eimutis sulamdė laikraštį, atsikvėpė ir nuėjo į seklyčią įdomesnės sau knygos pasirinkti. Bet nė viena šiandien jam netiko. 
    Besirausdamas po stalčius, jis aptiko slepiamą pundelį  laiškų ir sudžiūvusią obelies šakutę. Tai visas jo gyvenimo bagažas. 
    Jis net atsiduso: "Kaip maža žmogui duota - svajoti ir kalėti!" 
    Jis antrą  kartą  išsikvotė  save, ar nebus ko sunkaus suvalgęs ar cigarų  per daug prisirūkęs, kad rodosi toks iškrikęs. 
Gyvenimas turi eiti nustatytu iš anksto ruožtu. 
    Eimutis visai ryškiai išgirdo, kaip kažin kokie požeminiai litaurai ėmė  dunksnoti. Tarytum vasaros audrai besiartinant ar 
kokiam neįgudusiam mušeikai piemeniukui talakuojant į  jaučio odą - šventoriuje sustatytus paeiliui būgnus dievotiems žmonėms 
sušaukti į  šventą mišparų maldą. Taip atsiliepė maždaug požeminiai balsai. Šitokie prajovai, poetiškoje kūryboje paprastai 
praktikuojami, jam pradėjo netikti. Jis norėjo ramiai gyventi. 
    Jo kaitri vasaros diena turėjo baigtis. Jis dar nenorėjo, jis dar turėjo tiek kasdieninio darbo. Kaip kareivis, įstatytas į 
tvarkingų žmonių tarpą, žengiančių komandos žodžiais: "dešinėn, kairėn" ir žinančių, kad kažkas kitas, galingesnis už juos, tars 
komandos žodžius, ir jie eis sulig tais žodžiais, taip ir Eimutis eidavo sulig tais žodžiais savo pakaunės palivarke, bet šiandien jis 
staiga bus nustojęs girdėti komandos žodžius. Jis rodosi išmestas iš laivo kaip koks jūreivis piratams numalšinti. 
    Jis net ėmė  svajoti. Jam rodėsi, kad jis klajoja vienas karštų  tyrlaukių smiltynuose ir, beklajodamas po smiltynus, pamatė 
toje dykumoje dar vieną žmogų. Tai buvo sodietė. Nudelbtomis žemyn akimis ir giliai užvožtu gobtuvu, ji nepajėgdama ieškojo 
sau kelio, norėdama išeiti iš tyrlaukių. 
    Pamačiusi atkeliaujantį smėlio kalnokščiu Eimutį, ji, blokštelėjusis į šalį, norėjo pasislėpti nuo jo. Jis vytis. 
    Jis atsipeikėjo. 
    Eimutis nutarė eiti pasivaikščioti. 
    Jis eina saulėtais pagrioviais. 
    Žirniai jau garankščiuojas. Apie peliuškas dar sukasi bitės. Linų  žiedų  lapeliai koketingai svyduliuoja savo mažutėmis 
melsvomis galvutėmis ir jaukinas tolima perspektyva, kai i š jų  geležinių  ir neįveikiamų  papėdžių  bus olandų  pagamintos 
skaisčios drobės nosinaitės, teiktinos nelaimingai štyvoms anglėms, kad jas numestų  ant marmurinių  holų  aslų  kavalieriams 
kelti... Jų karjera kaip ir aptikrinta. 
    Pavakario vėjas buvo šiltas ir bepūsdamas taip kaitino veidą, kaip plaukų  sausintojo elektros srovė, pučiama į  plaukus. 
Šiltasai vėjas žėrė  iš visų  pusių, sunešdamas į krūvą  įvairius kvapus iš visų Dievo tiksliai sukurtų  ir susodintų gėlynų, pievų  ir 
girių. 
    Pieva ir krūmaičiai ties eglynu ir vasaros kaitroje buvo įdrėkę. 
    Eglyno viršūnės įgudusios rankos buvo stilingai sukarpytos aštriais siluetais, apsibrėžiančiais ant papilkėjusio ir vis šviesiai 
balzgano vakaro dangaus. Tik kur ne kur dangus buvo pragiežiamas auksinės pudros vakaro nuotaikai pabrėžti. 
    Diena baigėsi. 
    Girioje buvo daug pribirusių eglišakių. Tarp medžių kamienų šokinėjo voveraitės. Grybai trupėjo po žmogaus koja. 
    Girioje - sambrėška. 
    Raudona vakaro saulė, atkirsdama nuo savęs kelis staigius spindulius, stipriu impetu švystelėdavo juos kaip vilyčias į  laibus 
tamsios girios kamienus, nušviesdama juos auksu ir pamastaguodama staiga su žaliavusiomis, kaip nupraustomis medžių 
šakutėmis girioje. 
    Tai buvo sutartiniai signalai vienaragiams arkliams ir plėšriųjų vagių išvogtoms panoms keliui girioje nurodyti. 
    Saulės aukso strėlės zimbė girios tamsumoje. 
    Vakaras. 
    Ties sužėlusiomis draustinėmis ir kriokliu augo jaunų drebulaičių pulkai. 
    Kai kur pilkšnojo vėjo nušlifuoti kelmai, kuriuos kadaise piemenys buvo bandę svilinti. 
    Upeliokštis kriokė, vartydamas titnago plozus dugne. Sena palaužta eglė  tik nebuvo nugriuvusi į  krioklį. Parblokšta eglė 
laikėsi užsikibusi savo viršugalviu, šiaip jau visa eglė sviro žemyn. Jos nudribusios, sakais nutekėjusios šakos šaukėsi pagalbos. 
Želnai apačioje buvo dugnas. Vien titnagų  asla ir oro atstumas. Nugriūtų  eglė  žemyn, kamienas tikriausiai įsprogtų  perpus, 
atsitvaksėjęs į akmenis. Taip aukštai buvo. 
    Anapus krioklio buvo pievaitės ir žalios vejos, efektingai prožektorių nušviečiamos. 
    Per vejas nubėgo šuva. 
    Eimutis nebepažino vietos: matyti, jis pirmą kartą bus atsidūręs čia. 
    Jis pamynė eglės viršūnę. 



    Eglė, pasproginusi savo viršūnės šakas, nuūžė  visu savo sunkumu žemyn, kaip kokia ponia ar kariama princesė girioje, ir 
siūbavos, pakibusi šaknimis, negalėdama prišaukti pagalbos. Liemuo dar laikėsi pakibęs ant vienos padžiūvusios šaknies. 
Liemuo lingavo ritmingai į dešinę ir į kairę. Eimutis paėmė sunkų, žvarbų akmenį  ir trinktelėjo akmeniu į eglišaknį - sąvaržą. 
    Eglės šaknis sprogo, ir eglė pačiūžėjo aukštielninka į prapultį, pasigraibydama ore šakomis, ir stuktelėjo galva į akmenų aslą. 
    Eglė mirė. 
    Eimutis įžiūrėjo šitame savo veikale simbolinės reikšmės; jis bus su savo nematomu priešu kovęsis ir jį nuveikęs. Jis nusileido 
į krioklio apačią ir peršoko per upelį. 
    Jis skubėjo toliau kaip koks girių vagis ar kaip tas pagedęs šuva, dar kartą pasirodęs tarp drebulaičių, sunkiai alsuodamas 
savo nudėvėtais šonais. Šiandien jis net palygino save su šunim, ko kitose aplinkybėse nebūtų daręs. Kas kaltas, jei jis šiandien 
laksto po krioklynus kaip koks vėjavaikis! 
    Šuva, žvilgterėjęs į  jį  savo bjauriomis akimis, nubėgo, leisdamas dūmus iš akių. Tokios pablūdusios, bjaurios, lyg dūmų 
prileistos buvo šuns akys. 
    Vakarinės saulės raudonos rankos kibo į medžių  čiupras ir purtė  jas smarkiai, sužvangindamos raudonais medžių viršūnių 
varpeliais! Cherubinai papurėliai vartaliojos danguje įvairiomis pozomis ir giedojo nustatytais ritualais vakarines giesmes 
tinkamai saulei palydėti. 
    Petras Eimutis atsisėdo patogiau ties medžių papėde ir pradėjo galvoti. Kiek galėdamas logingiau. Jis pats sau kalbėjo šitaip: 
    - Petrai Eimuti Tu galvoji apie tavo rytmečiu matytą merginą Kaune? - Taip! Visa gamta tau atrodo šiandien kitoniškesnė, 
chaotingesnė, kai tu pamatei tą merginą Kaune... Taip! Tu esi išgyvenęs iki šiol savo rentomis, galėtum ir toliau taip pat gyventi. 
Jei būtų reikalinga, tu galėtum pasirinkti sau iš kokio dvaro bajoraitę. Jei tat galėtų nors kiek paįvairinti tavo gyvenimą. 
    - Tu galvoji apie ją visu tokiu vulkaniškumu, aiškiai pradėdamas ją skirti iš kitų tarpo, kodėl? Dėl ypatingos jos būklės! Bet 
ar maža tu matei dar nelaimingesnių moterų? Ar bėgai kūlvertomis jų  ginti? Ar nedarai tik dėl pikantiškumo, suprask: žydros 
akys, laibas liemuo ir tokia Dievo nelaimė? 
    - Ne! Jei aš daryčiau tai dėl pikantiškumo, aš būčiau turėjęs progų pirmiau tat padaryti. Ne, mano jausmas gilesnis.- Taip jį 
tardė kažkoks inkvizitorius girioje. 
    Susiėmęs rankomis galvą, Eimutis sėdėjo po dideliu medžiu. Jis griežė dantimis. Jis turėjo stiprius, puikiai įstatytus aukso 
dantis. Padeda Dievas žmonėms vargą vargti! 
    Kažin koks nakties paukštis garsiai ir įkyriai sukliko: 
    - Žioply! 
    - Meilė iš pirmo žvilgsnio... 
    Tuomet girios valdovas sustabdė paukštį nenuoramą gerai išauklėto klubo šeimininko gestu ir tarė: 
    - Paikasai paukšti! Ar nematai, kad į mano girią atėjo paikasai žmogus ir, susiėmęs galvą, sprendžia savo problemas? 
    - Silentium! 
    Eimutis, gerų cigarų mėgėjas, užsirūkė ir paleido savo gilų atsidūksėjimą kartu su cigarų dūmais. 
    - Ką tu turi bendra su ta paprasta sodžiaus mergina? Tu nori ją aprengti, išgydyti, suteikti jai saulės, noro kvėpuoti, gyventi, 
gėrėtis? 
    - Taip! Aš noriu jai pagelbėti. 
    - Tu nori suteikti jai samdininkės vieta šalia savo kumečio Kazimiero, kuriam nė tu pats nežinai, kokį darbą priduoti? 
    Dabar Eimutis jautė daugiau nebeišsisuksiąs nuo inkvizitoriaus replių. Jis tepraburbėjo: 
    - Moteris ūkyje pravartu! 
    - Tat ir viskas. Ir viskas turės taip staiga pasibaigti. Kurgi čia "tragedija"? 
    Eimutis nebeišsilaikė: 
    - Gerai, aš būsiu atviras. Jei nori - aš vesiu ją! 
    - Tu vesi ją, senas bourgeois, atsisakydamas nuo savo įpročių, pagaliau nežinodamas, ar ji tekės už tavęs... 
    - Aš surasiu būdą prisiartinti prie jos ir būti jai tikru draugu. 
    - Nespręsk taip greitai tokios painios problemos! Pagaliau ji niekuomet nepajėgs būti tavo žmona. Tu būsi dar didesnis 
vienišas negu iki šiol. Tu ir ji! 
    - Aš galiu tave įtikinti, kad ji bus geriausias mano draugas, stovinti šalia manęs žmona. Man visuomet tokios ir reikėjo. 
    - Ir tiek? 
    Paukščiai nurimo. Viskas buvo išspręsta. 
    Sutemo. Vos tik neaiškiais kontūrais buvo įmatomos apylinkės. 
    Parugiais taratavo ūkininko vežimaitis, palikdamas paskui save dulkių  uodegą. Pasivėlavęs ūkininkas keliavo namon, 
tikriausiai kokiu pusmaišeliu pikliavotų miltų  ir bačkele druskos vežinas. Turįs gerą sąžinę ir kiek įkaitusią galvą; tat greičiausiai 
įvyko, sumokėjus valsčiuje žemės ar kitokius mokesčius - visokio prado pradą. 
    Ūkininko diena buvo aiški. 
    Pamiškėje buvo kryžius, dievotų  žmonių  padabintas ąžuolinių  lapų  vainiku, iškeltu čionai gegužės mėnesį  pamaldoms 



paminėti, ir papuoštas raudonais kaspinais ir stikliniais karoliais, kaip veidrodėliais, dieną  skrendančio paukščio sparnams 
spalvinti. Tai tokia buvo žmonių sukurta apoteozė Dievui - ir sodžiaus grožei padidinti. 
    Dar tarp medžiu - rugių protarpėlis. Įknaisiotas ir suželdintas kokio nors miško sargo atskalūno. 

    Rytas. 
    Petras Eimutis varosi namon. Jis eina gražiu vieškeliu į miestą drauge su kažin kokia bobute, nešančia pintinėlėje vištą į mugę 
parduoti, bet kareivių ešelonu, vežančiu javus į savo įgulą. Jų kaustyti vežimai itin garsiai darda ir rėžo vieškelio žvyrus. 
    Dar šalta, dar rytas. Jis jaučiasi kaip tikras jaunikis, nakties nemigęs ir grįžtąs iš kažin kokio keisto ir romantiško rendez-
vous. Bet kas įspės dabar jo sielos impulsus, jo, ramiai keliu beeinančio. Šiaip jis, regis, nėra nei susivėlęs, nei eglių  dyglių 
nusmaigstytas, kaip koks ežys, po girias bebraidąs. Iš tikrųjų  įstabiai sukurta žmogaus siela! Jo siela dabar kunkuliuoja, verda, 
o kas galės įžvelgti į  ją? Pažiūrėti - jis ramus. Dar visur rytmečio rasa. Šiurpu ir šalta. Jis mato pakelėje rytmečio šalnos 
apgožtas kamaras, kuriose taip saldu miegoti ir iš kurių  taip nenoromis žmonės keliasi, varstydami duris, besiruošdami bristi į 
šaltas rasas. Ir diedas elgeta, ir bobutė su višta, ir ešelonas kareivių - visi varosi prie savo tikslo arčiau. Kartu su jais ir Petras 
Eimutis, kuris irgi artinosi prie savo aukuro, kylančios saulės nušviestas, su savo skaidriomis mintimis ir geru cigaru aukso 
dantyse, rytmetį užtraukiamu.  
    Bobutė buvo šventa. 
    Nes ji visa buvo tokia miniatiūrinė, švarutė, su švariomis seno žmogaus mintimis ir gerai išdulkintomis padelkomis. Be to, ji 
nešėsi dar kapą kiaušinių, kitaip, išvertus eksporto skaitmeniu, "60 štukų". Skaitmuo 60 senovės Rytuose buvo šventas. Pas 
mus skaito dešimtimis, tenai pamatan buvo dedamas dieviškas skaitmuo 12. Tuo būdu ir skaitmuo 60 šventas. 
    Ji, pataikindama atsargiau tarp vieškelio akmeniukų  ir retkarčiais pažiūrėdama į Eimutį  ir į  kitus keleivius, galvojo tačiau ne 
apie šio pasaulio įvykius. Tolima atšvaista jai atėjo į galvą seno Izraelio įvykiai. 
    Jokūbas, gana prisialkinęs savo žemėje, surinkęs savo gentis ties Sinajaus kalnu, nutarė paieškoti laimės Egipte (jai rodėsi 
beveik taip pat, kaip kad jos apylinkės lietuviai veržiasi, it sąmonės nustoję, į Ameriką). 
    Patiko Jokūbui ir jo išvestoms gentims iš pradžių Egipto žemė, ligi pradėjo engti ir visokeriausiais būdais kankinti faraonas . 
Tik dideliu vargu, Mozės užtarimo dėka, su Dievo pagalba Abraomas su savo gentimis sugr įžo į  palaimintąją  žemę, ties 
Sinajaus kalnu... 
    Jos ausyse dar tebeskamba kunigo pamokslas. Kelias iki miesto ilgas; šiaip jau apie kiaušinius ji yra gana prisirūpinusi. Ji 
žino galutinai, už kiek juos galima parduoti ir kiek galima užprašyti. Šia tema ji nebeturi ko begalvoti. 
    - O Abraomas pašaukė  savo tarną  ir įsakė  jam: "Tarne, eik į  platųjį  pasaulį  ir surask mano brangiajam sūnui Izaokui 
sužadėtinę!" 
    - Bet! - pasakė Abraomas, išlydėdamas savo vergą į tolimą kelionę, su kupriais ir visokiomis gėrybėmis, suteiktomis tarnui. 
    - Bet, - pasakė Abraomas... - senutė  žvilgterėjo į  jaunas pakelės pušaites, į  kelią, bet jokiu būdu negalėjo atsiminti, ką 
vietos kunigėlio lūpomis Abraomas pasakęs savo tarnui.  
    Senatvėje ji pasidarė tokia neakyla. Jos mintys blaškės.  
    Senutės mintys nei iš šio, nei iš to staiga persimetė į Mesopotamijos šalį, kur jau vėliau vyko ir pačios sužadėtinės žvalgybos. 
    - Ir atvyko Abraomo tarnas į Mesopotamijos šalį, į Nachoro miestą (ji šį miestą daug geriau žinojo negu tą mažą miestelį, 
kur ji gyveno). Su dideliais turtais, prigriautais ant kuprių. Ilgai sielojosi tarnas, kokiu būdu Mesopotamijoje surasti padorią 
sužadėtinę savo pono sūnui, ir paskum sugalvojo: kai ateis šio miesto dukterys semtis ąsočiais vandens iš šulinio, jis paprašys jų 
atsigerti. Kuri pagirdys prašoma ne tik jį  patį, bet ir ištroškusius jojo kurpius, ta bus "tvarkoje". Ta bus jau paties Dievo 
paskirta Izaokui. 
    Iš miesto išeina skaisčioji Rebeka, Batuelio duktė (kasdien klausydama bažnytėlėje pamaldų, senutė geriau pažino Senojo 
Įstatymo veikėjus, tėvus su jų dukterimis negu savo bažnytkiemio dailides, kalvį  ir krautuvininką, kurie visi tebėr gyvi, bet nė 
pusės tiek neverti, kiek anie senoviškieji). Skaisčioji Rebeka, Batuelio duktė, ne tik pagirdė keleivį, sakydama: "Gerk, mano 
Viešpatie", bet taip pat pagirdė ir visus kuprius. 
    Tada vergas padovanojo Rebekai aukso sagtį  ir apyrankę (kur netiks!) ir žodis po žodžio išsišneko su ja. 
    Mergina netvėrė nepasidžiaugusi savo dovana su savo namiškiais ir viską išsipasakojo jiems apie keleivį. 
    Namiškiams kaip namiškiams, žinoma, patiko, o Rebekos brolis Labanas tuojau šūktelėjo keleivį  ir įsileido jį  į  savo butą, 
panakvino (drauge su kupriais). Mat taip buvo numatyta, jis buvo atsargus. Šiaip visa istorija būtų nuėjusi niekais. 
    Nubalnojęs kuprius (senutei šis posmas visuomet dvelkdavo erezija ir disharmonija, vis vien kaip nubalnoti "karvę ar kiaulę", 
bet ji, reikalo verčiama, vis dėlto kartodavo), Abraomo tarnas pasisakė, iš kur jis ir kuriuo reikalu, ir paprašė leisti Rebeką už 
Izaoko ir čia pat sudalino atvežtą sidabrą ir auksą. 
    Rebekos brolis Labanas palaimino ją: 
    - Seser mūsų, tegema iš tavęs tūkstančių tūkstančiai ir tepaima tavo gentys į savo valdžią priešo palapines... 
    "O dabar pas mus, - senutė galvojo apie naujoviškas piršlybas, - "žvalgai" privaišina merginą  ir jos gentį  kokioje pakelės 
"bavarijoje" sūriu ir vis dar liepia kuo daugiau jį  užgerti karčiu alučiu. O patys apie karvutes, - trobų čiukurai ar ne kiauri, kiek 



penimų ir užlaidų... O ten - "Viešpatie mano, prašau pernakvoti su kupriais ir turtais". 
    Senutė meldėsi. 
    Prie Nemuno teko visiems lukterėti ilgėliau, kol pontono tiltą sutaisė. Tat suteikė Eimučiui progos savo keistąją būklę dar 
kartą pasvarstyti. 
    Jis ieškojo sau tokios gyvenimo draugės, ir galas! 
    Jis galėjo, žinoma, dar nuo visko atsisakyti ir toliau bekavalieriauti. Ne žinia kam kraudamas turtus ir nuolat vis daugiau 
šykštėdamas. 
    Apsivilkęs kokiu mėlynu ševioto švarkeliu, blogai ar visai nesiskutęs laiko stokos dėlei, jis galėtų kur nors rytmečiais atsisėsti 
vienas kavinėje. Savo kavą atšaldęs ar jos visai negėręs, jis galėtų  pasidėti ant kavinio staliuko savo popierius ir sąskaitas ir 
kalkuliuoti bręstančios dienos uždarbį  ir nuostolius. 
    O ranka imtų  vis labiau drebėti, ne tiek iš senatvės, kiek iš to godumo ir džiaugsmo. Ši įgeltusi ranka, užuogaidai užėjus, 
žinoma, galėtų  pašiurenti kokios moteries jauną, skaistų  kaip paveikslą  skruostą. Bet tai būtų  - mokama meilė. Jis 
džentelmenas ir, be abejo, galėtų  ir pasmaguriauti, atgiežęs tam tikrą  dozę  savo pinigų  ir pasielgdamas su mergina a la 
džentelmenas. Nors taupyti - visuomet reikalinga! Jo pinigai augtų, jo mėlyno ševioto alkūnės murzintųs ir žibėtų, plaukai ant 
galvos, trumpiau iš karto kerpami (vis tiek - viena užeiga ilgam laikui) ir neskutama barzda (laikas reikalingas naudingiau leisti) 
vis labiau žiltų, pasidarytų visai balti, pro jų žilumą užpakalyje švytėtų geltonas kaip marinuotos mumijos pakaušis. 
    Pontonas užtiestas. 
    Eimutis apžiūrėjo savo kostiumą, bet jis buvo šviežias, ir niekas iš keleivių  į jį  nežiūrėjo. Ar maža keliauja iš ryto tiltu įvairios 
rūšies darbuotojų  ir visuomenės gaivintojų! Kiaulių  supirkinėtojas, pasivėlinęs iš kokių  krikštynų  valdininkėlis ar koks vėjų 
gaudytojas - peizažistas. 
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    Mergina mieste stovėjo toje pačioje vietoje, kaip ir vakar. Sena žydė dėstė, kaip ir vakar, po tuopa savo krautuvėlės lentas 
ant bačkų. Taip pat - limonadą, saldainius ir savo apipuvusius obuolius pardavinėti, kurių  vienas kitas, daugiau pagedęs, 
tekdavo ir merginai. 
    Šiandien numatoma kaitri diena, tad ir geras uždarbis. Miesto tuopa, pasekdama savo sodžiaus kolegų  įpročiais, norėjo irgi 
sušlamėti savo, kaip žinoma - garsiais sidabro lapais rytmečio giesmę ir sudėti skaidriau rytmečio himną saulei, bet, įsprausta 
tarp bjaurių, susigrūdusių namų, tepajėgė palinguoti tik vieną savo nutriušusią šaką ir tuo parodė miesto nususėlio natūrą. 
    Priešais medį  buvo aiškiai žaliai dažytas, pusiau į  žemę sulindęs kepurninko namelis. Rusvai tamsus, it kraujo prisisunkęs, 
nejaukus žydo pjoviko namas su aukšta juoda tvora, už kurios spardėsi agonijos valandą pusiau įpjautomis gerklėmis avinai ir 
kiti gyvuliokščiai. Tekintas ašmeninis peilis po kaklu: ein, zwei, drei, trys peilio patraukimai, bet kaulo negriebk, šiaip - tref, ir 
besispardąs mėsagalys tiktų nebent tiktai gojams išmest. Tad kokie jau čia galėjo būti himnai tekančiai saulei! 
    Mergina stovėjo siauroje gatvelėje, tarp tų plytinių nejaukių namų  ir pajuodijusių senų, nežinia kam pastatytų  tvorų. Ji buvo 
baltai švariai apsitaisiusi, kaip į  kokius atlaidus išsirengusi. Ji rengėsi pradėti savo sunkaus amato darbą, prašinėti skatikėlių, 
šiaip jau niekieno neduodamų. 
    Du apyseniai stambūs kareiviai, šiurendami savo numintais batais, prisiartino prie merginos ir užkalbino ją. Vienas nutempė 
jai gobtuvą ant akių drauge su jos kasomis. Toks juokavimas rodėsi jiems visai vietoje ir visai natūralus. Mergina, bedorodama 
savo kasas, perėjo į antrą gatvelės pusę. 
    Tada žengė į priekį Eimutis, aukštai iškėlęs savo lazdą jai apginti, ir pasitiko merginą. 
    Kareiviai, įtardami poną negerais norais, smagiai jį  iškoliojo: 
    - Mat ir ponas žmogienos įsigeidė. Neruš, paspringsi! 
    Jie sočiai juokėsi, kaip dvi tuščios bačkos, lazda barškinamos. Pasiveržę savo tuščius pilvus stiprėliau diržais, jie apsisuko 
ant savo šleivų užkulnių ir nukleksėjo atsipalaidavusiomis batų pasagaitėmis stambiu gatvės grindiniu. 
    Eimutis gerai išauklėto žmogaus manieromis nusiėmė savo šiaudinę anglų skrybėlę ir pasisveikino su mergina. 
    Mergina nusikvatojo. Ji dabar dar labiau nusigando šito kavalieriaus negu kareivių. Ji, nieko netardama ir vos tesitverdama 
juokais, žvalgė iš padalbų jo baltą skrybėlę, jo vasarinius rūbus ir, jam bekalbant, jo auksinius dantis. 
    - Tebesama dar šiame pasaulyje keistų žmonių! 
    Kadangi Eimučio, šviesaus riterio, palinkimai nebuvo tinkamai įvertinti ir mergina matė, kad ją gatvėje patikęs "užtarėjas" 
nesiruošia eiti savo keliais, ten, iš kur atėjo ištrūkęs, o vis lenda prie jos, per daug rodydamas noro "paasistuoti", ji galainiui 
supyko ir išplūdo jį. Mergina nubėgo toliau nuo jo. 
    Žydė žvalgė šitas keistas gainiavas. 
    Ji buvo papratusi prie visko, bet pati nepasiduodavo jokiai gyvenime apsireiškiančiai užgaidai, be vienos - nuderėti pigiau, 
perkant obuolius, ir juos brangiau parduoti (ji įmanytų  ir pašte pigiau nuderėti markę, esant būtino ir reto reikalo kam nors 
rašyti laišką), žiurėjo dabar didelėmis akimis į  įvykį, ko neišberdama iš sterblės savo aptriušusių, rudspalvių  obuolių, savo 



vienintelės prekės, ko nors vertos jos gyvenime. Toks didelis buvo jos nustebimas. 
    Eimutis vis vien ėjo greta, merginai nesiliaujant žiūrėti į  jį skersomis. Rodėsi, kad ji nebegalėjo susilaikyti nenusikvatojusi, - 
tokia juokinga situacija buvo. Bet ji irgi buvo gyvenimo išauklėta. Ji gerai žinojo, kad visokiai bėdai kelias reikia užkirsti pačioje 
pradžioje; todėl ji tarė: 
    - Ko tamsta lendi prie manęs? Ar maža vietos Kaune?  
    Jei kiekvieno darbo pradžia yra sunki, tai juo sunkesnė ji buvo Petrui Eimučiui, norėjusiam prašnekinti panašią merginą. Nei 
tinkamų žodžių, nei temos. Nei vietos pagaliau kur atsisėsti jis negalėjo rasti. Jis žinojosi, ją prašnekindamas, pradedąs visai ne 
taip, kaip reikėtų. 
    - Tamsta manęs nebijok, aš nieko pikta tamstai nenoriu, tik noriu tamstos paklausti... 
    - Ko reikia? 
    - Ar tamsta kiekvieną dieną stovi mieste? 
    - Taip! - ji nustebo, kur ji galėtų stovėti kitur. 
    - Argi nėra, kas tamstą užtaria? 
    - Užtaria! - ji pažiūrėjo į  jį keistai, taip neloginga tat buvo. 
    - Argi tamsta neturi giminių, kurie galėtų tamstą priglausti? 
    - Giminių... Nėra pasaulyje blogesnio daikto per gimines! 
    Tai gerai. Tai - pradžia! Jis dar galėjo klausinėti ja panašiai, bet jautė: tat jos širdies neatvers. 
    Jai einant toliau nuo jo, jis irgi "nušpacieravo" drauge su ja į paupį, kur buvo tiek linksmų  ir saule besiguodžiančių žmonių, 
sužiurusių  į juodu. Jis pasodino ją ant suolelio. 
    Tašyti kranto akmens buvo įšildyti. Čia buvo visai ramu. Šaukė į miestą besiartiną garlaiviai. Antrame upės krante pilkšnojo 
medžiai, įsupti į švelnius vandens garus. 
    Argi galėjo būti labiau svetimi pasaulyje, jis ir ji? Ji ir jis. 
    Ji staiga atsikėlė. 
    - Ko tamsta sekioji paskui mane ir neduodi man praeiti? Aš tamstai ne panička! - Ji net švystelėjo nepadoriai sijonu. Fiui fiui 
- miesto užgauta gracija. 
    Tat skaudžiai įgėlė Eimutį, bet jis spėjo merginą  šitaip pasielgus atsitiktinai, ne dėl to, kad ji tokia yra. Jis teisinos visomis 
galiomis. 
    - Aš ir nemaniau, kad tamsta būtum panička, bet aš turiu į  tamstą didelį reikalą.- Jis degė šviesiu protu, pasiryžimu. 
    - Reikalą... - Jai darėsi įdomu. Jis vadino ją "tamsta". Tat jai nepasitaikydavo pirmiau. 
    Petras Eimutis pamatė, kad vis vien dabar nieko neišeitų iš karto. Jei jis jai ir pasakytų ką - jai būtų per didelis smūgis. O gal 
ir visą  reikalą  per neatsargumą  sugadintų. Tad jis, pakalbėjęs dar kiek su ja apie visokius niekniekius, aptikęs gerėlesnį 
momentą, atsisveikino. Bet atsisveikindamas jis jai pasakė, kad ji rytoj ateitų tą pačią valandą ir į  tą pačią vietą. 
    - Tamsta nepasigailėsi savo žygio! - nusišypsojo jis išblukusiai. 
    Mergina tikrai, smalsumo ar nuobodžio vedama, atėjo rytojaus dieną. Taip praėjo dvejetas dienų. Gal kiek ji ir buvo 
prijaukinta. Tasai paprastai visų kankinamas ir spardomas žvėriokšlis. Bet jųdviejų pasikalbėjimas buvo nuolat greičiau panašus 
į gatvės žargoną. 
    Kiekvieną kartą scena maždaug atsikartodavo iš naujo. 
    Kartą, vieną skaistų  rytą, Petras Eimutis įžiūrėjo, kad kitokio kelio nebūsią: teksią viską pasakyti jai atvirai. Petras Eimutis 
atsistojo ir, saulės nusviestas, tarė: 
    - Aš dar kartą tamstai sakau, kad aš nieko pikta tamstai negeidžiu. Aš norėjau su tamsta susipažinti. Aš svajojau apie tamstą 
visą pirmąją naktį  ir paskiau. Kai aš tamstą pirmą kartą patikau mieste. Aš laukdavau kiekvieną kartą valandos pasimatyti su 
tamsta. Tat gal labai juokinga, bet tai - tiesa. Aš senas žmogus, bet aš norėčiau tamstos paklausti, ar tamsta sutiktum... ištekėti 
už manęs! - Jis buvo beprotis. 
    Paupio karštų garų apsupti medžiai, paupys, buriniai laivai, - viskas atsiliepė atgarsiu, merginai nusijuokus. Ji skaniai kvatojo. 
Bet tai buvo - vargas. 
    - As šauksiuos policijos! Tamsta manai, kad taip gali užgaulioti niekuo nenusikaltusią merginą... - Ji pradėjo iš tiesų  per 
garsiai šaukti. Stačiai plyšti. 
    Kadangi Eimutis, stiprus savo pasiryžimu, stovėjo toks rimtas ir nusiminęs, ji paklausė jo: 
    - Kam tie juokai reikalingi? 
    Eimutis nieko neatsakė. Jis tylėjo. Bet ji pasijuto užgauta ir vėl pradėjo dar smarkiau plūsti. Tai buvo jos amatas. 
    - Policijos nėra ko šauktis, ji vis vien mums šiuo laiku ne ką  tepadės. Matyt, pats gyvenimas stipresnis už mane. Aš 
niekuomet neketinau vesti, bet atėjo ta keista mintis. Tamstą pamačiau pirmą kartą, ir ji man nedavė  ramumo. Man rodos, 
tamsta galėsi suprasti mane, tuomet viskas geriau bus. Apie viską galima bus pasitarti paskiau. Dabar reikėtų iš čia eiti, toliau 
nuo žmonių! - Žmonės tikrai pradėjo rinktis tokios "šeimyniškos scenos" dykai pažiūrėti. 
    Ji net žleptelėjo ant suolo. Taip rimtai viskas atrodė! 



    - Tai kaipgi tamsta imtum "tokią"?.. - Ji net nusišypsojo visai linksmai. Jai viskas dar rodėsi juokinga. 
    Petras Eimutis teatsakė jai, kad ji neturinti varžytis, o vien tik pasitikėti juo. 
    Mergina, kaip ir užhipnotizuota ar savo proto nustojusi, pasekė paskui jį. 
    Jo vis įkalbinėjama ir įtikinėjama, ji nuėjo su juo pas gydytoją, o paskui, įsidrąsinusi, pas patį  jau kunigą. Turi gi žmonės 
prieš vestuves daug ruošos ir triūso! 
    Kunigas pažiūrėjo į  atėjusius kaip į  tikrus bepročius. Didesnė  to žvilgsnio dozė, suprantama, teko Eimučiui, nes merginos 
rimtai traktuoti nebuvo ko. Jis net atsisakė kalbėtis su jais jungtuvių reikalu. 
    - Pamanyk, ką žmonės pasakys! - Jis iki šiol laikė Eimutį  visai nusistovėjusiu ir draugijoje gerai matomu žmogum.- Kokio 
įspūdžio jie gaus, sužinoję apie tamstos nusprendimą. Pamanyk tamsta apie savo šeiminį gyvenimą! Tikriau apie jo nebuvimą. 
    Eimutis buvo neįveikiama uola. Tuomet ir kunigėlis pažiūrėjo į  jį kitokiomis akimis. Pakraipęs galvą, jis net pasakė: 
    - Aš suprantu. Gerą žmoną tamsta gausi! - Tikrai nenusivokdamas, ar jis beprotis, ar šventas. 
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    Petras Eimutis vedęs. 
    Petras Eimutis gyvena su savo žmona savo mažame ūkelyje. 
    Kazimieras aria, Eimutis padeda jam ūkio darbus dirbti. 
    Jiems visiems trims gera. 
    Žmonės, it tikrai pasekdami kunigo įspėjimu "ką pasakys žmonės", iš tikrųjų atsibloškė nuo jų. Net siuvėją sunku buvo rasti 
žmonai. Einant Eimučiui mieste pro Merkelienę, ji paprastai jam sakydavo: 
    - Tamsta turtingesnę žmoną galėjai rasti. - Tai buvo tiesa. 
    Jie gyveno kaip užburtoje pilyje savo ūkyje. Dabar jis įprato visiškai į ūkį. Jie dabar galėjo savarankiškai gyventi; žemė juos 
maitino. Jis nejuokais ėmėsi taisyti savo šeimos lizdą, nors tat buvo nelengva. Jis jau labai buvo įpratęs į  viengungio 
savarankiškumą  ir egoistiškumą. Tiek pat ir į  betiksliškumą. Kur pirma buvo tušti kambariai, dabar ten buvo žmona. Kai 
anksčiau diena buvo ilga ir klojosi be tam tikros programos, kaip pavyks, dabar diena buvo aiški ir pilna darbų. Šalia savęs jis 
turėjo dabar žmoną. Lizdą reikėjo praplėsti, įrengti, praturtinti. Ūkis nebepažįstamas. Lyg ne tas. 
    Eimučiai nejuokais grėbia dobilus. Iš viso trise. Šeimininkas, Kazimieras ir ji. 
    Karšta, tvanku ir kartu linksma. Eimučio žmona neša didelius plekus. Pamačiusi apyšlubį Kazimierą, velkantį  pelės naštos 
didumo plekelį šieno, ji kumštelia jį  į stiprią jo kuprą ir subara: 
    - Irgi dedasi darbininku, benešdamas tokius plekus. Tik kitus moka barti! - Juokas. 
    Ji iš tikrųjų nežino, prie kurio jai prisidėti. Prie artimesnio jai savo psichika Kazimiero ar prie šeimininko. 
    Eimutienė, atėjusi į ūkį, negalėjo iš pradžių nė suprasti, kam čia reikalingas toks savarankis ir kartu toks tingus bernas. Lyg 
be jo ūkis neapsieitų. Jei ji išdrįstų, ji pasiūlytų savo vyrui jį  išvaryti. Be jo būtų daug lengviau. Jis dabar žiūri į  ją nuolatos, lyg 
norėdamas jai ką pasakyti ar pasijuokti iš jos. Nors šiaip jau jis iš tiesų niekuomet nė neprašneka į  ją. Kad kur iš čia išsinešus. 
Kad ir į blogesnę vietą, bet tik toliau nuo žmonių. Kazimieras ne tik nieko jai nesako, bet ir tarytum jos nė nemato. Jis vadina ją 
visuomet "ponia". 
    Popiet turi ateiti dar du samdininkai. Dobilų šiemet lyg tyčia privertė pernelyg. Net dėti jų nėr kur. 
    Nors Eimučiui pačiam visgi rodosi, kad tasai "grėbimo" procesas vyksta greičiausiai kažin kokio sporto dėlei; nesama 
ūkininkų  rimties. Kazimieras, tikras ūkininkas, bet, būdamas bernas, pirmiausia žiūri į  nonšelantišką savo poną. Iš vieno ūkio, 
kaip dabar jie gyvena,- gražiose trobose, turėdami daug knygų, stilingus rakandus namie ir išplanuotus takelius ir daug rožių 
sode, - jie nieku būdu pragyventi negalėtų. 
    Sodžius Eimučiui vis labiau patinka. Jis nutarė  visiškai atsisveikinti su miestu ir galutinai apsikasti savo sod žiuje. Eimutis 
budriai sergi gretimai parduodamus žemės sklypus ir juos visus supirkinėja. Kaip tik dabar jam vėl pasitaikė gera proga įgyti 
visą gretimą ūkį, tokio pat didumo kaip jo visas dabartinis. Jis nenutaria to vienas be žmonos padaryti. 
    Praeinant pro šalį žmonai, jis suima ją į glėbį, pasodina aukštai ant kupetos ir sako: 
    - Turiu tau vieną pasaką pasakyti. Bet - gražią! Aš sumaniau pirkti gretimą  ūkį, kaip tu manai? - jis laukia, kokį  įspūdį 
padarys jo žmonai šitoksai manifestas. 
    - Tokį didelį? - Ji tokia liūdna.  
    Ji sėdi aukštai ant kupetos kaip kokia hercogienė. Tik jos siluetas ryškiai matomas ant mėlyno dangaus. 
    Ji nuleidžia rankas ir susimąsto. 
    - Kam tie turtai reikalingi? Mes turime dabar mažą ūkį, su keliomis karvėmis, daug vištų, gražus sodas. Ar mes nelaimingi? 
    Ją slegia nuo dangaus nukritęs išteklius ir laimė. Ji bijo didesnės laimės. Ji bijo katastrofos. 
    Ji žiūri savo pajaunėjusiomis, liūdnomis akimis j jį. Jis pamato šitose akyse dėkingumą. Ištikimo šuns dėkingumą. Kuris taip 
dažnai bijo šeimininko. O meilė? Meilė pasirodys kartu su neapykanta, - taip jis mano. 
    - Ak, šneka. Žinoma, pirksim! - pasako Eimutis: jis žinosi ką darąs. 



    Ji bijo jo. 
    Duotąja "dvaro pirmininko" teise Kazimieras aštriai sušunka ant jų: 
    - Besišnekėdami, ponai, daug šieno nesugrėbsite! Ar nematot, kad lietaus užeina! 
    Tai tiesa. Eimutis šoka dirbti. Jis nusivelka net liemenę, atsiraito savo šilkinių marškinių  rankoves ir dirba už kelis. Dobilai 
tokie gražūs, gaila juos sulydyti. Bet vis dėlto jam atrodo, kad jis žaislo dėlei grėbstinėja juos, tarytum jis grėbstinėtų kokio 
nupjauto parko minkštą žolę. 
    Eimučio žmona, visa tiek pajaunėjusi, atsigavusi, kaip tikroji, kuo patogiausiai nusiteikusi skaisti sodietė, praeidama pro šalį 
Kazimiero, kumštelia jį  į raumeningą kaip orangutango kuprą ir subara: 
    - Su tais savo amžinais rėksmais! Tik barasi. Nė su žmogumi neduoda pasikalbėti. Pirmininkas! 
    Žodžius "su žmogumi" ji i štaria beveik kaip: "su kunigu". Taip gerbia ji savo šeimininko vardą. Dabar vienmarškinio, 
atsiraičiusio savo šilkines rankoves. 
    Ji staptelia valandėlę, prisimerkia ir žiūri į Kazimierą. Jis atrodo kaip senas kelmas, voratinkliais apsikabinėjęs. Ji norėtų  jį 
padegti, tą kelmą. 
    Ji pamiršta visai grėbti. Ji žiūri iš tolo į Kazimierą ir anuliuoja jį. Prieina išvadą, kad jis nėra toks bjaurus. Jei reiktų, šitoksai 
tai tikrai galėtų ir gyvastį už ją paaukoti. Tas kerėbla ir gramėzdas. Toks jis niūrus ir rūstus jai visuomet atrodo. Bet taip atrodą 
vyrai, jai matos, viską gali. 
    Jis dažnai, net pabrėždamas, vadina ją ponia. Bet taip ir reikia. Nors šiaip jau ji kiek bijo šio laukinio žmogaus. 
    Ji dabar žiūri į  jį  ir juoko dėlei įsivaizduoja jį  amerikiečiu. Su grynai nuskustu pasmakriu, su aiškiais šilkiniais marškiniais, 
"kaip manojo". 
    Aprengtas amerikiečiu, jis atrodo dabar ne toks jau senyvas kaip pirma kad. 
    Kazimieras stovi apsivilkęs amerikietiško fasono drabužiais, žinoma, kasdien nevilkimais ir šiaip jau nesuvilkimais net ir per 
"dvidešimt metų". Drabužiai mėlyni, net žiba. Pečiuose - daugiau vatos. Batai bukais, pripampusiais galais. Aukščiausias 
vyriškio parėdalo laipsnis. Ji net suploja rankomis: 
    - Tikras amerikietis. Tai - Kazimieras!  
    Kazimieras nudulkina rankove savo kaubojišką skrybėlę, užsideda ją šauniai ant galvos ir sako: 
    - Dabar tai aš amerikietis. Pavyk mane! 
    Žmona, taip jis nesako, bet šeimininkė girdi, tarytum jis taria žodžius: ji taip svajoja. 
    - Pavyti raišą žmogų. Juokai! 
    Ji meta savo pleką, pasikasoja ir vejas. 
    Bet amerikietis - tolyn. 
    Juokinga toji Amerikos šalis. Raiši žmonės, ir tie nepavejami... Ji pradeda nejuokais vytis, bet jis toli. Jis nepavejamas. Jis 
pradingo. Jo vietoje stovi senasis Kazimieras dygliuota barzda kaip karpyta viela ar tarka, sukedentais dobil ų  priveltais 
plaukais ir šaukia: 
    - Jei ponia taip dirbsi, tai velyk namo eik. Tiek šieno pridarkyta. Man tokio darbo nereik! 
    Tai tiesa. Bet senas Eimutis juokiasi. Jam viskas panašu į sceną. Nors dobilų visur pilna pritaršyta. 
    Eimutis nutaria, kad jo žmona šiandien pavargusi. Pirma šiandien kėlusi, pirma sužiūrėjusi pusryčius. Dobilų plekai sunkūs. 
Tad jis sako Kazimierui: 
    - Nėr ko daug reikalauti iš moters. Mudu paspauskime grėblius! 
    - Paspauskime. O kai lietus priplaks pataršas, kas atsakys. 
    Jis rūpestingai rankioja žmonos paliktus plekus. Jis jaučia, kad vis dėlto jo, Kazimiero, darbu ir sumanumu laikosi visas šitas 
ūkis, jam, kaip Herkuliui, paremiant ūkio skliautus. Ir pats Kazimieras turbūt mano, kad jei jis sprūstelėtų, tai ir tie jo laikomi 
skliautai subyrėtų  ir nuo dviejų  jo globoje esančių  žmonių  nė  taško nebeliktų. Jis laiko todėl tvirtai, kaip gerai užgrūdytas 
plienas. Be to, jis dievotas ir senobiškas. Jis - šio ūkio druska ir tradicija. 
    Eimutienė nė kiek nenusimena. Ji net juokiasi. Ji supranta, kad čia viskas - juokais, ir šieną čia galima taršyti kiek nori, ir ne 
laiku sustoti ir pavėpsoti, niekas už tai nevainos ir pikto žodžio netars. 
    Į Eimučio ūkio apkasus šiandien įsibrovė du priešai. Nors, rodos, visos sargybos buvo gerai sužiūrėtos ir tiltas pakeltas. 
Begrėbiant visiems dobilus, beskubant baigti, į ūkį atėjo du žmonės. Diedas ir bobutė, tarbomis nešini ir apsirengę kaip elgetos 
nuplyšusiomis pilkomis milinėmis. 
    Žmona net išbalo: 
    - Tai mano kaimynas! Dėdė su dėdiene... Netikėk nė vienu jų žodžiu ir varyk juos šalin! 
    Ji pati nuėjo paskubomis namo. 
    Eimutis stebėjos, kaip šie žmonės galėjo aptikti jo ūkį  ir sužinoti, kad jų giminaitė yra čia. Garsas apie jų susituokimą yra, 
matyti, pasiekęs ne tik Kauną, bet ir daug plačiau. 
    Linkčiojimo ir sveikinimo galo nebuvo. 
    - Sakyk, tokie turtai! Dobilėliai ar šiųmetiniai?.. Ar gera žolė? Sako, eisim, pažiūrėsim, gal atsimins po senovei. Runkulėlių ar 



ko, žinai, senatvė! - Eimučiui senis atrodė visai kresnas, nors į  krakoviaką  su savo naginėmis, o įkrėtus po burnelę  - tikrai 
sumaniai padainuotų, savo "žonkai" pritariant. Be tos žmonių  komedijos. Dėdyla net atkišo savo sąmoningai iš namų paimtą 
tarbą, it būtų rinkęs į  ją krintančius "runkulėlius". Taip tvirtai jis tikėjo savo įkalbinėjimo dovana, tas artistas. 
    Eimutis išėmė  dešimtinę, padėkojo už vizitą  ir įteikė  seniui. Nors ir priėmė  žmogus ačiuodamas, bet, matyti, jis buvo 
nepatenkintas šitokia kryptimi. Jis buvo linkęs iš prigimties labiau adoruoti dovanas, teikiamas in natura, negu "slidų" pinigą, 
kuris gali pasidaryti dar slidesnis, grįžtant juodviem dabar per miestą. 
    Kol Eimutis dorojo piniginius reikalus su sve čiu, apsukrioji žmonelė  nutaikė  progumėlę  ir suspėjo nušauti į  namus ir 
pasimatyti su Eimučio žmona. 
    - Negera šalintis savo giminėlių. Buvau andai palociuje, ponaitis pamatė ir šaukiasi, ar tiesa, kad ištekėjusi... Sako, jei kiti 
gali imti, galėjau ir aš ją  paimti. Žinai, girtuoklis, nosis paraudusi... - stengiasi linksminti boba.- Gal, ko gero, dar ir čia 
apsilankyti... 
    Eimutienė net ausis užsikišo, taip įkyri jai buvo ta žmona. Pagaliau delegacija nužingsniavo nurodytuoju taku. Tolimuose 
laukuose tematyti tik du pilki, vis mažėją taškai, ligi visai juodu pradingo. 
    Vakarienės metu Eimutienė nuliūdusi. Kiek kalbina nekalbina Eimutis savo žmoną, ji dedasi pernelyg užimta, o pati galvoja 
apie kitką. Ji gudri. Kaip moteris.  
    Eimutis ilsis. Jam gera. Jis paglemžtas vien ūkio logikos ir tvarkos. Daugiau, rodos, jis neatsako už savo darbus - patys 
darbai jam sudaro planą. Ūkis tvarko, jis eina jo programa. Jis tampa tikru ūkininku. Jis, vakarui užstojus, sėdi vienas ir leidžia 
savo cigaro dūmus ir yra visiškai patenkintas praėjusios dienos darbu ir būsimais, brėkštančiais darbais. Prieina tyliai jo žmona 
ir uždeda jam ranką ant peties. Ji pirma to nedarydavo. Bet kiek tat jam reiškia - šioji palysusi palaimos ranka - už viena tai yra 
vertas jo gyvenimo pakeitimas. 
    Kieme papsnoja stambus lietus. Jau pavakarys visai. Kauno žmonės linksminas, ir tenai griežia orkestras; girdėti, kaip 
miesto sode dunksnoja bosai. 
    Ant subangavusio ir nunerimusio Nemuno sielininkai rungiasi su savo sieliais, negal ėdami jų  nukreipti reikiamąja vaga. 
Sielininkai šūkauja kiek įveikdami, kad visi stov į  ant medžių  masės palydovai galėtų  girdėti komandą  ir tinkamai varyti 
plaukiančių medžių aslą. Kai kur ant sielių žybčioja dar lietaus neužgesinta ugnelė ties šiaudų  lindynėmis. Į vyrų balsus atsiliepia 
šokinėjąs ant sielio ketvirtainio šuva savo staigiu lojimu. Ir tat gerai. Ir tat reikalinga! Eimučiui atrodo būtina ir reikalinga. Viskas 
gerai. 
    Jis net šiaip medituoja: 
    - Tu viską turi, žmogau. Žmoną, daržą, saulę. Bet tavo "ramiajai" komedijai dar vienos būtinos vaidytojos trūksta. Ponios 
Nelaimės. Be jos neįvyksta nieko rimtesnio šitame pasaulyje. Palauk, ateis ir ji! 
    Kai žmogus mažiausiai galvoja apie ją - ji čia. Prašom! Žmogus, pažvelgęs į saulę, ją pamatai; dirstelėjęs aukštyn nuo žemės 
maitintojos ir savo nelaimių  versmės, ją pamatai. Ir, nekeldamas galvos nuo žemės, į  juodą jos purvą ar į  purią žemę žvilgsnį 
įbedęs, ją sutinki. Kad ir kasinėdamas, sakysim, agrastus pavasarį  ir įsidurdamas pirštą, ir, nepaisydamas tokio "niekniekio" ir 
per neatsargumą, būdamas tikras agrikola, užsinuodiji sau kraują. 
    Tada pasirodo ji savo skaisčiausiu pavidalu, puikiausiais, efektingiausiais apdarais, su dalgiu ir apverstu smėlio laikrodžiu, - 
išbyrėjusiomis tavo valandomis, pačios ponios Giltinės asmenyje. Žmogau, kai tau gaila palikti tavo nebaigtus kasti agrastus, 
nekalbant apie viso sodo vaisius ir jo pavasario puikumą! 
    Ji mėgsta rengtis taip įvairiai, ir jos veidas nėra nustatytas, visiems ją  besergintiems detektyvams dirbant kartu. Nė  jos 
gyvenama vieta nėra surasta. Mirtis čia. Žmogau, pasisergėk! Kask, jei gali, atsargiau savo agrastus! 
    Bet Eimutis ūkininkas. Jis pamato savo žmoną ir sako jai: 
    - Dobilai vis dėlto pavyko šiandien visi sudoroti! 
    Skaidrioje jo sodžiaus buityje tai nėra jau menki dalykai. Šieno pilni galai bus prigriauti. Oho! Jis net pasisako žmonai: 
    - Žinai ką, aš manau išsinešdint iš miegamo į daržinę gulti. Ten anksčiau galima bus nubusti. Saulė pro skliautus - ir tu kelies. 
Ne taip kaip čia. 
    Žmona visai anemišku balsu sutinka, bet ji galvoja apie kitką. 
    Eimutis pažiūri rimtai į savo žmoną ir paklausia: 
    - Ko nuliūdai? Ar vėl kas... 
    Ji supranta, ko gali paklausti jos vyras. Uždeda jam pirštą ant jo lūpų. Nieko nekalbėk. Jai gera. 
    - Eikime į Kauną muzikos pasiklausyti! - Jis susigriebia žodį  ištaręs. 
    Bet ji mandagumo dėlei atsako: 
    - Kitą kartą! 
    Jinai pažiūri ypatingai į  jį, susikaupia ir paklausia: 
    - Ar tau iš tiesų gera su manim? Kad galėčiau, aš pamesčiau tave. Tau būtų geriau vienam. 
    Jos posakis atrodo tiek nerimtas, kad jis nieko neturi atsakyti. Bet jis bara ją savo žvilgsniu. Tokių niekų nereikia kalbėti! 
    Pramogos dėlei jis pradeda pasakoti jai apie savo keliones. Kur buvęs, kurias šalis matęs. Jis bovina ją kaip išmanydamas, 



kaip vaiką. Tokių valandų nedaug gyvenime. 
    - Ar tau ne gėda su tokia? Tu viską matei, o aš tokia tamsi! 
    Jis ilgai stebi ją. Kaip moterys gali greitai pasikeisti! Prieš jį  stovi aukšta, laiba, skaisčiais juodais drabužiais apsivilkusi 
žmona (juodais drabužiais vilkėti ji ypač mėgsta, kaip po kokių pakasynų ar gedulo). Bet kaip jie pritinka prie jos akių! 
    Jo žmona skaisti. 
    - Jei vienas būtum, turbūt keliautum. Greit ruduo. 
    - Ne! Dabar nebekeliaučiau! 
    - Na, jei aš paprašyčiau... - ji koketuoja. 
    - Tu paprašytum? - Ta mintis atrodo jam kurioziška. Bet jis nusitveria ją. Tokia ji keista, ta mintis. Neaiškiai jam blykstelia - 
išvežti žmoną kuriam laikui iš čia ir parodyti jai kitą pasaulį. 
    - Na, jei keliautum, kur norėtum? - jis tvirtai tikisi išgirsti: "Į Jeruzolimą". 
    - Man čia gera... 
    - Ne! Betgi sakyk man! - Jis, kaip žaisdamas su kokiu mielu vaiku, dovaną laikydamas sugniaužęs saujoje ir nerodydamas, 
liepia įspėti. Nors ji vis vien teikiama vaikui. 
    - Na! 
    - Jei taip nori - į Paryžių! 
    - Kur? 
    - Į Paryžių... 
    Jis pirmą kartą negali suprasti gerai žmonos. Jis tariasi apsirikęs ar ne taip nugirdęs. 
    - Kodėl taip? Kas tau sakė? 
    - Ponaitis... dvare! - ji buvo atvira. Ji buvo visuomet su juo atvira, iki koktumo. Nors jis jos niekuomet neklausinėdavo. 
    Jis galvoja. 
    - Bet gerai, važiuoti dabar, kai toks darbymetis... - Jis maža tetiki pats savo "darbymečiu". Jis mąsto apie kitką. 
    - Juk tu pats taip norėjai... 
    Žmonos mesta mintis giliai įstringa į Eimučio sielą. 
    Jis ją realizuoja. 
    Eimutis čia pat nutaria keliauti su savo žmona į Paryžių. 
    Netrukus jis susiruošia. 
    - Kokie mudu darbininkai, kai tu visuomet užstoji per daug mane! 
    Kazimieras atsisveikina rimtai ir nieko nesako. Nors jam, daugiausia tikro stiliaus dėlei, šeimininkas ir teikia gražią kolekciją 
įsakymų  ir pamokų, kaip "daboti ūkį". O kipšas turbūt mano: gerai, ateis laikai, kada jūs, bevažinėją  po užsienius ponai, 
sugrįšite ir pradėsite misti iš mano rankų. Jo dirbamos žemės vaisiais. Be ūkio viskas kita niekis! 
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    Paryžius. 
    Kelerius metus nebuvęs Paryžiuje, Eimutis, mažas rentier ir ūkininkas, pats užsidega noru jaunėti, gyventi ir kalnus nuversti. 
Kaip turbūt ir kiekvienas iš provincijos į Paryžių patekęs žmogus. 
    Paryžius apytuštis, dar ne sezonas. Bet įspūdis toks galingas. Žmogus nori jį dar ir dar kartą pamatyti, kaip prietelių. 
    - Kiek čia žmonių! - nustemba žmona. 
    Trenksmas. 
    Ūžimas. 
    Turistų armija. 
    Kaitru. 
    Eimutis pasirenka sau mažesnį viešbutį. 
    Žmona, apsivilkusi juodais drabužiais, su įkaitusiais nuo Paryžiaus saulės ir dar daugiau nuo baimės ir įspūdžių skruostais, 
glaudžiasi prie savo vyro. Ji tokia mažutė ir bijo dingti parfumuotame vasaros pragare. 
    Pavakary Eimučiai nuėjo į Champs Elysées. 
    Lengvai apsivilkusios ponios. 
    Fiakrai. 
    Bučkiai gatvėse, fiakruose. Po sunkia medžių ūksme. Ūkininkės siela nieko negalėjo suprasti, kas čia dedas. 
    Tamsi vasaros naktis. Sandoros aikštėje - įstabu. Aikštė nušviesta daugelio stilingų žibintų. Rodos, vieta prirengta vaidybai. 
Tuoj ims ir užplūs pulkai artisčių  ir šokikių baltomis skraistėmis ir suvaidins išalkusiai publikai linksmybių misteriją. Arba išeis 
rūstūs graikų  vaidilos ir savo gestais ir ritmika įkūnys mums amžiną grožį. Tokie gražūs atrodė  simetriškai aikštėje sustatyti 
žibintai, ir tokia jauki ir šviesi buvo pati aikštė. 



    Žmona žiūri į  tuos stebuklus liūdnomis savo akimis ir pagaliau taria: 
    - Kiek čia daug pasilinksminimų! 
    - Daugiau negu pas mus...  
    Ji - dar. 
    - Nueikime pažiūrėti į Veneros Palocių! 
    Ji ištaria beveik kaip "nueikime į  atlaidus". Ji nori pasirodyti taip pat nesanti "tamsi". Ji žiūri bailiai. Kaip kačiukė. Ji pati gerai 
nenusimano, ką ji taria. Tarytum ją bus kas pamokęs ar užhipnotizavęs. 
    Eimutis iš pradžių nesupranta. Tarytum jis iš tiesų yra pakviestas nueiti j gretimos parapijos atlaidus. 
    - Į Veneros Palocių! Palais du Venus... Kas tau sakė? 
    - Ponaitis dvare... - Ji buvo atvira. Ji būdavo visuomet atvira su juo. 
    Eimutis vėl nieko neklausia. Jis fatalistas. Jis supranta, kad taip reikia. Palais du Venus! Kaip juokinga! Kaip somnambulė 
veda jį ši moteris čionai, iki atvedė iki pat kažkokio "palociaus". 
    - Ko tu taip nusigandai? Man sakė, kad Paryžiuje tat yra. 
    - Tylėk! - tarė jis rūsčiai savo žmonai.- Tu nori pamatyti tą Palocių,- tu jį pamatysi. 
    Nusiminė. Bet nusiminimas buvo daugiau jos vyro neramumo įkvėptas. 
    Eimutis kreipėsi į savo portier, senyvą, garbingą senuką, kuris tarytum paklausė akimis: "Ar verta?" 
    Portier viską turi žinoti. Dėl buvimo, toksai palais - yra. Senukas pasakė adresą, įeinamąją vietą ir kokiu būdu patogiausia 
patekti. 
    - Tik būt tamsta atsargesnis su tais apašais! - Jis linkėjo geros kloties. 
    Jie ėjo drauge ir tylėjo. 
    Ji, nebesutikdama grįžti ir užgauti savo vyro. Jis, galvodamas apie golgotas, į  kurias veda savo žmoną. "Grįžk, kol dar ne 
vėlu!" Bet nusiminti nėra ko. Pirmiau ar paskiau ji turi ateiti. Ta pavasario drabužiais prisidengusi veidmainingoji deivė. 
    Stuktelėjus į  nešvarių  namų  vartus, pasirodė  fircikas. Jis dar kivirčijos, bet, Eimučiui pabraškinus pirštais popiergalį, jis 
atsileido. Popiergalis kvepėjo gerai. 
    Katakombos ar rūsys. 
    Du sodžiaus žmonės buvo įleisti į kažin kokias katakombas ar rūsį. 
    Perėję kiemą, karštos vasaros nakties teatrališkai nušviestą, jie atsidūrė mūrų koridoriuje. Palydovas nuolat vedė tolyn. Čia, 
matyti, buvo įstaigos kitokios sekcijos, negu jie ieškojo. Ženklui sustoti palydovas paėmė Eimučio skrybėlę ir pirštines padėti. 
Gembinėje kybojo keli šapoklakai ir pigus šilkiniai apsiaustai, antraeilės operetės artistų paprastai vilkimi. 
    Tai buvo gašlingų žiogų viešpatija. 
    Žmona nusigandusi žiūrėjo į  palydovus, nuolat kaišiojančius rankas, it išmaldos prašančius. Ji baisėjosi nevykusiu savo 
sumanymu. Po kelių aperityvų būstuose su šviesomis, kvepalais ir kitokiais niekais buvo parodytas pats Palocius. 
    Palocius buvo iškilmingas. 
    Jis turėjo pažymių  brangaus salono, viešojo namo ar karaliaus miegamojo kambario. Tai buvo didelė  salė  su lova aslos 
viduje, greičiau panašia į aukurą. 
    Pasirodė tarnai ir šūktelėjo nonšelantiškai vienas kitam: 
    - Keturi šampanai! - ir atkimšo pirmą. 
    - Keturi, bet mes dviese? 
    - Panelėms 
    Nesumokėjus tiek, kiek tarnų  buvo užprašyta, tarnai baisiai pasipiktino svetimšaliais, išdrįsusiais niekinti šios garbingos 
įstaigos papročius, bet, pamatę, kad neapsimoka kivirčytis, nes vis vien neduos, išsinešdino su liekamais buteliais į  gretimąjį 
kambarį  ir paskambino vaidilas. 
    O pats tarnas, sudėjęs kojas ant stalo savo kambaraityje, niekieno nepastebimas nei šaukiamas, atsisėdo patogiau ir pradėjo 
skaityti nebaigtą savo knygą. 
    Į salę įėjo dvi moterys vaidilos ir tąja proga atkišo savo rankas išmaldos. Jos buvo nepaprastos. Tai galima buvo suprasti iš 
pagavusios Eimučio žmoną panikos. Net tos moterys atkreipė dėmesį. 
    Pantapliai, frizūra, kvepalai, matyti, šią gadynę taip brangiai kaštavo, jog jiedvi ilgai laikė atkišusios savo rankas. Jos gavo 
pinigų. 
    Kol Eimutis dorojo "sąskaitas", jo žmona sušuko: 
    - Jos gi nuogos! - Ji glaudėsi prie savo vyro.  
    Tiesa, jos abi buvo nuogos. Turkiškais pantapliais apsiavusios. Senos. Dirbtiniu peruku, gražiai sušukuotu. Persisunkusios 
kažkokiais aitriais, nuodų  aitrumo kvepalais. Jei kojos ir rankos, masažo gaivinamos, dar buvo pakenčiamos, tai krūtinė, 
kaklas, veidas - perdėm raukšlėti ir nudėvėti. Įvargusio kūno buvo matyti šonkauliai. Šios scenos moterys buvo liesos. Ant 
krūtinės tabalavo įgeltusios ir nuvytusios krūtys - moterystės šaltinis. 
    Kaklas po pasenusia oda tarytum buvo supintas iš gyslų, kokainuotų aortų ir liesų raumenų. 



    Prasčiausia buvo su veidu, pasenusiu veikiausiai nuo mechaniško dažno gašlavimo. Akys - fosforinės, įstatytos. 
    Moterys, sunkiai atgaudamos kvapą savo girgždančiais plaučiais, sunkiai atsigėrė tarno atnešto šampano, skonio kaip įrūgusi 
obuolių gira, ir artinos prie darbo įprastu rimtumu. Jos turėjo įkūnyti Palociaus paslaptį. Tik dar reikėjo primesti magaryčioms 
už darbą. Dvi atkistos elgetų rankos. 
    Bet, nebūdamos per šykščios, komercinių sumetimų paskatintos, jos nutaria parodyti dalelę savo kunsto, kaip ir avansu. 
    Jos apsikabino ir susiglaudė, turėdamos galvoje dar platesnes perspektyvas. 
    - Ką jos daro? 
    Sušuko Eimučio žmona. Jos akys buvo pilnos pasibaisėjimo. 
    - Jos sakosi parodysiančios, kaip mylėsiančiosios. 
    - Jos? Dvi moterys? Mylėsiančiosios? 
    Ji aukotų savo gyvybę, kad tik nematytų  šitokio žmogaus kūno paniekinimo. Moters vardo paniekinimo. Gėdos, baimės 
prieš savo vyrą ir savo likimą. Ji nestaptelėjo nė valandėlės, nusigręžė ir puolė prie durų. Nebuvo lengvesnio dalyko, kaip išeiti. 
Nuvargusios Veneros rūmų tarnės užsimetė šilkinius apsiaustus, įsispyrė į pantaplius ir, nė nežvilgterėjusios į "turistus", dingo už 
grandiozinių  šilkinių portjerų, nutarusios užsisakyti sau absento ir skaityti toliau savo suveltas knygas. Kaip cirko artistės po 
įvykusio seanso. 
    Išėjusi iš "Palociaus", žmona drebėjo kaip griaustinio nugąsdintas žvėriokšlis; ji, maldaudama malonės ir pagalbos, žiūrėjo į 
savo vyrą. Kaip lengva yra teikti pagalbą! Pagaliau jie abudu sulaukė atsakymo į  jųdviejų klausimą. 

    Versalis. 
    Skaistus pavakarys. 
    Apžiūrėję muziejų ir parką, atsišildę skaisčiąja saule ir gražiąja gamta, jie ruošėsi grįžti namo. 
    Kaip ir palydėdamas juos, plaukė Poseidonas savo įskendusiame vežime su savo palydovais ir prunkščiančiais arkliais. 
    Saulė leidos. Skaidrus alėjų oras dar daugiau buvo sušvelninamas. 
    Senutė pardavinėjo pundelius tamsių žibuoklių. 
    Vaikas žaidė  savo lanku ant akmeniukais ir žvyru nubertos aikštės, priešais Versalio rūmus. Žmonės ėjo į  miestą pėsti ir 
archaiškų vežimų vežami. 
    Eimutis prisegė žmonai pundelį gėlių ir, pasiėmęs ją po ranka, žengė suvakarėjusio miesto linkui. 

    Namie. 
    Ugniavietė. 
    Ar iš paprastų akmenų suremta, ar iš tašytų marmurų - ugniavietė sušildo ir suglaudžia dvi gyvenimo įvargintas galvas ir jas 
atgaivina. 
    Sugrįžę namo, Eimučiai, šaltam rudeniui atėjus, šildosi ir kiek pasvajoja prie ugnies. Kaip ir tinka paprastai svajos tokiai 
vietai. Vieną kartą stebuklo ar fatumo pastūmėti, Eimučiai nutaria tvirtai laikytis vienas antro ir rankų neišleisti. 
    Kaip ir pirmiau, jie nieko nežino apie vienas antrą. 
    Jau vėlu. Eimutienė, laiba, skaisti ir juodais, kaip paprastai, drabužiais apsivilkusi, atsikelia ir sako: 
    - Jau vėlu! Aš sužiūrėsiu visas duris, tu eik gulti. Tu daugiausia iš visų dirbi! 
    Taip sako ji, nes ji jaučiasi esanti šeimininkė ir saugo visus beaugančius ar jau priaugusius ūkio turtus. 
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    Ruduo. Kiemas sugruodijęs nuo šalčio. Lapai nukritę. Kryžius šalia beržo - viskas kaip tvarkingame ūkyje. Kazimieras 
nuolat šeimininkauja, nei atsimainęs, nei pasenęs. Jam gaila "niekais švaistomo turto". Jis turi galvoje šeimininko ūkininkavimo 
sistemą. Jis vis atrodo toks pat pikčiurna ir senas diedas kerėbla. Žmona apsuka visą "tereną". Viskas tvarkoje. 
    Tik iš naujos jaujos kamino kūliais virsta dūmai. 
    - Kas ten dabar galėtų būti? - stebisi žmona ir užeina pažiūrėti jaujos. 
    Jaujoje, ant žemos kėdės, sėdi Kazimieras ir kūrena jaujos krosnį. Krosnis senais papročiais akmeninė. Tarytum koks 
taikiklis sunkiajai patrankai. Krosnis sunkiai įkūrenama, vežimais suėdanti kelmų, tradicinio jaujos kuro. Kazimieras jau kiek 
įsenęs, bet dar stiprus. Jis gero žinovo mina mėto kelmus į ugnį, o pats skęsta dūmuose, garuose ir aitrume. 
    Ardai pristatyti linų. 
    Kvepia džiūstančios žolės ir svylą linai. Kaip alyva. 
    Iš tolo krosnis atrodo lyg pragaras su jo patronu Belzebubu. 
    Kazimieras nė kiek nenustemba vėlybu ponios vizitu. Teišberia kupstą pelenų iš milžiniškos pypkės ir paklausia: 
    - Ponia atėjot? 
    - Ak, "ponia"! 



    Ji paimtų  jį savo moteriškomis rankomis ir įstumtų  į kaitriąją krosnį. Tegu susviltų su savo kelmais. Toks jis įkyrus visuomet 
su savo "ponia". Ji jaučia didelę neapykantą šitam pašaliniam jos ūkyje žmogui. 
    Kazimieras, lyg pajutęs išskleistas už jo nugaros rankas, ramiai atsisuka ir paklausia: 
    - Ponia atėjot pasišildyti? Sušalot? 
    - Kas tau darbo, ko aš atėjau. O tu - laukan! Ponia...  
    Kazimieras nė nesijudina iš vietos; ponia pati suprato padarius kvailybę. 
    Kazimieras nė nemano keltis. Jis kaip priaugęs prie savo žemos kėdės, atspėjamu žiemos laiku jo paties padirbtos "jau jai 
kūrenti", sėdi ir varto kelmokščius. 
    - Jei sušalot, tai pasišildykite...- kartoja jis savo prašymą. 
    Tačiau, aišku, jis kalba apie kitokį  šaltį negu ledai, patvinkusios upės, pūga. Ji aiškiai supranta jį  norint pašiepti ją. Ji nežino, 
ar jį vėl subarti, ar išbėgti. Ponia sunkiai žleptelia ant akmenų. 
    Žiūri į Kazimierą. 
    Tylu. Kelmai šaudo. 
    - Tai tokia dalia, ponia... - kalba jis nesuprantamai. 
    - Iš kur tu žinai, kad aš "ponia"? - beveik falcetu sušunka moteris. 
    - Na, kaipgi, pono žmona, tai ir ponia.  
    Ji kaip girta. Turbūt sėmenų alyva ją svaigina. Taip bent mano ji pati apie save. 
    - Ar tu bijotum nuskęsti? 
    Kazimieras nieko neatsako į tokį nerimtą klausimą. 
    - Na, nuskęsti, jei taip reikia gyvenime? Ar jei kitas įkristų  į upę 
    Kazimieras tebesėdi su savo geležine krūtine ir nugara kaip kipšo. Joks veido raumuo nesuvirpa jam. 
    - Moteris - visuomet moteris. Papūsk - ir linksta.  
    Savo neryškiai kalbai pailiustruoti jis papasakoja apie visokius nuotykius jaujoje. Pavyzdžiui: 
    - Daug nelaimių  moterims atsitinka jaujoje. Na - va! Šeimininkė  tik prikepa blynų, lašiniečių. Linaminės darbas sunkus. 
Žmonės dirba kaip biesai. Paskui vaišinas. Linaminė  - ne juokai. Žiūrėk, koks Petras šokinėja aplink mergą, nuvaišina ją, 
nugirdo. "Caca", ir šiokia tokia - nuglosto, o rytdieną viena merga pakampėje palikta knarkia. Viena knarkia. Sijonas pakeltas 
ir kėdė į dvišakį įsprausta. Nebūk paika, vadinas. Tai tokių būna bėdų jaujoj! - nemandriai baigia Kazimieras. 
    Ką jis kalba, tas nevidonas! 
    Jai atrodo keista, vien tik keista, kad toksai Kazimieras visai naujoje sferoje. Ji ramiai klausia jį, jai net įdomu: 
    - Na, o ką tu darytum su tokia "caca"? 
    - Velnias visur to brudo, moterų, prisėjo! Moteris vis dar neina. Nors jau ir vėlu. 
    - Jei ponia atėjot pasišildyti, tai sėskit. Jei ne - tai seniai reikėjo išeiti... - visai logiškai galvoja Kazimieras. 
    Ji svaigsta. Garai ją kvaišina. 

    Vėlyba naktis. Durys trinksi lauke ne įmanomai į  sieną. Eimutis eina laukan pažiūrėti, kas ten atsitiko. Gaivi, graži naktis. 
Rūksta jauja savo balsvais karčiais dūmais. 
    - Be nebus uždusęs tas žmogus tenai! - juokauja Eimutis pats su savim ir eina pažiūrėti jaujos. 
    Klojimas. Čia vėsu ir kažkodėl iškilminga, kaip ir kiekvienoje tuščioje ir erdvioje troboje. Kaip bažnyčioje ar kaip erdvioje 
nekūrenamoje seklyčioje rytmetį. 
    Naujo klojimo galai pilni kvepiančių šiaudų. Klojimas didelis, naujo fasono, su ištekliumi ir švarus. 
    Asloj - didelė krūva nesusemtų grūdų. 
    Įėjimas į  jaują labai žemas. Įeinant reikia labai žemai pasilenkti, kad nesuduotum galva į rentinį. 
    Jaujoje tamsu, pilna dūmų. Pro dūmus matyti, kaip krosnyje raitos keli raudonai nudažyti kaspinai ir trata malkos. 
    - Ar jis iš tiesų nebus uždusęs... 
    - Kazimieras, ar gyvas? - sušunka šeimininkas. 
    Girdėti Kazimiero balsas. Jis urksi kaip meška. Tarytum tą mešką būtų prilankęs būrys bajorų  vizitatorių  ir išgrūdęs ją  iš 
urvo. Jis kažką blevyzgoja apie nebaigtus minti linus. 
    Šeimininkas, kiek apsipratęs su dūmais ir tamsa jaujoje, įžiūri dabar, kad Kazimieras tyso ant linų pundų prie krosnies. 
    Jo glėbyje miega jo žmona. 
    Žmona, staiga pravėrusi akis, kažkaip keistai nusišypso ir ištaria neaiškiai kažin kokį žodi. Tarytum: "Petreli..." 
    Šlapi, prakaituoti jos plaukai prilipę prie kaktos ir prie krūtinės. Raudona multaninė jos bliuska atsegta. 
    Susivokę, kas atsitiko, jie abu iškart kilstelia ir atsisėda asloje. Kaip du labai nuo dūmų ir išgąsčio išvargę žmonės. 
    Ji ištiesia į  jį rankas. Nelygu skęsdama. 
    Šeimininkas užtrenkia duris ir sunkiai užsklendžia jas mediniu vąšu. 
    Jis dabar vienas tuščiame šaltame klojime. Pro klojimo stogą žybčioja nakties dangus. Tai jo sunkiausioji gyvenimo valanda. 



Nors sunkių  valandų  jis nemaža turėjo. Užsklendęs duris, jis valandėlę  stovi visiškai ramiai, nepajudėdamas iš vietos, kaip 
girtas ar žado nustojęs. 
    Jis girdi, kaip žmonės už užsklęstų durų tyliai kuždasi. 
    Staiga atsiliepia Kazimiero balsas: 
    - Neštukavok, ponai, leisk! - Jis pradeda savo jaučio stiprumo pečiais veržti užsklęstas jaujos duris, net rentinys juda, bet 
durys neįveikiamos. Jos tik braška. 
    - Petrai, klausyk, leisk, aš tau viską papasakosiu... - beldžia savo silpnomis rankomis į duris moteris. 
    - Jis kaltas! Kodėl tu jo neišvarei ir laukei? Aš tau visuomet sakiau. Leisk! 
    - Kas čia kaltas? - atsiliepia storas Kazimiero balsas.- Ar ne pati žadėjai nunuodyti šeimininką ir ūkį  pasisavinti? Dar mane 
kaltinsi... 
    - Velnio šeinė katarinka! 
    - Tu - velnias... 
    Girdėti už durų pikti dviejų susipjovusių žmonių balsai. Nors jie pjaunasi kaip žvėrys, tarytum spjaudosi, bet šie balsai jam 
buvo svetimi. Tarytum iš tolo tegirdimi. 
    Staiga šeimininkė sušunka Eimučiui: 
    - Ne! Tu kaltas! Reikėjo man čia už tavęs tekėti,- visuomet toks išmintingas ir visų geriausias. Kas lindo andai ant gatvės ir 
išveržė? Ar ne tu! 
    Moteris sukliko dar daugiau. Jau visai palaidai. Ji ėmė blevyzgoti kažin ką apie meilę. 
    Durys buvo trankomos. Pro stogo plyšius blizgėjo balsvo dangaus sklypeliai. Eimutis stovėjo visai šaltas, tarytum šiedu 
žmonės jo nelietė. Paklausęs balsų, lyg kokių  svetimų žmonių  komedijos, ir jų  nebesuimdamas, jis per trumpą valandą visai 
rimtai sukombinavo savo ateitį. 
    Jis paėmė pluokštą šiaudų, ramiai padegė  jį  degtuku ir švystelėjo ant susigulėjusių šiaudų  gale. Kaip ir paduodamas kam 
atsisveikinimo ranką. Reikėjo išsižadėti visų žemės turtų. Gyvų ir negyvų. 
    Ugnis sulinksmėjo. Aiškus ugninis žvėriokšlis, kaip vakarinės saulės nušviestas, straktelėjo per balkį  ir, pasišokinėjęs ore, 
pasiekė savo liesa ranka įdžiūvusį šiaudų stogą, voratinkliais apkibusį, ir uždegė jį. 
    Stogas turėjo tuojau užsidegti. 

    Petras Eimutis nuėjo į kiemą. Dar buvo visur tamsu, ir tylu. 
    Ugnis išsiveržė pro stogą ir nuostabiu būdu prikėlė įmigusius žmones ūkyje. 
    - Klojimas dega! - sušuko pusbernis, bėgdamas pro šalį  Eimučio. Eimutis pažiūrėjo į  jį  visai ramiai, analizuodamas j į, 
tarytum pirmą kartą pamatęs šį žmogų savo ūkyje. Toks jis jam atrodė svetimas šią valandą. 
    Eimutis labai norėjo, kad vėjas tikrai išblaškytų žiežirbas ir uždegtų sodybą. Kad nors tokiu fiziniu būdu galima būtų išdildyti 
kiek praeitį. Jis labai buvo susirūpinęs, ar sodyba tikrai užsidegs. Vėjas jam atrodė per lėtas ir neveiklus. 
    Bet klojimas degė vis labiau. Aplink jį  šokinėjo jau kažin kokie žmonės. Kaip kokie laukiniai kariai, pralaimėto karo šokį 
betrypsnodami. Negalima buvo abejoti, kad ir kitos trobos tuoj užsidegs. 
    Vėjas buvo vienintelis Eimučio draugas šią valandą. 
    Petras Eimutis įėjo lėtai į seklyčią, paėmė keletą kelionei reikalingų daiktų  ir dokumentų. Sumetęs šį šlamštą į valizą, jis išėjo 
į miestą. Tarytum jo šita kelionė seniai jau buvo numatyta ir ją visai lengva vykdyti. 
    Švito. 
    Traukiniai turėjo tuojau pradėti eiti Kauno stotyje. Vis vien į kurią pusę. 
    Jis norėjo šią valandą atsigręžti bei pasižiūrėti į savo sodybą. Jis buvo įsitikinęs, kad jo draugas - įniršęs vėjas - drasko kiek 
įmanydamas trobas ir netrukus baigs jo pradėtą darbą. 
    Petras Eimutis priėjo upę, kur vasara žmonės keliaudavo kareivių  užtiesiamu pontonu, dabar pavaduojamu ledo. Jis 
susikaupė  valandėlę kaip su savo tėvyne atsisveikinęs žmogus. Prieš kelerius metus jis taip skubėjo čionai, prie šito tilto, 
norėdamas sutikti vieną moterį, kurią dabar taip staiga apleidžia. 
    Kauno miestas jau buvo nubudęs. 
    Kepykla, vadinama "turkų", jau buvo atdara. Pilna prigriauta languose ir ant stalų skaisčiai pagruzdintų, it nulakuotų, kvapių 
pyragaičių  ir pyragų. Jis žinojo, kad tai rusų  - turkų  karo metu paimti belaisviai dabar duoną čia kepa, kitados jų  įsteigtoje 
kepykloje... "Iš kur jie galėtų būti kilę? Irgi žmonės..." 
    Kauno gatvėmis jau ėjo valdininkai, daugiausia - geležinkelio ir kiti, menkesnio kalibro; žydės it nėščios tempė dideles, vos 
pavelkamas pintines su skaisčia, ką tik iškepta duona. Prie užsisukimo džangsėjo konkė. 
    Eimučiui, šią  valandą kažkaip sarkastiškai ir fantastingai nusiteikusiam, atrodė, kad Kauno konkė  pleška kaip pasiutusi. 
Pilkas arklys (į Kauno konkę tekinkomas tik vienas arklys), nesiekdamas žemės, pleška gatvės užsisukime iš senojo miesto į 
naująjį. Tik akyse sumarguliavo. Kaip karuselėje ar baltai nudažytas švino arkliukas žaislelyje tik ūžia, net mirksi akyse iš to 
greitumo. 



    Taip pat atsistojo namai aukštielninki, kaip dabar futuristų piešiama. Žmonės žingsniavo, lyg skubiai pastūmėti vienu kartu 
visoje gatvėje ir vėl staiga sustabdyti, kaip dabar kad rodo filme, kuris tuomet buvo dar nežinomas, arba kaip dabar kad esti 
gedulo minutę staiga visiems sustojus kaip sužavėtiems ir vėl taip keistai visiems imant iš karto judėti, kalbėti ir eiti. 
    Petras Eimutis, pasirinkęs sau vietą  vagone prie lango ir žiūrėdamas į  nubudusias rytmečio apylinkes, pats kaip ir 
pralinksmėjo. 
    Beprisimindamas savo berną, jis net nusijuokė: - Velnio šeinė katarinka... 
    Jis žinojo, kad daugiau taip kalbėti ir galvoti jis nebeturės progos. Baigta! Jis visai užsimiršo, bežiūrinėdamas žiemos 
rytmečio apylinkes, tarytum pirmą kartą jas būtų išvydęs. Kaip turistas. Tokios jam pasirodė skaisčios jos, tarytum keli švelniai 
paimti tildančios muzikos akordai. 

    Ateityje - tik skaidri senatvė. Ir kelionė. 
    Petras Eimutis, besitrankydamas po pasaulį, pagaliau atsidūrė Alžyre. Čia nutarė jis galutinai sustoti ir apsikasti. 
    Miestas gyventi nėra nei patogus, nei per daug įdomus. Kaitra. Eimutis net suspėjo surasti sau pažįstamų žmonių mieste. 
Tiesa, labai panašių  į Merkelienę Kaune. 
    Jis visai nesistebėtų sutikęs ją vieną gražia dieną čionai, prie kurios krautuvės rentinio. Bet apie ją, žinoma, jie neturi jokių 
žinių. 
    Kartkartėmis, užeidamas pas laikrodininką Ziferblatą pataisyti savo laikrodžio, jis kaip kokiame klube dažniausiai sutinka 
tenai siuvėja Kabačniką  ir mėsininką Lichtenšteiną, - tai vis iš Lietuvos išemigravę  žydai. Jis mėgsta su jais išsišnekėti apie 
Lietuvos praeitį  ar apie Lietuvos gamtos grožybes. Jie visi myli savo tėvų  dabar apleistą  šalį  ir visai patvariai yra prie jos 
prisirišę. 
    Dabar Eimutis rašo Lietuvos teisės istoriją, žinoma, daugiausia dėl savo užgaidos. 

VAIKAS 

    Vagys įšliaužė į bažnyčią. 
    Tai įvyko ne be didesnių jiems kliūčių ir vargo. Iš pradžių saugiai reikėjo išlaužti bažnyčios langą, nusileisti virve į vargonus, o 
iš ten, įsikibus vien rankomis į  laiptų paramą, nusileisti apačion į bažnyčią, nes pačių  laiptų protarpyje buvo dvejos užrakintos 
durelės, ir jų laužti nebuvo prasmės. 
    Nusileidę žemyn vagys pasijuto atlikę svarbesniąją dalį  darbo. Eidami geru papročiu ir prilygdami darbininkams, jie susėdo 
bobinčiuje ir užsirūkė pypkes. 
    Bažnyčią  jie seniai tykojo, buvo kaip ir įvargę; tad verčiau pypkę  užrūkyti tokioje saugioje vietoje kaip čia, bet ne 
bažnytkiemio neatsargioje aikštelėje ar viensėdžio laukuose. 
    Šiem dviem kolegoms berūkant skanias pypkes, užėjo ant seilės noras pasišnekučiuoti ir, taip sakant, savo garbingas 
jaunystės dienas prisiminti. O prisiminti buvo ko! Ir vienam, ir antram buvo paliktas ne vienas randas ir defektas veide ir kūno 
sąnariuose, užfiksavęs senų įvykių datas. Tik pradėk! Juo labiau kad bažnytkiemis su pačiu zakristijonu, bažnyčios saugotoju, 
buvo sumigęs, o klebonas, kad ir tebevartė savo miegamajame, užsižibinęs šviesą, knygas ar pinigus skaitė, lyg ponu dėtas, bet 
ir jis šią valandą mažiausiai tebuvo pavojingas. 
    Čia nė šuva nesulos, o pasibelsti ir vagiui reikalinga. 
    Bažnytkiemis buvo Žemaičių  žiemiuose, kukliai susigūžęs neįbrendamose giriose, pagal vieną  traktą  į Prūsus, netoli nuo 
sienos. 
    Bažnyčia, karčema pakelėje ir kelios viensėdžio trobelės, tai ir viskas. Nelyginant keli baravykai, įsmeigti po eglišakiu. Iš 
tolo niekas nė nenuvoktų, kad čia trobų esama ir žmonių gyvenama. 
    Klebonas, jau įpusėjęs antrąją  savo gyvenimo dalį, buvo prityręs ir užgrūdytas žmogus. Jis visiškai tinkamai galėtų 
simbolizuoti ąžuolo kamieną, - toks patvarus jis pats buvo. Senovės pažiūrų  ir tvarkos žmogus, šio bažnytkiemio klebonas 
mėgdavo ir pats žmonėse aiškumą  ir reikalaudavo iš žmonių drausmės ir paklusnumo. Pats tai darydavo, ir pats to iš žmonių 
reikalaudavo. Parapijonys, kad ir privengdavo jo, teikė vis dėlto ganėtinai jam pagarbos, o suteikę "dešimtinę", sprukdavo kur 
kuris tamsiomis giriomis namon. Žmonės dabodavo ir nemėgdavo, kai "klebonėlis" įtartinai imdavo švytuoti savo gumbine 
lazda. Dievas žino, kokios keistos fantazijos galėtų kartais įgauti šitas atbukęs pagalys. 
    Visame kame pirmiausia tvarka ir daiktų rėda. Todėl žmonės, pasišėrę arklius, greitomis sprukdavo namon. 
    Be reikiamų bažnyčiai ir klebonijai tarnų ir tinkamo jų asistentų personalo, į šią pastogę buvo įleistas dar vienas silpnadvasis 
vaikėzas dvėsena. Tolimas kunigo giminė  ir našlaitis. Kunigas tarėsi darąs tinkamą Dievui darbą, priimdamas našlaitį  į  savo 
pastogę  ir suteikdamas jam maisto ir mokslo. Vaikas buvo tiek įlavintas, jog galėdavo nemirktelėdamas atsakinėti visais 
apologetikos bei dogmatikos klausimais. Tai buvo mažas kunigėlis. Šitaip ir žmonių buvo pravardžiuojamas. Jis buvo tarytum 
gyvas bažnyčios inventorius. 
    Jaunystės džiaugsmo ir vaikų žaidimų  jis kaip ir nežinojo, nebent vogčiomis. Mokslo tikslui išdžiovinta herbariumo gėlė. Ko 



tik neiškentė jo vargšė galva! 
    Jis galėjo, pavyzdžiui, bet kam tiksliai paai škinti, nemirktelėjęs akimi, jog krikštijamasis vaikas, kunigo per krikštą 
klausiamas: "Ko geidi iš Dievo Bažnyčios?", atsakydavo: "Tikėjimo". - "Tikėjimas ką  tau duoda? - "Gyvenimą  amžiną!" 
Paskum jau eidavo kaip ir linksmesni posmai - velnio prakeikimas: "Prakeiktas velne, prisipažink savo nuodėmę!" Trečiasis 
asmuo, būtent keikiamasis velnias, nebūtinai turėjo pats figūruoti. Jo nusižengimas ir nuodėmė būdavo ganėtinai konstatuojami 
aprioriškai. Jis pats būdavo reikalingas dėl platesnio vaizdo. 
    Ūkininkai dėl suprantamų  priežasčių  turėdavo sufleruoti savo krikštasūniams. Neduok tu, Viešpatie, nesusivokti kokiam 
grubeikai ir vietoje nustatytos formulės: "Ko geidi?" - "Tikėjimo" - atsakyti: "Gyvenimo amžino", o daugumas taip ir 
atsakydavo, tiesioginai ištrenkdami kunigui iš rankų  tolimesnes apeigų  formules ir už kokį  neakyvumą  patys dažniausiai 
atsidurdami ties pačiu "amžinuoju gyvenimu". Ko ta baimė nepridarydavo žmonėms! Nors šiaip jau žmonės, rodos, buvo 
nepaiki. 
    Todėl vaikas, nujausdamas tokios nedermės galimumą, atsidėjęs iš anksto mokydavo "kūmus", kaip reikia atsakyti kunigui. 
Juos išmokęs, mielai jų  būdavo apdovanojamas "ditke" ir tuo būdu užkirsdavo kelia baimės psichozei. Ūkininkus darydavo 
drąsius, perleisdamas jiems savo žinios dalelę, ir bažnyčioje būdavo amžina harmonija. 
    Vaikas ir kunigas eidavo dažnai į paliegėlius ir ligonis. Vaikas, hipozu, švęstu vandeniu nešinas, teiraudavos dažnai iš kunigo 
apologetiškų žinių, o kunigas, apsivilkęs kamža, kuri turėjo reikšti: "angelas danguje", mielai koreguodavo vaiką ir atsakinėdavo 
vaikui įprastu kunigui rūstumu, atsiradus kokių netikslumų vaiko pažiūroje. 
    Kunigo kartais apkamšaliojamas ir apstumdomas už nerangumą, pavyzdžiui, kunigui susivėlinus į mišias, o vaikui dedant albą 
ir juostą ant kaklo, vaikas žinodavo, kad šita juosta - nebe juosta, bet "susivaldymas". 
    Vaikas žinojo taip pat, kad užmaunama ant rankos makšnelė atlapas, tai senovės skepeta ašaroms šluostyti. Ir kad Didįjį 
Ketvirtadienį  išvarstomi visi žibintai, tai - išsižadėjimas visų  pažibų  ir garbės išsižadėjimo ženklas. Nors pačių  jau žibintų, 
žinoma, nederėjo išsižadėti ar nudėti kur. 
    Vaikui savaime buvo aišku, kad, per mišias kunigui tariant stebuklingus žodžius, ant altoriaus nužengia patsai Dievas kūno 
pavidalu. Jis veik iki realumo įsivaizduodavo tą nekalčiausiąjį  avinėlį, nužengiantį ant altoriaus. Tik nepašvęstieji negali jo regėti. 
Netikintieji gi, palietę jį - patys žūtų. 
    Taip pat žinojo, kad žegnojimasis buvo sumanytas vieno seno pono, vardu Tertulijono. 
    Jis žinojo viską. 
    Jis gyveno abstraktais. 
    Kad ir pasirinkdavo jis iš dėdžių  ditkių, bet turtuoliu ar praktiku pavadinti jo nebuvo galima. Ilgainiui jis net su vaikais 
nustojo visai žaidęs. Tuo tarpu kunigas vadindavo jį  nuolat "palaidūnu" ir "icliu". Nors iš tiesų kunigas taip bjauriai nemanydavo 
apie jį. Bet šios hiperbolės tebuvo vien tam tikros pedagoginės sistemos lytys. Kad vaikas giriamas neimtų  ir neištvirktų. Nors 
ir darė vaikas pažangos, bet tikro takto dėlei jis beveik niekuomet nebuvo giriamas. Vaikas būdavo mušamas. Šiaip iš jo maža 
kas gera teišeitų. 
    Vaikas buvo kaip ir apkurtęs, užsidaręs savo kevale. Jis gyveno bažnyčia ir bažnyčioje. Todėl jis taip puikiai mokėdavo 
pamokyti kitus "monstrancijos" jam iš sodžiaus atvedamus vaikus, dar nekirptus avinus. 
    Pamokyti juos patarnauti mišioms ir lotyniškus tekstus tarti. Nors ir labai žemaitiška tarme būdavo tariami jo lotynų tekstai ir 
skirdavos kiek nuo įstabios senovės Romos gerųjų  dėdžių  tekstų, tačiau jis savo kalba buvo pakankamai geras prastiems 
žmonėms pasiklausyti ir išgirsti. Kunigui širdžiai suminkštinti ir žmonėms ašaroms išspausti. Ši prekė būdavo perkama gryna 
moneta. 
    "Toks angelėlis!" - iki koktumo kartodavo moterys, bežiūrėdamos į baltai apsivilkusį, mišioms patarnaujantį vaiką. Nes, kaip 
visiems yra gerai žinoma, angelai vilki baltai, o savitarpy kalbasi lotyniškai. 
    Apkurtusioje vaiko galvoje, vien palietus Dievo tarnybos sritį, tuojau puikiai pradėdavo veikti tekinėliai. 

    Klebonija stovėjo atstu tankiame sode, tokiame tamsiame vakarais. 
    Pabeldus kokiam paklydėliui žmogui vakare į  klebonijos duris, pirmiausia būdavo išritinama sunkioji fortecos patranka - 
klebonijos šeimininkė. Ji kaip rankinėmis granatomis pradėdavo svaidyti savo žodžiais iš anapus pakelto tilto - aklinai uždarytų 
durų. 
    - Kas? Kuriuo reikalu? Kodėl, vėlyba valanda. Klebonėlio nėra namie. Sustoti? Arklius pasiganyti? Yra - karčema! 
    Jei ir tat negelbėdavo, o "gosposei" pradingus, vis dėlto tvirtovės durys būdavo gulamos lengvatikių ir paikių žmonių, jiems 
stuksenant botkočiais ir kitais pabūklais į  duris, girgždinant durų  rankeną  ir spardant kleboniškų  durų  apačias, tada iš 
apgulamos klebonijos vidaus būdavo išvelkamas patsai tarūnas - be reikalo pajudintas klebonėlis. Jis būdavo tada pavojingas. 
Jis tada patsai imdavo stuksenti gumbine lazda į  priebučio grindis ir jau nebe falcetu ar kokiu kontraltu, kaip paikiai haubicai 
pridera, bet tikru bosu riktelėdavo: 
    - Kunigo nėra namie! 
    - Paklydot? Rodiklis sulūžo, besileidžiant nuo kalno? Žiūrėkit, kad kas kitas jums nesulūžtų! Neišmanėliai! Čia klebonija. 



Yra žydų karčema! 
    Bum! Bum! Lazda akompanuodavo į ąžuolines priebučio grindis, suvertas kaltinėmis vinimis, kaip pridera padoriam senovės 
mada darytam daiktui. Užtekdavo kelių pirmųjų impozantiškų kunigo balso gaidų, kad mužikėlis daugiau nebesikivirčytų. 
    Laiku sveikas išsinešdavo savo kailį, surasdavo tikrai nurodomą karčemą  ir tenai pasitaisydavo savo kelionėje sužalotą 
rodiklį. 
    Karčemoje visuomet svildavo virtuvas, ant tapčanų  nuolat tysodavo žydai, įvairių  amžių  vyrai, vienos giminės atžala, 
kaitindami savo kojinėtas ir aukštai iškeltas kojas prie baltintos ir visuomet karštos krosnies. Nežinia, iš ko jie begyvena, kojas 
nuolat prie krosnies bešildydami, bet visuomet yra apsirengę ir, matyti, pavalgę. 
    O pakeltos kartą fortecos tiltas niekuomet nenusileisdavo. 
    Toksai atsargumas buvo visai vietoje. Taip elgtis klebonas tur ėjo visiško pamato. Ypač  po vieno šiurpaus įvykio 
klebonijoje. 
    Giriose gyvenąs kunigas - kaip kunigas, žmogus platesnio akiračio ir intuicijų, mėgdavo seniau dažnai susitikti su žmonėmis. 
Dažniausiai tokiais pat visur buvusiais ir pasaulį pažinusiais, kaip ir jis, ir tarti su jais vieną kitą vertą žodį. Kiekvienas platesnių 
intencijų žmogus turi miklinti ir gimnastikuoti savo protą. 
    Kartą  tokiu maloniu konservatorium, sielos gaivintoju buvo vienas vengras vertelga, atkeliavęs su dviem prekių  vežimais į 
kleboniją ir, kaip irgi platesnio akiračio žmogus, kunigo buvo mielai įsileistas. Davė pastogės jam, arkliams, jo tarnui, neminint 
jau pačių prekių priglaudimo. 
    Šitokiais beapsilankančiais pirkliais grosistais, kaip jie patys save dažniausiai vadindavo - "vengrais", tikromis Paryžiaus 
kilnojamomis parodomis, gėrėdavos ir patys didesniųjų dvarų ponai ir laikydavo net už garbę priimti juos ir tinkamai pavaišinti. 
Net kai kurių dvarų chronologijos metmenys būdavo nustatomi nuo vengro apsilankymo dienos. 
    - Mūsų Anusytė gimė, kai atsilankė vengras! 
    - Penktą dieną nuo vengro apsilankymo buvo asesoriaus sulicituota Podgajuvka! 
    Tokios ir kitos svarbios reikšmės turėdavo kartais vengrai didžponių dvarų gyvenime. 
    Tad ir kunigui, pasitikus vengrą, teko juo pasitikėti ir pasigėrėti, ypač pamačius tokį  svarbų  pažiūrėti žmogų. Su stambiu 
aukso žiedu ant piršto, įstatytais aukso dantimis, visiška retenybe tada klebono giriose, ir kitokiomis aukso pa žibomis 
kaklaryšyje, krūtinėje, manketų sagose bei kitokiose įprastose ir mažiau įprastose vietose. 
    Tiesą pasakius, tie aukso dantys pirmiausia ir bus suėdę kunigą. Žmogus su visa savo menkybe turi įprasto patraukimo 
pasiduoti aukso ir mamonos žavėjimui. Vengro aukso dantys buvo kunigo prapultis. Jie buvo tokia retenybė tada. 
    Vengras - kaip vengras, geriau pagalvojus, kas ten jį galėtų sukontroliuoti. Bet pasisakęs esąs katalikas, tuo pats sau suteikė 
kunigo akyse geros atestacijos. Kunigas atsidėjęs klausinėjo apie svetimų kraštų katalikybę ir svetimų kraštų buitį  ir papročius. 
Tai daryti juo labiau pritiko kunigui, kad tuo metu žmonės neturėjo keisto ir nedėkingo įpročio siųsdintis į  namus įkyrių 
laikraščių su mažiau ar daugiau patikimomis juose žiniomis iš plataus pasaulio. Gyvam žodžiui - pirmenybė! 
    Vengras vertelga, kaip ir malonę rodydamas savo globėjui kunigui, pradėjo kaip ir nenoromis rodinėti savo pakų turtus. 
    - Šilko gobtuvai! 
    - Madepolamas. 
    - Crepe de Chine! 
    - Ninon! 
    - Charmeuse, atlasas. 
    - Satin. 
    - Chiffon.. 
    Juo tolyn, juo vis skubiau. 
    - Ne! Ne! - rūsčiai atsakinėjo gumbinė kunigo lazda. Ji aiškiai sakė: "Nereikia!" 
    Lazda pyko. Ir erzinama šiais svetimais, niekam nesuprantamais žodžiais. Aiškumo! Pirmiausia - aiškumo ir rimties. 
    Kunigas sėdėjo patogiai fotelyje, pledu užklotomis kojomis ir atsiurbdamas iš reto gurkšnį arbatos, sumaišytos su avietėmis. 
Vengras nebeturėjo laiko to daryti, nors ir jam buvo arbatos pripilta. 
    Kad būtų suteikta dvasiškos emocijos ir kitai klebonijos tarnybai, į  seklyčią buvo įsileisti su tam tikromis prerogatyvomis ir 
kiti klebonijos žmonės, kurie sustojo pusračiu kampe, su tinkamu padorumu ir atstu nuo klebono krėslo. Kiekvienas juk turi šį 
tą pamatyti pasaulyje. 
    Vaidmuo galėjo plėtotis nekliudomas. 
    Žmonėms buvo suteikta tiek žiūrėjimo ir džiaugsmingo nusistebėjimo ir net tylių  ašarų, kunigui liepiant vis toliau rodyti 
daiktus, o šeimininkei instinktyviai vis betiesiant ranką prie kokio "madepolamo" (liautis tai daryti jai trūko jėgos). Bet kunigo 
skeptras, kaip kokia gvardijos tambūrmažoro iškelta lazda, vis liepė imti dar aukštesnes, dar naujesnes gaidas. 
    - Maroquin! 
    - Serdepolan! 
    - Astracan! 



    - Peniuaras, čenčilių blama... 
    - Įsukamas garvežys vaikams, su vagonėliais... 
    - Cigarų rūkiklis... Stop. 
    - Atidėti į šalį. Pažiūrėsime! - kalbėjo lazda. 
    - Šiltas pledas! 
    - Atidėti... 
    - Apsiaustai. 
    - Šilko korsetai! 
    - Šilko combination... 
    - Hi hi... - atsiprašinėjo mandagiai vertelga antakius sutraukusio kunigo. 
    Ne kunigui tokie daiktai. Moterų skuduručiai, pablizgučiai. Šilkas. 
    - Albumai, skustuvai, pjautuvai, žibintuvai, apyrankės! - be nuovargio peržiūrinėjo savo daiktus vengras. Kaip į  kokį 
Budapeštą visus vienu rankos mojimu nukėlęs. 
    Jis geriausiai žinojo klebonijas ir dvarus, savo prekes tedėstė  gražių  manierų  ir satisfakcijos dėlei, o ne dėl kažkokio 
uždarbio. Kartą  taręs kainą, jis neatsileisdavo. Kiekviena, nors mažiausia, pastanga nuderėti galėdavo nebepataisomai 
pagadinti vengrui nuotaiką, o to paprastai visi vengdavo. 
    Tarnams ir tarnaitėms ta žiūra įvarė nakčia nepaprastų  ir fantastiškų sapnų. Kai kurie visai negalėjo tą naktį  užmigti prisigėrę 
pasiutiškų įspūdžių. 
    O vis dėlto dar pati didžioji skrynia turėjo būti atidaryta tik rytoj. Šiandie buvo - vien foršmakas! 
    Pačiu kaitriuoju nakties įmygiu klebono seklyčioje pradėjo staiga loti "pakajavas" šuo, nežinia kodėl "Malčiku" vadinamas. 
Jo balsas buvo kaip skambalėlis ir tarytum turėjo trūkti. 
    Protarpiais šuva net ūkčiojo, taip jis persiėmęs buvo tuo savo alasu. 
    Alasuoti nakčia kunigo seklyčioje buvo pavojinga. 
    Pirma pašoko iš miegų kunigo šeimininkė ir ėmė malšinti šunį. 
    Šitoksai negerbimas šio namo ir šios valandos, šeimininkė jautė, brangiai gal atsieiti šunio kailiui. O podraug, kol dar ne vėlu, 
reikia gelbėti ir savo kailį. 
    Bet kur ten šuva! Kartą  įsileidęs, savo keistais šunies sumetimais nė nemanė  liautis ir pasiduoti žmonėms. Prikibęs prie 
skrynios, jis buvo nuo jos nebeatplėšiamas. 
    - Malčik, Malčik... 
    - Mal-čik! - pati labiausiai nusigandusi, rėkė šeimininkė. 
    - Tetulėle, žiūrėk, čia skylių  esama prigraižyta! - pasakė nubudęs pusberniukas. Jis ką  tik buvo besušniuręs drauge su 
žąsimis užpečkyje pirkioje. Jis buvo prikeltas šunies. Jis buvo gudrus vaikas. 
    - Kokios čia skylės... 
    Sugirgždo durys. Dar įėjo piemenė ir merga. Žmonės kėlėsi. 
    Visa tat turėjo baigtis blogiausiais išdaviniais pačiam staugėjui ir žmonėms. Pabaudos valanda artinos. 
    Įėjo pagaliau ir pats kunigas. Vaiko augintinio prikeltas ir jo žibinamas. Didžiai įmigęs ir rūstaująs. 
    Jis nieko nepaklausė, tik sušnairavo rūsčiai į visus. To pakako. Visi nudelbė akis kaip nudilginti. Nelaimė buvo čia pat. 
    - Šuo laukan! - rimtai trinktelėjo lazda. 
    Bet šuo, kad ir užgautas, nė  nežvilgterėjo į  kunigą, stovintį  visu savo rūstumu, nakties apvalkalais. Dėl to dar rūstesnį 
atrodantį. Šuniukas raižė  kojomis seklyčios grindis, čypė, uostė, urzgė  ir vėl, straktelėdamas atgal, puldavo prie didžiulės 
skrynios, tarytum norėdamas ją suėsti. 
    - Kunigėli, čia skylių pribadyta! - drąsiai atsiliepė pusbernis. 
    Skrynia pasirodė kunigui įtartina. Jis, patempęs lūpą, sumurmėjo: 
    - Atidarykite man skrynią! 
    O pats stovėjo vienmarškinis, sunertomis ant krūtinės rankomis ir vienoje rankoje laikydamas lazdą. Kaip koks susimąstęs 
Napoleonas. 
    Keli šių namų aborigenai, tarnai ir tarnaitės, puolė prie skrynios - timp timp - skrynios antvožalas nė iš vietos. 
    - Atneškite man kirvį! - Visi puolė vykdyti savo valdovo paliepimo. 
    Kai tik buvo sugraibytas ir atneštas kirvis, pati skrynia atsidarė  ir joje atsistojo žmogus su stiletu rankoje. Žmonės net 
ūžtelėjo į  pakampius. Bet kunigas nebuvo pliuškis. Ilgai negalvodamas, jis movė savo lazda vagiui per galvą. Šis svirstelėjo ir, 
linksmai nusišypsojęs, turbūt sustojus visiems centrams galvoje veikti, susmigo ant skrynios dugno. J į  uždarė  skrynioje ir 
uždarytą skrynioje atidavė paskum vyriausybei. 
    Po kelių dienų buvo sugautas ir antrasis. Jau tikrasis vadas, suspėjęs pasprukti su savo arkliu į girias. Bet, pamėginęs daryti 
pastangų "pabėgti", buvo sargybos nuknekcytas ir jau nebegyvas atvežtas į kalėjimą. 



    Įsilaužę šiandien į bažnyčią vagys ramiausiai sau šnekučiavos. 
    Jie abu buvo stambios sudėties, pajuodavę ir apžėlę. Tokie kaip paprastai yra vaidinami blogesnės rūšies operetėse vagys, o 
šiuo atveju - labai panašūs į aprūkusius sodžiaus kalvius. 
    Vieno vagies akis seniai buvo išmušta ir išvarvėjusi. Jis težiūrėjo, žmogus, viena savo beblyksnojančia ir tamsia akimi, 
pražilusių antakių kaip skliautų užsklęsta, ir darė žmonėms dvigubo efekto savo akimi. 
    Vagies akis buvo nejauki. 
    Nors šiaip jau jis visas buvo gan liesas ir net kiek įdubusia krūtine gyslius. 
    Vagys kalbėjo apie prietarus. Taip elgtis jiems atrodė kaip ir tinkamiau bažnyčioje. 
    Antras, tikras kontrastas pirmajam, buvo nusipenėjęs, plačiu veidu ir įraudęs. 
    Labai panašus į  elgetą, kuriam visuomet labai gerai sekasi ir kuris paprastai yra vežiojamas vežimėliu, dėl to toks nutukęs. 
Buvo toks sukaitęs, kaip ties žarijomis ilgai stovėjęs žmogus. Jis pasakė: 
    - Kartais daikto negali paimti rankomis. Jis kaip užburtas! 
    - Man nėra užburto daikto! 
    Jis ištraukė iš užančio ir nutrenkė į aslą peilį. 
    - Aš galėčiau šituo štai viską priveikti! - pasakė išvarvėjusi akis. 
    Jo kolega nesutiko su juo. 
    Kartą  jis, pilvazas, buvęs nuėjęs į  grovų Zaleskių, koplyčią neseniai mirusio Zaleskio karsto aplankyti. Vieną kitą karstą 
pavykę atplėšti kuo gražiausiai, buvęs jau prisirankiojęs branzolečių bei žiedų ir pačius aukso dantis senajam Zaleskiui belupąs, 
bet staiga koplytėlės varpas pradėjęs kaukti. Vagis nubaidytas pradėjęs blaškytis į visas puses. Bet koplytėlės durų nerandąs. 
    - Reikėjo nusigąsti! Ar nežinai, kad tai nabašninkams skambutis! 
    - Nabašninkams skambutis? 
    - Ponai mirdami įsitaiso rūsyse sau skambučius. Jei kuris atgytų, kad galėtų sau prisišaukti liokajų. Mat ne visi ponai iš karto 
miršta. 
    - O dar turbūt nusigandai! 
    Nusigandai! Ištrūkęs iš koplytėlės, žiūriu - nei čia durų, nei čia kapinių. Tuščias laukas, keli žabarai išaugę, o žiedai iš kišenių 
išgraibstyti, neliko nė vieno! O žandai subraižyti: žinai, numirėliams nagai auga! 
    - Nagai auga... Akmenys laukuose auga, o ne nagai! - pasipiktino jis savo draugo obskurantiškumu.- O man nėra jokių 
burtų! Jei aš norėčiau, galėčiau štai šituo peiliu suraižyti duoną altoriuje, ir nieko man neatsitiktų. 
    Jie šnekučiavosi kaip du klubo nariai. 
    Vienakis, įdubusia krūtine, ant kurios iš abiejų  griovelių  pusių  augo plaukų  samanos, tarytum tyčia nugrimuotas piratas 
akiplėša, į  sceną  išleistas, mėgino savo sugrubusiu nykščiu pritekinto trikampio peilio ašmenis adatos smailumo.- Ar ims? Ar 
dar, vadinas, ir ateityje galės būti pavartotas šis pabūklas? 
    Mirkčiojanti ties altorium amžinoji ugnis skleidė asloje tamsų judantį  ratą, pasiųsdama kelis draugingus spindulius nuo savęs 
variniam, bebliksnojančiam sietynui. Klevų  šakos šventoriuje beldėsi į  gotiškus pailgus bažnytėlės langus ir vieni tepriminė 
juodąją naktį  ir aną svietiškąjį pasaulį. 
    - Duona, ne duona, o kartais gali pavirsti švenčiausiuoju avinėliu! - jis žinąs vieną atsitikimą vienoje parapijoje, kaip sėbras 
rėžtelėjęs peiliu duoną  altoriuje, o ši trykstelėjusi krauju ir pavirtusi avinėliu. Toks baltas kaip išpraustas, garbiniuotas, ir 
bliauna! Mė-ė-ė! 
    - Esi neišmanėlis! Kvailas, kas tokius niekus kalba, o dar kvailesnis, kas juos kartoja. 
    Abu vagys susikūprinę leidosi pusiau risčiomis per bažnyčią. Pirmas drūtasis vagis, išvertęs pilvą, net pūkšnojo iš to savo 
raudonumo ir drūtumo. Paskui jį žengė drąsesnysis, gyslius, tekintu peiliu bebliksnojąs, su savo drąsiu vienos akies žvilgsniu. 
    Altorius, amžinos ugnies įšviečiamas, net žėrėjo. Toks jis majestotingas ir nepaprastas buvo šią valandą. 
    Nors ir žmogaus ranka buvo padarytas Dievo kūnui gyventi šis altorėlis, bet jis seniai buvo nustojęs žemiškos reikšmės. 
Toks jis visas buvo įvairiaspalvis, įauksintas, įsukamas, su įvairiomis atskiromis koplytėlėmis. Skaisčiomis dangiškomis 
spalvomis išpuoštas. 
    Tik rasi pačioje bažnyčioje vargonų  grojimo betrūko. Šiaip jau smilkalų  kvapo, aukštinančio žmogaus sielą, buvo dar 
užsilikusio nuo pirmiau. 
    Nors vagys su savo motinų  pienu buvo įžindę misteriją  ir tikėjo, kad didžiajame altoriuje "gyvena" Dievo kūnas, bet jie 
norėjo dabar paimti savo vagiškos spėkos rekordą ir peiliu subadyti sakramentą. Kova buvo didelė. 
    - Kai paliksiu ant servetos subadytą, tegu žmonės pasidžiaugia! 
    Išėmė vagys indą su Švenčiausiuoju ir žiūrinėja jį. Rankos dar jiems neatsitiesė. Jie tvirti. Jie lietė rankomis Švenčiausiąjį. 
    Bet staiga visai garsiai, alaslyvai suskambėjo varpelis mišioms vadinti. Trenkė žaibai. Atsivėrė dangus. Jie rados prakeikti. 
    Varpelio pasaitėlis, kažkieno paliestas, dar siūbavo, ir patsai varpas lingavo. 
    Vagys švystelėjo į šalį; jie buvo didžiai nusiminę. 
    Žiūri - prie pat altoriaus stovi baltai apsivilkęs vaikas. 



    - Kas tu? - dar ne visai drąsiai paklausė raudonveidis. 
    - Aš esu Dievo Avinėlis, kuris naikina žmonių nuodėmes... 
    - Koks tu avinėlis, tu vaikas. Aš tave užmušiu!  
    Tada vaikas paėmė monstranciją ir pakeltomis į dangų akimis prabilo: 

    Konpitieor Dievo omnipotenti - biate Marija semper virgini - biato Mekajeli Arkangelio - biato Joani Baptiste, 
sanktis apostolis Petro et Paulo... 

    Sugrojo vargonai. Bažnyčioje paplito smilkalai. Varpams atsiliepė tikinčiųjų žmonių choras. 
    Vagys priklaupė. Vagys išgirdo daug jiems nesuprantamų, magiškų  žodžių (bažnyčią  jie seniai belankę). Jie net virptelėjo 
nuo šių žodžių. Kad ir suprato jie Petro ir Povilo vardus, visos kalbos suprasti negalėjo. 
    Lotyniškoji vaiko tarmė buvo gana savotiška, bet ji padarė  tinkamo įspūdžio galvažudžiams. Su tokiu įsitikinimu ir sykiu 
tokiu naivumu buvo pasakyta malda. 
    Jie atslūgo. 
    Raudonasis, kad ir buvo užsimojęs peiliu, bet buvo atstumtas stipriai į  šalį  vienakio, išdžiūvėlio. Jis pats parodysiąs, kaip 
reikią elgtis panašiais atvejais! Jis pakėlė ranką ir - didžiausia keistenybė! - jo ranka nesikėlė. Ji buvo nudžiūvusi. Vaikas buvo 
tikrai užburtas. Jis negalėjo užsimoti ant jo. Jis buvo šventas. 
    Peilis iškrito vagiui iš rankos, sužvangėjęs asloje. 
    Vaikas, laikydamas monstranciją, tyliai žengė zakristijos link. Jis geriausiai žinojo, kad monstranciją pirmiausia reikia gelbėti 
nuo ugnelės ir nuo piktų  žmonių, nuo jų  palietimo ir išniekinimo. Šiaip galėtų  ištikti baisios nelaimės visą  kraštą  ir pačią 
bažnyčią. 
    Jis ėjo lėtais, manieruotais žingsniais, visiškai neskubėdamas. 
    Paskui jį sekė lyg užkerėti vagys. Momentas praleistas. 
    Zakristijoje stovėjo kunigas su dviem vyrais ir zakristijonu, žibintuvu šviečiančiu. 
    Pro akmenuotą bažnyčios aslą prabėgo dvi pilkos pelelės. Tai buvo vagys. 
    Jie šūstelėjo prie viškų. Bet kur ten! 
    Jie buvo tuojau sugauti ir šakėmis prie sienos priremti. 
    Kunigas seniai jau ruošėsi prie ligonio. 
    Pasiųstas į  bažnyčią  švęsto vandens, ligoniui reikalingo, vaikas, kaip paprastai, kažkur užtruko. Už tai jis buvo kunigo 
pavadintas negražiu vardu: "rakalis!" 
    Vaikas, bažnyčioje išgirdęs įtartiną brazdėjimą ant viškų prie lango, atsargiai šūstelėjo už altoriaus. Jis suprato, kad tai būta 
vagių. Pirmiausia reikalinga buvo gelbėti monstranciją. Bet monstrancija gelbima visuomet pati žmogų nelaimėse gelbsti. 
    Pasibaisėję žmonės būtų vietoje nudėję piktadarius. Jei kunigas, pabodamas vietos šventumo, nebūtų  įsakęs tuojau nuvesti 
bažnytvagių  į kleboniją ir jų tenai stropiai saugoti. 
    Klebonijoje jie buvo tikrai stropiai "saugomi", net kraujas čiurkšlėmis iš jų varvėjo. Bet ir čia jų pribaigti nebuvo galima, nes 
klebonija vis dėlto nepakankamai toli buvo nuo bažnyčios ir sudarė su ja kaip ir vieną kompleksą. 
    Įvykis bažnyčioje tuojau aplėkė  visą  apylinkę. Net karčemos žydai, kojas ties pečiumi bedžioviną, subėgo į  kleboniją 
(šiuokart jiems buvo leista) stebuklų žiūrėti. 
    Dabar vagys galėjo būti nudėti kokio berno, smarkiau smeigtelėjus šake į  kūną. Niekas nė nesistebėtų, kad taip įvyktų. 
Beliktų  tik krūva mėšlagalių  ir žarnų. Kaip nuo kokio gyvio, žemės šliaužėjo, o ne žmogaus. Bet juos tebaudė dar kunigo 
įsakymas "saugoti", vadinas, - gyvus. 
    Sargai, bestovėdami prie tokių piktadarių, ypač stebėjos, kas būtų, pavyzdžiui, su šių nedorėlių kūnais, jei vagys būtų prariję 
aplotką. Mintis buvo paradoksiška, bet ji juos masino. Nors šie sargų samprotavimai jokios praktiškos reikšmės neturėjo, nes 
nieko tariamo neįvyko, bet, nuolat žiūrint į  tokius baisius žmones, atsiranda ir tokių baisių minčių. 
    Šventvagiai dabar bliksnojo savo akimis. Suvelti ir pabasnoti, keikią ir negalį dovanoti, kam jie turėję tiek eksperimentuoti, o 
nėję  prie darbo įprastu tikslumu. Kvaila užgaida dalyką  patirti bus juos amžinai pražudžiusi. Nors tai ir turėjo būti visų 
drąsiausias jųdviejų žygis. Bevežami giria vagys buvo nudėti. 

PALIKIMAS 

    Eidama to laiko mūsų mada, ir panelė Rozalija, turtingo dvarininko duktė, bajoraitė, ištekėjo už liokajaus. 
    Dar daugiau. Ponia įsimylėjo savo liokajų  taip aistriai ir tokia nuotaika, kaip tai gali atsitikti tik skaisčiame sodžiuje ir visokių 
gėrybių pertekusiame dvare. O ponios dvaras iš tikrųjų toks buvo. 
    Liokajus, o vėliau ponios vyras, buvo liesas žmogelis įdubusiomis akimis ir dar daugiau įdubusia krūtine, dėl kažkokių 
kvėpavimo ar kitų organų defektų. Šiaip jau ponios vyras nepasižymėjo jokiu ypatumu, nebent tuo, kad turėjo juodus, gražius, 



trumpai kerpamus bakenbardus ir pats buvo visai panašus į  ispaną kaballero. Ir tiek! 
    Vietos papročiais iš vietinių vyrų buvo reikalaujama daug daugiau jų apamos bei svorio atžvilgiu, ne vien turėti juodus, gražiai 
pakerpamus bakenbardus ar turėti melancholiškas akis. Ponios vyras kaip tik tokias turėjo. 
    Be to, kaip gero tono pažymys, vietos vyrai turėjo būti bajorų luomo. 
    Bet ponios vyras, kitados sąmoningai pakrikštytas skaisčiu Alberto vardu, ponios supratimu, turėjo kitų, daug svarbesnių 
ypatumų negu bajorystė ar dvarai. Jis ją mylėjo. 
    Ponas Albertas, turėdamas tokį  žymų  socialinį  defektą, nebūdamas bajoras, kaip ir stengėsi užtaisyti tą spragą. Jis nuolat 
buvo įsiknisęs į didžiulę dvaro biblioteką. Joje jis studijavo ponios pranokėjų chronologiją, kantriai auklėdamas viltį, kad galbūt 
ir jo, liokajaus, protėviai kitados, žiloje senovėje, bus prisidėję prie ponios šeimos medžio papuošimo. Labiausiai reikalinga 
patvara. O atsitikti viskas galėjo. Ponia kaip įmanydama inspiravo savo vyrą, nė kiek neabejodama jo kol kas dar hipotezėmis. 
Užtat darbas buvo dvigubai našus. 
    Ponas Albertas rašė dvaro šeimos kroniką. Taip tas vadinosi oficiališkai. 
    O kiti dvaro žmonės besivertė kitais, daug rimtesniais dalykais, negu tirti protėvių praeitį. 
    Kartais p. Albertui tekdavo užsukti ir į  svetimus dvarus, ponios Albertienės genealogijos siūlui nuvedus. Kuo daugiau 
prisikuopdavo medžiagos, tuo dažniau p. Albertui tekdavo susidurti su svetimais žmonėmis bei su jų archyvais. Pono Alberto 
surinkta chronologija visais atžvilgiais turėjo būti pilna ir įdomi. 
    Tuo būdu p. Albertas neleisdavo laiko veltui arba mūsų  apylinkėje įprastu laiku. To laiko aukštesniojo luomo nuostatais 
reikėjo mokėti medžioti, ypač noromis svečiuotis, šokti kontradansus ir kadrilius, o iškilmingais atvejais - šokti polonezus ir 
pavartoti kartais pištalietą savo garbei apginti. Nors tas atsitikdavo rečiau. 
    Albertas buvo romantikas. Didžiai ramaus būdo žmogus, nesidomįs per daug nei luomu, nei dvaro ūkiu, kurs pats savaime 
ėjo, nei šaudomaisiais bei duriamaisiais ginklais, bet daugiausia laiko praleid žiąs ilgais sodžiaus vakarais turtingoje dvaro 
bibliotekoje, kurioje jis buvo tinkamai įsitaisęs savo darbo stalą. Arba ponios alkove, jai romantiškai dainuojant apie senovės 
herojų ištikimybę ir drąsą. 
    - Myli mane? - prasidėdavo ir baigdavos kiekvienas pašnekesys su Albertu. 
    - Amžinai! - atsakydavo herojus. 
    Du atsidūsėjimai, pasiunčiami į pačias patriarchališkos seklyčios palubes, sunkaus ąžuolo papuoštas. 
    Tokiu būdu praeidavo diena, tokiu būdu būtų  praėję daug dienų, jei ponios vyras staiga nebūtų  sugalvojęs ir iškrikęs iš 
paprasto kelio. Jis apsirgo. 
    Gydytojai, ilgai vartalioję ligonį  ir negalėdami surasti ligai tinkamo pavadinimo, perdavė jį bažnyčios globai. Ligonis, kad ir 
nenustatyta liga, mirė. 
    Ponia liko viena. Jos svarbiausias gyvenimo tikslas dingo. 
    Ponia ėmė  liūdėti. Bet kadangi tas darbas negalėjo be galo trukti, ponia vis dažniau ėmė lankyti velionies darbo kambarį, 
tarytum norėdama susisiekti su gyventojais iš anapus karsto. 
    Įeidama į kambarį, ponia palytėdavo daiktus, prie kurių jis dirbdavo, arba balsu su juo kalbėdavos. Jei tada mūsų dvaruose 
būtų  buvusi pakankamai supopuliarizuota teosofijos lygų  ar spiritistų  idėja, ponia, be abejojimo, būtų  buvusi veikliausias jų 
narys. Bet ponia liūdėjo viena ir viena tesikalbėjo balsu su velioniu, įprastu jai rimtumu teiraudamasi apie jo i štikimybę  ir 
pasisekimą aname pasaulyje. 
    Ją žmonės ramino, bet tai, žinoma, nieko negelbėjo. Užuot atsakymo, ji parodydavo dvi suvilgintas juodas akis, skaisčių 
slyvų gražumo, įdelbiamas paprastai į  lubas su sunkiomis ąžuolo puošmenomis. 
    Į  ją  atvažiavo artima jos kaimynė Nastazija. Moterėlė pilno veido, labai apsukri ir gyva, ir gana gra ži. Ji norėjo, kaip 
paprastai, paguosti ją jos liūdesy ir, tarp ko kita, pasisakė ruošianti pokylį  ir norinti, kad Rozalija atsilankytų jos pokylyje. 
    Ponia Rozalija įsižeidė: 
    - Aš liksiu jam amžinai ištikima. Kas ne su manim - mano priešas! 
    Ji stebėjos, kaip tokia mintis galėjo gimti geriausios jos draugės sieloje. 
    - Fiut, vyrai! - norėjo pasakyti skaistaus veidelio poniutė. Bet savo nepasitenkinimą  stilizavo šitaip: "Bene jauna ponia 
visuomet gali likti užsidariusi!" 
    Ji išbučiavo sopulingo veido Rozaliją  ir iškeliavo. Kaimynė, apvaliais pečiais, duobutėmis skruostuose ir kitais godžios 
moterėlės privalumais, tik truktelėjo savo gražiais pečiais ir nusijuokė: 
    - Vyrų  ištikimumas... Pagaliau jei taip ir būtų, tai būtų nenormalu! - Taip sakyti ji turėjo pagrindo. Ji atstovavo linksmesnių 
pažiūrų pasauliui. 
    O Rozalija įėjo į savo a. a. vyro rašomąjį kambarį  ir pratarė i jį balsu: 
    - Juk tu ištikimas, ištikimas, mano Albertai? Ką sako ši bjauri moteris, tai netiesa. 
    Ji mintyse pataisė Albertui jo nusidraikiusį  kaklaryšį. Vieną  kartą ponia, dorodama ant vyro stalo rudens avižų  derliaus 
"statusą" (toks darbas jai vis dėlto retkarčiais tekdavo dirbti), nutolusi nuo avižų  statistikos, žvalgė vyro senoviškąjį  stalą  su 
visokiomis jame inkrustacijomis ir drožmenomis. Šias padabas kaip tik ilgus metelius bus žvalgęs ir jos vyras. Jai pasirodė, kad 



"zefyru" beskrendančios Psichėjos sparneliai buvo lyg nulūžę. Ji palietė vargšę Psichėją. Straktelėjo kažkokia lentelė, atšoko, ir 
pasirodė slaptas stalčius. Apie jį  ji nieko nežinojo! 
    Stalčiuje gulėjo kelios knygos. Ji nudžiugo. Į ją atsiliepė iš anapus gyvenimo jos mylimasis. 
    Ji paėmė vieną knygą. Tai buvo stambus sąsiuvinis voliumo formato, su jos vyro ranka rašyta antrašte: 

KANKINIMOSI KNYGA  

TOMUS IV 

    Ji prispaudė šią brangią knygą prie savo jaunos dar tebedegančios krūtinės. 
    Kankinimosi knyga. Kankinimų? - Argi jos vyras turėjo gyvenime kokių sielvartų? Jis jai nė nesakė. 
    Ji atskleidė kankinimų knygų ketvirto tomo atsitiktinį puslapį. Tai buvo kažkokių laiškų rinkinys. 
    ... "Vien tik tavo drąsa pavyko sulaikyti įsibėgėjusius ir pasiutusius arklius ir tuo būdu išgelbėti mano gyvybę. Šiaip aš 
neįsivaizduoju, kas būtų buvę su mūsų nuodėmingais kūnais, nudardėjusiais kartu su vežimaičiu nuo tokių staigių upės atkrančių 
ir vežimaičiui juos užgulus. Greičiausia nieko nebebūtų  likę, be sutrupėjusių  kaulų  ir be blogos kalbos žmonėse, kam jie 
važinėjo audros metu drauge. Prisipažinsiu, aš mėgstu audras, jos padaro mane geresniu žmogumi ir tikrai apsuka mano biedną 
paikios moters galvelę. Čia daug poezijos, ar ko. Ir tikrai, kuo išaiškinsi mūsų slapstymąsi nuo audros ir lietaus betūnojančioje 
atskirai trakuose daržinaitėje, pilnoje kvapaus šieno. Ak, tas kvapas mane ir dabar tebesvaigina ir tebelinksmina. Tik audra 
galėjo nuguiti mus į  tokią žmonių apleistą trobelę, pilną skaistaus šieno. Aš vėl grįšiu prie pasibaidžiusių arklių. Tik tavo drąsa ir 
sumanumu pavyko išgelbėti mano gyvybė. Gražu buvo žiūrėti, kaip drąsiai tu valdei išsigandusius arklius ir taikei juos čia per 
krūmus, čia paupių pievomis, čia vėl įstatydamas juos į  tikrą paupio vieškelį. Ir lyg tyčia tą dieną nė vieno praeivio nei vežimo 
nepasitikome, kurie būtų  galėję padėti mums sustabdyti įšėlusius arklius, ligi jie patys aprimo, apšilo ir patys sustojo kaip 
liurbiai. Koks tu išbalęs ir išvargęs tada buvai! Bent tai bus man pamoka nesiduoti ateityje bu čiuojamai, besėdint vežime 
giraitėje, paupyje (prisipažinsiu, kad ir tokio simpatingo vyro). Arkliams "ramiai" pešiojant šieną per brizgilų geležis. Matai, kas 
atsitiko. Iš kur tik pasipainiojo žvyruotame vieškelyje bešiurenąs popierio lakštas ar laikraštis, paprastai toks svetimas mūsų 
buityje, nuo kurio arkliai taip pasibaidė. 
    Tai moralė: bučiuotis galima visur ir gal su visais, bet tik ne brikelyje, arkliams "ramiai žolę pešiojant". Retas mūsų apylinkėje 
laikraštis gali juos taip baisiai pabaidyti. Ir dar ne taip aistringai, karštai ir ilgai... Visam kam turi būti tam tikras saikas. 
    Taigi gana "balamuctvų". Baigdama norėjau pasakyti, kad dabar, mielasai Alberte, tu man atrodai..." 
    "Mielasai Alberte?" - Ponia nutirpo, bet nieko nesuprato. 
    "Tu man atrodai dabar visai kitoje šviesoje, negu aš galėjau, taip mažai tave pažindama, įsivaizduoti. Tu nesi joks "saloninis 
kavalierius", bet puikiai atrodai naujai prišienautame šiene, pievose, karklynuose, žaibuojant ir perkūnui trenkiant ir arkliams 
pavojingai ir, rodos, be vilties išsigelbėti, trankant po karklynus vežimaitį. Ten tavo sfera. Bet pagaliau tu nė pats nesistengi per 
daug afišuotis salone. Jis tau įdomus tiek, kiek tu pats juo domiesi. Įsivaizduoju, kaip tu bodiesi kartais savo romantingąja 
povele, kai ji amžinai dūsauja ir niekuomet nebeišsiruošia pavažinėti po karklynus, kai šienaujamas šviežias sienas ir griaustinis 
griaudžia. Toji amžina dūsautoja ir ligūstoji romantikė  (dovanok už mano atvirumą, juk ją pats gerai pažįsti). Kiek kartų  ją 
stengiausi perkalbėti, bet ji nebepataisoma. Iš kur toks tipas? 
    Na, žinok dabar, ką iš tikrųjų aš manau apie tave ir kuo man tapai nuo anos važinėjimo po šienus dienos! 
    Tavo visuomet, tau palanki 
    Nastė. 
    P. S. Aš tikiu, kad laiškas ras tinkamos vietos ugnyje ir nepateks kam nereikia. N." 

    Ponia, šalto prakaito išmušta, nustojusia plakti širdimi, pati save klausinėjo ir pati savimi nebetikėjo. Ištikus žmogų didelei 
nelaimei, jis pasidaro logiškesnis, nuoseklesnis. Taip ir ponia Rozalija pasidarė nuoseklesnė. Kaip retai kada pirma. 
    Ji pažiūrėjo antraštę: "Brangusis Alberte!" Taip! Tai Nastazijos laiškas jos vyrui. Jokio abejojimo negalėjo būti. Jos geriausia 
draugė ir kaimynė Nastazė! 
    Ji pavartė knygą. Tai buvo kažkoks meilės laiškų mišinys. Sistematizuotų  rūšimis, pavardėmis ir datomis. Visai mokslišku 
metodu. Be laiškų, albumas buvo dar prigrūstas kažkokių prikvipusių nosinių, fotografijų, sutrūnijusių gėlių ir kitokio šlamšto. 
    Kituose "tomuose" tas pat. 
    Nastės laiškų buvo dar du. Ne daugiau. Bet jų nei turinys, nei aistra negalėjo prilygti pirmąjį. Tai jo blukus atpasakojimas 
tebuvo. 
    Nastazė ir - "romantiškoji povelė"! 
    To iš jos ji negalėjo tikėtis. Ir dar man atvažiuoti ir kviestis į balių! Bučiuoti man veidą ir žiūrėti stačiai į akis! 
    Ji paskubo nutrinti nosine tą vietą skruoste, kurią buvo pabučiavusi šiandie jos kaimynė. Toks nevalyvumas ir tokios moterys 
šiandie! 



    Ponia Rozalija nutarė atkeršyti savo vyro suvedžiotojai. Išbadyti špilkomis jos akis ir paleisti tokią! Apipilti veidą karboliu! Ji 
parinko pati baisųjį keršto būdą. Šią valandą ji mažiausiai kaltino savo vyrą. 
    Ponia Rozalija parašė tuojau savo kaimynei šitokį  laiškelį: 

    Kadangi aš kitaip nusistačiau dėl baliaus, tad pakvietimą priimu. Būčiau labai dėkinga, jei galėtum pati užsukti ir 
pasiimti mane į balių, paviešėjusi kiek pas mane. 
    Tavo 
    Rozalija. 

    Ji laukė nekantriai savo draugės atvykstant. Tai bus tikras kerštas. Bausmės rūsį  ji buvo galutinai parinkusi. 
    Kaimynė atvyko greičiau, negu ponia Rozalija galėjo laukti. 
    - Kas atsitiko? Ar sergi? 
    - Nė  kiek! Norėjau tik pasimatyti su geriausia savo drauge. S ėskis! Gal čia. Patogiau! - kamšaliojo priegalvius ir, 
sodindama patogiau, kvietė ji savo draugę. Ta net nustebo iš to staigumo. Iš kur tiek ir energijos staiga galėjo jai atsirasti. Ta 
amžinoji melancholikė. Jos akys net blyksnojo šiandie nauja šviesa. 
    Ponia Rozalija tik kvietė, ramino, draudė. 
    Kerštingo peilio ašmenys tik buvo tekinami, tik tekinami. Peilis turėjo tuojau įsismeigti į  nevertos moters širdį, suteikdamas 
jai nepaprasto skausmo ir atkeršydamas. 
    - Kas bus baliuje? 
    - Ot, vis ta pati žalioji jaunuomenė! Žinai. Bet įdomi.  
    Ponia nuėjo į  savo vyro kambarį, paėmė nuo senovės inkrustuoto stalo "veikalą" ir atsinešė su savim. Ji parinko įdomesnę 
vietą ir pakišo kaimynei. Dabar neliks iš jos nė ženklo. Ji pradings. 
    - Bene malonėtum šį albumą... - ji kerštingai pakišo savo draugei jos laišką, rašytą kitados jos vyrui. 
    Kaimynė žvilgteria paskubomis į  laišką, pažįsta savo ranką, atsimena laiško turinį  ir nusimena. Ji net parausta. Dabar ponia 
Rozalija kerštinga. Ji seka kiekvieną savo draugės judesį. 
    - Ar pažinai? Tai tu! Tu buvai pažinusi mano vyrą? Kaimynė  atsistoja. Ji pažiūri visu savo staigumu į  ponią, į  albumą  ir 
pradeda staiga juoktis iš viso vieko. 
    - Tai tam ir pavadinai? 
    - Kad ir buvau susipažinusi su tavo vyru, bet tiek įsivaizduoti negalėjau. Surankioti visus skudurus krūvon ir sunumeruoti! 
    - "Tomus" ketvirtas... 
    Jai taip linksma. Ji net negali besitverti juokais. 
    - Skudurus, laiškus. Niekše! Teisinkis verčiau! - ji taip suspaudžia jai ranką, bemaž įgnybia. 
    - Jis apgaudinėjo mudvi abidvi. Sveikinu! - Nastazija apsisupa rotonda ir atsiduria priebutyje, už durų. Jos nebėr. Ji dingo. 
    - "Tomus"... - dar girdėti jos skaidrus balsas priebutyje. 
    Nei apipilti vitrioliu, nei išbadyti akis, nei kitokiu būdu nubausti Rozalijai nepasiseka. 
    Pirmam keršto šūviui nuėjus niekais, ji apalpsta. 
    Balius. 
    Nastazija nejuokais nustebo. Į  jos pokylį  atvyko ponia Rozalija. Tai keista. Ji laukia kokio negeistino i šsišokimo, jai 
taikomo. Iš savo pusiausvyros nustojusios draugės. Būkštauja ji šį kartą visai rimtai. 
    Padariusi iš savo lūpų kažkokį pigutį žibuoklėlių pundelį, ji, saldutėliai besišypsodama, artinas į savo draugę. 
    Bet kaimynė nemano šiandie nei keršyti, nei jokių scenų daryti. Ponia, nuolat bebendraudama su savo vyru ir norėdama kaip 
ir arčiau prie jo prieiti, pradėjo arčiau susipažinti su žmonėmis, santykiavusiais su jos vyru. Su jo "veikalais". Dabar ji buvo 
perskaičiusi visus, iš viso keturis tomus. Jis atrodė jai dabar kitokioje šviesoje. Dar romantiškesnis. Jis tapo jos herojum. 
    Instinktyviai supratusi jos sopul į, ponia Nastazija tuojau susigriebia ir tyliai paspaud žia savo draugės ranką. Kartu 
išreikšdama jai "kondolenciją" akimis: "Aš tavo tylųjį sopulį atjaučiu!" 
    - Kokie tie vyrai liurbiai! Nė  laiškų  nemoka sudeginti, "tomusai"! - taria šypsodamasi pati sau Nastazija ir bėga į  šokių 
saloną doroti šokin ir prisiplakti prie šokančių. 
    Gedinti ponia ilgai nepajėgia būti draugijoje. Ji, kiek pakuždėjusi ir padūsavusi su senutėmis, išsinešdina iš pokylio namo. 
    Ponia ir vėliau liūdėjo likusi ištikima savo vyrui. Jos teliko šešėlis. Iš kambarių ji beveik neišeidavo. "Kodėl tu man nesakei, 
kad kankinies?" 
    Po kurio laiko buvo pastatytas kapinėse paminklas su užrašu: 

    Lauk manęs, mano vieninteli, 
    aš greit ateisiu į tave. 



PONIA JANINA SUDOCHOLSKIENĖ 

    Janina Sudocholskienė turėjo gražias akis. 
    Be to, ji turėjo gražų profilį. 
    Ypač dėl profilio ji bus padariusi gražią partiją. 
    Ji buvo 9-os klasės muito valdininko žmona. Pati buvo kilusi iš neturtingų, visai neturtingų  kaimo aristokratų. Vyras buvo 
visai pamanomas žmogus, kad ir negalįs pasigirti savo kilimu. Vyro buvo graži pavardė: Sudocholskis. Tat itin pritiko jai. Prie 
akių ir profilio. 
    Be gražių akių bei profilio, ponia Sudocholskienė buvo laibo liemens ir grakščių manierų ponia. Šiandien juodais tevilkinti 
drabužiais, kurie darė ją dar įdomesnę. 
    Be kitokių  ydų  ir klaidų, kad ir nedažnai, bet vis dėlto jos daromų, ponia Sudocholskienė manė  padariusi vieną, pačią 
didžiąją: ji ėmė  ir liko našlė. Našlė  su vienu septynerių metų  vaikėzu ir savo per daug žydromis akimis ir per daug smalsiu 
profiliu kaip našlei. Tikrai pasakius, to neturėjo atsitikti. Juo labiau kad ji vis daugiau ėmė kilti vietos visuomenėje. Ji buvo 9-os 
klasės valdininko žmona. Tat jai taip pritiko. 
    Pastačiusi vyrui paminklą ant kapo su užrašu: "Čia ilsis kūnas 9-os klasės Muito Asesoriaus Filipo Sudocholskio, mirusio 2 
januario 1887 metais", ponia Sudocholskienė visai išsidangino iš miesto. 
    Vaiku ir daiktais vežina, ji išvyko į  sodžių. Dvi valizėlės buvo įmestos į  sodžiaus vežimpalaikį  ir atvežtos sykiu su ponia. Ji 
teisinos maža daiktų tepaėmusi, nes esą jaunai poniai patogiau kilotis sodžiuje be daiktų. 
    Janina Sudocholskienė atvyko į  savo tolimą giminaitį, eksstudentą girininką Vladą Pridotką. Tiek tolimą, jog ji pati, ūmai 
kieno užklupta, nebūtų pajėgusi tikrai nusakyti giminystės. Ji vadino jį kuzenu. 
    Vykdama pas Pridotką, ji tarėsi nešanti šilimos ir moteriškumo į šio viengungio netvarkingą gyvenimą. 
    Kuzenas Pridotkas, stambios sudėties bernyla, buvo visuomet linksmai nusiteikęs jaunikaitis. Jo ūkis, kiek iškilęs ant 
kalniokščio, buvo aplinkui apsemtas pelkių. Ūkis buvo su beržynais, saulėtekiais ir kitomis sodžiaus pramogomis. Ūkis 
įmanomai jį  maitino, neseniai paveldėtas sykiu su gyvuoju inventorium, labai taisytinomis trobomis ir skolomis. Jaunikaitis, 
neseniai dar ėjęs agronomiškojo meno mokslus, dabar buvo visai aklimatizavęsis savo ūkyje ir visiškai su juo sutapęs. Ūkyje 
buvo pirkia, o pirkioje - prairęs tapčanas su girgždančiomis plunksnomis, ant kurių gulėdamas jis galėdavo ramiai sau skambinti 
gitara. Jis mėgdavo gargaliuoti pats vienas ilgus ir niūrius motyvus, jokia liaudies poezija neparemtus, ir pritarti sau gitara. 

    Ir antras nežinomas kapas 
    Gale to atsiras... 
    Išnykom abu taip kaip kvapas, 
    Ir niekas nepaklaus, kam gyvenom katras... 

    Kartais imdavo medžioklės šautuvą  ir dingdavo kelias valandas. Laisvė  - užvis! Niekas tikrai nepasigesdavo ir jo ilgu 
nebuvimu neturėdavo progos susirūpinti. Argi tai ne puiku? Jis buvo laimingas viengungis tikr ąja to žodžio prasme. 
Bebraidydamas po savo ir svetimus pelkynus ir laukus, jis gerai įprato į  apylinkės laukų  augmeniją, puikiai susipažino su 
kiekviena gėlele ir kiekvieno augmens rūšimi. Jis buvo laukų poetas - panas. 
    Svetimi žmonės, jį  sutikę, nesišalindavo. Jis buvo mielai laukiamas svečias vietos draugijoje. Jaunos panos dar pasipuošdavo 
dėl jo. 
    Paveldėjęs ūkį  ir persikraustęs į  jį, Pridotkas puikiai čia leido dienas. Puikiai valgė, puikiai miegojo ir niekuomet nevaikščiojo 
susiraukęs. Kartu su ūkiu jis paveldėjo ir vieną  asmenį, populiarišku "šeimininkės" vardu Lietuvoje vadinamą. Vieną  jau 
nebejauną nepaprastai geltonais ir ilgais plaukais panelę su vaiku, kurią ūkiško patogumo dėlei įtaisė artimoje pirtelėje drauge 
su jos vaiku. Turėdamas kokio ūkyje reikalo, jis mielai aplankydavo ir pirtelę, palikdamas jos įnamiams visišką  laisvę  ir 
neturėdamas ypatingų, iš anksto nužiūrėtų  prievolių  ir pareigų  pirtelei. Visiems buvo laisva. Nors pirtelė vis dėlto buvo jo 
gyvenime kažkoks šviesus, pilnas frivoliškų niuansų etapas. Jis jautėsi nevaržomas turkas esąs. 
    Vakarais dzinguliuodavo seklyčioje gitara, kartais jis skaitydavo senų  laikraščių komplektus ir, plačiai pažiovavęs, eidavo 
ant sofos ar šieno gulti ir kiek prašvitus iškeliaudavo į girias medžioti. 
    Taip klojosi jaunikaičio gyvenimas, ligi j į  aplankė  jo gražioji ponia Sudocliolskienė. Su savo vaiku, dviem valizom ir 
gražiomis šypsenomis, specialiai kuzenui parenkamomis iš jos arsenalo gan žymaus ištekliaus. Žodžiu, pirmu žvilgterėjimu ji 
pajuto, kad šio kuzeno gyvenimas yra reformuotinas. 
    Jaunas kuzenas Pridotkas vietos savo giminaitei nepavydėjo. Kiek ištekdamas, užleido jai seklyčios ir įvedė ją  į savo ūkio 
lobyną, dabar naudojamą dviese. Tokios jau natūros buvo Pridotkas. 
    Tačiau pasirodymas pono Vlado buityje griežtai išauklėtos ir skaisčios ponios nepraėjo jam veltui. Ponas Vladas ėmė 
dažniau, bent kartą  savaitėje, skustis, net šiokiomis dienomis rištis kaklaryšį, mažiau žiovauti ir rečiau viešumoje keiktis su 
žmonėmis. Ką jis anksčiau vis dėlto retkarčiais darydavo savo, šeimininko, respektui palaikyti. 



    Ponia savo ploninteliu balseliu vis lindo į  jį: ti ti ti! Ji lindo į  jį visokiais savo gyvenimo sumetimais, visai nekaltu balseliu ir dar 
nekaltesnėmis akelėmis. O jis ramiausiai vartaliodavosi ant sofos ir, pajudinęs "gitaros stygas", ramiausiai užtraukdavo savo 
rimtu baritonu: "o-o-oh!" 

    Ne man pasaulis šis,  
    Ne man gėlė graži,  
    Ne man paukščių daina,  
    Zefyro pučiama. 

    Poniai ką kalbant nekalbant, jis murksojo, klausėsi ir niekuomet nieko neatsakydavo. Šiaip jau, be minėtų atmainų, kitokių 
ypatingų reformų jo gyvenime neįvyko. 
    Gyvenimas ritosi savo rėžtu. Iš bažnyčios jis buvo kartais kviečiamas įvairumo dėlei į  kaimynus. Kortomis palošti, alučio 
paragauti. Visai kaip pirma. 
    Vieną kartą jaunoji ponia, dabar daugiau negu paprastai susikaupusi ir pati pilna slepiamos rimties, prisiartino prie jo su savo 
išauklėtomis manieromis, darydama jam "akutes" ir ploninteliu, nutekintu balseliu pradėjo jam, kaip paprastai, zirzti: ti ti ti. 
    - Kuzenas turėtum bent kiek daugiau žiūrėti ūkio. Sakaisi agronomas! 
    Vėl: 
    - Aš stebiuos, kad kuzenas "randi satisfakcijos" draugauti su tokia merga, kaip "šeimininkė" pirtyje! 
    Akutės taip išdidžiai ir be pasigailėjimo raižė jį, kaip deimantas stiklą čirškino, jog jis šį kartą net nustebo. Ši moteris bus jau 
suuodusi tą, ko jai žinoti nereikėtų. 
    - Šią gadynę pastovumas - nemenkas daiktas! - atsakė nekrūptelėjęs kerėbla. Ponia nieko nesuprato. 
    Vladas Pridotkas ir po to nė kiek nepasikeitė. 
    Ponia pradėjo nervintis ir dažniau būti nepatenkinta. Ji kibte kibo į  jį. Šeimininkė esanti visai nepakenčiama, jos, ponios "su 
edukacija", nė kiek nerespektuojanti. Ją reikią tuojau atleisti. Ji sutiktų daug geriau ją pavaduoti. Jaunikaitis jos nebojo. 
    Kitąkart ji vėl papeikė  jį, kam jis nežiūrįs tvarkos. Langus priebutyje reikią  įstatyti. Nebepatogu, kai langai pakulomis ir 
cukraus popierium teužkamšioti. Ką žmonės gali pasakyti. Įvykus vėl ir šiuo klausimu pažiūrų skirtumui, ji nieko nepešė. 
    Pradėjusi koketuoti su Pridotku (argi jai, regis, tas kunstas butų svetimas!), tačiau be pasisekimo, ji nutarė pabausti nedorėlį. 
Grįždama iš bažnyčios, ji atsivadindavo paprastai kokį  jagamastį, "savo draugijos" žmogų  (šį posmą ji visuomet pabrėždavo). 
Miesto ponios efektais sužavėtą kokį  menkutį  žmogelį. Bet ponas Vladas priimdavo mielai svečią, paprastai kokį  nublukusį 
dvarininkėlį, ir vėl viskas poniai nueidavo niekais. Jis nebuvo pavydus. 
    Tada ponia Janina nutarė  atleisti vadeles. Ji nutarė  nusižeminti ir nusileisti ligi jo ne švarios pirkios. Ji rodė užuojautos jo 
našlystei. Ji skiepijo į  jo surambėjusią sielą panašumo paraleles tarp jųdviejų; ji įrodinėjo susitelkimo reikalą nelaimės metu. 
    Ničnieko! 
    Jis buvo atsparus. 
    Pridotkas švilpavo, gainiojo šunis, eidavo kulti. Skaniai pavalgydavo, sueidavo mielai su žmonėmis, nepamiršdamas užsukti 
ir į savo pirtelę. 
    Su visais buvo jaukus ir "prijemnas". Su ja - nieko! Tarytum jos nė būti nebuvo. Jos, paaukojusios savo moteriškosios 
dalios geriausiąjį  laiką ir nusileidusios ligi jo. 
    Nelaimingas vyras, užgaunąs moters savimeilę savo nebojimu, ypač tokios, kaip Janina Sudocholskienė! Didelio teismo ir 
bausmės valanda artinos į  Pridotką. Moteris susikaupė  savyje, pajuodijo. Ji tikrai nutarė  atkeršyti jaunikaičiui. Tik laukė 
tinkamos valandos ir progos. 
    Jos lūpos susičiaupė. Buvo aštrios kaip stiletas. Akys pradėjo žaibčioti, tik nelabaisiais žaibais. 
    Ji tylėjo, žaibčiojo, buvo niūri. Moteris buvo pavojinga. 
    Nuostabiu būdu Vladas nė  nepastebėjo moterį  ištikusios atmainos. Jis vis gerai nusiteikęs juokaudavo su žmonėmis, 
norėdamas net pralinksminti pačią ponią, jaukino ją. Tuo pačiu metu baisiai žaisdamas su ponia. 
    Prie ponios Sudocholskienės vaiko "dėdė Vladas" prisirišo ištikimai. Vaikas jam buvo tikrai naujiena ir paguoda. Vaikas ėjo 
jau aštuntus. 
    Dėdė  raitaliodavos su juo, duodavo net patampyti vaikui savo pašiurusius ūsus. Net ausys jam braškėdavo ir ašaros 
pasirodydavo, vaikui betąsant šią diedišką augmeniją ant lūpų. Dėdė net nukabindavo nuo sienos savo gražiąją "dubeltuvką", 
aukščiausia, ką jis turėjo šiame pasaulyje, ir duodavo pažaisti vaikui. 
    Vaikas, išsitiesęs ant grindų gale šautuvo, ilgai taikydavo į dėdę ir pagaliau jį nudėdavo. 
    - Bu-ui! - sušukdavo vaikas. 
    Dėdė nudėtas. 
    Išsitiesęs išilgai ant grindų, žiūrėdavo viena akimi, kaip vaikas sielodavos, norėdamas pakelti nutrenkto dėdės vieną koją. 
Bet šis miesto vargšas nė pajudinti negalėdavo dėdės šiaip jau neliesos kojos. Net gaila jam pasidarydavo bežiūrint į  savo 



žaismo draugą, kaulių. 
    - Kam miestai prigimdo tokių vaikų? - gulėdamas asloje, turėdavo valandėlę laiko pagalvoti p.Vladas. 
    - Ba! Dabar aš būsiu slibinas ir tave suėsiu! - kibdavo į vaiko multanus, pašokdamas nuo grindų, dėdė. Jis buvo irgi didelis 
vaikas ir poetas. 
    Vieną kartą vaikas pravirko linksmumo ašaromis. Dėdė dovanojo jam puikų žaislo revolverį. 
    Tai buvo jo kol kas vienintelis žaislas. Šaunantis į  lubas, į  sienas, su visur prilimpančia gumine kulka. Dabar vaikas įgavo 
tikresnės socialinės padėties. Jo pažinties su dėde fazėje buvo tikro draugiškumo pradas. Jis dabar galėtų jį apginti nuo visokių 
nelaimių, tą "šiurkštųjį" dėdę, kaip močiutė dažnai jį vadindavo. 
    Iš to linksmumo, naują žaislą gavęs, vaikas sušuko: 
    - Ba-a! Dabar tai aš tave nušausiu!  
    Dėdė pasiruošęs buvo, mirštamai pašautas, sukniubti, bet vaikas jį rūsčiai sulaikė: 
    - Palauk, dar ne laikas! Ar nematai, kad aš negaliu atlenkti gaiduko? 
    Tikrai, naujas žaislas buvo kietas, ir vaikui teko ilgai pabraškinti savo liesas rankas. 
    - Ba! - Dėdė kūlvertomis griuvo, kiek apsilenkdamas su šūvio fizika. 
    Dėdė negyvas. Vaikas tampo už ūsų, net iš pašaknų braška šio "blondino" kavalieriaus pažibos plaušai. Jis nė nemirktelia. 
Jis tikrai nušautas. Vaikas pradeda nerimauti ir vis balsiau kelti dėdę. Pagaliau visu balsu ima šaukti ir nervintis. 
    Į seklyčią įeina vis neatlyžtanti ponia Janina, tokia juoda, stangi, korsetais susiveržusi, ir pasako tik: "Vakarienė paruošta!" Ji 
kaip ir nepatenkinta žaismu. 
    Vaikas per daug limpa! Jai ir tat pavydu. 
    Vakarienė... Tai skamba gerai. 
    Sūris geromis paltimis, sviesto gurvolais, skani arbata, rupi rugin ė  duona padaro tokio efekto numirėliui, jog jis, nieko 
nelaukdamas, pašoksta, užmiršęs savo tikrąjį amatą. 
    Vaikas tikrai rūstauja, kad dėdė ėmė ir atgijo. Jo miestiškiems nervams buvo suteikta tikrai per daug iliuzijų ir pasibaisėjimo. 
Kitą kartą jis tikrai nušaus! 
    Visi eina vakarieniauti. Ponia Sudocholskienė neiškenčia šįkart nenusišypsojusi. Ji aktyviai žiūri į  šiuodu skirtingo amžiaus 
vaikus. 
    - Tamsta padarysi iš jo tikrą plėšiką! - juokiasi švelniu juoku ši miesto ponia. 
    Bet per dieną įvargusiam žmogui didžiai tinka spartaniška vakarienė. 
    Po vakarienės dėdė pypkiuoja. Sušniuręs vaikas nešamas migučių. Ponia, atsinešusi kavos, pakviečia kuzeną  sulošti su ja 
kažkokį primityvišką sodžiaus lošimą kortomis. 
    Ji, truputį primerkusi savo juodas, žiežirbas svaidančias akis, atrodo kaip juoda, kiek sunykusi katė. Ji ilgai žvalgo jaunikaitį, 
kortas, pagaliau pažiūri į  juodą kavą, poniškai po vakarienės jos atnešamą  į saloną. Ji mano, ši moteris, kad būtų  tikrai gera 
priberti į  juodą kavą nuodų. 
    Mirtis būtų staigi. Greičiausiai - išsivadavimas. 
    Šis ūkis ir šiaip jau gyvenimas turi būti reformuoti. Koks puikus dvaras būtų čia! Ji atsipeikėja, bet ir Vladas, sušniuręs ne 
mažiau už savo draugą vaiką, pradeda merktis. Pagaliau visi išsiskirsto į savo gūžtas. 
    Visiška idilija. 
    Kurią dieną vaikas, sutikęs kieme savo juodai apsitaisiusią ir išblyškusią mamutę, pasididžiuoja: 
    - Aš šiandien eisiu su dėde medžioti! - Jis laukia, kokio efekto tai padarys ir kaip paveiks motiną, ūkį  ir visą apylinkę. Argi 
niekas po to neatsimainytų? 
    - Tu? Kas tave leis. Sušlapsi kelnikes - nė namo nepareisi!  
    Vaikas aštuonerių metų - silpnas, bet sodžiaus oras ir drausmė yra kiek išlyginę jo kūno defektus, iš miesto išvežtus. 
    - Dėdė parneš! Nepavargsiu! 
    Šis diplomatiškas procesas be vilties. Bet šiandien likimas yra pasiuntęs jam kelis vilties spindulius. Motina pradeda iš lėto 
šypsotis. 
    - Tai koks tu medžiotojas, kad nemoki šaudyti! 
    Kaip gali dar laikytis pasaulis ir kartu su juo visiškoji tiesa, motinai tariant tokią inkriminaciją! Jis nemoka šaudyti? Jis, įdėjęs 
savo jaunos sielos geresnę  dalį  į  š itą  sportą? Jis, pataikęs gumine strėle net pačiam katinui tiesiai į  tarpragį? Jis, nuolat 
besilavinąs? 
    Ne, pasaulis - nevertas daiktas! 
    Motina įspėja herojiškas mintis ir teisinas: 
    - Aš žinau, kad tu moki iš vaikiško. Bet iš tikrojo? Tave klaidina ir apgaudinėja. Koks tu medžiotojas? 
    Nors iliuzijos sunaikintos, bet šitoks įtarimas gana svarbus. Motina nuėjo. Vaikas galvoja, paliktas vienas. 
    - Tu čia, aš tavęs visur ieškau! 
    Tai dėdė apgavikas. Dėl jo jam tenka rausti pasaulio akyse. 



    Eidama viena kiemu, motina m ąsto apie ūkį. Ta mintis įkyri ir niekuomet neduoda jai ramybės: "Kad taip viską 
pertvarkius..." 
    Dabar ji čia vaikštinėja viena kaip ponia. Be šito ūkio, rodos, ji dabar negalėtų nė vienos dienos išgyventi... Taip jis ją vilioja 
ir savas jai. Žinoma, reikia tik viską tinkamai sutvarkyti, kad dorą žmogų būtų galima parsikviesti. Kitko jai nieko nebelieka. 
    Tik tos kliūtys? 
    Ji pikta. Ji nesupranta vyrų. Ji visai nenori suprasti jų sielos. 
    Pavakarys toks šiurpus. Už eglyno nuo dangaus nuleista raudona vakaro skraistė. Ji tokia šalta. Šiurpi ir nejauki. Vėjas 
plevėsuoja šią raudoną  skraistę-skarmalą, pakartą ir užnarpliotą  tarp dviejų  nutriušusių  beržo sakų  stagarų. Kitados, matyti, 
perkūno trenktų. Tarytum ant jų kitados buvo pakarti žmogžudžiai, dideli nusidėjėliai, už tai nė medis neišlaikė ir nususo. 
    Vaikui patinka vaikštinėti po krūmus ir kelmynus su "dėdžium". Nuostabu, kodėl visi žmonės nepastebi šitokių  dalykų  ir 
nesibasto po girias. 
    Medžiotojai, susėdę valandėlę po beržu, užrūko savo "pypkutes". Vyresnysis, machorkos prisikimšęs, jaunesnysis, plutos 
riekelę pasigriebęs. Žodis, kitas, žinoma, kalba apie ginklus. 
    - Palauk, kai paaugsi, nupirksiu ir tau tokį pat, tikrąjį! 
    - Ogi manasis ar netikras? 
    Didelis klausimo ženklas. Dvi nuvilgintos vaiko akys kaip žibuoklės. 
    - Tikrumo tikras, bet suaugusiems reikalingas sunkesnis!  
    Fe! Kaip meluoja! 
    Dėdė Vladas, nors ir paslėpė ne laiku vaikui parodytą savo surūdijusį buldogą į tarbą, bet vaikas - įkyriai: 
    - Parodyk man! - Jis žino, kad jei daiktas yra slepiamas, tai juo labiau įdomus. Jis apsvarsto visus resursus ir pagaliau taria: 
    - Duokš, aš nesugadinsiu! 
    - Aš žinau, kad nesugadinsi, bet tai pavojinga. 
    Pasiryžimas būtinas didvyriams. Vaikas nenusileidžia.  
    Dėdė nejučiomis išima visus patronus, bet vaikas pastebi. 
    - Ne, taip tai aš nenoriu! 
    - Na, mano dėta! Tik žiūrėk, kad moterys nepastebėtų, bus mudviem reprimandų. 
    Dėdė Vladas įdeda vieną šovinį  ir, teikdamas visokeriopų  instrukcijų  ir pats laikydamas liesą vaiko ranka, liepia paspausti 
gaiduką: 
    - Kas atsitiko? 
    - Ar pasaulis dar stovi? 
    - Ar giria nesusmego, vaiko šaunama? 
    Kyla į  vakaro šyvą  dangų  baltų  dūmelių  debesėlis. Varnos taip bjauriai sukliko kaip pašautos ir nuskrido toliau. Abu 
žvilgterėjo į vienas kitą. Vaikas toks didvyriškas, net jam akys žiba. 
    Ne! Dekoratyvinis vakaro beržas sketerioja savo šakomis. Vakaro žara darosi dar šiurpesnė. Ties beržu dar raitos, 
gainiojas viena kitą kelios iš revolverio ištrūkusios dūmų juostelės. 
    Žmonės misterijų ieško. Ne, dabar jis yra šio žmogaus draugas. 
    Dabar jis turi paslaptį. 
    Sugrįžus medžiotojams namo vakare, mamutė vakarienės jiems teikia: 
    - Ar užmušėte nors vieną varną? 
    Vaikas net šaipos. Net akutės jam švytuoja, bet jis tyli. 
    Kaip ne laiku žmonės įpratę juokauti! Ypač kai kieno sieloje reiškiasi ypatingi perversmai. Kaip dabar. 
    Jis ilgai sielojasi. Bet aplinkybės, kurios kartais esti stipresnės už žmogaus jėgas ir kurios kartais gali net atpalaiduoti žmogų 
nuo jo duoto garbės žodžio, priverčia vaiką pasisakyti apie įvykį girioje. 
    Kiekvienas, net didvyris, kartais turi atremti nepagrįstus įtarimus ir pasisakyti apie tikruosius žygius. Tuo jis nė kiek nemažina 
savo nuopelnų. 
    Ponia Janina net pabąla. Ji taip išsigąsta. 
    - Tu šovei iš tikro revolverio! Ir rankos tau nenutraukė? 
    Ji buvo giltinės pavidalo. Net virpėjo iš susijaudinimo. 
    Net šeimininkas, "besidabinąs" prieš veidrodį, nusiprausęs ir ūsus beraitydamas,- jie net čirškėjo,- pamatė veidrodyje kaip ir 
kokią svetimą, nepažįstamą ponią, žiūrinčią į jį piktomis akimis. Jis net nustebo, kaip ponios gali taip ūmai pasikeisti. 
    Jo šukėtame veidrodyje stovėjo giltinė ir siekė jį  iš užpakalio savo sulysusiomis rankomis. Jis nė nepajudėjo. 

    Jau ruduo. Ponios Janinos būklė ūkyje iš tiesų pasidarė tragiška ir visai nebepakenčiama. 
    Geltonplaukė šeimininkė, rudens šalnoms prasidėjus, įtaisoma gryčioje kartu su tarakonais ir kitokiais gyviais žiemoti. Jai vis 
suteikiama platesnių ūkyje prerogatyvų. 



    Tuo tarpu kai ponios Janinos veikimas yra siaurinamas vien seklyčios plotu, geltonplaukės šeimininkės veikimo plotai yra 
nepalyginti didesni. Jie apima visą ūkį. Su ūkio gyvuoju ir negyvuoju inventorium. Per ją yra duodami žmonėms visi šeimininko 
įsakymai. Matyti, ši merga bus pritraukusi jaunikį savo auksinėmis kasomis. Ir dar su vaiku! Tiesa, ir ji turi vaiką, bet ji našlė, ir 
jos vaikas legitimis. 
    Teks kokią  skalbyklėlę mieste steigti ar baigti gyvenimo dienas klebonijoje, pas kok į  kunigą  bešeimininkaujant. O tai 
nebejauku. 
    Ne! Ji instinktyviai atsimodavo rankomis savo juodų kaip musės minčių. 
    Jos talentai, jos manieros, jos aristokratiškumas negali taip lengvai niekais nueiti. Tik ne geltonplaukė! Arba ji, arba per jos 
lavoną. 
    Kartą ponia Janina visai atvirai pasisakė jaunikaičiui: ji nutarusi likti visą amžių ūkyje. 
    Ji mielu noru apsiimanti padėti jam. 
    Jos vieta čia. Pats gyvenimas, matyti, juodu suvedęs! 
    Ponas Vladas irgi visai atvirai pasisakė: šeimininkės klausimas jam nesąs toks aktualus. Jis patenkintas esamąja būkle. 
    Jokių permainų tuo tarpu nemanąs daryti. 
    - Šiaip jau, miela kuzene, prašau nesivaržyti. Tamsta gali gyventi čia, ligi vėl įvyks kokių permainų tamstos gyvenime. 
    - Permainų? 
    - Pavyzdžiui, ištekėtum už kokio turtingo ir simpatingo dvarininkaičio mūsų  apylinkėje. Juk tamsta dar tokia jauna! - Jis 
linksmai, gražiai nusijuokė. 
    Jis juokiasi! 
    Jis iš tiesų mėgdavo juokus krėsti, šis kerėbla. Visuomet taip ne laiku ir nevykusiai. 
    Ji rimtai, o jis... 
    Tuo būdu jos būklė po šio pasikalbėjimo kaip ir galutinai buvo nulemta. Vadinasi - karšatis! 
    Ilgos rudens dienos. 
    Ponas dėdė šiltos trobos nevengia. Jis vis dažniau užsuka į seklyčią. Jį  tebelinksmina ponios vaikas. Jis net nesidrovėdamas 
duoda vaikui savo buldogą pažaisti. 
    Jų "scenos" kartojasi vienodai. Jie medžiotojai. Vienas šauna, antras griūna. 
    Dėdė Vladas, visas drėgnas, visas rasotas, linksmai įgriūna į seklyčios sceną. Jis nusipurto lašus. 
    - Ar ir tu čia, biesiuk! - linksmai jis sutinka vaiką. 
    - Ba! - pasveikina jį vaikas. 
    Vaikas, prikišęs prie dėdės krūtinės "tikrąjį" revolverį, sprogdina jį, ir dėdė krinta, kaip paprastai, visai negyvas ant grindų. 
    Dėdė nė nekrustelia. Vaikas gerai įgudęs į šitokį vaidmenį. Dėdės Vlado galva net nusvyra, pritapusi prie pat grindų. 
    Taip moka mirti dėdė, vaiko šaunamas! Jis ištisomis valandomis galėtų žaisti panašų žaislą. 
    Vaikas judina dėdės dičkę  galvą  su pastirusiais ūsais, beveik tokio pat didumo kaip vaiko visas k ūnas, bet galva 
nebepajudinama. Tai žaismas! 
    Vaikas judina ir krato galvą, jis net verkti pradeda iš to susijaudinimo. Jam visuomet esti per daug šiurpu, kai dėdė per daug 
iliuzoriškai vaidina negyvą. 
    - Kelkis! - šaukia vaikas.- Aš ne iš tikrųjų! Aš tik tyčia tave nušoviau. - Vaikas net verkia, bet dėdė nesikelia. Iliuzijos per 
daug ilgai trunka, ir vaikas nekantrauja. Į  seklyčią  įbėga tikroji šeimininkė, geltonplaukė, dabar gyvenanti dėl rudens šalčių 
gryčioje, užuodžia parako dūmų  ir tuojau susivokia, kas įvyko seklyčioje. Ji puola prie šeimininko. Jis nebepajudinamas. Ji 
žvilgteria į vaiką. 
    - Tu jį užmušei? 
    Ji verčiau pati sau liežuvį nukąstų, taip ne laiku vaiką užgavusi (ji myli tą vaiką). Bet jau per vėlu - žodis ištartas. 
    Kokie tie žmonės paprastai bjaurūs! Jie juokauja, kada kaip tik reiktų liautis juokavus. 
    Šūvį  išgirdę, į seklyčią supuola ir kiti žmonės. Su ponia Janina priešaky. Kas atsitiko? Seklyčia pilna žmonių. 
    Vaikas girdi šitokį pasikalbėjimą: 
    - Šeimininkas negyvas! 
    - Negyvas! Kas jį užmušė? - klausia vienas iš rimtesnių bernų. 
    - Ji! - nė valandėlės nepaabejojusi, sušunka geltonplaukė šeimininkė ir bado pirštu į skaisčiąją ponią Janiną. 
    Janina išbalusi. Juk tiek vargų ji pakėlė savo gyvenime! 
    - Tamsta gali man sakyti taip į akis? Poną nušauti veikiau galėjai tamsta, ne aš. - Ponia Janina išbalusi kaip marmuras, bet ji 
visiškai susivaldo. 
    - Kai ponas buvo šaunamas, aš nė nebuvau troboje, o tamsta buvai čia. Tai tiesa. 
    Žmonės susižvalgo ir klausia vienas kitą akimis, ką dabar tos moterys čia pliauškia. 
    - Tu jį žavėjai savo geltonomis kasomis! Ji nė kiek nesikarščiuoja. 
    - Žmonės, žiūrėkite į  tą  moterį! Tai bjauriausia moteris, kuri kada nors žemėje gyveno... - klykia nesusivaldydama 



šeimininkė ir rodo į ponią Janiną. 
    Dvi moterys šūkauja ir pešasi prie šeimininko lavono. Jis, žinoma, gyvas būdamas, niekuomet nebūtų  leidęs to daryti. 
Geltonplaukė  - basa, įniršusi; juoda - laiba, susivaldanti, kaip Botičelio paveikslas. "Dangiškoji ir žemiškoji meilė" - dvi 
moterys, susodintos ant šaltinio briaunos. Tarytum dabar tos moterys nulipo nuo šaltinio briaunos ir pešasi dėl savo mylimojo. 
Katra dangiškoji, katra žemiškoji - sunku pasakyti. Kaip ir pačiame paveiksle sunku jas atskirti. 
    - Tu siuntei mane į seklyčią. Ar ne taip? 
    - Taip! - atsako juodoji. 
    - O revolverį vaikui pati pakišai! 
    - Ar matei? Už tai tamstai teks atsakyti. 
    - Kad ir nemačiau, bet žinau. Visuomet jo turtų geidei, o man ponas buvo geras toks, koks jis buvo.  
    Bernai klausia vaiką: 
    - Ar tu šovei į dėdę? 
    - Aš! 
    - Iš kur tu gavai revolverį? 
    - Man dėdė davė. Bet aš ne iš tikrųjų... 
    Jis sako teisybę. Argi jis dabar galėtų ką nors nuslėpti, kai jo draugui, matyti, kas bloga atsitiko? Jo siela dabar skaisti kaip 
krištolas. Kvočiamas jis viską pasakytų, kad tik išgelbėtų ir atgaivintų draugą. 
    Na, kad jis dabar straktelėtų  ir, jį  ant rankų  aukštai iškėlęs, imtų  ir pabučiuotų. O visus tuos nedorėlius žmones išvytų 
laukan. Čia per daug žaidėjų, ir pašaliniai nereikalingi. 
    Žmonės atima iš jo ginklą. Geltonkasė  iš gailesčio ima ir prispaudžia prie savęs vaiką. Motina pripuola prie vaiko, tarytum 
užstodama nuo puolančių jį mušti žmonių. 
    - Neliesk! Eikš, mano vaike! - Žmonės sužiūra, kas čia atsitiko. Niekas nė nemano jos vaiko užgauti. 
    - Na, ar nesakiau - komedininkė! Kas jį muš! - atsiliepia geltonplaukė. 
    - Tokia nelaimė! - pravirksta graudžiai ponia ir, ištraukusi nosinėlę, šluostosi nuo savo balto veido ašaras. Jos veidas jau nuo 
seniau išblyškęs. Blakstienos paraudusios. Nuo sielvarto ji ir ašarų  pristigo akyse. Ji nei ūkčioja, nei rauda kaip kitos. Ji liūdi 
tyliai. 
    - Tu, tu jo turtų geidėja! Žudytoja,- nebesižinodama, ką kalbanti, gailisi savo pono šeimininkė. 
    Bet daiktai turi turėti tam tikrą  eigą. Darbai turi būti atliekami su tam tikra logika ir paeiliui. Lavonas ilgai negali gul ėti ant 
grindų. 
    Lavonas turi būti pakeltas, pašarvotas ir paruoštas į  paskutinę kelionę. Nuo to ir pradedamas darbas, atidėjus mažiau vertą 
kvotą laikinai į šalį. 
    Šeimininkas kažkokia keista veido išraiška, nebereikalingai užfiksuota, visiškai nerimtai besišypsąs, kaip tiktų greičiau prie 
gitaros, paguldomas ant lentos. 
    Vaikas nudilgintas ir nebeišjudinamas iš vietos. Visi baiminasi dėl jo jauno proto. Nors visi sako jam: "Ne tu kaltas!" Jis dar 
prieina prie nusvirusios dėdės rankos, bando ją pakelti ir sako: "Kelkis!" Jis bučiuoja tą plaukais apžėlusią ranką. 
    - Dieve! - sako paprasti sodžiaus žmonės. Jie nuveda jį į šalį. 
    Jis liūdi gaivališkai. Kaip šunytis, savo pono nustojęs. Dar vis neapimdamas savo protu viso nelaimės didumo. Jis ilgai 
slankioja pašaliais, žmonių visai pamirštas. 
    Dažnai galima išgirsti, kaip jis čypia. Taip pat kaip šunytis. 
    Prasideda policijos ir tardytojo kvota. Jie barasi, šie neišmanėliai, kam lavonas buvo pajudintas iš vietos ir kam jis buvo 
pašarvotas. Keistų išties esama žmonių! 
    Viskas susijungia prie "medžiaginio įrodymo". Ginklo ir vieno įdėto, dabar iššauto patrono. Kas įdėjo patroną? Paeiliui 
kvočiami visi. Šeimininkė? Ne! Ponia? Ne! Vaikas? Ne! Liudininkai visi - ne! Tardytojai širsta, bet veltui. Telieka, matyti, 
vienas velionis, pats kažkuriam tikslui įdėjęs patroną į revolverį. 
    Ponia Janina su šeimininke ir vaikas dar kartą yra tempiami į  tolimą miestą kvosti. Bet niekas neprisipažįsta kaltas savo noru 
ar netyčiomis nužudęs šeimininką. Bylą likviduoja. Konstatuoja nelaimingą atsitikimą ginklą bevartojant. 
    Gydytojas, išskrodęs lavoną, tą geraširdį dėdę apšepusiais ūsais, konstatuoja: "Šimtą metų būtų gyvenęs: tokia sveika širdis 
buvo". 
    Dvarelis atitenka kuzenei. 
    Šiandien pavasaris. Ji net mėgina šiandien nusišypsoti žmonėms. Bet žmonės paprastai jos vengia kaip užkrėstos. 
    Juodoji ponia Janina stovi kiemo viduryje ir tvarko žmones. Šiandien išimami visi langų  rėmai ir plaunama. Ponia Janina, 
paėmusi bukąjį peilį, savo rankomis gramdo ir plėšia nuo iškultų langų mėlynąjį cukraus popierį. Langai turi būti visai sutvarkyti. 
    Pavasaris nedrąsiai šypsosi į šio ūkio žmones ir įžvelgia į  tamsią seklyčią pro iškeltus langus, tas skyles sienose. 

PRABANGOS 



    Aš esu toks negražus, kad, kai einu gatve, žmonės ne tik atsigręžia, bet ir ilgai stebisi manimi. Jie žiūri į mane, o aš manau: 
"Ar nebus tik mano nosis rašalu sutepta?" 
    Smunku į kurį šaligatvį  ir pasprunku greičiau į savo butą. 
    Ne! Mano nosis rašalu nesutepta, tik pati nosis beformiška, bjauri. Nėr ko žiūrėti į  veidrodį, nieko "nauja" nepamatysi! 
Mano nosis suplakta, sugargaliuota. Mano akys - mėlynos, ir jų mėlynumas ir forma gal ir tiktų, įdėjus jas į  kitus rėmus, bet 
man jos dabar ašaroja, nuvargus bedirbant prie blogos šviesos ir nuolat bebadaujant. Iš tolo atrodo, tarytum aš esu sumuštas 
ar verkiu savo mėlynomis akimis. Kad ir labiausiai juokčiaus, bet šimtas geltonų  raukšlelių  aplink akis nukreipia šypseną  į 
raudą. Nors nuo vargų aš esu kiek susimetęs į kuprą, bet kūnas yra taisyklingas ir stiprus. Šalia pamanomo kūno, žydrųjų akių 
- bjauri nosis ir kakta. Gražių akių kontrastas tik padidina mano bjaurumą. Blogiausia, kad mano pakaušis be galo susiplojęs ir 
ilgas, tarytum pakulų prikimštas arba uždėtas ant kokio klouno perukas. Mokslas, kaip aukščiausia kokia instancija, į kurią jau 
neapeliuosi, sako, kad tai idiotų ir kretinų pakaušis. 
    Bet aš ne tik nesu idiotas, bet atvirkščiai, esu literatas ir sukuriu net labai ir labai paskaitom ų  dalykų. Kad ir svetima 
pavarde. Deja, mano kolega, mondenistas, parašęs dvejetą silpnesnių eilėraščių, isteriškoms panelėms į albumą tetinkamų įdėti, 
o šiaip jau tas paneles išjuokęs mano akyse, kurias aš paprastai laikau angelais, kartą pasiskolinęs iš manęs mano spaudai 
paruoštus rastus "susipažinti", išleido savo vardu. Jis turėjo pasisekimo. Jis ant rankų buvo nešiojamas, o moterys alpo, iš tolo jį 
pamačiusios. 
    Jei aš kreipčiaus į  teismą savo autoriaus teisių apginti, tai teisėjas tik galėtų pasijuokti. Jokių įrodymų aš neturiu. O sustačius 
teisme kurortų frantą greta manęs, žinoma, aš būčiau greičiau visų įtartas meluojąs, ne mano skaistusis kolega. 
    Aš vėl rašiau ir tariausi vėl sukursiąs paskaitomų dalykų, kurių dabar niekam nebeskolinu ir saugiai laikau savo stalčiuje. 
    Darbą pabaigęs, einu pasivaikščioti tik vakarais ir tamsiomis gatvėmis. Kada visi žmonės esti sugulę, o gatvėse pasilieka tam 
tikros rūšies merginos ir vyrai, kurių, natūra tada taip aiškiai pasirodo. 
    Gatvės merginos mane iš matymo gerai pažįsta ir šaukia man iš tolo. Kokio tik bjaurumėlio man tenka iš jų išgirsti! 
    - Štai angelas, iš dangaus nupuolęs! Literatas. 
    - Nupirk mano gyvenimą ir aprašyk. Abu uždirbsim! 
    - Sveikas, bezliepyčia! Ar nesusikūlei bekrisdamas iš Marso? Iš kur tu toks negražus ir atsiradai? Na, kad ir negražus, eitum 
su manim gulti... Tik kad nebūtum toks negražus! 
    Ir taip toliau. Ir taip toliau. Tarytum jos turi teisės prie mano bohemos gyvenimo prisidėti. Lyg atstovaudamos kuriai meno 
sričiai. 
    - Ha ha! - juokiasi kita nedorėlė. - Ar girdėjot, merginos, jis "negražus". Jis - šlykščiausias išpera pasaulyje, kurį  aš esu 
kada mačiusi... - Matyt, kažko suerzinta ir iš pusiausvyros išvaryta, šaukia ji man. - Reikia jį  papiršti kokiai aristokratei, 
beždžionių mėgėjai... 
    Man koktu. Aš pasprunku į dar tamsesnį šaligatvį, kur visai nėra žmonių. 
    Nors, aš esu įsitikinęs, jos nepyksta ant manęs ir greičiau laiko mane savo nakties keistu draugu. Nes, drovėdamasis 
žmonių, galiu pasirodyti gatvėje tiktai naktį. Kaip ir jos. 
    Aš nesu joks kretinas. Su merginomis, juo labiau įtartinomis, niekuomet nebuvau susipažinęs. Bendrai aš moterį adoruoju. 
    Šios aplinkybės, kad aš galiu išeiti žmonių nevaržomas tik naktį  ir pasivaikščioti tam tikromis gatvėmis, be galo kenkia mano, 
literato, amatui. Man stinga studijoms medžiagos, negalint atlankyti bei pažinti aukštesniojo luomo, darbininkų  ar smulkiųjų 
žmonių buitį. 
    Todėl aš piešiu moterį kaip kokį man nepažįstamą abstraktą. Man išsvajotą idealą. Ji visuomet man vaidinasi tokia baltutė 
kaip iš dangaus atskrendąs pavyzdingasis angelas auksiniais puduriais. Lyg kokia senovės ledų  princesė  ar kokia užburta 
vaškinė princesė, panoptikumuose naiviems žmonėms rodoma. 
    Moteris - mano idealas. Aš ne tik negaliu prisiartinti prie jos, bet - visai tikrai ir širdingai - aš nė nemanau, kad man kada 
nors pavyktų prisiartinti prie jos ar susipažinti su ja artėliau. Todėl ji tokia balta, svari ir graži, mano piešiama moteris. O aš? 
    Mano aukščiausias noras kada nors susipažinti, kad ir su neturtingiausia. Žinoma, apie jos gražumą ar negražumą nė kalbos 
negali būti. Svarbiausia, kad ji nesibijotų manęs (tai gyvenime gali atsitikti!). Aš ją mylėčiau tikrai visą savo gyvenimą. Man būtų 
didelė malonė  ir laimė, jai sutikus, sykiu su ja šalimais gatve eiti. Arba atvirai besišnekučiuojant (vienas žmogus ilgai negali 
tylėti) akmeniukus kur nuo pakrantės į  upę  pasvaidyti, arba jai gėlių  paskinti. Kiekviena jos mintis ir noras mano b ūtų 
patenkinti. 
    Kad viskas taip turėtų būti, kaip aš dabar svajoju, ir kad aš galėčiau prie jos prisiartinti, aš nė kiek neabejoju, turėdamas 
galvoje savo dabartinę būklę. 
    Kiekvienas žmogus turi savo svajonių, kartais nepasiekiamų. Tokių  pat svajonių, visai nepasiekiamų, turėjau ir aš. Bet kai 
svajonės ima virsti tikrybe, kas tada atsitinka? 
    Mano svajonė pavirto tikrybe. Aš patikau savo gyvenime moterį, net gražią  ir grakščią. Eureka! Tikriau ji mane pirma 
pamatė ir sustabdė. Aš dabar galėjau jai rinkti gėlių ir ja stebėtis. Ko gyvenime atsitinka! 



    Tai buvo vieno drūto mėsininko grakščioji duktė, literatūra besidominti. Ar ne keista? Tai buvo, visai neperdedant, žemėn 
nužengęs angelas šviesiais puduriais, nekalta siela ir giliai žvelgiančiomis akimis. 
    Ji pradėjo domėtis manimi. Ji mylėjo mane. Be manęs ji negalėjo gyventi. Ji gėrėjosi mano raštais, privertė net vagį  literatą 
išsižadėti jo pavogtų iš manęs eilėraščių. 
    Tačiau, kaip aš dabar suprantu, toji mano žmonos meilė buvo didžiausia mano nelaimės priežastis. 
    Pirmomis dienomis aš iš tikrųjų nešdavau jai gėlių  ir džiūgaudavau dėl savo būklės. Aš negalėjau įmanyti geresnio pasaulio, 
kada ji, kaip tada atrodydavo, iš gailesčio, retkarčiais nusišypsodavo į mane. Bet ji ėmė dažniau ir jau nebe iš gailesčio, o visai 
mane pamilusi šypsotis. 
    Dabar ji neišleidžia manęs nė vieną  akimirksnį  iš savo akiračio. Aš didžiuojuos, aš augu. Ji nori viską  apimti, suprasti ir 
atgrasyti mane nuo visa pikta ar nelaimės. Ji yra mano angelas sargas. Ji visuomet liguistai seka mano gyvenimą ir yra ištrenkusi 
iš manęs vargus. Pirma aš galėdavau vargti ir svajoti, dabar aš to nebegaliu. Pati laimė yra nužengusi į žemę ir palytėjusi mano 
petį. Aš išdidau. Ji kopia į  mano sielą ir, kad įmanytų, viską už mane padarytų. Ji perrašinėja mano romanus, prikemša man 
pypkę, net naktį, kaip dorai žmonai pridera, atbudusi užkloja mano bukas kojas, kad nenušalčiau ir rytoj pravėręs akis 
galėčiau laisvai, niekieno netrukdomas, rašyti savo romanus. Jai nuolat žiūrint į mane savo slaptingomis akimis. 
    Pasaulis pasikeitė. Dabar ji apdovanoja mane gėlėmis. Atneša jas iš ryto ir sudeda jas gražiai į  puodynėles ant mano 
rašomojo stalo. Kad vėl pasaulis imtų ir pasikeistų ir aš pradėčiau nešti jai gėlių - nebėr vilties. 
    Jos nuolatinis gėrėjimasis manimi, noras "geriau mane suprasti" mane taip įpaikino, prijaukino, jog aš pasidariau jai net 
nemandagus. Ar net cinikas. Ypač kalbėdamas prie jos apie moterų giminę bendrai. Aš ją tuo aiškiai užgaunu. Moterys, man 
matos, jau nėra dabar idealizuotinos, taip aš jai sakau paprastai. 
    Kas keisčiausia, kad, turėdamas dabar visai nenusipelnytą (nes kas gi aš? - O ji!) tokią skaisčią moterį šalia savęs, aš ne tik 
nebevengiu svetimų moterų draugijos, bet dažniausiai leidžiu laiką jų tarpe. Aš! 
    Mano smokingas gerai man pritinka. Juk aptaisytos cirke beždžionės iš tolo primena publikai žmogų. Pirma aš neturėdavau 
progos apsivilkti šį apdarą. Žinoma, apsivilkęs smokingą, aš einu į  "klubą" apgauti savo mėsininko dukterį. Ji dabar man liko 
vien "mėsininko duktė". Ji daugiau proto už mane turi. 
    Pokyliuose aš - vienas. Pasisekimo tenai turiu didelio. Aš pirmas galiu kviesti tinkamas damas, iš daugelio pasirinkdamas 
tinkamiausias. Bet aš jų pirmas nekviečiu. Jos pačios mane vargina savo nuobodumu. Klubuose žmonės skuba pirmi paspausti 
man ranką ir pasisveikinti su manim. 
    Žmonės, taip bent jie man sakė, pradėjo skaityti mano raštus. 
    Moterys seniai man nebe angelai. Aš pasidariau su jomis akiplėša ir nebepakenčiamas. Bet tat dar daugiau joms imponuoja. 
Mano manieros ir balsas buvo jų adoruojami. 
    Mat ką  gali padaryti drąsa ir išdidumas. Aš pradedu dabar tikėti nuvalkiotu, visų  kartojamu posakiu: "Vyrui gražumas 
nereikalingas". 
    Vyrui gražumas nereikalingas! 
    Aš vaidinu kažkokį  blogesnės laidos šėtono vaidmenį. Bet iš tikrųjų  aš esu nelaimingas. Daug nelaimingesnis kaip savo 
literatūros karjeros pradžioje. Tik, žinoma, be savęs, niekam apie tai nesakau. Pirma aš rašydavau paskaitomus dalykus, o 
dabar kombinuoju, kas paprastai patinka publikai. O jai patinka daug, ir temos yra nustatytos. Tik jos pakartojamos ir man 
užsakomos. Aš trinu iš džiaugsmo rankas! Tat apsimoka? Kiekviena raidė pavirsta nuošimtį  teikiančiu kapitalu. Aš net tariuosi 
įsitaisyti literatūros gamybos kontorą. Su keliomis mašinistėmis, perrašinėtojomis ir vertėjomis, savo kartoteka ir savo sugebiai 
varoma reklama. Juk mano produktą galima įkapitalizuoti, tik reikia tuo sistemingai rūpintis ir jį  techniškai išnaudoti, kaip ir 
kiekvieno verslo ar įmonės išdavinius. 
    Kas būtų buvę, pavyzdžiui (dažnai taip aš svajoju), su garsiuoju tapytoju Manet, tepagarsėjusiu "po mirties", arba su anuo 
šiurpiu sielos analitiku, Amerikos fantastu Edgaru Poe ar kitais panašiais, jų vardas - legionas, jeigu jie visi tuo metu būtų įsteigę 
kokią akcinę bendrovę "Manet ir Co" ar kitokias įmonės kontoras su gerai apmokamais agentais, komivojažeriais ir kitomis 
sumanios reklamos priemonėmis. Jie būtų  įgarsėję  jau tada ir būtų  turėję  gero pinigo. Nors dabar, pavyzdžiui, pirmojo 
paveikslai nebeįperkami, o antrojo kelios rankraščio skeveldrėlės parduodamos per varžytynes už nepaprastus pinigus, tačiau, 
gyvas būdamas, pirmasis ko badu nemirė, o antrasis buvo gujamas iš universiteto už... skolas. 
    Poetas, prieš imdamasis plunksnos, turi pasirūpinti gerą propagatorių. Pirmiau juos atstodavo mecenatai. Menas reikalingas 
reklamos. 
    Šiuo metu savo šalyje aš kaip tik pati didžioji garsenybė. Aš laimėjau prieš vagilį bylą teisme. Visi stebėjosi, kaip jis, su savo 
ilgu kandikliu, baltomis kelnėmis, nemokąs suregzti dvejetą pamanomesnių sakinių  teisme, galėjo parašyti tokias intuityvines 
eiles. Net jo mentalinis stovis, advokatūrai pareikalavus, turėjo būti psichiatrų  ištirtas. Tačiau viskas, ką aš dabar rašau, tai 
tikras šlamštas, ponioms ant smėlio begulinčioms vasarmečiu pavartalioti tederąs. 
    Ponių dykinėjimo protarpiais tetinkąs paskaityti šlamštas, kai jos, išsitiesusios ant to pat smėlio, viena ranka siekia šokolado 
dėžutės, o antrąja - paglostyti pečingėzų šunytį  arba pabučiuoti jį  į patį  snukutį  su jo išverstomis mažo, nustebusio žvėriokšlio 
akutėmis. 



    Nekalbant jau apie flirtą. Tada mano knyga esti jų, kad ir labai gražių, kojyčių  suspardoma sykiu su smiltimis, joms 
besistiebiant, ką nors bebučiuojant ar bebėgant ką nors sutikti. 
    Tokios jau ponios. Ir tiek joms tereikia dabar mano kūrybinės jėgos. 
    O mano žmona laukia, kada aš sugrįšiu iš "svetimų  žmonių" (taip ji vadina dėl takto mano draugiją), man dažniausiai 
praleidžiant naktis kabaretuose. Ji rūpinas mano sveikata ir šildo man naktimis arbatą. Aš visai nesistebėčiau, jei pradėčiau ją 
kada mušti, jai ištarus neatsargesnį žodį apie mano literatūros menkėjimą ir smukimą. O ji taria man kartais tokius žodžius. Dėl 
to, kad ji atvira. 
    Aš esu tuo būdu drąsus, net akiplėša su visais žmonėmis, susilaukęs didelio pasisekimo, iš vienos pusės, bet, iš antros pusės, 
pražudęs savo idealus. Ir savo svajojamas moteris, ir savo kuklumą, ir savo nuoširdumą. Tą kitados visų svarbiausią mano 
meno pradą. 
    Tarytum atrodo, kad kiekvienas žmogus gali pasidaryti stiprus, to pats panorėjęs. Bet šiuo atveju apsirikta. Mano stiprumas 
yra labai regimo pobūdžio ir anksčiau ar vėliau turės būti demaskuotas. Jau ir dabar paskui mane eina naujųjų eilė. Jie suskubs! 
O mano žmona? 
    Aš garsėju vis daugiau ir į senas gyvenimo vėžes, žinoma, nebegrįšiu. 
    Tik tiek dar galėjau sumoti parašyti trumpą, bet (kol kas) dar širdingą žodį. Vėliau jau bus rašoma mano ilga biografija ir bus 
pripasakota visokių niekų apie aplinkybes ir jų  įtaką mano asmeniui ir mano menui. Ligi žmonės atslūgs ir aš būsiu užmirštas, 
atsiradus kitoms, dar savotiškesnėms beždžionėms ir pamėgdžiotojams. Galbūt tik mano pirmykštės sielos kibirkštėlės bus 
išsaugotos mano žmonos, dabar mano užguitos ir paniekintos. Ji, be abejo, išsaugos, kas yra saugotina. 
    Bet dabar aš beždžionauju. 

    Kas daugiau? 
    - Skaityk! 
    - Galas. Daugiau nėra. Vien daugtaškis...  
    Belaikąs šį laišką vietos žymiausio laikraščio redaktorius dar kartą pavartaliojo jį, iš tikrųjų ieškodamas laiško galo. 
    Prie whisky stiklų, ugniai židinyje linksmai beliepsnojant, ką paprastai taip mėgsta vyrai dykaduoniai, sėdėjo keletas senų 
draugų. Keli senos beišlikusios bohemos atstovai. 
    Šeimininkas buvo įgarsėjęs, gerai apmokamas ir "pripažintas" rašytojas. 
    Ant stalo žėrėjo skaisčiais savo apdarais ką tik išleistų jo raštų kelių tomų rinkinys. Tokios jos buvo išauksuotos ir išpuoštos, 
tos knygos. 
    Šeimininkas įsitaisė naują biblioteką savo namuose. Ji iš tiesų gražiai įtaisyta. Tai tikras dviejų aukštų rūmelis. Naujas, prie 
namų pristatytas sparnas. Bibliotekoje veikia liftas knygoms iš rūsio sandėlio į  viršų kiloti. Sandėlyje laikomos atliekamosios ir 
tvarkomosios knygos, senų laikraščių komplektai ir senos Seimo stenogramos, ta nuolatinė humoro versmė šeimininkui. 
    Viršuje - didelis gotikos kambarys, tamsiais dažytų  stiklų  langais, patogiais baldais ir gražiai įtaisytų  dažytų  plytų  židiniu. 
Ugnis bliksnoja. 
    Šeimininkas tenorėjęs parodyti savo biblioteką svečiams. Tai vis jo draugai. 
    Kai jie buvo jauni, jie visi dirbo tomis pat aplinkybėmis. Jie badaudavo, o badaudami rašydavo. 
    Anuomet, kai jie buvo jauni ir visi jaunystės karščio pertekę, rašyti knygas buvo įdomus verslas. 
    Bematant žmonės imdavo ir išpirkdavo visus šešis šimtus egzempliorių. Bet ne daugiau. Tai buvo lyg koks užkerėtas, 
rituališkas šešių šimtų skaitmuo. Daugiau nė iš vietos. 
    Tai tik garsesniųjų  rašytojų. Užtat dabar šios knygos - antikvarinė  retenybė. Jas mielai deda ponios salonuose, kuriozų 
kampeliuose. 
    Čia pat, bibliotekoj, prie šeimininko raštų  rinkinio, reklamai spausdintas prospektas skelbte skelbė  autoriaus jaunystės 
dienas: autorius - Švietimo ministerijos stipendininkas literatūrai studijuoti Paryžiuje, parašęs "Prie Nicos pakrančių". Pirkimo 
sąlygos ir kitkas. 
    - Ar didelis leidimas? - domisi draugai. 
    - Iš viso 12 000. 
    - O la-la! 
    - Bet paklauskite, ar daug kas skaito šitas bjaurias knygas...- intriguoja tas pat redaktorius, rudabarzdis žmogelis, aptikęs ir 
patį  laišką, "išpažintį", bibliotekoje. 
    - Ne! - atsako šeimininkas.- Aptaisytų tomų skaityti, žinoma, niekas neskaito. Bet perka. 
    Tai svečius gerai nuteikia. 
    Redaktorius, rudabarzdėlis, - ji net dega jam iš to rudumo, - turįs vos besilaikančius ant nosies galo pincenez, savo aštriomis 
akutėmis neduoda šeimininkui ramybės. Jis - visiems gerai žinomas mieste originalas, užtat esą ir jo leidžiamas laikraštis yra 
paskaitomas. 
    - Tai tu parašei? 



    - Aš daug prirašiau visokių niekų, bet šito laiško nerašiau. Aš sukviečiau savo draugus tik pasižiūrėti bibliotekos. Ir tiek. 
    Visi juo tiki. Draugai paeiliui žiūrinėja keistus "išpažinties" lapus. 
    - Tai išties tavo pirmi ko nors verti žodžiai! - nesiliauja redaktorius. 
    - Ten kažkoks kretinas, su pakaušiu. Aš ne toks! - ginasi šeimininkas. 
    - Tai tik simboliai! 
    - Maža man tavo garbė, kad aš nerašiau. Tiek tesu prisidėjęs, kad per aukcioną  uzamai nupirkau senų  knygų  vežimą 
bibliotekai papuošti. Į jų tarpą, matyti, pateko ir ši išpažintis. 
    - Aš vis dėlto patarčiau tau įsidėti šį laišką tavo nevykusio prospekto vietoje. Tada gal kas atsirastų, kas tavo knygas imtų 
skaityti! 
    Kaip kokioje geroje pasakoje ar gerai užsibaigiančiame filme į  kambarį  įėjo namų  šeimininkė  ir pakvietė  svečius 
vakarieniauti. 
    Vakarienės metu redaktorius iškilmingai pakėlė taurę: 
    - Už šėtonaujančią beždžionę! 
    Draugai nejučiomis prisiminė jaunystės badavimo metus. 
    - O vis dėlto geriausi tąsyk buvo laikai. Tokia jau yra žmogaus natūra! - nutarė jie. 

PASKUTINIS RAPSODAS 

    - Ak, kaip smagu papliauškinti botagu, užsivarius ant aukšto kalno pagal Nemuno krantą ir davus arkliams kiek atsikvėpti, 
smagiai dardėti toliau apytuščiu vežimu, per dieną iššėrus visą šieną arkliams! - taip manė senas Erdzelynas, užkopęs ant kalno. 
    Žmonės seniai jau buvo išsivažinėję  po namus iš bažnytkiemio. Bet kas gali sakyti ką Erdzelynui, jei žmogus buvo pas 
Maušą  stiklų  langams žiūrėti. Stiklas renkamas ilgai, atsargiai nesamas. Stiklas reikia ne tik i šsirinkti, bet gerai suderėti, 
nuderėti. 
    Pravažiavus sodą apkarpytais medžiais (sudarkytais) ir palocių, prasideda dvaro platūs laukai, vietomis plūgo knistelėti, 
daugiau - usnių priaugę ir beslankiojančių bandų ganomi. 
    Senas tas palocius, pilnas retenybių. Su aukso grandine viduje. Ponia nuoga pasirodydavo languose. Tai tokios čia būta 
pilies. 
    Palocius buvo didelis, įstabus. Pro jį  važiuodamas, kiekvienas ūkininkas visuomet priturėdavo arklius, nenorėdamas drumsti 
iškilmingumo. Šito palociaus proseniai ne vieną lažininką buvo anuomet atitinkamomis progomis iškorę ant beržų. Ne vienas ir 
iš pačių ponų buvo čia paslėptas žemėje, tam tyčia įtaisytame mauzoliejuje sode. Tarytum kokių pakartų nabagų vėlės sykiu su 
ponų šešėliais išbrisdavo šitame parke tos nematomos būtybės, ir tarytum jos pačios sustabdydavo arklius už apinasrių. Nes 
šiaip jau, žinoma, vėlės ir visokie pavakario šešėliai, besirodantieji žmonėms, ypač mėgsta rimtumą ir nesudrumsčiamą tylą. 
    Bet šiandien jau pavakarys. Visai vėlybas laikas, kada daiktai pradeda pilkėti ir oras vėsti. Senis Erdzelynas sudardino 
vežimą dar smarkiau, net šūktelėjo, pasisėsdamas savo atsarginę milinę, kad neiškristų, kurią dėl visa ko buvo pasiėmęs nuo 
lietaus, nors ir buvo gražiausia vasara. 
    Po vežimu pasipainiojo pova, ir arkliai švystelėjo į  šalį, į  patį  sodą, uždardėdami ant dokaukų, nubyrėjusių  nuo seno 
mauzoliejaus ir sudėtų pasienyje. 
    Plumpt plumpt, sutaikė  senai povai per plunksnas. Jam nė  į galvą  neatėjo, kad galima kitaip pasielgti su gyvuliu, 
pasipainiojančiu po arklių kojomis, 
    - Palocius...- nusijuokė Erdzelynas, braklindamas arklius iš sutramdžiotų dokaukų krūvos. 
    - Aš jum parodysiu palocių! - pasismagino ūkininkas ir sukirto dar kartą kvaištelėjusiam nuo išgąsčio paukščiui per uodegą, 
net plunksnos nulakstė. 
    - Pala, jagamasčiau! Šausiu, rapuha! - kartu su kitokiais keiksmais, didžiu akcentu tariamais, į Erdzelyną buvo pasiųstas dar 
šitoks pasveikinimas. Jis suprato, kad tai esama poniško. 
    Pro kriaušes jis pamatė ir patį bebėgantį poną, žilą seniuką, atstatytu į  jį  šautuvu. Jis buvo sušilęs, apdusęs, bet turįs dar tiek 
atkaklumo ir vieko, jog būtų galėjęs nušauti žmogų. 
    - Stoj, šėtone! - pribėgęs patį  vežimą, jis taikė  tiesiog šautuvu į  patį  ūkininką Erdzelyną. - Povas man mindžioti, sodą 
važinėti... 
    Nebetoli buvo momentas, kada užtaisytas šautuvas galėjo žiogtelėti ugnimi ir šūvis būtų suvarytas per milinę tiesiog ūkininkui 
į kūną. Bet Erdzelynas, girdėjęs ir anksčiau apie pono kai kuriuos įpratimus, pasiskubino jų išvengti. Kūlverčiomis nugriuvo nuo 
vežimo, vis dėlto neužmiršęs užsukti vadžias už stebulės ir, nusitvėręs savo kaduginį botagą, stačiai atakavo poną. 
    Šautuvas, "dubeltuvka", susirėmė su kaduginiu botagu. Tokios dvikovos rezultatai, aišku, turėjo pareiti daugiau nuo daugelio 
pašalinių  aplinkybių, ne nuo pačių  ginklų. Jos tikrai ir nulėmė. Tai nebuvo lygi kova. Ūkininkas susikūprinęs taikė  smagiau 
sukirsti botagu ponui per pakinklius. Ponas per tą staigumėlį nebesumanė, kur čia dėti kojas ir kaip tikriau suleisti šitam šėtonui 
šūvį. Ponas stebėjos, kaip ši mastaguojanti ir rėkaujanti milinė  išdrįso kirsti jam botagu. Jam alegoriškai atrodė, kad ši milinė 



mastaguojančiomis rankomis vis auga ir veikiai uždengs jo visą sodą, palocių, tradicijų  ir nuostatų pilną. Tinkamas momentas 
suvaryti šūvį  žmogui pono buvo praleistas. Ūkininko ginklas akimirksnį  buvo pritraukęs pono dėmesį  Žmogų  dabar nušauti 
buvo sunkiau, šiam per daug arti prie jo prilindus ir dar galint nudėti botagu jį, poną. 
    Ponas vis dar degė ūpu: 
    - Dėkok Dievui, kad dar nenudėjau! Rapuha, tu man patinki! - ištarė ponas, nuleisdamas šautuvą. 
    Tas lenkiškai ištartas žodis suteikė Erdzelynui aristokratiškumo kolorito. 
    - Tai kaži, katras katrą galėtų nudėti? - pamažu vėso ir Erdzelynas. 
    - Tu man čia kalbėsi...- jau juokaudamas atsiliepė  senas ponas ir trinktelėjo Erdzelynui per jo stambią kuprą. Tai buvo 
didelis ponas, papratęs su savo valdiniais kalbėtis vien tik iš tolo ir tai įsakomuoju tonu. Papratęs iš savo dvaro siuntinėti 
skalbinius tiesiai į Paryžių skalbti ir pats seniau retai teužsukąs į  savo dvarus, o vis dažniau gyvenąs užsienyje. Ranką paduoti 
ūkininkams jis nebuvo pratęs. Bet dabar, griežtai pasikeitus laikams, jis paprato bent kalbėtis su ūkininkais. 
    - Kad ponas ir paukščio nesužiūri... 
    - Pha! - paukštelėjo lūpomis senas dvarininkas. - Povas - laisvas paukštis. Tam jis ir parko papuošalas. Ar supranti? - jis 
mėgo papuošalus. 
    Jis nusivedė ūkininką į save. Į svečius! 
    Jei palocius po senovei atrodė majestotiškai ir gožė po savim prakilnius žmones, tai kitos dvaro trobos nebekaip atrodė. 
Beveik visos - be stogų. Tik stogo lotos tekyšojo kaip kokio kauliaus šonkauliai. Kažkieno rūpestingos rankos visos durys 
tvartų, sustatytų dvariškai vis a vis, ant tvirtų cementinių postamentų, buvo išklotos ir sumestos į purvais pabliurusį kiemą-klaną. 
Tik tokiu būdu galima buvo išvažiuoti į  laukus per kiemą. Deja, nors pavakarys, bet visai nebuvo matyti pargintų dvaro galvijų. 
Be kelių, besibastančių  po sumestas į  purvyną duris, lyg gimnastiką darančių  karvių  ir kelių  juodų arklių, sustatytų  irgi kiauro 
stogo arklidėje. 
    Ponas atspėjo šitą tvarkingą ūkininką, jam beskęstant nusivylimo mintyse: 
    - Aš nešeimininkauju. Mano ūkį veda mano sūnienė!  
    Tai buvo pasiteisinimas. 
    - Vien savo arkliais aš senatvėje ir tesirūpinu. Žinai, neprižiūrėsi, niekais nueis. Nori pamatyti? Jūs, ūkininkai, pripratę prie 
stambių. Tokių  pakulomis apaugusiomis kojomis belgų  ar kitokių bjaurių, gyvų  lokomotyvų. Arklys turi lėkti. Arklys turi būti 
arabas! 
    - Mano - tikri arabai. Ar pusangliai. Tik pažiūrėk: Pociecha, Marginał, Wola, Biruta, Skok...- tai buvo jo gyvenimo artimi 
draugai. Tik dabar nebejudrūs. 
    Angliško kraujo ir tikri arabai žiūrėjo nurimę  į juodų  tvartų  pakampes. "Ar jie nepagirdyti, ar blogai pašerti?"- sumojo 
Erdzelynas. 
    Tarp išlikusių šešių staininių arklių, nors arklidėse tuščių pravarinių buvo begalės, kaip gerame cirke, kuriose, matyt, kitados 
buvę labai gerų arklių, vaikščiojo kažkoks uniformuotas knechtas. 
    "Arklių liokajus", - pamanė sau diskretiškai Erdzelynas. 
    Ponas senu papratimu ir dabar būtų  turėjęs pabarti knechtą už tam tikrus jo tarnyboje pastebėtus defektus, bet ne tik 
nepabarė, bet ir išėjo, šiam net nepadarius "fronto". Likęs arklinis vienas ėmė vėl slankioti po tuščias arklides. 
    Ties durimis buvo sukabinėti iškilmingais atvejais vartojami pakinktai su pono herbais: dvi sukryžiuotos strėlės ir ranka su 
kalaviju viršuje. Pakinktai su baitais pliumažais ir sultonais, kokie dabar dažniausiai tegalima matyti cirkuose ar karaliams 
važiuojant paraduose. 
    Žvalgybos pasibaigė. 
    - Matai, bracišku, avižų pristigau arkliams. Ar neturi kartais paskolinti? 
    - Neturiu! - nė  nepagalvojęs, bet visai griežtai atsakė  ūkininkas. Jis mat duos tokiam ponui avižų! Pono ūkis padarė 
Erdzelynui blogiausio įspūdžio. Šiaip jau, važiuojant vieškeliu, per parką, dvaro sodyba atrodė visai padoriai. Visur kaskados, 
takeliai, plaukiojančios gulbės, kiniški paviljonai ir apkarpyti medžiai. O čia iš vidaus iširusios trobos. 
    Pono dvare buvo jaučiama paskutinė agonija. 
    - Na, žmogau, užeisime į dvarą seno tokajaus išgerti. A? Turbūt nė negėrei savo gyvenime seno tokajaus? 
    Šiaip jau ūkininkas, kviečiamas užeiti į dvarą, dėl drovumo tikriausiai atsisakytų. Bet šiandien, išgirdęs žodį  "gerti", kad ir ne 
visai gerai supratęs, kas teks gerti, sutiko. 
    Ūkininkas, įžengęs į viduramžių rūmų verandą, sumažėjo, kaip ir atsigimė, pasidarė mandagus žmogus. Net kepurę nusiėmė 
įeidamas. 
    - Kur čia gersi! Kad ir ponas be reikalo turbacijies.  
    Dabar jis šitokioje vietoje tai tikrai negalėtų pakelti botago prieš poną, jis tik taikė, kaip čia jį  paslėpti. Jis net bijojo, kad 
ponas nesuprastų ir neatspėtų jo drovios minties. Jis visai vogtinai padarė sau tokią pastabėlę. 
    Ponas parodė jam "auksinį  retežių", slenkantį, kaip žmonės sakydavo, "palei visas sienas rūmuose". Būtent baroko koklines 
krosnis, kokių  dabar niekur nerastum. Miniatiūrų  rinkinį. Didžius aliejinius paveikslus, su keletu reprezentatyvinių  olandų  ir 



flamandų. Blizgančius šarvus su dideliausiais kalavijais, ant kurių buvo taip sunkiai pasirėmę tie patys geležiniai šarvininkai. 
    Jų Erdzelynas ypač  saugojos visą  laiką. Jis niekuomet nebuvo matęs pirma tokių  daiktų. Jis net negalėjo nors apytikriai 
atspėti jiems skiriamos rolės. Jam, žemdirbiui, buvo suteikta atsargumo nuovoka verčiau pasisaugoti jų. 
    Paskum ponas pakvietė jį  tokajaus gerti. 
    Tai paprastas vynas, manė  Erdzelynas, niekuomet neatstosiąs alkoholio rūšies, paprastai jo vartojamos. Bet jis dėl 
poniškumo siurbė  sykiu su ponu ir nieko neprasižiojo apie vyno kokį. Erdzelynas buvo gerai išauklėtas. Tik jau vėliau jis 
suprato, kad ir šitokios rūšies gėrimas, tokajus, turi savo reikšmės. Jis pradėjo smagėti. Net jo plaukų skiauterėlė atsistojo, jo 
girtos rankos perbraukta. 
    - Stiprus pono vynas! 
    - Koks čia stiprumas. Tik reikia mokėti gerti... 
    - Ar tai ir gėrimo yra koks mokslas? - nustebo ūkininkas. 
    - Nori, aš padovanosiu tau povą? A? Nė nekalbėk! - piršosi ponas. - Tu geras esi agrikola ir man patinki. Šiaip jau visi 
žmonės beždžionės, - ponas buvo toks išbalęs, be lašo kraujo veide. - "Turbūt serga? Bet su žmogumi, kad ir toksai ponas, 
kalbasi gražiai". 
    "Na, kam man čia dabar toks daiktas įbrukamas kaip jo neseniai sumušta pova! - susirūpino pono apdovanojamas 
Erdzelynas. - Nei ji kiaušinių reikalingų deda, nei mėsos yra, o lesti duok". 
    Ponas lengvai atspėjo jo mintį  ir šiaip prabilo: 
    - Tu manai, pova - niekingas paukštis. Nereikalingas. Bet ji papuoš tavo sodybą. Tavo sodybos (ponas paklausė, kiek 
margų žemės jis turi, ūkininkas atsakė), matai, iš karto bus didesnė, nes joje bus pova. Žmonės važiuos pro šalį  ir sakys: ot, 
pova! Žmonės suklys ir klaus, kaip čia išvažiuoti ant to ūkio su pova. Supranti, sodyba ūmai iškils žmonių akyse ir padidės. 
Jums reikalingas tik toks paukštis, kurį  galima būtų  pjauti ir ėsti. O paukštis, kuris malonu pažiūrėti, jums nereikalingas. 
Pavyzdingai sutvarkytas ūkis turi būti toks, kuriame pilna būtų povų bei papūgų. 
    Erdzelynas, pono spiriamas priimti dovaną, nebemanė daugiau atsisakinėti. Ne taip jis buvo išauklėtas! Jis paačiavo. Jis 
pamatė savo ūkį su pova. "Pats ponas dovanojo! Ot taip sau, iš geros širdies". - Erdzelyno perspektyvos didėjo. 
    Povą po pažastim pakišęs, Erdzelynas taisėsi jau keliauti. Bet ponas dar jį sulaikė ir priminė avižas: 
    - Supranti, broliuk, ne daugiausia jų man reikia. Bent 200 pūdų. Dėl kainos sulygsim, - gerai. Po kam? Na, sakyk man 
tuojau kainą! Užmokėsiu. Pats matei, arkliams pristigau. Jei netiki mano žodžiu, gausi raščiuką iš dvaro, visuomet galėsi... per 
teismą atsiimti! - nusijuokė ponas. 
    - Kam čia dabar teisimės! 
    Prie visų  didesniųjų  dvarų esama ypatingos rūšies žmonių, "dvaro draugų". Ar ponas būtų  nusmukęs, ar pasiturįs, žiūrėk, 
koks menkesnis bajorėlis ir prisiplaka prie jo. Tai garbės konsulo titulas, teikiamas sodžiuje. Arba ordinas, tam tikra kaina 
įgyjamas. Čia jis bažnyčioje su ponu pasišneka, čia jis pakviečiamas retkarčiais didelio pono į medžioklę ar pokylį. Jokios 
naudos iš to viso, tačiau žmogui smagu. Kitas net visą savo turtą sukiša, iki dažnai abudu susmunka. 
    Šitokia profesija paskutiniu metu pasidarė daug prieinamesnė. Bet Erdzelynas neskubėjo pasinaudoti proga. 
    Erdzelynas, neseniai dar taip maža teturėjęs pažinčių, šiandien kilo. Erdzelynas pagalvojo ne be slepiamo pasididžiavimo, - 
ponas šiandien vaišina jį vynu ir apdovanoja. Vėl, kam reikia avižų arkliams, o kadangi kainą moka ir raščiuką duoda, kodėl ir 
nepamėginti. Galima pamėginti! 
    - Na, tai galima... Tik man su užmokesčiu skubu. Žinai, ūkininkui - mokesčiai. 
    - Bus! - pasakė aristokratiškai ponas.- Tai tu pats ir atvežk. Žinai, su dvariškiu samdininku nesusikalbėsi šiandien.  
    Erdzelynas pamanė valandėlę ir atsakė taip, kaip ir ponas. 
    - Bus! - jis sutrenkė ponui ranką, kaip ir lygdamas magaryčias ir įmušdamas į  delną savo mužikišką žodį. Kaip visuomet 
darydavo su žmonėmis. Ponas ūkininko sumuštos rankos neatitraukė. 
    Erdzelynas, sugrįžęs su pova ir pasišaipęs su žmonėmis, kaip su ponu "vyną gėrė", vis dėlto antrą dieną, sudaręs 200 pūdų 
avižų, išvežė jas ponui. 
    Palocių privažiavęs jau sambrėškoje, ūkininkas pamatė, kad miestelio žydai, policininkų  padedami, tempė  tris karves, už 
skolas jiems iš pono priteistas. 
    - Bus geros odos Kauno odinėms! - šiepė garsiai žydai, tempdami sunkiai patraukiamus gyvulius. 
    Arklių nuėjo pats ponas su ginklu rankoje ginti. Prie jų prisiartinti niekas nedrįso šitokiomis aplinkybėmis. 
    Erdzelynui pagailo atimtų  iš pono karvių  ir paties pono. Bet apsisaugojimo instinktas paliepė  jam ūmai pasukti arklius ir 
šveisti kiek įmanant atgal į namus. "Čia karvės licituojamos, o aš avižas kemšu!" - Erdzelynas buvo jau nejuokais besukąs savo 
arklius atgal, bet jį sutiko patsai ponas ir tarė: 
    - Gerai, jagamasčiau, kad atvažiavai! - jis kvietė žmogų  į vidų ir vėl pavaišino jį  tokiu senu vynu, jog net abudu sukaito. 
    - O kur raštelis? 
    Ponas puikiai atsiminė pakvitavimo pareigą. 
    - Raštelį  ponia, mano sūnienė, išduos! Labai ją užrūstinčiau, jeigu dabar belsčiaus į  ją ir jai kliudyčiau. O vis vien nepriimtų 



manęs. Bet važiuosi pro šalį, užsuk kitą dieną. Aš pats pasistengsiu, kad raštelis būtų paruoštas. Žinai, ji valdo dvarus. Mano 
vardas šiuo atveju nieko nereiškia! 
    Ponas nė kiek nenorėjo suvedžioti vargšo žmogaus. Jis pats tikėjo savo pažadais. Su tiek genčių  ir kartų  jis buvo susidūręs 
savo heraldiško ženklo prieglobstyje ir visiems buvo skiepijęs teisingumo ir prakilnumo sąvoką. Tai argi jis pats būtų svetimas 
joms! Jis, atstovaująs savo giminei savo asmeniu, kaip vyriausias šiandien išlikęs. 
    - "Užvažiuok, pasiimk", bet jei neduos! - pasikivirčijo ūkininkas įprastu ūkininkui lengvumu. Bet nėr kas daro. Nejaugi imsi 
žmogų ir smaugsi! Sakosi tikrai negalįs, o matyti, nori. 
    Ponas nuo riebios vakarienės (sutinta jautiena su stambiais kaulais, patiekta ant sidabro lėkščių  ir valgoma iškraipytomis, 
surūdijusiomis šakutėmis juodomis medinėmis kriaunomis), taip pat ir nuo sultingo vyno, nė  karto dar jo neapvylusio, visai 
nuvargo. Jis net atsistoti šią valandą nebūtų  pajėgęs. Jis timptelėjo varpelio biserinę  juostą, varpelio nė  girdėti nebuvo, jis, 
matyt, buvo kažkur labai toli. Įėjusiam liokajui pasakė, kad tarnaitės pataisytų jam lovą. Jis prašėsi miegoti. 
    Įėjo dvi "freilinos". Taip pašiepė Erdzelynas dvi dvariškai apsivilkusias tarnaites dideliais baltais čepčiais ant akių. Viena 
senesnė, kiek raukšlių jau įgavusi, bet "apyzgrabni dar bobelė", - konstatavo ūkininkas, niekuomet pirma tokių dyvų nematęs. 
Kita - visai skaisti miesčionė. Jos abi ėmė taisyti po baldakimu tame pačiame kambaryje lovą, purendamos duknas ir šilko 
apklotus. 
    - Biesams tie čepčiai? - paklausė Erdzelynas. Jis dabar buvo familiarus su ponu. 
    - A, matau, šėtone, patinka tau čepčiai? - senas ponas pažiūrėjo į moteris, įprasta rimtimi dunksnojančias jam patalus. Pats 
ranka įsirėmęs į šoną. Nelyginant senovės muškietininkas, žvalgąs kokių šinkorkėlių čepčius pavieškelio smuklėje. 
    - Na, katra tau labiau patinka? A! - mandagiai paklausė ponas ūkininką. - Šiandien vieną galėčiau tau perleisti. Senatvėje, 
žinai, šali žmogus, be dviejų nesusišildai. Bet šiandien rinkis jų vieną! Juk esi sveikas mužikas! - ponas vėl jaukiai nusijuokė  į 
savo žilus ūsus ir linksmai trenkė Erdzelynui savo ranka į krūtinę. 
    Tarnaitės, nė kiek nesivaržydamos, dirbo savo darbą, ruošdamos ponui guolį, ir tylėjo. Viską, ką ponas sakė, tarytum buvo 
panašu į  tiesą. 
    Erdzelynas kitokiomis aplinkybėmis gal būtų  tikrai įgavęs muškietininko aspiracijų, bet šiandien jis atminė savo ūkį, neseniai 
prieš Jonines atliktą išpažintį  ir vaikus su žmona. Nors padėties nepaprastumas ir šiodvi moteri gundyte gundė žmogų. 
    Jis atsikėlė ir atsisveikino. Paglamžęs paglamžęs kepurę, pats sau sumetė: "Laikas ir namo varytis!" 

Pasprukęs į nakties orą, jis atsigaivino ir net nustebo, kur jis šiandien buvęs ir ką matęs. Įspūdžiai jam buvo kaip ir per stiprūs ir 
naujoviški. 
    Pajuokavęs su žmonėmis, kaip ponas su dviem merginom šildos, "guldydamas vieną  iš vieno, antrą  iš antro šono", 
prisipažinęs savo žmonai, kuriomis sąlygomis jis yra nukišęs 200 pūdų avižų, senis Erdzelynas paprašė savo sūnų, žmogų gana 
pasitrankiusį po miestus ir gana mačiusį pasaulio, nuvykti į dvarą. 
    Kas nepavyko jam, gal pavyks jo sūnui! 
    Žinoma, jis taip aiškiai sūnui nepasakė, kurio pavidalo perduodama jam byla vesti, bet jis nu švietė  visą  dalyką  labai 
nonšelantiškai ir paviršutiniškai. Vos dviem žodžiais prasitaręs: nuvažiuok ir atsiimk! Jis pats jau kaip ir vengė dvaro su jo 
visokiais vyliais. Jie jam buvo kaip ir per stiprūs! 
    Sūnus, iš mokslo laikinai namo sugrįžęs studentukas, kaip studentukas, knygas užgulęs ir tėvo ne laiku sutrukdytas, tiek 
tepasakė: 
    - Nusiųsk žmogų su raščiuku! 
    Jis nė galvos nuo knygos nepakėlė. Tiek jam reikalas atrodė menkas. 
    Keisti tie miesto žmonės! 
    - Nusiųsk žmogų... Čia joks žmogus negelbės. Reikia pačiam. Žinai, su ponais! - jis džiaugėsi jau sūnaus padėtimi dvare. Jis 
buvo juokdarys. 
    - Reikia arba raštelį  išgauti iš ponios, arba pinigus! 
    Sūnus atsikėlė. Dalykui užbaigti jis pasiryžęs buvo išgauti iš ponios kokių  tik nori raštelių. Ne koks praktiškas buvo tasai 
Erdzelyno sūnus, antro kurso studentas medikas, atvykęs laikinai pas tėvus susigūžti ir atsikvėpti. Jis manė, kad taip viskas 
lengva su ponais! 
    Norėdamas savo akiratį  kaip ir sumoderninti bei praplėsti, jis skaitė užgulęs visokias kultūros istorijų  ir filosofijų knygas, ne 
ką bendra teturinčias su jo studijuojamu mokslu. Kaip ir iš sodžiaus krūmų  jis norėjo išbristi. Dalykas, visi tą  jautė, buvo 
girtinas. 
    Ir studento drabužiai atrodė taip pat nebe kaip. Tai buvo kažkoks miestietiškų  ir sodietiškų pradų mišinys. Trumpi sodžiaus 
kailinukai, nei neaptraukti gelumbe, nubliurusi veliūro skrybėlė, visaip jo formuojama ant pačios galvos, ir iš po šviesių kailinių 
mėlynos gelumbinės kelnės ir juodi kamašai. Baisu! 
    Studentas priplakė dar labiau savo skrybėlę prie galvos ir energingai iškeliavo į dvarą. 
    Patekęs į  dvarą, jis nusistatė pirmiausia kreiptis į  ponią. Kaip jam buvo sakyta, visų  dvarų  įgaliotą valdytoją. Bet, nieko 



neradęs palociuje, jis išvyko į kiemą ieškoti žmonių. 
    Iš arklidžių  buvo vedamas paskutinis šešetas pono arklių. Paties šeimininko nesimatė. Ar jis pats buvo kur pasislėpęs, 
nenorėdamas išvysti savo akimis dvaro tragedijos. Ar buvo kur i švažiavęs, o tuo tarpu pasinaudojo nedorėliai žmonės ir 
išsivedė už skolas jo paskutinius staininius arklius. 
    Palociuje jaunas Erdzelynas sutiko šaunų  liokajų. Liokajus jam pasakė, kad ponios nesą namie, bet esąs jaunasis ponas. 
Erdzelynas vis vien nutarė negrįžti be "kvito", kad ir kažin kas būtų. Jis nutarė veikti energingai. Liokajaus vedamas, jis nuėjo 
pas jaunąjį poną. 
    Kažkoks machorkos prisirūkęs žmogyla. Labai sugadintais dantimis, daugybe gilių raukšlių geltoname veide. 
    Nors ponas ne tik nepažinojo jo ir nė karto nebuvo jo matęs, tačiau visai atvirai prisipažino, jog ponia tikriausiai kur nors 
besislapstanti nuo žmonių. 
    Jis padėsiąs ją  surasti! Jis negražiai nusišypsojo. Nors jis ir maža tetikįs, kad kas nors pavyktų  gauti. Nes viskas šitame 
dvare svetima. "Geriausio pasisekimo, jaunasai pone! Geriausio! Tai įdomus įvykis! Tamsta turi šansų sužadinti ponią. Tačiau 
aš norėčiau eiti lažybų, kad tamstai šiuo atveju mažiau pasiseks, mažiau, negu tamsta svajoji, jaunas būdamas". 
    - Čia, matai tamsta, ypatingos pilies esama, su įvairiomis slaptomis durimis, urvais ir mistika... - nusijuokė jaunasis pilies 
valdovas. Jis, matyt, mėgdavo be galo daug plepėti.- Tad atvykusių iš tenai, mums taip svetimo pasaulio, žmonių sumetimai čia 
dažniausiai nueina niekais. Čionai, šituose namuose, kitokia logika negu ten... - jis pamojo ranka į  langą, į  tolį. 
    - Tamsta sakaisi esąs studentas medikas. Ir jaunas svajotojas? Ak, tai gerai, gerai viskas! Svajoti pirmiausia! Ar tamsta 
niekuomet dar nesi mėginęs morfino? Medikas studentas antro kurso, ir niekuomet nėra mėginęs morfino? Tai keista. Tai kurių 
galų tada ir pati medicina? Morfinas gaivina, jis migdo. Jokio noro? - Studentas pasakė ačiū už morfiną. Jis ir taip gerai miegąs. 
- Miegoti nereikia. Užteks laiko prisimiegoti! Dieną  kada prasnūsti, kai žmonės dirba. Dabar vis suranda, kad ir tas pats 
mokslas, kitokių  priemonių  sužadinti žmogaus psichikai. Kad ir kokainas. Koks tai puikus produktas, bet, aiman! Kaip jis 
sunku gauti čia. Ypač kai nėra pinigų, kai net už žibalą kartais neturi kuo užsimokėti naktimis sau pažibinti. Visur prisiskolinta. 
Tamsta, kaip studentas, pastudijuok anomalijas! Negeri, nerūkai? Tai keista. Aš nustojau gerti, bet rūkau. Ir kokainas. Bet tai 
- svajonė! Gauk tu jį  čia, tokiai piniginei mizerijai esant. Tamsta supranti, tie balkiai šiandien laikos, - jis parodė  į sunkias 
šviesaus ąžuolo lubas, protarpiais išpuoštas paveikslais, - bet rytoj jie grius. Šitie namai skolomis tesiverčia. Esant juose 
kažkuriam genijui. Namai ligi šiol dar neatimti. 
    - Tamstai, kaip vyrui, kuri meilė dažniau patinka, moteriška ar vyriška? Na, žinoma, taip ir galima buvo suprasti. Tamsta 
toks idealistas. Moteris. U-uf! Bet tamsta visiškai nepanašus į  sodietį, ir tokios skaisčios dar sielos. Tamsta mieste ilgai augai. 
Žinoma, šie kailiniai nieko nereiškia. Veidas tamstos labai savotiškas ir nuliūdęs. Ir gana pamanomas. - Jis taip rijo studentą 
savo akimis, tarytum norėjo paliesti jo skruostus savo rankomis, apie kuriuos dabar kalbėjo. - Tamsta daug abstraktiškų 
gyvenimo idėjų beturįs. Turbūt nėra laiko kada ir pagalvoti apie "lelijėles"? Ką? Tai tiesa! 
    - Taip pat ir aš sykį  tariausi suradęs tikrą gyvenimą. Tamsta matai ten toli stovintį  liokajų. Tamsta pastebėjai jo lanksčias 
rankas. Jo veido subtilumą. Aš maniau galėsiąs savo neilgą ir nuodėmingą gyvenimą su juo išgyventi, bet jis mane apvylė! U-u! 
- ko nesušuko piktai ponas. Jis piktai pažiūrėjo į savo liokajų, dabar nudelbusį  akis žemyn. Tai buvo tikra "šeimynos scena". - 
Kaip ir pirmiau buvo apvylusi ne viena skaisti moteris. Aš dabar su juo nekalbu! Jis vaikšto čia vienas po salonus, lyg manęs 
nebepastebėdamas. Nes jis žino, kad tie namai veikiai žlugs ir nėra kas jam užmoka. Ak, žmogų  į viską galima įpratinti, tik 
duok jam pinigų! Ką? Tai neestetiška, įstatymų baudžiama, sakai tamsta? Blogiausia bus, kai komunų viršaičiai pradės mūsų 
gyvenimą reguliuoti. Nors ir jų  rankose būtų  įstatymas! Ką, tamsta būtinai nori mano žmoną pamatyti? Tik nenustebk, ji dar 
graži. Na, penki prieš vieną, kad tamsta jai patiksi. Na? Ir du prieš nulį, kad tamsta iš mūsų  pinigų  negausi! Ne? Tamsta 
juokies... Mūsų  liokajus nuves tamstą. Antai jis stovi lyg koks nekaltas filosofas, lavonų  kapinėse pakasikas. Šiam kartui - 
geros kloties! 
    - Ką, tamsta vėl sugrįžai? Ponia nė  girdėti nenori apie tamstą? Ji šoka turbūt. Ji visuomet šoka šitame palociuje. Na, 
nueisime sykiu, gal ji paklausys savo hazbendo. 
    Ponas junioras nuvedė jaunąjį Erdzelyną į ponios kambarius. 
    - Kas ten? - iš tolo pasigirdo nekantrus moters balsas. - Duokit man ramybės! Mano šiandien nepriimama diena. Jokių aš 
avižų iš to žmogaus neėmiau. Man avižos nė nereikalingos. Man visą laiką reikia rugių sėjai... - Moters balsas, kuriai, matyti, iš 
tikrųjų visų pilies gyventojų, kaip gabiausiajai, buvo pavestos ūkininkės pareigos, nutilo. Argi ši moteris nebeatsilieptų? Migrena 
ar kuo kitu susirgusi. 
    Lukterėjęs gerą valandėlę, ponas mandagiai pabeldė  į sunkias duris, be to, dar užleistas sunkiomis užuolaidomis. Viskas čia 
buvo taip stilinga. 
    - Čia jaunas Lietuvos studentas, studijuojąs Šopenhauerį, ir būsimasis medikas! Jis nori būtinai pamatyti ponią  ir 
pakonferuoti su ja dėl tam tikrų dvaro jam išduotų obligacijų, paėmus iš jo tam tikro agrikultūriško produkto avižų pavidalu. A? 
Leistina! Na, matai tamsta, ji priims. Ji manęs neapkenčia, nenori nė matyti, o tamstą priims. Sveikinu! Tik tamsta nepasiduok, 
ji skaisti, gyvenimo išsiilgusi. Be to, ji tamstai skolinga. 
    Studentas jau norėjo pavartoti vieną artimą boksui priemonę, tiek nervino jį  šis ponas. Bet nervingai bepliauškiąs visokius 



niekus dvaro ponas atsisveikino su juo, ištiesdamas jam iš viršaus, anglišku būdu, ranką su dviem atsargiai laikomais pirštais, su 
kuriais doras ūkininkas nė nežinojo, ką bedaryti, nepratęs taip sveikintis su žmonėmis po savo krūmus. 
    Ponas iš tikrųjų dingo. Dingo taip pat visuomet tylįs, dabar taip bjaurus Erdzelynui liokajus. 
    Jaunasis Erdzelynas liko vienas priešais sunkias užuolaidas ir stebėjosi tolimoje perspektyvoje didele sale. 
    - O su pinigais, matyti, nekaip besiseks! - pagaliau jis pats buvo kaip ir pamiršęs, kuriuo reikalu čia atėjęs. Visa tai, ką jis 
matė ir girdėjo, džiugino jį kaip vaiką. 
    Jis žvalgė  iš tolo salę su jos sunkiais barokiniais veidrodžiais. Jaukius rakandus, teptas lubas su "zefyrais" ir skrendančiais 
angelais ties pastorališkosiomis piemenėmis, piemenėmis su koketiškomis prikyštėlėmis. Viskas - savotiški boucher'ai. Salės 
buvo tuščios, jų buvo daug, visos parketinės, aukštais dviejų sieksnių langais, pro kuriuos matės Nemunas. Taburetės, sunkūs 
kandeliabrai, veidrodžiai. "Matyt, čia šokių salė!" - pamanė jaunikaitis. 
    Dabar jis suprato, kad gražus langas gali sukurti peizažą. O ne priešingai. Išeik laukan, ir nieko nebeliks. Teliks tušti laukai, 
nuniuręs Nemunas. Su keliais nuskurusiais piemenaičiais ir menka jų banda. Jis stebėjos, kaip galima gražiai pastatyti rūmus 
kad ir paniurusio Nemuno pakrantėse. Jis, čia niekuomet nebuvęs, dabar mato, kokie jie fantastiški... 
    - Įeikit! - nekantriai atsiliepė  jaunos moters balsas ir nustebino vaikiną. Jis visai buvo pamiršęs, kuriuo reikalu čia stovįs. 
Tarėsi vien žvalgąs šviesią baliaus salę, kaip kokį  teatrą. 
    Vadinamas nuskubėjo į ponios kambarį. 
    - Tamsta atėjai avižų reikalu? - paklausė moteris.  
    Studentas nustebo. Jis negalėjo apsirikti. Nors ponia ir kalbėjo į  jį  tokiu lygiu balsu. Moteris buvo nuoga. 
    Keistu būdu Erdzelynas vis dėlto neatsibloškė atgal ir nevirto laiptais kūlverčiomis žemyn. Kaip būtų padaręs kiekvienas 
ūkininkas ir kaip derėjo padaryti jaunam studentui ir ko ponia tikriausiai laukė. Jai įgriso gyvenimas. 
    Jis stovėjo ramiai. Jis suspėjo dar pastebėti, kad ponios kūnas bronzinis kaip graži skulptūra. Tik dar gražesnis. Kad jos 
veidas skaistus ir proporcingas, kad jos tamsios akys. Kad tame bronziniame šilto atspalvio veide buvo lyg nuda žytos 
raudonos lūpos ir taip pat standriai supintos ir susuktos ant galvos juodos kasos. Kaip lietuvai čių  kitados buvo nešiojama. 
Ponia buvo graži moteris. 
    - Tai tamsta atėjai į mane skolos reikalu? - ji studijavo dabar jaunikaitį  ir nesijudino iš vietos. 
    - Taip... Bet? - jaunikaitis turbūt norėjo pastebėti, kad jam patogiau kalbėtis apie avižas su apsitaisiusia moterim. Jis nurodė 
į  ją akimis. Ponia pati susiprato ir atsiprašė. 
    - Ak, tatai! - ji apsigaubė lengvučiu, perdėm skaidriu peniuaru, kad ir sunkiais beždžionės kailiais apvedžiotu. Tat iš karto 
sudarė įspūdžio, kad ji apsivilkusi. Ir, be to, apsivilkusi elegantiškais vakaro apdarais. 
    Išauklėtos moters gestu, tarytum priimdama kokį  rimtą ir svarbų  svečią per žurfiksą, ji pakvietė jį  sėstis. Ji, matyti, norėjo 
rimtai pakalbėti. Ji net užjautė dabar jį. 
    - Tiesą pasakius, man labai tamstos gaila. Mano tėvas labai gailisi savo arklių  ir, matyti, geros širdies žmogus, prigavo 
tamstą. Nors jis pats nesitikėjo kam bloga darąs. 
    - Jie prisiskolina visi, o man reikia kasdien jų  reikalus likviduoti. Jie visi vagia čia, vienas iš kito ir šiaip iš dvaro. Tamsta gal 
pastebėjai, aš čia vaidinu ūkininkės rolę. Baigusi kitados Leipcigo koncervatoriją ir vaidinusi teatre Varšuvoje. Žmonės mane 
kamuoja kasdien. Vis bjauresnės rūšies, nesąžiningi (sąžiningi nė  žiūrėti į mūsų dvarą nebenori). Iš jų, pasižadėdamas mokėti 
nepaprastus nuošimčius, išgauna pinigų senis bei mano vyras - morfinistas. Tamsta, rodos, mateisi su juo. Tai beprotis! 
    - Ūkininkės atneša maisto, nes pačiame dvare nieko nebeliko. Tamsta gal šiandien pastebėjai. Paskutinius šešis tėvo arklius 
šiandien išvedė. Jis kaip proto nustojęs užsidarė  savo archyve. "Paskutinius šeimos memuarus reikia sudoroti!" - sako. Jam, 
nustojus paskutinių  arklių, atrodo, kad pasaulis nevertas gyventi. O aš bijausi dėl jo proto. Ištvirkusių  tarnų  našta. Susislėpę 
tyčia dvare, jie vagia, pradedant jų išsukamomis misinginėmis rankenomis duryse ir baigiant suslėptais pas tėvą įvairiais masonų 
ženklais, knygomis, unikumais ir vertingomis istoriškomis liekanomis. Vėliau parduoda juos žydams silkininkams už niekus. 
    - Tamsta turbūt tikėsi manimi, mūsų dvare, mūsų visuose dvaruose, beliko viena karvė, žmonių dar neišvesta, kuri šiandien 
mus visus maitina. Kitados Lietuvos pažibos palikuonis. 
    - Kuriam galui čia mane primygtinai atsikvietė, matyti, pasitikėdami mano organizatorišku protu, iš Varšuvos, kai man jau 
šokikės vieta Paryžiuje buvo pažadėta, suprasti negaliu. Aš - "išgelbėsianti ūkį"! 
    - Tad su tamsta turiu atsiteisti. Iš viso teliko viena karvė. Tai blogai balansuojasi... Ūkis, žemė, inventorius? Tamsta stebiesi? 
Na, gerai! Žemė jau seniai nebe mūsų. Prie šitokios transakcijos buvo prisidėjusios dar senesniosios kartos. Lietuvos pažiba! 
Girių  pardavimas sustabdytas. Inventorių  baugu pajudinti, nes jei kreditoriai pamatytų  ką  parduodant, tai iš kambarių  jų 
neišvarytum. Verčiau nė nejudinti. Dar nuo tarnų kai kas gal ir išliks. Aš vykau į Lietuvą, tikėdamasi pažinti naują šalį... Tamsta 
žinai, manyje daug vengriško kraujo, šituose kraštuose aš nė  sapnuodama pirma nebuvau. Lietuvą  iš tolo tepažinau. 
Prisiskaičiusi romantiškų baikų. Jų, pasirodo, esama daugybės! Aš nė pati nemaniau, kad čia taip... Be žmogysčių po šituo 
stogu ar vietos žmonių, mane užpuolančių, aš nieko daugiau nematau. 
    Ne jaunojo Erdzelyno reikalas gilintis į ponų šeimos dalykus. Jis, matyti, nieko čia nepeš, šituose pamišėlių namuose. Jis tiek 
yra išauklėtas, jog atsikelia. Jam metas jau namo važiuoti! 



    Ponia instinktyviškai sustabdo jį: 
    - Tamsta išvažiuosi iš čia negeromis mintimis. Nors aš manau, šitie 200 pūdų avižų tamstai iš tikrųjų ne tokie jau svarbūs... - 
ji nusišypso gan piktai. 
    - Na, žinoma, ne! - Nors iš tiesų šie nelemti 200 pūdų jam padėtų išvykti į miestą studijuoti. Ji atspėja ir tą jo mintį. 
    - Eureka! Suradau... - ji pralinksmėja kaip vaikas. - Tik sutartis, tai - "paslaptis". - Ji šiepė pati save. - Apsilenkdama su 
uždraudimais, aš esu pardavusi girių vertelgoms paskutinį mūsų girių sklypą. Po šito jau viskas baigta! Mano misija baigta. Tai 
bus paleista jau paskutinė raketa iš mūsų namų. Žinoma, žiežirbuojanti, kaip paprastai. Po to jau bus galima bėgti. Lai vėliau 
komedija pati besiplečia. 
    - Šiandien vogčiomis, vakare, kai jau bus visiškai tamsu, ateis girių vertelgos (šiaip jau čia jie daboja vienas kitą). Jie turės 
atnešti man arba pinigus, arba visai atsisakyti nuo pirkimo. Tai pikantiškas momentas, pone! Tačiau! - pridėjo pirštą prie lūpų: 
dar kartą - paslaptis! Ji vaidino kaip marionetė kažkurią komediją ir buvo simpatinga savo natūrališku vaidinimu. 
    - Tamsta atsiimsi savo pinigus ir gražiai važiuosi į namučius, gražių minčių lydimas! 
    - Viskas gerai! Bet aš viena nesuprantu, kodėl tamsta tiek vargsti ir aukojiesi? - jaunikaitis norėjo viską žinoti. Jis jau kelintą 
kartą ruošėsi apie tai paklausti. 
    - Aš energinga! Jei turėčiau vaikų, dar galbūt išplėščiau kurį  sklypą ir sutvarkyčiau jiems gyvenimą. Aš kibau kaip liūtas į  tą 
žemę. Bet čia esama tradicijų  nustatytos sistemos. Tamsta gal matei čia žmones? Tad kam gelbėti? Šioms žmogystėms? 
Tarnams? Ne! Dabar tik laiko klausimas. 
    - Tamsta sutinki su mano pasiūlymu palaukti pirklių? Tik valandėlę! Veikiai sutems. Taip? Na, gerai. Gaila, kad tamsta pats 
ne menininkas, aš norėčiau tamstai pašokti ir sutrumpinti tamstai šias nejaukias valandas dvare. Pašokti aname salone. Puiku 
ten! Be muzikos, tamsta supranti, joks šokis. Tamsta neskambini? Na, žinoma, ne. Tamsta nori, kad aš paskambinčiau? Aš 
paprastai pati geriu šiuo laiku arbatą. Tarnaitė atnešė arbatos ir sandvičių. 
    Tuo tarpu ponia pati spruktelėjo iš kambario. Ji grįžo jau persivilkusi juodais, visiškai juodais, ilgu šleifu aksomo drabužiais. 
Tarytum rimta dama estradoje ruošėsi dainuoti, laikydama gaidas rankoje. Jos kasos tarytum pasidarė dar svaresnės ir dar 
standriau buvo supintos keliomis pynėmis ant jos galvos. 
    Veidas - bronzinis, šiltos spalvos, dažytomis raudonomis lūpomis, gamtos ar pieštuko. Ji buvo laiba ir stilinga. Ji žavėjo savo 
temperamentu, savo kalba, elgesiu. 
    Ji skambino Grygo rapsodą. Nors tą geriau būtų tikę skambinti vyrui. 
    Jaunikaitis, nei nepamėginęs arbatos, nei nepasijudinęs iš savo sofos kampučio, ant kurio sėdėjo, klausėsi ponios muzikos. 
Jis, iš savo krūmų ištrūkęs, su savo "avižomis". Jis nebeatsimena, kada begirdėjęs tokį meną. Jis gėrėjosi. 
    Iš pradžių  jis matė tik senovišką fortepijoną  išpjaustytomis kojomis ir fortepijono šonų  padabas. Langų  sunkias bronzinio 
atspalvio užuolaidas, pro kurias apačioje žavingai blyksnojo, kaip teatre Nemuno juostos. Šviesiai melsva, beveik balzgana 
Nemuno juosta. Jis matė kelis protėvių sunkius portretus sienose. Sustatytus jaukiame kampe stilingus baldus, sofą, ant kurios 
jis sėdėjo, ir kelis fotelius, apmuštus šviesiu šilku. Arbatos sidabrinius įrankius ir ponios laibą nugarą bei sunkių, juodų, net 
blizgančių kasų ryšulį ant galvos. Paskum jis pajuto ją. 
    Jis klausėsi, dabar ji buvo jam daug aiškesnė. Ji gerėjo, ji įdomėjo. Ji buvo ta moteris, kurios jis visuomet ilgėjosi, Gera, 
jauki, slaptinga, gudri. Ji buvo moteris.  
    Ji baigė.  
    - Patinka? - ji gundė. - Tamsta nė nepalietei arbatos… - šiepė ji. Bet ji matė, kad šiam sermėgiui patinka čia. Ji matė tą jo 
blaiviose akyse. - Mat kaip žmogui maža tereikia. Bent kiek muzikos! 
    Pabeldė  į duris. Buvo vėlu. Atėjo girių pirkliai. Jie pasisakė vienui vieni tegalį  kalbėtis su ponia. Jie žiūrėjo įtartinai į  jauną 
Erdzelyną: kas tai per paukštis čia. Ponia padrąsino juos. Girią jie pirksią! Jie sumokėjo pinigus, sykiu suvesdami savo senas 
sąskaitas. Pirkliai pagaliau buvo neramiosios ponios išvaryti laukan. 
    - Na, matai tamsta, pinigai, ir jų daug! - ji pašvytavo ore visu glėbiu popierinių  pinigų. - Tai paskutinieji. Juos gali išmesti, 
juos gali sudeginti. Už juos gali nupirkti žmones. Ypač žmones. Tai lengviausiai nuperkama medžiaga! 
    Jaunam Erdzelynui pasirodė keistas toksai filosofavimo būdas ar panašus pinigų suvartojimas. Tai yra pinigų  išmetimas arba 
supirkinėjimas už. juos gyvų žmonių. Jis manė, pinigai galį būti suvartoti daug praktiškesniu būdu. 
    Bet ponia, atskaičiusi jam skiriamus pinigus, pasakė: 
    - Ar ne geriau juos bus sudeginus? Rytoj prasideda mano diena. Štai - tamstos! Štai stambesnis pundelis,- mano. Tie pinigai 
purvini. Jie šlykštūs! 
    Ji prikišo senų rusiškų "bumaškų" glėbį prie ugnies židinyje. Ugnis iš pradžių nenorėjo jų kąsti, bet vėliau jie pradėjo svilti. 
    Ponia džiūgavo. Jos misija dvaruose gali pagaliau pasibaigti. Greičiau, negu ji pati laukė. Visi saldo išlyginti. Burės pakeltos, 
ji galės plaukti. Ji galės rytoj išvažiuoti iš čia. Tai skamba gerai. Tai - triumfas! 
    Jo, Erdzelyno, gryno ūkininko, kailis šiaušėsi. Jam atrodė, kad viskas, kas šiandien įvyksta, labai originalu, bet 
neproduktinga. 
    Susigriebęs jis šoko ginti pinigų. Jaunikaitis nejuokais norėjo atimti iš ponios degantį  turtą. Ponia iškėlė  savo rankas su 



svylančiais ir besigaubiančiais pinigais aukštyn. Jaunikaitis stipriai suspaudė  ponios ranką, antrąja siekė  ištrenkti pačius 
popierius. 
    Jaunuolis prispaudė ponią prie savęs daugiau, negu reikėjo. Jis nudegė nuo šios nervingos, visą laiką su juo bežaidžiančios 
moters, net jo mužikiški kailiniai pradėjo svilti. Net rūkti. Jis nudegė. Juk jis matė tokias raudonas ir tokias artimas jos lūpas. 
    Jaunuolis suglamžė ponią kaip kokį  labai lengvą ir trapų daiktą ir bučiavo ją visa savo aistra. Jos abi rankos nusviro. 
    Ją niekuomet pirma niekas taip nebuvo bučiavęs. Iš jos rankų paleisti popieriai kaip padūkę pasklido po visą aslą. Priešais 
židinį, ant grindų ir po stalu. Kai kurie buvo gana apdegę, kiti - sveiki. 
    - Tamsta! 
    Ji atstūmė jį nuo savęs ir mušė kaip mažas boksininkas. Ji beldė  į jo tvirtą krūtinę. Kiek išblyškusi ji pažiūrėjo į  jį  ir paklausė 
savo akimis, akių nuo jo nenuleisdama. Ji surimtėjo. 
    "Kas leido tamstai taip daryti? Su manim nejuokauk! Aš daug galiu ištesėti. O tu? Tu suklupsi!" 
    - Argi galima taip elgtis su "ištekėjusia moterim"?.. - Ji šiepė ir čia. 
    O jaunasis Erdzelynas kur prišokdamas mynė čia vieną, čia kitą pinigų pundelį, net grindys tratėjo jam beplumpsnojant savo 
batu. Jis buvo mužikas. 
    - Fui, kaip tamsta gini šituos pinigus! Bet ar ne įdomiau pradėti gyvenimą iš naujo? Iš nieko! 
    Ji atsistojo. Ji išaugo. Jos kūnas ir jos akys sakyte sakė: 
    "Štai kokia aš! Po metų, antrų aš nukariausiu pasaulį, o tu, vabale, rankiosi pelenus ir nuodėgulius". 
    Tačiau į  areną  išėjo jaunasis Erdzelynas. Labai susikaupęs, užsidegusiomis žydriomis savo jaunikaičio akimis, jis galvojo 
taip, ir visai logiškai: "Tu moteris, apie kurią aš visuomet svajojau. Bet pats sau bijojau prisipažinti, kad tokių moterų gali būti 
pasaulyje. Dabar aš tave sutikau. Tu gyva, štai tu stovi prieš mane. Tu valdysi pasaulį, tai tiesa, bet ir pati susvilsi, nepalikusi 
žymės gyvenime kaip šitie štai pinigai. Tačiau mano vieno aspiracijos būtų nublukusios be tavęs. Tavo vienas žvilgsnis visuomet 
gaivintų mane. Ergo..." - dabar lieka tas pat, tik garsiai. 
    Bet ponia atspėjo. Ji dabar visai garsiai tyčiojosi iš jo. 
    - Tamsta manai: ši moteris tiktų mano gyvenime. Aš iškeliauju tuojau! Mano gyvenimas prasideda šią valandą. Na, rinkis 
tamsta dabar kelią. Tučtuojau, nedvejodamas. Ar taip? 
    Jam buvo suteikiama per sunki problema. Jis dvejojo. Galvojo: "Viskas galėtų dar taip būti. Močiutė triūsia. Jų  tarpe ir ji. Ji 
įterpta į  jų sritį. Darželis, ir tikri žodžiai..." 
    - Ne! - jaunasis Erdzelynas, net savo pinigų nepaėmęs, spruko iš dvaro kaip iš kokio užburto rato. 
    Po kurio laiko jaunajam Erdzelynui teko nugirsti, kad dvarininkas junioras per protekcij ą  pateko į  vieną  Kauno 
kinematografą pianinu skambinti. Jo ranka, papuošta šeimos žiedu, - dvi sukryžiuotos strėlės ir kalavijas viršuje, - sunkiai krito 
ant tangentų. Jis veržėsi į erčią. Į gatvę. 
    Senasis ponas vieno kumečio buvo priglaustas ad majorem gloriam tame pačiame dvare. Jo buvo maitinamas ir karšinamas. 
    Ponia nuaidėjo Paryžiuje. 
    O senajam Erdzelynui pradėjo pasiutiškai sektis, kad ir jis niekuomet nebuvo patenkintas savo per brangiai pirkta pova. 
Povai teko pripirkti povą. 
    Dabar senojo Erdzelyno ūkyje pova per pilnai atvedė mažų poviukų. 

ŪKININKAI 

    Ūkininkas Žvirbla gyveno panemunėje ir turėjo įsitaisęs gražias trobas. 
    Jo sodyba, kad ir nebuvo pačioje Nemuno pakrantėje, vis dėlto buvo visai netoli nuo jo. Tad labai lengva buvo nužengti ir į 
pačią upę, o panemuniais labai geru vieškeliu pasiekti miestą. 
    Ūkininkas Žvirbla nusipirko motorinį  laivą. Tas motorinis laivas buvo ūkininko prapultis. 
    Žvirbla buvo juodnugaris, pats išbridęs iš purvų, kaip ir gimęs juose ir nuolat juose bebraidąs. "Jam pasiutiškai sekasi, tam 
Žvirblai!" - sakydavo iš pavydo žmonės. 
    Savo nugrubusiomis rankomis jis pureno skaisčią panemunių žemę, daugino savo turtus. Pagaliau sutvarkė ir pačias trobas. 
    Kaip krikštolo stiklas, sprigto sutrenkiamas, spengsi, taip ir jo ūkio trobos buvo skaidrios ir naujos, jo rankų pavaldomos. Iš 
paprasto skurdžiaus sklypininko jis virto pirmuoju ūkininku. Žodžiu, tai buvo Žvirbla. Jį žinojo visi. 
    Sukūręs tiek turto per visą savo gyvenimą, kaip per tas šešias kūrybos dienas, septintąją jis norėjo pasilsėti. Septintąją dieną 
jis nusipirko laivą. 
    Laivas jį pražudė. Žvirblienė pirmoji pripuolusi smarkiai sukritikavo vyrą ir visai nupeikė jos vyro pirktą daiktą. Nekalbant 
jau apie žmones. Žmonės jo nesuprato. Minia jį  išjuokė. 
    Jo ūkyje puikiai augo ant kalnelių  ir tarpežėse laukinės obelys. Po kalvokščių  ėjo puikios lomos, prisėtos visokių 
agrikultūriškų vaismenų, puikiai žaliuojančių. Buvo kur šventadienį pasivaikščioti ir akį užmesti. 
    Tas laivas sudarė artimesnius santykius su miestu. Šiaip jau gana svetimu ūkininkui. Miestas rados artesnis. Tarytum ūkis 



būtų pats straktelėjęs arčiau prie miesto. Miestas - čia pat! Pirma, kai laivo nebuvo, miestas, be abejo, buvo daug toliau; pirma 
reikėdavo arklius po ganyklas gainioti, ieškoti jų, kinkyti, ilgu keliu į miestą važiuoti. Dabar beburbini savo motoriniu maišus į 
miestą. 
    Bent per vieną mylią prisiartino dabar miestas. 
    Bet ūkininkas Žvirbla, įlamdęs ir ganėtinai prisukinėjęs sau sąnarius per savo ilgą amželį, beknaisiodamas akmenis iš dirvų ir 
betampydamas maišus, džiaugėsi gausiąs pasikaršinti senatvėje. 
    Be Žvirblos ir Žvirblienės, ūkyje buvo dar jų jauna duktė. Kaip gėlė. 
    Ji buvo grakšti kaip pavyzdingiausias sodžiaus mergelės egzempliorius. Tiesa, tai nebuvo iš jūrų  putų gimusi Afroditė, bet 
skaisčioji, geltonoji tulpė. Šalna kvepianti tulpė, išsinėrusi iš juodžemio. 
    Ji augo ir žydėjo. Koks jos liemens grakštumas! Visai kaip tulpės. Ji taip pat džiugino žmonių akis savo spalvomis kaip tikra 
gėlė. 
    Jaunoji Žvirblų duktė lankė miesto mokyklą. Kitaip ir būti negalėjo. Žvirbla buvo visais atžvilgiais pažangus asmuo. 
    Ūkis buvo viso ko pertekęs. 
    Be vienos kaip ir apoteozės visiems darbams ir pačiam ūkiui. Nebuvo kas gyvena ūkininko naujai įrengtoje seklyčioje. 
    Žvirblos seklyčia stovėjo visai tuščia. 
    Ji stovėjo tuščia žiemą ir vasarą. Be retai atvykstančio svečio, šiaip jau seklyčia buvo kaip ir nenaudojama, liūdnų saulės 
spindulių  skrodžiama, jiems įsiskverbiant pro langus. Auksinės saulės dėmės krisdavo tada ant šviežių, gelsvų, eglės sakais 
pakvipusių rąstų, puikiai išplautų grindų  ir tamsiai lakuotų beržinių komodų  su antdangtėlėmis ir dukraitės puikiai padirbtomis 
gėlėmis iš vilnonių, skaisčiai dažytų  siūlų, ant vielų  prinarpliotų. Tarytum pati saulė norėjo pasidžiaugti šia seklyčia ir savo 
ilgomis, spinduliuotomis rankomis viską paglostyti ir išlyginti. 
    Tai tokia buvo ūkininko seklyčia! Naujai statybai ir tinkamu stilium įrengta. Tik nebuvo kas joje gyvena. Pats Žvirbla nedrįso 
joje gyventi. Juk jam su jo kasdieniniais drabužiais kaip ir netiktų kokius pergalės laurų vainikus nešioti. Tas būtų  juokinga. Ką 
įsileisti į seklyčią gyventi, jis nežinojo. 
    - Seklyčia tam, kad stovėtų  tuščia! - ramindavo kresnoji Žvirblienė. Jai buvo viskas aišku, tai moteriškei. Bet ūkininkas 
Žvirbla, jau sykį miestu ir jo skrupulu užsikrėtęs, tuojau nugirdo jos balse disonansą. Seklyčią reikia išnuomoti. 
    - Žentelį įleisim... 
    - Kad ir mama! 
    - Na, bene visuomet būsi netekėjusi. Šitie moterų  plepalai Žvirblai atrodė neįdomūs. Ne, jis turi rasti įnamį  šiai seklyčiai. 
Tada tai jau bus pasiektas jo gyvenimo idealas. Tada tik bus viso ko pertekęs jo ūkis. Kaip sulčių  prisisunkusi, prisirpusi 
serbentos uoga. 
    Kaip reikia vykdyti pribrandintą  strategijos planą, Žvirbla nežinojo. Kaip reikia apgulti miestą  ir iš ten tinkamą  gaivalą 
pasirinkti, jis nė nuvokti negalėjo. Jis žinojo, kad yra žmonių, "vasarotojais" miesto žargonu vadinamų. Bet kaip prie jų prieiti? 
Ta būtybė atrodė jam didžiai įtartina ir abstraktiška tiek dėl savo verslo, tiek dėl savo tikslų. 
    Jis žinojo, kad seklyčioje lengva priimti pakeleivingą  svečią, jį  pavaišinti, paplasnoti jam ant labanakties lovos duknas ir 
paklausti: ar nesušalsite? Bet čia, kalbamu atveju, reikėjo kaip ir apsigraibsnoti apie kliento kišenes. Imti iš svečio užmokestį, 
tas amžinai įžeistų  jo, ūkininko, garbę. Bet šiandien, matyti, reikia atsižadėti su motinos pienu įžįstų  tradicijų ir pareikalauti iš jo 
pinigų. Įsileisti įnamį  ir neimti iš jo pinigų Žvirblai atrodė juokinga. Juk niekas pasaulyje taip nedaro. 
    - Tai bus, tetulėli, gera! - iš džiaugsmo suplojo rankomis jaunoji dukraitė, atsitiktinai nugirdusi tėvo planą.- Vasarą nebus 
taip nuobodu vienai. - Ploti iš džiaugsmo rankomis jaunoji Žvirblaitė išmoko mieste. 
    Reklamos galia Žvirblai nebuvo žinoma. Laikraščių, kaip solidus sodietis, jis neskaitė. Kitais būdais privilioti miestietį  jis 
nemokėjo. Tad visas Žvirblos gražiai sugalvotas planas dėl seklyčios kol kas turėjo būti atidėtas ad acta. 
    Tik kartą, kai Žvirbla mažiausiai apie tai svajojo, pats įnamys įgriuvo jam į  glėbį. Kaip koks karosas į  bučių. Ne veltui 
žmonės sakydavo: sekasi tam Žvirblai kaip benkartui! 
    Pagal panemunės prieplauką kaitriu priešpiečiu vaikštinėjosi vienas ponaičiukas ir pirmas užkalbino Žvirblą. 
    Nors ir sakė jam sąžinės balsas: "Saugokis, Žvirbla, miesto ponaičių!", bet, bešinkuodamas bulbes iš savo laivo dugno, jis 
neturėjo laiko tinkamai įsiklausyti į savo sąžinės balsą. Vaizba bulbėmis jam ypač gerai šiandien sekėsi. 
    - Bulbes parduodate? 
    Į nerimtą klausimą ūkininkas nieko neatsakė. 
    Jis temurksnojo pasilenkęs ties savo bulbių maišais ir visai nepastebėjo, kaip ponulis viena akimi šovė į jo jauną dukterį. 
    - O ką, turbūt su tokiu "vežimu" geriau kaip su arkliais, dėde? - kibo į Žvirblą jaunas ponaičiukas, išėjęs į miestą  įspūdžių 
pagainioti. Žvirblai net nejauku pasidarė, ko čia dabar zirzia tas poniokšlis, berods šiaip jau dorai apsitaisęs, ir tik kliudo jam 
bulbes saikuoti. Bene giminė ar pažįstamas? Jis atsakė gerai išauklėto žmogaus tonu, pirmu skiemeniu: 
    - Tai, ge... 
    - Turbūt gražu dabar pas jus velnioniškai ten sodžiuje! Labai norėčiau apsigyventi kur sodžiuje, kur žmonių  mažiau! - 
deklamavo miesto ponaitis. O jaunoji Žvirblaitė ko tik katučių rankomis nesuplojo. Ji laikė rankutes iškėlusi, bet dar neplojo. 



    Žvirbla sužiuro. Jis visas pavirto klausa. Žiū! Tai į  jį  kalbama. Jis visas sustingo pasilenkęs ties bulbėmis, tarytum sužavėtas 
šių žodžių. 
    - Kada jau motutė su tetušiu ieško buto, neranda...  
    Dabar Žvirbla atsistojo ir pažiūrėjo į  jaunikaitį. Žmogus, turįs motiną ir tėvą, vertas pasikalbėti. 
    - Tai ar ilgam ieškote? 
    - Ar žinot? 
    Perspektyvos - sodžius, motoras, nauji įspūdžiai jam švito. 
    - Tai gal ir rasis... O ar daug žmonių gyventumėt? 
    - Motina, tėvas ir aš, - šita trejybė galutinai nulenkė seną ūkininką. 
    - O tamsta kas būsi? 
    - Aš esu John Kriukas. Mano tėvas buvo Amerikoje, dabar turi Kaune uždėjęs muilo fabriką. 
    Viskas tiesa. Kvotimai visiškai patenkina. 
    - Tai gal ir galima būtų... - Jauna dukraitė be galo nervinasi. Toks tėvo žodžių taupumas jai atrodė ne vietoje. 
    - Tai kiek žadat mokėti? 
    - Man tik ligi rudens. Dviejų mėnesių pakaks. Bet kainą verčiau patys pasakykite. Tamstos prekė! Tik man su pensionatu... 
    - Su valgiu! - pasakė jauna Žvirblaitė. 
    - Su maistu, tai ne! - nusigando Žvirbla. - Kur mes tokius ponus išgalėsime maitinti. 
    - Bet aš užmokėsiu! Antra, aš pats ūkininkas, sodiečių sūnus, tai man valgis ne taip jau svarbu. Svarbiausia vasarą poilsis. 
    Žmogus, kuris gyvena vien "poilsiu" vasarą, o visai nesimaitina, atrodė keistas senam ūkininkui. Bet čia dukraitė vėl prisidėjo: 
    - Ne kažkokios ten ištaigos su valgiu vasarą! 
    Na, žinoma, ji arčiau prie ponų, gal tikrai geriau juos supranta negu jis. 
    Du kontragentai ėmė derėtis ir tuojau susiderėjo. Net daug greičiau, negu Žvirbla buvo manęs. Lengva su tais miestelėnais! 
Žvirbla buvo užprašęs riestą kainą. Jaunikaitis pagalvojo - jis sumojo viešbučio kambario ir viešbučio pietų kainą, padaugino ją 
iš tiek, kiek dienų ketino sodžiuje likti, ir pasakė  savo kainą ūkininkui. Skirtumas išėjo didelis ūkininko naudai. Bet ūkininkas 
užsispyrė: daugiau per savo kainą  jis neimsiąs! Jis ne lupikas. Ponaitis čia pat davė  rankpinigių  ir nubėgo savo daiktų 
atsigabenti. Jis norėjo tuojau iškeliauti į sodžių. 
    Abu vyrai sumušė  rankas. Jauna Žvirblaitė pašoko motorinio laivo suolelyje, sukliko ir suplojo delnais. Ji pritarė  iš visos 
savo širdies gelmių šiai sutarčiai. 
    - Tik man kartais bus reikalingas laivas nuplaukti į miestą. Plaukti juo aš pats moku. 
    - Kokios bėdos su plaukimu. Į miestą visi vykstame kas savaitę. Atsisėsi sveikas ir nuplauksi. 
    Jie grįžta jau visi sykiu į sodžių. 
    Ūkininkas sėdi atstu vienas. 
    Juodas melancholijos bei įtarimo vabalas širdį  jam ėda. Ar gerai jis bus padaręs, užleidęs svetimam žmogui savo patalpą? O 
pinigai it degino jo delną. Jis, senas Žvirbla, lyg ir nevertai bus pardavęs pirmą kartą savo šviesiąją seklyčią miestelėnams. Bet 
pinigai priimti, sulygta, daryti nėra kas. Negi eisi teirautis mieste pas kunigus, kas jis toks per vienas. O jų ten tokia daugybė, tų 
kunigų. Tai ne sodžiuje. 
    Ūkininkas, atsisėdęs prie vairo, daugiau visą kelią nė nepasijudino iš vietos. Tarytum jis vienas būtų buvęs laive, nežiūrėjo 
jaunųjų, mąstė besukdamas rankeną. O jaunieji artėliau. 
    Paburbsėję  laivu ganėtiną  tarpą, jaunieji tinkamos kalbai temos dar kaip ir nebuvo radę. Tiesa, jaunikaitis kibo iš pradžių 
vertinti motorą, bet tai buvo paprasčiausias pajuodijusių gelžgalių burbulas, ne kuo galįs pasižymėti (laivas buvo pirktas senas). 
Skubėjo girti vietos peizažus, bet jie jau nuo amžių ūkininkaitei buvo gerai žinomi ir kaip ir jos akį prijaukinę. 
    Senas ūkininkas, pradėjus į  pavakarį  šiurpnoti smulkučiam lietui ir lyg pasidarius šalčiau, apsivilko savo juodos ceratos 
apsiaustą (šis aptaisalas pasiekė jį  sykiu su motoru). Tarytum jis visas sulindo į  šitą juodą apsiaustą, visas susigūžęs drauge su 
savo nejaukiomis mintimis ir visu savo kailiu. 
    - Tamsta nuolat gyveni sodžiuje? 
    Dama teatsakė: 
    - Ne, žiemą aš gyvenu pas tetą Kaune. Tėvelis produktų  jai pristato, o aš einu į gimnaziją. Vasarą grįžtu namo, pas tetušius. 
- Sakinio konstrukcija buvo kiek naivi, pailginta nereikalingomis smulkmenomis apie "produktus", jaunikai čiui mažiau 
besuprantamomis. Tiek ji dar buvo nuoširdi mergelė. 
    - Tai mudu - kolegos. Aš irgi studijuoju istorijos mokslus Friburge, Šveicarijoje. Būsime draugai! - jaunikaitis šūstelėjo kiek 
arčiau Žvirblaitės, tačiau nuolat pasisaugodamas vienos pusiau primerktos Žvirblos akies. Kaip jam atrodė - viską matančios. 
Jis bijojo šitos akies. 
    Atliekamu laiku žiemos metu jaunikaitis iš tikrųjų studijavo Šveicarijoje sunkiai sutaikomus numizmatikos ir architektoniškų 
stilių mokslus. Grįžęs į Lietuvą, jis paprastai įtaisydavo savo kambarį  "studentiškai". Pakampius ir sienas nukabinėdavo sporto 
vėliavėlėmis ir sporto įrankiais, nors jų niekuomet nevartodavo. Jam vis trūkdavo laiko. 



    - Friburge, ne Kaune? Taip toli!  
    Dabar tai bus šnekų. 
    Ne veltui ir pats jaunikaitis buvo išėjęs šiandien pasivaikščioti Nemuno pakrantėmis. Štai atpildas už tai. 
    Bus įdomi vasara. 

    Pati kaitrioji vasara. 
    Į Žvirblą šiandien atsigrūdo artimiausias jo kaimynas ir bičiulis, jaunasis Baltaragis. 
    Jis atėjo pasikviesti į save viešnagėn. 
    Svarbiausieji jo oracijos žodžiai pirmiausia teko jaunajai Žvirblaitei. Be jos pokylis - ne pokylis. 
    Tačiau labiausiai jam nepatiko Žvirblų  įnamys. Ir šito žmogaus tuštumas. Ir jo nusišypsojimai. Jo glotniai suglostytos kelnės. 
Ir pripomaduota miestiečio galva. Nors jis jį  ir nedažniausiai matė. 
    Įnamio šiandien nebuvo namie. 
    Vasara. Visiems buvo linksma. 
    Vasaros pokylis turėjo geriausiai pavykti. Bet ji, jaunoji pana, vis atsakinėjo: ne ir ne! 
    Jaunasis Baltaragis išdūlino vienas namo nieko nepešęs ir didžiausiai nusiminęs. Jis net nuvokti negalėjo, kas atsitiko. 
    Atėjus vakaruškų dienai, Baltaragiuos prisirinko gražaus jaunimo. Visi žaidė ir linksminos kaip paiki vaikai. 
    Pats Baltaragis, apsivilkęs šviesiais čerkesais, aktoriškai atsistojęs iškrėtė puikiausias eiles susirinkusiems svečiams priešais 
svirną gražioje pievaitėje. Būtent: "Linksma minučiukė!"  

    Linksma, linksma minučiukė,  
    Kur paukštytis ir paukštytė  
    Ant sakyčių tarp lapyčių  
    Saldžiai čiulba iš snapyčių. 

    Kas gali gamtą pamainyti  
    Ir jos darbus permainyti.  
    Juk ji veikia tarp lapyčių.  
    Tarp snapyčių ir lūpyčių. 

    Tai buvo kaip gregorijonų daina. Paprasčiausių  lyčių. Jis pats sukūrė ją beardamas pūdymą. Kai musės pradėjo ypač zirzti, 
o arkliai tampytis ir neberimti, jis, įsivaręs ir kiek iškraipęs vagas, atsidėjęs sukūrė paskutinį  posmą, kiek labiau chaotišką ir 
besiskiriantį savo kosmišku tonu nuo pirmojo, perdėm lyriško. 
    Žmonės reiškė autoriui savo didelį pasitenkinimą. 
    O autorius, kiek svaigstelėjęs nuo katučių bei laurų vainikų, dar iškirto savotišką šposą, kuris jam pačiam galėjo kaštuoti per 
brangiai. Bet jo jaunatvė ir jo verdąs kraujas jį  išgelbėjo. 
    Jaunikaitis, kiek atsikvėpęs, bematant suimprovizavo naujas eiles ir čia pat paskelbė jas pasauliui. Eilės buvo frivoliškos. Bet 
ne be reikalo. Kiekvienas drąsesnio būdo vyras, nusivylęs meile, pirmiausia stengiasi pašiepti ją. Gilus sarkazmas Baltaragio 
kūrinio, žinoma, buvo ne be biografinių pagrindų. Kaip kiekvienam poetui atsitinka. 
    Jis buvo drąsus. 
    - Meilė! - sušuko jis. 
    Visi svečiai nuščiuvo. 

    Būk taip geras, pasakyk,  
    Kas yra ta meilė?  
    Na, tik sau pamąstyk!  
    Ne kas kita kaip seilė!  
    Kaip pragaišta greitai seilė, 
    Taip pranyksta karšta meilė!  
    Meilė-seilė, tai vis vien,  
    Mes ją matome kasdien.  

    Bet tai ko tik nepribaigė jo. Ta "seilė" jam rados per karti. 
    Atsisukęs nuo auditorijos ir trindamas savo čerkasine rankove įkaitusią kaktą, jis ko tik nepradėjo balsu žlembti. Dabar jis 
gyvai atsiminė Žvirblaitę. 
    Jis taip ilgėjosi jos. Visa savo gera mužikiška dūšia. Bet ar ji galėjo suprasti, kam buvo skiriamos šios eilės? 



    Svečiai, nieko nebodami, linksminosi ir ūžė toliau, ligi pat skaisčios vasaros nakties išaušrių. 

Panelė Žvirblaitė, iš tiesų  šiuo tarpu nepaaukojusi Baltaragiui nė vienos minties, ramiausiai viena nuėjo Nemuno pakrantėmis 
pasivaikščioti. 
    Ji mėgo šias vietas. 
    Tiesa, ir ji atsiminė dabar savo kaimyną Baltaragį, bet visai neigiamai. Visi tikėjosi, ji ištekėsianti už jo. Bet nežinia dėl ko. 
Dėl to turbūt, kad ji kitados sykiu į bažnyčią nueidavo... 
    Bet kokia ji "Baltaragienė"? 
    Kažkas, prisėlinęs iš užpakalio, išgąsdino ją, apkabinęs stipriai rankomis jos akis ir paklausęs: 
    - Pasakyk kas? Šiaip bus bloga!  
    Ji žinojo: 
    - Jonelis... - sučypė ji. 
    Ji susigriebė taip pavadinusi. Ji neturėjo taip vadinti jaunų ponaičiukų. 
    Tai buvo John. 
    - Vadink mane visuomet taip! 
    - Kas žino, kas tamsta esi. Ar galima pasitikėti žmonėmis? 
    Jie susitikdavo čia "netyčiomis" jau kelintą kartą, ir vis toje pačioje vietoje. 
    Tas mielasis Johnas visuomet gražiausiai apsivilkęs. Kad ir vasarą, kad ir pačiu vasaros įkaičiu. Lengvi, pilki naujintelaičiai 
apdarai, nesuglamžytos kelnės, kaip iš po proso ištrauktos. 
    Visuomet balta nosinėlė šoninėje trinyčių kišenėje. Ji adoravo šią baltą nosinę! Ta koketiškai kišenaitėn smaigtelėta nosinė 
visai buvo apsukusi galvą jaunai Žvirblaitei ir ją pražudė. 
    Ji ilgai žiūrėdavo į  jį. Ji buvo įsimylėjusi savo studijų  "kolegą" visa savo jaunystės aistra ir neprityrimu. Bet ji buvo tikra 
sodietė ir nė akimis nemirktelėdavo mylinti jį. 
    Ponia Žvirblienė  kiek įmanydama glamonėjo savo įnamį, ne visai dar pratusi laikyti vasarotojus. Kriukų  šeima nė karto 
nebuvo pasirodžiusi sodžiuje. Senas Žvirbla niuro. Jam visa ta afera nepatiko iš pat pradžių  ir ligi pat galo. Tegu miestas ir 
padarko žmones, bet kur jie pagaliau ir pasidės - vis namo! Į sodžių! Jo didžiausiu įsitikinimu, mergina turėjo grįžti prie žemės, 
iš kurios ji buvo išaugusi. 
    Jaunasis Mr. Kriukas buvo nusistovėjusių gyvenimo pažiūrų. Pavyzdžiui, jis adoravo tik blondines. Ir jokių kitų! Jis temėgo 
moteris, vilkinčias juodo šilko skalbiniais (buvo tokia mada). Juodo, ir jokio kito. Tarytum jam teegzistavo moterys, vilkinčios 
juodai dažyto šilko skalbiniais, - viena kategorija, ir tokių nevilkinčios, - antra kategorija. 
    Retkarčiais jis atsisėsdavo ir šalia Žvirblos. Jis tyčia parinkdavo "temas" ūkininkui, jam atrodė, labiau prieinamas. Pavyzdžiui, 
ar daug vilkų čia veisdavosi, kai dar girios nebuvo iškirstos. Kiek saldumo turi vietos cukriniai burokai ir kaip dar galima būtų 
juos daugiau įcukrinti, ir t. t. 
    Jaunojo pradedami pasikalbėjimai, net apie vilkus, pasisekimo neturėdavo. Jie neatsiliepdavo senojo Žvirblos sieloje. Kaip 
du sunkiai suderinami muzikos instrumentai buvo jųdviejų pasikalbėjimai. 

    Visai nelauktai jaunieji susitiko mieste. Jis vos nečiūžtelėjo bebėgdamas pro šalį. 
    Ji tokia įdomi. 
    Sodietė didele šiaudų skrybėle, gėlėmis papuošta. Pati baltoji skaisčioji gėlė. 
    Jis nudžiugęs pakvietė ją į kavinę. Su juo ji visur kur drįso eiti, kad ir į kavinę. 
    Jis paprašė lemon sguash'o. 
    Jai atsitiko pirmą kartą savo gyvenime gerti gėrimą ir, kas keisčiausia, traukti jį per šiaudelį. 
    Kaip sveikų  nuostatų  sodietė, ji norėjo visą  šitą  stiklinę  ūžtelėti iš karto, kad galėtų  atvėsti. Bet ji dilbtelėjo į  jaunuolį  ir 
pasekė jo manieromis. 
    Ji mokėsi. Ji brendo. 
    Dar neseniai ji bijojo užeiti į kavinę, o dabar mokėsi traukti patį  lemon squash'ą per šiaudelį. 
    Ji visuomet norėjo pamatyti jo namiškius ir, be to, pažiūrėti, kaip tasai Johnas gyvena mieste (įsivaizduoti ji negalėjo). Pati 
užeiti ji nedrįso. 
    Jaunikaitis lyg atspėdamas pasakė: 
    - Mano močiutė labai džiaugtųsi, jei tamsta aplankytum mus. 
    Ar jis nemeluoja kartais, tas šelmis? Ar jis iš tikrųjų turi mamą? 
    Po žmones ji nevaikščiojanti. Ji liksianti čia. Daugiau juodu apie šį dalyką nekalbėjo. 
    Ji kovojo. Belydima namo, beeidama pro jo namus ir labai jo kviečiama, ji vis dėlto sutiko užeiti. 
    - Tik vieną valandžiukę... 
    Patogi vila. 



    Prieangio vietoje - didelis angliško stiliaus hall, nustebinęs Žvirblaitę  savo erdvumu. Visur pasieniais ir ant laiptų  padėti 
šviesūs šilko šaliai ir nutiesti kilimai. Plati asla. Salės viduryje fortepijonas. Pagal raudonų  plytų  jaukiai į  sieną  įmūrytą  židinį 
tįsojo asloje balto lokio skranda, apglėbusi savo letenomis krosnį. Tarytum ji šildėsi. 
    Keistai sustatinėti viduje aslos minkšti rakandai, apmušti senoviniu išblukusiu pliušu. 
    Ji niekuomet nė manyti nemanė, kad gyvenamoji troba panašiai galėtų būti įrengta. 
    Ji net užmiršo, ko atėjusi. 
    Ji stovėjo baltų  krakmolytų  perkelių  papuošta. Savo skaisčia vasaros skrybėle. Kaip kokia šviesi peteliškė, atklydusi iš 
vasaros pievų prie šitų senoviniais išblukusiais pliušais apmuštų baldų. 
    - Deja, lyg tyčia mamos dar nėra... Jis grįžo iš kažkur paskubomis sugraibytu šampano buteliu nešinas. 
    Didelis ir tikras merginos nustebimas. Jei taip, ji tuojau išeisianti! 
    - Bet mama tuojau turi pareiti... 
    Kaip naivu! 
    Lyg tyčia šampano butelis garsiai šovė ir vieną akimirką sustabdė ją, duodamas jai progos išgirsti keistus jaunuolio žodžius, 
kurių kitokiomis aplinkybėmis ji, be abejo, nebūtų išgirdusi: 
    - Tamsta, aš visuomet norėjau tą pasakyti... Aš tamstą myliu.  
    Ar nemeluoja? 
    - Jei tamsta ir atsidūrei šiandien po mano tėvų  stogu, tai ne iš mano blogos valios. Jei tamsta nors kiek pasitiki manimi, 
tamsta turi pasilikti čionai. Aš žinau, tamstai nedera likti ilgesnį  laiką svetimoje troboje vienai su svetimu jaunikaičiu. 
    - John! 
    Tie visi žodžiai dar daugiau nugąsdino ją negu šampano butelis. 
    Ji tik žiūrėjo į  jį. 
    "Svetimas?" O ji buvo maniusi... 
    Jie atsisveikino. Ji padavė jam savo suvytusią ranką. 
    Jaunikšlis prilindo su putojančio ir verdančio Šampano stikline. 
    Tolimame kampe flegmatiškai skaitė valandas senas angliškas laikrodis. 
    Čia buvo taip tuščia kaip bažnyčioje. Šios vilos gyventojai, matyt, kažkur išvažiavę ar vasaroja. Nes kai kurie daiktai buvo 
užtiesti rainuotais apklotais. 
    Šampanas, kurio ji niekuomet nebuvo mėginusi, nudegino ją. 
    Saldu. 
    Ji vis dar jautė keistą jaunikaičio ištartą žodį  ir lūkuriavo. 
    Jaunikaitis jautėsi daug laisviau tarp senų pliušų ir antikvariškų gramėzdų. negu kokioje pievaitėje, šalia akmenų. 
    Čia buvo jo vieta. 
    - Aš nenorėjau ilgiau likti sodžiuje... tik del tamstos! - jis paėmė jos grakščią ranką ir pabučiavo.  
    Ji buvo sodietė. Ji įsižeidė. 
    - Ką tamsta darai? 
    Kartu ji gėrėjosi juo. 
    Jis suėmęs tvirtai pabučiavo ją. Ji gynėsi - nieko negelbėjo. Ji nuleido rankas. 
    Vakaras. Prietema. 
    Jos akys švietė nepaprasta ugnimi. 
    Ji buvo išblyškusi kaip per dieną kaitrios saulės per daug įkaitinta gėlė. 
    Jis prisišliejo prie jos ir pašnabždėjo jai į ausį: "Kai tėtė grįš, mes susivesim!" 
    Tai buvo geriausios jos valandos. 
    Taip pat ir jo. 
    Jaunoji Žvirblaitė jau visai sutemus išėjo iš puikios miesto namų salės, nešina savo didele, sulamdytomis gėlėmis vasaros 
skrybėle. 

    Vėlybas ruduo. Atostogos jau seniai pasibaigė, sykiu su jomis dingo ir vasarotojai. 
    Prašmatnusis Baltaragis virto visišku vienišu. Jis daug išgyveno. Dar daugiau girdėjo kalbų. Jis tris dienas liūdėjo, ketvirtą 
pradėjo valgyti. Ketvirtosios dienos pavakary jis pats nuėjo į  Žvirblus (akselio pjaunamosios mašinos pasiskolinti). Ak, tos 
skolinamos mašinos ir arpos Lietuvoje, kiek jos žmonių iš bėdų yra išgelbėjusios! 
    Žvirblų  seklyčioje spindulys, beglostydamas savo įprastu punktualumu seklyčioje esančius daiktus ir žmones, užtiko jauną 
panelę, beverkiančią ant baltutėlės lovos. Jaunoji Žvirblaitė  šią  žiemą nebeišvažiavo į  miestą mokytis. Spindulio išnešta žinia 
pirmiausia pasiekė Baltaragį  ir giliausiai jį įgėlė. Žvirbla bijojo susitikti su žmonėmis ir įvairiausiais būdais jų vengė. 
    Jaunasis Baltaragis, atėjęs į  kaimynus daiktų  pasiskolinti, išbuvo pas juos visą pusdienį, vis senosios šeimininkės arbata 
bevaišinamas ir jos tylių žvilgsnių paglostomas. Jie ūkiškai kalbėjosi su senuoju Žvirbla apie visokius pašalinius ūkio dalykus. 



Tik ne apie šeimos įvykį. 
    Kodėl Žvirblaitė namie, o ne mieste, kaip paprastai šiuo laiku būdavo, jie nė pusės žodžio neprasitarė. 
    Lyg susitarus, po pietų į Žvirblus atvažiavo pirmą sykį  ir pats p. Kriukas iš miesto su visa savo šeima. 
    Jis būgštavo ūkininkų keršto bei šiaip jau galimo skandalo, o įvykį Žvirblų šeimoje vaizdavosi visai kitaip, negu tai iš tikrųjų 
buvo. Jis buvo žmogus racionalus. Vykdamas į pabaudos ekspediciją, jis dėl didesnės bausmės pasiėmė ir savo sūnelį. 
    Vizitas prasidėjo nelemtai. Senasis Kriukas norėjo kiek galėdamas daugiau prisitaikyti prie ūkininkų. Iš pradžių jis pagarbino 
Kristų, pagyrė  ūkį, šios dienos orą. Norėjo paklausti apie kuliamuosius javus. Tačiau dabar pastebėjo, kad jis yra didžiai 
nutolęs nuo ūkininkų. Likęs vienas su seniu Žvirbla, jis tuojau kibo į  temą. 
    - Dėl šitokio dalyko neturime tapti amžini priešai! 
    Senasis Žvirbla mandagiai paprašė jį sėstis. 
    - Priešai niekuomet nebūsime, kaip nesame buvę nė draugai!  
    Ką čia burbsi tas mužikas? 
    Kriukas, ilgai nekalbėdamas, tučtuojau išėmė iš savo piniginės 5000 litų ir padavė senam nudriskusiam žmogui. 
    - Ar užteks, tėvai? Gal kada kaimynai būsime...- šiaip jau iš prigimties jis buvo geros širdies ir gana linksmas žmogus. 
    Mrs. Kriukienė, įgūžusi savo riebią, pripudruotą nosį  į skunksų kailį, net nusigręžė nuo žmonių. Šita operacija, kad ir teisinga 
iš esmės, jai vis dėlto pasirodė kokti. 
    "Tėvas", senais batais apsiavęs, pasišiaušęs, dabar dar labiau į  kuprą susimetęs negu kada anksčiau, iš lėto paėmė šituos 
riebius, ilgai po žmones valkiojusius banknotus, pasvėrė juos rankoje, ramia akimi pažiūrėjo į svečius ir tėškė pinigus ant stalo. 
Ten jie ir paliko drybsoti. 
    - Jei neužteks, galime daugiau! 
    Jis seniai būtų paklausęs kiek, bet šiandien lūkuriavo, norėdamas švelniau paliesti dalyką. 
    - Kam čia užgaulioti? Į tokią prapultį nustūmėte merginą, o dabar...- neiškentė nepaverkšlenusi Žvirblienė, vis dėlto įsprukusi 
į seklyčią ir dribtelėjusi godų žvilgsnį  į "tūkstančiukus". Ji buvo nuolaidi moterėlė. Bet pakako vieno, stipriau nutaikyto Žvirblos 
žvilgsnio, kad moterėlės nė dvasios seklyčioje nebeliktų. 
    - Mes niekuomet nesusikalbėsime. Kad čia tamsta daugiau nesilankytum! 
    Senasis Kriukas visai nustebo. 
    Gerai pažinęs gyvenimą ir žmones, jis manė, kad nėra pasaulyje dalyko, dėl kurio negalima būtų susikalbėti. 
    - Bet, žmogau! Jei neužtenka, galiu dar daugiau. Kam čia po teismus tąsytis. 
    Dabar priekin išėjo jaunasis Kriukas, visas susierzinęs, kaip retai kada pirma, ir, kažkaip keistai atsistojęs; padeklamavo: 
    - Aš esu pasiryžęs vesti panelę Žvirblaitę. Tai mano kaltė! Mes būsime laimingi. 
    Bet ir čia užteko vieno jo "tėvelio" žvilgsnio, prie kurio prisidėjo dar Kriukienė  (kokia iš tiesų  komiška partija Kriukų 
šeimynoje būtų galėjusi būti), kad iš jaunojo Johno nieko neliktų. 
    Jis dingo. Tarytum seklyčioje jo nė būti nebuvo. 
    Senis ūkininkas, atsistojęs šalia vėjavaikio, pažiūrėjo į  jį  visu savo rūstumu. Jis galėtų  jį  sunaikinti. Jis šit galėtų  paimti šį 
ponaičiuką savo grubiomis, purvinomis rankomis ir smaugte jį pasmaugti, ir nieko iš jo nebeliktų. Niekas jo nė suturėti negalėtų 
nuo šitokios pagiežos. 
    Besiartinant tokiai įtūžusiai ir piktai masei, Kriukaitis nejuokais nusigando. Bet ne! Ūkininkas vien tiktai pažiūrėjo į  jį. Jis 
suvaldė savo rankas. Jis buvo ūkininkas. Tokie menki ir neverti šią valandą atrodė Žvirblai šie susigrūdę jo seklyčioje žmonės. 
    Jis padavė svečiams kepures ir pats atsistojęs laukė jų išeinant. 
    Audiencija baigta. 
    Senasis Kriukas, suvertęs į  kišenes pinigus, išsinešino su visa šeima. Jie visi dabar buvo kaip ir pajuokti ir turėjo kentėti dėl 
tokio neverto ūkininko pasielgimo. 
    Senis Žvirbla, toks ramus pažiūrėti, pažvelgė pro langą, tarytum bausdamasis nuvokti rytojaus orą. 
    Pro langą matėsi gražios sodžiaus apylinkės su tolimomis giraitėmis panemunėje. 
    Įėjęs į seklyčią, jaunasis Baltaragis tarė: 
    - Rytoj, matyti, bus atadrėkis. 
    Tėvas supranta, apie kokį "atadrėkį" kalba jo kaimynas, ir visiškai jam pritaria. 
    - Taip bent atrodo! 
    - Žmonėms lengviau bus klojimuose javus kulti negu tokiu nesvietišku speigu kaip ligi šiol. 
    - Ar dar daug turite kulti? 
    - Tik arpuoti. 
    - O kaip javai atrodo? 
    - Nei šio, nei to. Nors ir varpoti, bet negrūdingi. 
    - Ar daug penimių ir užlaidų? 
    - Šešetas. 



    Prieblandoje jie gražiai pasikalba apie visokius ūkio dalykus. Tarytum vaikai "ūkininkus" vaidintų. Paskum jaunasis ūkininkas 
stabtelia ir nusimena. Jam ūmai pritrūko žodžių: 
    - Žinai, tėvai, aš atėjau prašyti, leisk savo dukterį...  
    Tėvas pažiūri į  langą, pažiūri į  laukų tolį  ir apsnigtą sodą, paskiau atsigręžia į kaimyną ir suspaudžia jo ranką: jis sutinkąs. 
    Tarytum daug darbo turėdamas ir visiškai neturėdamas laiko, jis, nieko nepasakęs, išeina iš seklyčios. 
    Išėjęs į  sodą ir likęs vienų vienas, jis nebesusilaiko ir ima žlembti. Jis net nepastebi, jog, nors dabar ir žiemos metas, visos 
kiaulės, išvertusios duris su užsklandomis, pasileidžia po visą sodą. 
    Jaunasis Baltaragis tokiu pat būdu prieina prie Žvirblienės ir pagaliau prie jaunosios Žvirblaitės. 
    Ta iš pradžių nė matyti nenori. Nė nepažiūri į  jį. Užsidengusi rankomis veidą, ji lyg ūkčioja ir nė nežvilgteri į  jį. Bloga. 
    Jis pradeda iš tolo apie miestus ir puikavimus ir priverčia ją atimti rankas nuo veido. 
    - Tai ką, išpuikėjote, nė senųjų kaimynų nebenorite pažinti! Jis toks oficialus, bet taip reikia. Ji "nenorinti" jo pažinti? 
    Ji net sušvytruoja akimis ir nori kažką pasakyti, bet nesuranda žodžių. 
    - Ką ten po tuos miestus, nėra geriau kaip sodžiuje!  
    Ji supranta, ką jis nori pasakyti. Jo imama, ji duoda paglamonėti savo išblyškusią ranką. 
    Ji išvargusi prisišlieja prie jo. Atsidūksi, lyg ašarų slopinama ar ilgą vargą išvargusi. Dabar ji suprantanti tikrą bičiulystę. 
    - Kad taip į užsakus... 
    Jaunasis Baltaragis pasiskolino akselinę. Sutarta, kad piemenukas turės jos atvažiuoti parsivežti tą ir tą dieną. Namiškių vis 
dar tramdomas pasilikti, jis ištrūksta namo, nebenurimdamas iš laimės ir visas linksmas. Kelmytėje pasidryliuodamas - hai cu! - 
jis peršoka per kelis kelmus. Šitokią nuotaikos prabangą jis leidžia sau, kai niekas jo nemato. 
    Ak, kaip jam visuomet patikdavo jaunoji Žvirblaitė! 
    Per vestuves visi santariai gėrė, net pasigėrė, kaip valandos rimčiai pritinka, tėvų vaišinami. Gera, kai ūkyje yra pavaldanti 
ranka. Ką vieni seniai be jaunųjų darytų? 
    Išaušus pavasariui, kai niekas nematydavo, Baltaragis nusprukdavo nuo savo žagrių  ir vežimų ir įbėgdavo į seklyčią pažiūrėti 
misterijos: ten buvo jauna ir mylima jo žmona. Kai niekas jo nematydavo, jis įsprukdavo į  šoninę pažiūrėti kito stebuklo. Ten 
verkė vaikas. 
    Iš pradžių  jis lyg ir žiūrėti nenorėdavo į  vaiko pusę. Bet kai vaikas imdavo mastaguoti savo vilnonėmis kojinėmis apautomis 
kojikėmis, jis, neva muses gainiodamas, paimdavo vaiko kojikę ir pradėdavo ja žaisti, neva norėdamas suėsti. Vaikas - nagi 
juoktis, net ūkčioti ligi ašarų  iš to džiaugsmo. Tada į kambarį  įeidavo žmona. Žmonai į kambarį  įėjus, jis tuoj užsidėdavo kitą, 
piktą kaukę ir paklausdavo: 
    - Ar nematėte striūgo? Bobos velniai žino kur nujodinėjo! 
    Jis išeidavo triukšmingai, jaunai ir sulysusiai žmonai palydint jį akimis. Ji tik šypsojos. Ji pažinojo šį žmogų. 
    Aukštai ant kranto, panemunėje, glūdi Žvirblos sodyba. 
    Keli medeliai gražiai ir aukštai sužėlę prie namų. 
    Senis Žvirbla ramiai ilsisi namie. 
    Jau nebėr reikalo įsileisti įnamio į savo patogią seklyčią. Ji pilna žmonių. 
    Jis ilsisi. Jis žiūri į Nemuną. Tai jo senatvė. 

PONIA DE SAVIGNY 

    Mudu atsitiktinai susidūrėme Monte Karle. Susėdę vienoje judrioje kavinėje, mes dairėmės po žmones, jūrą ir, patys jais 
gėrėdamies, ilsėjomės. 
    Pavakarys. 
    Mudu buvome du senu draugu. 
    Žmonės ėjo pro šalį  po vieną, porelėmis ir būriais. Retkarčiais išblaškydami mūsų  mintis ir atitraukdami mus nuo mūsų 
vermuto stiklo. Neturėdami nieko doresnio veikti, mes traukėme savo gėrimą, tik kartkartėmis pratardami vieną antrą žodį, nes 
džiaugėmės gražia žmonija ir gamta. 
    - Tai jau per dvidešimt metų, kaip mes besimatėme?  
    Aš nustebau, išgirdęs šitokią  draugo pastabą. Juk tai buvo absurdiška. Nors tai buvo ir visai panašu į  tiesą. Tiek metų 
nesimatę, mes jautėmės vis dėlto artimi draugai, kitados sykiu praleidę jaunąsias dienas. 
    - Visa tat įvyko Olandijoje, ar ne tiesa? Tada dar visai jauni vyrukai...- mano draugas nusijuokė. Matyti, jam gaila buvo to 
"jauno vyruko". 
    - Ypač tu, - pastebėjau aš, - visuomet toks romantiškas ir paikas! Nors aš nė kiek neabejoju, kad tu toks pat likai ir dabar. 
    Senyvam žmogui atrodyti vėjavaikiu nepritinka, todėl jis dėjosi esąs labai rimtas. 
    Besikalbėdami mes pakartotinai grįžtame prie paliestos temos. 
    Mano draugas atsidūrė Amerikoje ir tapo žymus Amerikos filmų artistas. Aš likau namie ir tapau irgi gana žymus taikos 



teisėjas. 
    Kas galėtų  dabar daugiau skirti mudu, kaip šios tokios skirtingos mudviejų  profesijos? Todėl mes neskubėdami kaip ir 
tardėme, kas dabar per vieni esame. 
    Pramogų mums mūsų  poilsio vietoje nestigo. Pasibjaurėję  šaudomais "pižonais", mes slankiojom pajūriu, užsukdavome į 
kazino ir į ruletę. Bet ypač mėgdavom pasigėrėti minia. Ji tokia čia marga, įvairiaspalvė ir keista. 
    Besėdint kavinėje, mus smarkiai nustebino viena ponia savo elegantiškumu. 
    Ypač mano draugas buvo jos sužavėtas. Ponia iš tiesų buvo nepaprasta. Poetiškai tariant, tai buvo moteriškumo, elegancijos 
ir didžiausio jaukumo pavyzdys. Apie šitokią moterį  žmonės paprastai tesvajoja. Ji buvo nepasiekiamas idealas ir pavydo 
šaltinis kitoms moterims. 
    Šitokios moterys yra visuomet vyrų gerbiamos, adoruojamos ir jų apsupamos. 
    Ir iš tiesų šią visais atžvilgiais elegantišką moterį  lydėjo kaip kokie parinkti operetės artistėliai vyrai. Jie stengėsi nuteikti ją ir 
visais įmanomais būdais paįvairinti jos dieną. Tai buvo tarnai. 
    Ji buvo savarankiška, drąsi, graži. Nepasiekiamas idealas. Reikšmingos akys. Gana šviesūs, kiek į rausvumą įsimetę plaukai. 
Sarkastiškas šypsnys. 
    Tai buvo sfinksas. 
    Ji buvo gana aukšta ir laiba. Kostiumas buvo pavyzdingas. Viršum paprasto vasaros kostiumo ji buvo užsimetusi plačią 
žebenkščių kailių apykaklę apsiginti nuo vakaro vėsumėlio. 
    Ši smulkutė  elegantiška moteriškė  rankoje laikė  ilgą  lazdą  - stiebą  pasauliui valdyti, kuris dar labiau pabrėžė  jos linijų 
grakštumą. Paskui ją  sekė  du balti chartai. Tokie išdidūs, ramūs, aristokratiški. iš lėto statomomis kojomis. Išlenktomis 
nugaromis ir liūdnomis akimis. 
    Šunys buvo procesijos papuošalas. 
    Minia nejučiomis duodavo jai kelią. Net susitikęs šią valandą populiarusis šalies kunigaikštis, senukas, žengdamas su savo 
maža svita, irgi žvilgterėjo kaip ir susidomėjęs į  ją ir davė kelią jo svitai. 
    Beeidama pro šalį, ponia bus pastebėjusi mane. Pasveikindamas aš atsistojau ir kiek linktelėjau jai galva. Ponia, kad ir labai 
rezervuotai, irgi iš tolo pasisveikino su manim. 
    - Kaip! Tu ją pažįsti? 
    - Taip. 
    - Kas ji? 
    - Ponia de Savigny. 
    Mano draugas buvo nepatenkintas. Jis norėtų viską apie ją žinoti. 
    Mes nukreipėm kalbą į ką kita. 
    Po valandėlės ponia, grįždama atgal ir žengdama kavinės linkui, vėl sukėlė mūsų kavinėje tikrą furorą. 
    Ir vėl vieną savo žvilgsnį  ji paaukojo mums. Žinoma, norėdama ji būtų galėjusi to nė nedaryti ir artistiškai apsimesti mudviejų 
nematanti. Bet tai buvo jos malonė. Ji net pazondavo mūsų karčemą kiek ilgėliau ir aktyviau: 
    - Bonjour, Monsieur NN - ji ištarė mano vardą.  
    Ji ištiesė man savo dievišką rankutę. 
    - Comment vous portez-vous?- į  šitą kitais atvejais tokį  trafaretišką posakį  ji įdėjo daug prasmės ir muzikos. Tai buvo 
gryna melodija. Todėl, kad jos sakinys buvo palydėtas jos ypatingai gražaus nusišypsojimo, tarytum tai buvo žmonėms 
teikiamas visų nuodėmių  atleidimas. Šypsnys taip pat ūmai išnyko jos veide, kaip ir buvo pasirodęs. Veidas vėl ūmai rados 
šaltas, įvargęs ir paslaptingas. Ji nuėjo toliau, kreipdama į  save žmonių  akis. Žmonės, jos žvilgsnio paliesti, tarytum 
pralinksmėdavo ar iškart pasidarydavo lyg ir gerėlesni. 
    - Kas ji? 
    - Madam de Savigny. 
    - Bet kas ji? 
    - Tavo pažįstama. 
    - Mano? 
    - Tavo gera pažįstama! 
    - Jei iš tiesų taip būtų? Bet aš niekuomet nesu matęs. Tu juokauji. 
    - Tu esi jai kartą prisipažinęs ją mylįs... 
    - Na, žinai, tai jau per daug! 
    - Per daug? Vien dėl jos, galima pasakyti, tu tapai dabar gana pamanomas filmo artistas. 
    - Gana juokų. 
    - Juokų? Aš bijau, kad tik tu tuoj nepradėtum verkti. Pažįsti Vierą Schultz? 
    - Vierą Schultz? Vardas labai paprastas. Ne! 
    - Matau, kad tu daug ką būsi pamiršęs. Vierą Schultz Olandijoje. Tau į Ameriką iškeliaujant... 



    Mano draugas žiūrėjo nustebęs. Jis stengėsi kažką atsiminti. 
    - Bet tu sakai, madame Savigny... 
    - Madame de Savigny. 
    - Negalimas dalykas! Ką tu žinai apie šitą Vierą Schultz? 
    - Viską! 
    Visa savo nubudusios sielos kaitra jis puolė manęs klausinėti, kaip ir savo jaunystės gelbėti: "Kodėl įmanęs nesupažindinai, 
ar ją galima matyti, kas ji dabar?" 
    - Amatas: bankininko žmona. 
    - Bet ji vadinosi, rodos, Viva? - ūmai susigriebė draugas. 
    - Moterims keisti vardus gražu ir net pritinka. 
    - Tu ją iš tikrųjų pažįsti? Šitą moterį? Tu... 
    - Na, taip! Net anądien buvau pakviestas į  jos namus, Suprask - į  jos namus! Tačiau tikiuosi, kad ir tu pats veikiai turėsi 
tokios pat progos... 
    - Bet kokia ji įdomi! 
    - Be abejo. 
    - Papasakok man viską! 
    Aš turėjau papasakoti draugui viską apie Vierą Schultz. 
    Jaukus vakaro peizažas. 
    Tolima jūra. 
    Geri cigarai. 
    Mano draugas vien klausa pavirtęs. 

    Aš pradėjau: 
    - Man pirmą kartą patekus į Olandiją, gamta, dangus, gyvenimas, visa atrodė, kalbant visai be alegorijų, kaip rojuje. 
    Oras, ar tai dėl jaunystės, ar iš tiesų jis toks buvo naujoje šalyje, buvo nepaprastai giedras ir svajonių pertekęs. Rytą ne pats 
keldavaisi, bet būdavai prikeliamas dekoratyviškų medžių, mosuojančių savo šakomis palangėse, ir gražios rytmečio saulės, 
aplankančios ir užliejančios visą kambarį. Saulei įsiskverbus į kambarį pro atdarą langą. Pro medžių viršūnes plasnojo melsva, 
švelnutė jūra. Tinkąs žemės grožiui išreikšti peizažas. Tokia pat nuotaika buvo tada ir mano sieloje, žadinanti svajoti ir kurti. 
    Rytmetį  visas dangus būdavo aukso pragiežtas. Jis būdavo toks skaistus, žadinąs žmoguje tokias pat skaisčias mintis bei 
jaunystės darbus. Sykiu su blaivėjančio rytmečio dangumi vilos papėdėje ritmingai skalandavo jūra, atsimušdama į  krantą. 
Kiekvieno medžio lapas tarytum buvo sukurtas garbinti. Gamtai buvo klojami ka žkokie himnai. Viskas skiepijo žmogui 
drąsesnę mintį dėl tos pat gamtos. Nebuvo dienų, buvo nepabaigiamų akordų muzika, visuomet įvairi ir nepakartojanti nė vieno 
savo niuanso. Vis nauja. Vis pirmyn! 
    Į šitokį  rojų  ir tu tada patekai. Mes susibičiuliavome. Nežinau, ką tu tada galėjai justi. Bet manau, kad taip pat nėreisi iš 
kailio. Taip pat dar daugiau būtum galėjęs pridaryti paikysčių, o tu jų  tada buvai pridaręs nemaža, jei ne tavo štai dabar čia 
sėdįs ir toks rimtas "teisėjas" draugas bei jo suvaldanti ranka. 
    Vieną tokią dieną pastojo man kelią jaunutis padarėlis. Paikutė moteriškė. Tu gali lengvai manyti, ką tat galėjo tada reikšti. 
    Į mano kambarį, išvirtusį savo langais į  jūrą, užėjo ji, lyg niekur nieko. 
    Mūsų pažintis prasidėjo nuo valizos. Taip! Nuo valizos. Ji mačiusi mane turint gerą valizą. Kadangi mes pietavome tame pat 
pensionate, ji išdrįsusi ateiti pas mane pasiskolinti valizos. Supranti, "kadangi" ir "išdrįsusi". Ji man pasakė: 
    - Mes su keliais draugais keliaujame į  kaimyninę  Belgiją, į  vieną  kurortą, - ji pasakė  kurorto pavadinimą, dabar jo 
nebeatsimenu.- Ten turi būti linksmiau. Bet aš neturiu kelionei tinkamos valizos. Papa nenori man pirkti. - Tai buvo žmonių 
užrūstintas angelas. 
    Aš tučtuojau ištraukiau savo valizą, kitados mano "su išteklium" pirktą, ir parodžiau jai. Ji net rankomis suplojo, taip ji jai 
patiko. 
    - Ar nebus ji tamstai per didelė? 
    - Per didelė? O ne! Puiki! Aš su draugais noriu pasižmonėti ir paulioti. Ten mums teks pasilikti ilgesn į  laiką. Tad ir daiktų 
teks pasiimti daugiau. 
    Esant čia tokiai nuotaikai ir tokiam dieviškam pavasariui, man pasirodė keista keliauti kažkur svetur, ir dar keistesnis buvo 
tas žodis, visai žemiškas: "paulioti". 
    Aš pats nunešiau jai, perėjęs per gatvę, į  jos butą valizą  ir atsisveikinau. Ji buvo laiminga. Svajodama apie savo aptaisus, 
kelionę, būsimuosius šokius. Ji džiaugėsi būsimuoju veiklumu, dinamika. 
    Kaip tik tuo laiku tu atvykai. Bet aš tada buvau taip įsirausęs į savo "juridines studijas". Aš dažnai plaukiodavau su ja laivu 
jūra. Jai grįžus iš svetimo kurorto. 
    Aš norėjau parodyti jai savo pasaulį.. 



    Iš prigimties ji buvo nerami. Ją domino platesnis pasaulis. 
    Mano dama sėdėjo laive. 
    Gražesnių valandų aš negalėjau tikėtis. Jos rusvi plaukai žėrėjo kaip auksas. Paprastomis aplinkybėmis aš, žinoma, būčiau 
pradėjęs žerti meilės pareiškimus. Bet to neįvyko. Ir štai dėl ko. Mūsų  pažintis pirmą kartą  iš tikrųjų  prasidėjo laive. Pirmą 
kartą aš ją pažinau, žvalgydamas jos kojas. Tai buvo stebuklas. Ji, matyti, tą  žinojo. Ji nesivaržė. Jai atsisėdus "patogiau", 
matės visos jos puikios kojos ir dar daugiau. Gabal ėlis tikro "fleišo"... Supranti, taip galvoti buvo nuodėmė  tokiomis 
romantiškomis aplinkybėmis kaip tada. Bet taip buvo. Ji irgi, nutikusi mano žvilgsnį, pati pažiūrėjo į  savo dekoratyviškai 
nepridengtas kojas ir nusijuokė vaiko juoku: 
    - Ką, tiesa, gražios? Baletui tai tiktų? Bet papa nenori. Sako, ne dabar. Jis visuomet toks! 
    Jos kojos buvo dieviškos. Bet aš spėjau suspausti rankose laikomus irklus ir išsigelbėti iš didelio, kaip man tada atrodė, 
pavojaus. 
    Ji nusišypsojo. 
    - Kokia čia gali būti šokėjos karjera, kad taip maža atlyginama. 
    Ji svajojo apie aukso kraštus. Aukso tikrąja prasme, gero pinigo pavidalo, realizuojamo čia pat, žemėje, automobiliams, 
prabangoms, viešbučiams, kelionėms, aptaisams. Ji paklausė mane, kur galėtų uždirbti greičiau ir daugiau pinigų. 
    - Amerikoje! - beveik nepagalvojęs atrėžiau aš.  
    Lyg tyčia ties mūsų visuomet giedromis jūromis užėjo staigus, šiurmulingas lietus. Suspėti ligi kranto nebuvo galima. Krantas 
buvo gana toli. Mus abu perlijo. Aš - tuo vienu savo kostiumu: ji - savo baltais, prikrakmolytais batistais, kurie dabar visiškai 
prilipo prie jos kūno. Nuo galvos tekėjo iš padrikusių plaukų gaurų vandens čiurkšlės, plovusios be reikalo dažomų, šiaip jau 
skaisčių, kiek mėsingų  lūpų dažus ir jos charakteringos, gan stambios nosaitės pudrą. Ji buvo žydė. Ji tik juokėsi, patyrusi tiek 
naujų įspūdžių. 
    Iššokusi iš laivo ant kranto, ji nusipurtė ir aptaškė mano veidą stambiais lašais, tiškusiais nuo jos auksinių plaukų. Ji tyčia 
purtė galvą. "Bū-ū!" Įėjom į  vidų. Į mano kambarį  viloje. Pro vienintelį  mano kambario langą visuomet galėjai matyti jūras. 
Dabar kiek supilkėjusias. 
    Tas plaukų  gaurų  auksas iš tiesų  buvo pavyzdingas. Jos lūpos kiek semitiškos, apydrūtės, rausvos, degančios. Puikiai 
išbrėžtų antakių linijos. Šiek tiek mėsinga, bet labai graži ir charakteringa nosis. Mergina buvo kas pažiūrėti. Ir visi žiūrėdavo į 
ją, kaip į nepaprastą. Dar jos gracija ir kūno lankstumas. 
    Prisipažinsiu, aš bučiavau tas lūpas (ne ją!). Bet jos buvo tokios šaltos, nors mergina visu kaitrumu glaudėsi prie manęs ir 
bučiavo. Tai buvo man nesuprantamas fenomenas. Jos lūpos tada priminė įkaitintą auksą. Aš užsižadėjau jas daugiau bučiuoti. 
    Ji nusijuokė: 
    - Ajajai! Ar ne gėda tokią mažą merginą bučiuoti! 
    - Tokią mažą? 
    Ji juokaudama tyčia parodė mažą merginą, kiek pritūpusi ir glausdamasi prie manęs. 
    Aš padaviau jai savo teniso marškinius ir teniso kelnes. Kito aptaiso paskolinti aš jai neturėjau. Ji net drebėjo. Visa buvo 
sušlapusi. 
    Ji juokaudama sutiko paimti mano drabužius ir čia pat, mano kambaryje, pradėjo taisytis. Kiek atsisukusi "į  šalį". Ji davė 
man progos pasistebėti jos nugara, ideališkomis jos šonų  ir krūtinės linijomis. Jos oda buvo ideališka kaip geros reklamos 
pavyzdys. Nugaros muskulų žaidimas, jaunų krūčių ovalo linijos. Jos marškiniai buvo nuleisti, a la Venus iš Miloso, ligi liemens. 
    Vien senovės graikas skaptuotojas temokėjo tą  kunstą, prilipdydamas šlapius marškinius prie dieviško moters kūno ir 
sudekoruodamas juos, tą pat atvaizduoti skaptuku molyje. 
    Tai buvo skulptūra. Ne viena išraiška sustingusi, iš marmuro iškalta skulptūra, kuri paprastai taip gąsdina žmogų  savo 
sustingimu, bet judri. Kiekvieną momentą pasireiškianti kitokiu plastišku vaizdu. Kažkokia moderniška Venus. 
    - Na, ką pasakytų dabar papa, radęs mane tokią tamstos kambaryje? - klausė ši moteris-vaikas. 
    - Jis lieptų man tamstą vesti! - pajuokavau aš. 
    - Vesti? Ne! Tamsta visuomet toks rimtas. Antra, tamsta mažai turi pinigų, - ji kalbėjo visiškai rimtai. Ši miniatiūriška 
moteris. O man atrodė, kad kiekvienas jos nusišypsojimas, kiekvienas jos muskulo žaidimas, kiekvienas jos mėsos gabalėlis 
yra įkainotas ir prie jos visos yra prikabintas kainos lapelis su labai dideliu skaitmeniu, pasibaigiančiu keliais nuliais. 
    Aš nuvedžiau ją tokią, kokia ji buvo persitaisiusi, per gatvę namo. Ji tabalavo mano teniso marškinių rankovėmis ir tarytum 
buvo ištraukta iš kokio farso. Lyg tyčia gatvėje pragiedrėjo, ir joje jau promenavo žmonės. Mano kambaryje ji paliko visus 
savo apvalkalus, įprašydama mane "padžiauti" juos. Aš paskubomis dar spėjau sumesti visa tą "zarazą" į savo spintą. 
    Namie tėvas sutiko mus skaitydamas laikraštį  ir akylai žiūrėdamas į du nusidėjėliu. 
    Tarytum žmogus žiūrėtų per akinių stiklų viršų. Nors iš tikrųjų jis jų neturėjo užsidėjęs. 
    Jis nieko nepasakė. Mergina nubėgo pas mamą. 
    Tėvas visuomet skaitydavo laikraščius ir visuomet žiūrėdavo į žmogų, tarytum jį egzaminuodamas. 
    Tačiau jis paminėjo tik bendrą  politikos padėtį  Europoje. Jis mėgo politiką. Jis buvo kažkokios įtartinos politinės 



"centralinės" biuro vedėjas, su kurio bendradarbiais paprastai nepatogu buvo sveikintis ir kuriais ypa č  domėjosi politinės 
policijos valdininkai. Su Vieros papa žmonės irgi nelabai mėgo sveikintis. Buvo karas. 
    Papa rūpinosi savo dukrelės ateitimi ir dėl jos ateities turėjo daug planų. Papa ketino savo dukrelę  įtaisyti į  "Vera Shoe" 
magaziną. Į baletą. Ar išleisti. Tačiau, tėviškų sumetimų vedamas, į savo "kontorą" jos priimti nenorėjo. 
    Motina stengėsi visu kuo įsipiršti man ir prisiartinti prie manęs. Ji mėgdavo padejuoti man apie savo dukrelę, su visais jos 
privalumais ir jos ydomis. Ji buvo motina. 

Kaip tik tuo metu atvykai tu. Tau, žinoma, neliko nieko vertesnio, kaip "ugningai įsimylėti" šią merginą. Kažkodėl tada ėmusią ir 
pasivadinusią Viva. Kiek žinome, jaunoms mergičkoms nėra uždrausta vadintis Vivomis, jei jos ir vadintųsi Vieromis. Jei tik 
joms tai patinka. Mandagiai kalbant, man buvo keista ir koktu žiūrėti, kaip Viva tave vedžiojo už nosies. Aš neturėjau tiek 
širdies tave atgrasyti. Antra, tai nebūtų nė gelbėję. Jūs buvot mat kaip pritapę prie vienas antro. Abudu meno ir scenos žmonės. 
Jei ne ji tada būtų gavusi viršų, šiandien judu tikriausiai būtumėte kurios mažiau garbingos varjetė vaidilos, nuolat besipešą, be 
pinigų  ir ant primuso makaronus beverdą. Mano mintys tau tada didžiai nepatikdavo. Tu jas matei. Atsilyginti su manim, aš 
mačiau, tu norėjai mane pasmaugti. Tie tavo didžiausios potencijos ir pagiežos žvilgsniai, siunčiami į mane, vieni galėjo mane 
pribaigti. Jei ir būtum tada mane pasmaugęs, šiandien, šešėlio pavidalu atvykęs iš ano tamsybių pasaulio, kad ir Monte Karlo 
kavinę, aš vis dėlto ant tavęs nepykčiau, tačiau, tyliai paglostęs tavo kitados garbinuotų  plaukų  dabar tik liekanas, ramiai 
pašnabždėčiau tau į ausį: "Tu padarei, kaip visi daro. Aš nerūstauju ir nepykstu ant tavęs. Keliauk ramus, žmogau!" 
    Bet tada man tiesiog gaila buvo žiūrėti į  tave. Kiek moteris gali prikankinti vyrą! Per pietus tu negalėdavai nuleisti nuo jos 
akių. Plaukydamas laivu, tu matydavai debesyse visokių keistenybių ir prikalbėdavai jai visokių nesąmonių, pasisaugodamas tik 
manęs (be manęs, viena su tavim, ji nenorėdavo plaukti). Aš turėjau rungtis su tavim dėl jos, kad nors kiek tave išgelbėčiau. 
Bet tu buvai aklas. Tu buvai įsimylėjęs. 
    Paslapčiomis, be jos tėvų  žinios, jūs buvote susitarę pabėgti drauge į  Ameriką. Nes ten buvo aukštesnė valiuta ir meno 
žmonėms karjerą padaryti buvo lengviau. Oficialiai judu buvote kaip ir susižadėję. Nors tėvai nieko nežinojo ir, žinoma, savo 
palaiminimo judviem nebūtų  davę. Motina buvo palankesnė man ir negalėjo per daug pasitikėti nei tavo keistų  fantazijų 
užgaidomis, nei tavim. Matai! 
    Tuo tarpu, kai judu kalbėdavotės, tau imituojant burkuojančių karvelių  gražią kalbą, mergiščia lakstydavo po restoranus 
šokti. Ji buvo šokių deivė. Ji negalėjo praleisti nė vienos dienos be dieviškų shimmy ritmų, tada tokių moderniškų. Juo labiau 
kad čia pat buvo moderniškas viešbutis ir jame taip puikiai grieždavo. 
    Tuo metu, kai jūs planavote ateitį, skaisčiąją Vierą, visą  apsiašarojusią, ištraukdavo iš restorano už ausikės papa ir, 
parsivedęs namo ir pasidėjęs ant kelių, suduodavo jai kiek ir kur reikia už neklausymą. 
    Ne tiek graudu, kiek juokinga būdavo žiūrėti į  šią  susirūstinusią damą, lūpas patempusią ir nešaukiančią  į pagiežos dievą 
savo skambiu balsu: 
    - Tu esi bjaurus! Fe! Aš nemyliu tavęs. Aš nenoriu daugiau nė  žiūrėti į  tave. Ištekėjusi niekuomet daugiau su tavim 
nesusitiksiu! 
    Tėvas neatsileisdavo; vis skaitydavo laikraščius, įtariamai žiūrėdavo į  žmones, lyg juos tardydamas, ir nieko nesakydavo. 
Merginai buvo paliktas namie gramofonas šokti su tavim. 
    Tuo tarpu ji klausinėjo mane, ar tu pinigingas, ar tu gabus ir ar verta su tavim susidėti. Aš, žinoma, tvirtindavau, kad esi iš pat 
prigimties asilas. Pinigus, jei jų  turi, tai paprastai prageri ir išleidi kitokiems blūdams, o pasitikėti tavimi negalima, nes tu melagis. 
Tokiu būdu tu jos akyse daug ko nustojai. Ji buvo naivi. Ji tikėjo manim. 
    Vieną kartą tėvas įprašė mane nueiti į restoraną ir, kiek galima be jokiausio skandalėlio, parvesti jo išklydusią dukterį namo. 
Jis pats turįs daug darbo ir negalįs nueiti pabaudos ekspedicijos atlikti. 
    Grįždamas su ja puikia alėja, aš paklausiau: 
    - Tamsta, matyti, veikiai ištekėsi? 
    - Ištekėsiu? Už ko? 
    - Už draugo. 
    - Draugo? Jis paikas! 
    - Jis tiki. 
    - Tegu. 
    - Ar aš turiu jį perspėti? Juk jis ruošiasi su tamsta pabėgti? Ar ne taip? 
    - Juokinga... Po penkerių metų aš tikrai ištekėsiu, tada tamsta būsi mano pirmasis namų draugas. Aš tamstai prižadu! 
    - Ačiū! 
    Ji mėgo šokti, traukė kokteilius ir kitokiomis priemonėmis stengėsi prilygti suaugusiems. Tu, žinoma, nieko nepastebėdavai. 
    O vis dėlto man tada dažnai ateidavo į galva rimta mintis: kokia iš tikrųjų būtų laimė ją pamilus tą visais atžvilgiais originalią ir 
gabią merginą. 
    Kaip tik tuo laiku tu, slėpdamas nuo visų  vienos merginos išvogimą  iš tėvų, įgavai keistą  idėją  suruošti mums savo 



"išleistuves". Na, gerai! Žmonės, kaip toje pasakoje, mielai plaukė į išleistuves. 
    Panelė Vera, toji pati Viva, žinoma, pokylyje užėmė centrinę vietą. Tikro amerikiečio dosnumu tu teikei mums visokių žemės 
gėrybių. Vyno ir valgių pavidalu. Ypač pirmojo. Pats tiek įlinksmėjai, jog net pačią rudąją pensionato šeimininkę, panelę jau 
nebe jauną ir nebe gražią, kelissyk apsukai ratu ir net viešai pabučiavai. Tuo užimponuodamas mums visiems ir labiausiai pačiai 
panelei. Didžių  moralinių  skaistybių  žmogui. Tu turbūt atmeni, panelė Viera tą  vakarą buvo ypatingai nusiteikusi. Bet ji nė 
nežiūrėjo į  tave. Ar ne taip? Ji sėdėjo, pasakyčiau, ant kelių  vieno "magistro", žmogelio be ypatingos profesijos, kaip ir jos 
papa. 
    Blogiausia, kad tu, matyti, norėdamas prilenkti savo damai patį  dangų, buvai sukvietęs į  pokylį  visokių  latrų. Jų  tarpe ir 
"magistrą". 
    Už kiekvieną tavo iš naujo rekvizuojamą butelių partiją tu mokėjai grynais, tad paskiau, matyti, dėl patogumo, savo piniginę 
pasidėjai ant stalo. Ar po stalu. Vėliau teko konstatuoti, kad tavo piniginė su visu jos turiniu, o tavo visu turtu, dingo. 
    Į vestuvių seklyčią, pasak gero senųjų hebrajų priežodžio, buvo įneštas karstas. 
    Į pokylio salę buvo pakviesti du policininkai, gana nepatogiu ir įkyriu būdu pridarę visiems nesmagumų  ir suvaržę  jų  laisvę. 
Tik kelis žmones tu pats užsispyrei ginti. Jų tarpe panelę Vierą ir mane. 
    Mūsų tu neleidai policininkams kratyti. 
    Pinigų negalima buvo rasti. Jų niekuomet negalima buvo rasti. Krata pasibaigė  tuo, kad iš pensionato buvo išvarytos dvi 
tarnaitės, beašarojančios ir begrūmojančios tau. 
    Antrą dieną tau teko patirti naują faktą. Panelė Viera dingo. 
    Mano draugas ūmai sušuko: 
    - Tu manai - "magistras"? 
    - Ne! Kam taip veikiai įtarti svetimą žmogų? 
    Nors jis buvo taip smarkiai policijos išbaidytas, jis, matyti, nemėgdavo susidurti su ja. Jis dingo ir daugiau nebegrįžo. 
    O pati Viera viena atsidūrė dar ligi šiol visų geriausiame Olandijos pajūryje, Ševeninge. Tu tą žinai. 
    Viera gyveno viena Ševeninge. To fakto tu turbūt neanalizavai. Nepilnametė  panelė Viera neturėjo progos nei susidėti 
kapitalo, nei iš kur kitur jo gauti. Bet kito žmogaus klaidos yra lengviau pastebimos! 
    Užuot gelbėjęs prestižą ir dar likusį kapitalą  iš anksto nupirktų dviejų (pastebėtina: dviejų) laivakorčių  į Amerika pavidalu ir 
galvojęs apie savo ateitį, kaip tinka gerai išauklėtam ir tvarkingam jaunuoliui, tu galvotrūkčiais nudardėjai paskui ją. O faktas, 
jog panelė, kad ir skaisti, be motinos negali ilgai išgyventi išgirtame ir brangiame Ševeninge, sakau, tau nedilgtelėjo į galvą. 
    - Tu manai? Ne, aš negaliu nė prileisti panašios minties. 
    - Prileisk, brolau, panašią mintį. Tai buvo Viera. Ji pasinaudojo dalimi jai iš anksto suteiktų tavo obligacijų. 
    - Argi ji galėtų? Ne! Ji buvo angelas. 
    - Jei man leisi, tai papasakosiu toliau. Nors ir dabar prisipažinsiu, ji buvo angelas. Įvykiai nė kiek nemažina aureolės ties jos 
galva. Ji - angelas. Bet pažiūrėk toliau. Ji formuojasi, ši įstabi moteris. 
    Tu paslaptingu būdu susekei jos adresą. Matyti, kam prasitarus ar sušnipinėjęs iš geležinkelio stoties viršininko ar 
geležinkelio kasos. Tu pavijai ją. Bet ji, puikiai aprūpinta gyvenimu ir, kiek galėdama, vaidindama nerūpestingą damą, veikiai 
susidraugavo žmonių avilyne su tokiu pat, kaip ir ji, kad ir šauniu padūkėliu. Mūsų princesė siekė laimės! Pastebėtina: per tokį 
trumpą laiką tiek studijos objektų: tu, "magistras", aš ir kiti. Tai jau pažanga! 
    Kaip tik jai besilinksminant šaunaus restorano salėje ir imant iš gyvenimo visa, kas galima, tu įpuolei į  salę. Toliau pasaka 
nesiseka. Tu ieškai artimo pašnekesio su ja. Bet ir tas tau nesiseka. Ji nė klausyti tavęs nenori. Ji įsigraužia į  tavo rankas 
"kašutę" - simbolį  visų simbolių. Tu pasiunti. Po tam tikros persvadacijos, maldavimų  ir pasipriešinimo dozės tu, savo amžino 
temperamento spiriamas, nesugebi nieko doresnio padaryti, kaip iškelti jai viešumoje "didelę sceną", pasak Schnitzlerio. 
    Scena numeris pirmas jos skaisčiame gyvenime. 
    Viešai nuneigti ir prakeikti jos vardą, panašiai kaip gana negudrioje scenoje su panele Traviata, o sau pačiam pašauti 
šonkaulius ir atsidurti ligoninėj... Tai visai jau nemandagu ir nevalyva. Pusiau u žlopytu šonu tu pargabenamas pas mane. 
Bendromis jėgomis, sugraibę pinigų, mes išsiunčiame tave į Ameriką. 
    Tiek duoklės tu sumokėjai šitai moteriškei! 
    Ne be reikalo! Šiandien tu žinomas artistas. Savo pasielgimu tada restorane tu ją iškėlei tikra garsenybe. 
    - Toks vaikas, ir tiek istorijų! - šnekėjo žmonės. 
    Na, ar ne keista? Iš tikrųjų tu ją išvedei į žmones, paaukodamas savo šonkaulį. 
    - Tu manai, ji pavogė mano pinigus? - stačiokiškai paklausė mano draugas. 
    - Fui! Kam tokie garsūs ir negražūs žodžiai? Ji paėmė  ne vietoje gulėjusi pinigų  maišigalį. Juk ji jautėsi beveik tavo 
sužadėtinė. Tad jai lyg ir pritiko rūpintis tavimi ir tavo kapitalu. 
    - Netikiu dar! 
    - Pala! Arenoje pasirodo kitas vaidila. Vieros "papa". Savo, lordo, atrodymu jis paveikė patį  saloninį "levuką" ir išreikalavo 
iš jo tam tikrą piniginę kompensaciją už suviliojimą  ir suteikimą moralinės žalos jo dukteriai. Tas lordas puikiai mokėdavo 



pasakyti: moralinės žalos! Dukteriai dėl tikros formos buvo suteikta tėviška reprimanda. Dar neišeikvotų pinigų mašna tėvo 
buvo rasta ir atimta kaip pavojingas jai daiktas. Šiaip jau tėvas neturėjo per daug laiko pavesti dukrelei. Pagaliau jis manė, kad 
po įvykių restorane jo dukters edukacija užbaigta. Ji jau galinti gyventi savarankiškai. Tėvui tada buvo gana rūpesčio dėl savo 
pablogėjusių  finansų bei reikėjo saugotis žmonių užpuldinėjimų. Žmonės visai nusigręžė nuo jo. Bet išmintingieji nepasiduoda 
asilų bliovimui. 
    Tėvas nė kiek nenustebdavo, jei kartais duktė, įbėgdama į kambarį, sušukdavo: 
    - Žiūrėk, papa! Kokia puiki lapės apykaklė. Šiandien parke radau! - ji papurtindavo baltos lapės kailį  ir uodegą, kad šio 
kitados plėšraus gyvuliokščio kailio plaukai galėtų geriau susigulėti. 
    Ji kartais būdavo tokia praktiška. 
    Tėvas, žinoma, būtų  galėjęs susidomėti, kuriomis laiko ir vietos aplinkybėmis rastas toks nepaprastas radinys, bet jis 
pasitenkindavo vienu korektišku žvilgsniu į  dukterį  ir į  jos radinį. Jo niekas negalėjo nustebinti. Jis nepratęs buvo kankinti 
žmonių įkyriomis smulkmenomis, miesčionių taip mėgiamomis. Jis pažiūrėdavo, ir tiek. Jis iš prigimties buvo lordas. 
    Kartais duktė šūstelėdavo ant jo fotelio briaunos ir prisiglausdavo prie jo skruosto savo veidu, parodydama jam kitoki ų 
radinių: brilianto žiedą, collier. Jis tik pažiūrėdavo į  ją ir paplasnodavo per skruostą. Tai turėjo kaip ir reikšti: "Nekliudyk man 
šiandien, vaike. Šiandien sprendžiamos didelės pasaulio problemos..." - jis nebuvo plebėjas. 
    Rasti lapę ar collier priemiesčio parke ar mieste yra dar įmanomas dalykas, bet pačiame mieste rasti baliaus drabužėlį  yra 
kiek sunkiau. Bet Viera rasdavo. Ji išsipuošusi pasirodydavo tėvui naujais, įstabiai gražiais apdarais. Apdarai visais atžvilgiais 
patikdavo tėvui. Jų skoniai visuomet buvo vienoki ir didžiai išauklėti. 
    Viera ištekėjo. 
    Turto atžvilgiu tai nebuvo kažkokia nepaprastai gera partija. Tai buvo tik vieno banko valdininkas. Jų  butas buvo dviejų 
kambarių su vonia. Bet jis ją mylėjo. 
    Jaunavedžiai gyveno visiškoje santarvėje. Be vieno punkto, dėl kurio jų nuomonės skyrėsi. Ji reikalavo pinigų. 
    Valdininkas net namo retai begalėdavo užeiti. Jis nuolat dirbo banke. Bet užtat jis taisė ją kaip lėlę ir suteikdavo jai progos 
lankyti visas pasilinksminimo vietas. Bet kokia ji ištekėjusi ponia, nuolat jai vienai pasirodant visuomenėje? Vyras turėtų juk ją 
lydėti. Tai būtų  stiliškiau. Ji taip nutarė. Ji rūstavo ant savo vyro, kad jis niekuomet jos nepalydįs. Ji ėmė nejuokais rūstauti. Bet 
šis žmogus negalėjo, iš tikrųjų negalėjo. "Pinigų, daugiau pinigų!" 
    Nors ir mėtėsi banke pinigų  krūvos, bet tas nedomino valdininko. Tai buvo jo amato įrankiai. Kaip šokolado fabrike, 
pavyzdžiui, darbininkės ar šokolado pardavinėtojos niekuomet neragauja šokolado, taip ir valdininkai nė  nepažiūrėdavo į 
svetimų pinigų krūvas. 
    Kartą žmona sudarė valdininkui šitokią dilemą: "Arba ji (vadinas: arba pinigai), arba ji išeisianti iš namų!" 
    Ligi šiol jo duodami jai pinigai buvo tik maža nuotrupa. 
    Jai reikalinga buvo prabanga, į kurią ji buvo linkusi iš mažens ir apie kurią ji svajojo visą savo amžių. 
    Jis suteikė  jai reikalingos prabangos. Ji rados visiškai patenkinta. Ji nė  svajoti negalėjo apie geresnį  gyvenimą. Buvo 
laiminga. Mylėjo savo vyrą. Viską būtų galėjusi dėl jo padaryti. 
    Tačiau kartą  į jų  puikų  butą  įsiveržė  kažkoks nekviestas ponulis akiplėša ir, parodęs detektyvo ženklą, pareikalavo 
pasiaiškinti: iš kur jie imą pinigų, kiek išleidžią per savaitę (toks bjaurybė!) ir ar turį vaikų. 
    Ponia be galo supyko. 
    Užkluptas banke valdininkas prisipažino suklastojęs knygose sumas. Sumos buvo žymios. Nors ir buvo jis visų  banke 
gerbiamas kaip geras darbininkas ir kolega, vis dėlto buvo nuteistas šešerius metus kalėti. 
    Ponia protestavo. Ji pasipiktino. Kai tokiu vargu ir pasiryžimu buvo sukurta jų šeima ir laimė pasiekta, žmonės ją ardo. Be 
to, jai likus dabar vienai, svetimi žmonės nenorėjo jos suprasti. Žmonės išnešė visus jos jaukiuosius baldus iš buto ir net ją 
pačią išvarė į gatvę. Begėdžiai! 
    Ji išnyko iš mano akiračio ilgesnį  laiką. 
    Kartą mane mieste aplankė vienas "dėdė", mano vienas tolimas pažįstamas. Tu supranti, kaip visuomet sunku su tokiais 
dėdėmis, patekusiais į  miestą bei ištrūkusiais iš savo žmonų. Jie nori trumpu laiku viską  sužinoti ir viską pamatyti. Tada tik 
žmogus supranti, kaip maža iš tikrųjų pažįsti savo miestą. Mano dėdė, simpatingas direktorius, buvo atkeliavęs į miestą vaizbos 
reikalais. Kaip pritinka geram giminaičiui, jis aplankė mane, apsidžiaugė  ir pagaliau, kaip galima buvo laukti, pareikalavo 
parodyti jam miestą. Įdomių moterų  neišskiriant. Tai buvo bene svarbiausia jo atsilankymo pas mane priežastis. Jis norėjo 
pagyventi, simpatingas gurmanas, ištrūkęs iš savo šeimos. Tik aš vienas esą  tegalįs jam čia padėti. Na, gerai! Šiuo atžvilgiu, 
žinai, nepritinka nusiminti ir reikia rodyti, ką gali parodyti mieste. Nes čia reikia apginti viso miesto garbę. 
    Aš jam parodžiau. 
    Patsai tikras bohemos žmogus tada, aš gana dažnai sueidavau su plačia bohemos šeima mieste. Joje man teko susidurti su 
viena ponia. Tai buvo įdomus egzempliorius. Tai buvo vieno egiptologijos profesoriaus žmona. Mes esame linkę vaizduotis kuo 
keisčiausius ir nepaprastus egiptologijos profesorius. Ar ne tiesa? Ar ji buvo persiskyrusi su savo vyru, ar ne, aš nežinau. Bet 
kol kas ji buvo pristatoma kaip profesorienė Stella Pirinaeus. Tai keistas vardas kaip poniai. Kartą man teko matyti viename 



iliustruotame laikraštyje jos vyro paveikslą. Tai buvo jaunas gražaus veido vyras. Matyti, daug sportuojąs, gal dabita, ir turbūt 
visuomet geros nuotaikos. Veikiau galėjo būti panašus į  gero filmo artistą ar tenisistą, ne į  tokį  garsų  egiptologą. Ko jiems 
trūko? Ji, pavyzdžiui, galėjo gyventi vyro nekliudoma jo puikioje senovin ėje patogioje vietoje, kokių  daugiau kažin ar 
berastum. Dar ir dabar ji atrodė  itin korektiška ir visai priimtina bet kokioje draugijoje. Graži pajuodakė, visuomet gražiai 
apsitaisiusi ir gražių manierų. Bet ne! Kraujas, matyti, šaukė  ją  atgal į  girias. Ji verčiau mėgo išdykauti. Mes su ja tapom 
ypatingi prieteliai. Kai man būdavo nuobodu keliauti vienam į  kiną, aš patelefonuodavau jai. Mes eidavome sykiu. Ji atrodė 
kaip geriausios draugijos moteris. 
    Ji kviesdavo mane vis dažniau apsilankyti pas ją. Tas vadinosi "karštos kavos išgerti". Aš niekuomet nesusiruošdavau. 
Dabar, pamaniau sau, bus progos apsilankyti pas ją. Pažiūrėti, kaip ji gyvena, sykiu ir savo "dėdę" jai parodyti. 
    Jos namus radome labai lengvai, bet jos buto jokiu būdu negalėjome rasti. Tai buvo kažkoks rebusas. Be to, jos gyvenamus 
namus vaizdavausi daug švaresnius. Juk ji profesorienė. Tačiau persiskyrusios profesorienės mėgsta, matyti, pasirinkti butus, 
jokiu būdu nesurandamus. Mes ilgai ieškojome "Stelės", bet nei jos žvaigždingas vardas, nei jos gramėzdiška pavardė nė kiek 
mums nepadėjo. 
    Tai buvo miesto centras. Kažkoks keistų, senų pririoglintų, kai kur pasvirusių namų lipinys. Laiptai buvo apytamsiai ir labai 
girgždėjo belipant jais. Kieme ir pavartėse buvo pristatyta kažkokių vežimų, bačkų, tuščių prekinių dėžių. 
    Tačiau mes vis dėlto radome ponią namie. Ponia buvo apsivilkusi tik peniuaru. Tai visai nebuvo panašu į  ją, visuomet tokią 
tvarkingą. Tas iš karto dinamiškai sužadino mano draugą. Ji, ūmai užklupta, pradėjo atsiprašinėti už netvarką bute, už savo 
kostiumo nepadorumą. Ji kaip tik laukianti vienos draugės. 
    - Ar ne vieno draugo? - nevykusiai pajuokavau aš. 
    Ne! Ji maniusi, kad tai jos draugė ateinanti, tad ir įsileidusi svečius visai nepasiruošusi. Ji tuojau bėgsianti persivilkti. Prieš tai 
ypač  pradėjo protestuoti mano draugas. Ji stengėsi priimti svečius, ruošėsi užkaisti kavos. Mano direktorius, nutaikęs 
valandėlę, pašnabždėjo man į ausį: 
    - Ar čia galima mokėti? Hm, hm! 
    To aš iš tikrųjų negalėjau atsakyti. Bet jam pasakiau: 
    - Kol kas verčiau nubėk parnešk saldainių ar ko! 
    Direktorius, juodais plaukais ir juodais ūsais, jo vyriškumo papuošalais, buvo tikras nenuorama. Jam geriau būtų  tikę būti 
karininku. Mažiausia pulkininko laipsnio. Jis buvo kaip ir "senosios mokyklos" vyras. Dabar jau toki ų  nėr. Jis šokinėjo, 
atsistodavo, norėjo poniai padėti, vėl sėdosi. Buvo perdėm įtikinąs, vyriškas, elegantiškas ponių  draugijoje. Pagaliau, 
atsiprašęs ponios, jis griūte nugriuvo laiptais žemyn pargabenti "provianto". 
    Du kambariu. Pussalonėlis ir antras - miegamasis. Lovos vietoje kažkoks Nojaus laivas. Ant didžiulės lovos gulėjo ilgais 
plaukais šuo ir stryčiojo į  mane akimis. O dar labiau į  juodaūsį  direktorių. Lova, sofos ir kiti daiktai buvo nuplaukuoti 
slenkančiais šuns gaurais. Čia maža kas rūpinosi tvarka ir švara. Didžiulis šuo, bestija, kaklaraiščio vietoj turėjo be galo didelį 
melsvą kaspiną. Per aiškų jo amžiui ir ūgiui. 
    Paskambino. 
    - Direktorius...- šokome daryti duris. 
    - Ne! Tai mano draugė. 
    Į kambarį įėjo profesorienės seniai laukiama draugė. Tai buvo Viera. 
    Bet kokia ji buvo pasikeitusi! Išblyškusi, matyti, nusiminusi, visa pažaliavusi. Net nutilusi, be savo paprastos nuotaikos. 
Kostiumas! Gal elegantiškai kitados pasiūtas, bet dabar nešiotas ir sunešiotas. Verčiau nė neminėti. Ji padėjo ant stalo binoklį, 
fotografijos aparatą  ir dar kažkokius daiktmenėlius. Tik jos plaukai po senovei žėrėjo auksu. Ponia Stelė mus supažindino. 
Ponia Viera, dar vis nenustojusi savo įgimto naivumo, nuoširdžiai, tikra vaiko šypsena apsidžiaugė, mane pamačiusi. Kaip gerą 
draugą sutikusi. 
    - Tamsta toks senas! Keli žili plaukai galvoje. Tai visiškai nepadoru! - subarė ji mane juokais.- Ar atsimeni tamsta, kaip mus 
lietus sulijo ir kaip aš šildžiaus tamstos kambaryje? Paskum tamsta davei man savo teniso marškinius ilgomis rankovėmis! 
    Ji juokėsi. Šitas išvargęs vaikas, vis dėlto dar nenustojęs gracijos. 
    Ji turinti parduoti fotografijos aparatą, binoklį. Vasaros sezonas jau pasibaigė, ir šių dalykų nebereikia. 
    Ar aš nepirkčiau? 
    Aš įtikinau ją palaukti "dėdės". Jis žmogus pastovus. Jis tai tikriausiai pirks. Ji įtikėjo. 
    Skambutis. 
    - Direktorius! - visi nuščiuvo. 
    Bet į kambarį šūstelėjo kažkoks svetimas žmogus. Brezentiniu sporto kostiumu apsivilkęs. Visas dulkėtas. Jis ką tik atvykęs 
motociklu iš priemiesčio. 
    - Jis turi dešrų krautuvėlę, - atsargiai paaiškino man ponia Stelė. - Tai vienas iš pastovesnių Vieros asistentų! 
    Draugija darėsi vis įdomesnė. Dešrininkas įsibrovė  į svetimą butą, tarytum į  savo krautuvę būtų įėjęs. Jis nepasisveikino su 
niekuo. Jautėsi visiškai kaip namo grįžęs. O mes, matyti, jam kliudėm kaip kokios musės, į  kurias neverta kreipti ypatingo 



dėmesio. Net tinginys šuo, betysąs ant lovos, vikstelėjo porą kartų  uodega kaip senam pažįstamam. Matyti, žinodamas, su 
kokiu dėde turi reikalo. 
    Pagaliau atpūškino laiptais ir mūsų kiek uždusęs direktorius. Kaip koks pertekliaus ar derliaus dievas, benediktinu, vynu, 
vaisiais nešinas. Jis visiškai nesuprato šio dešrininko atsiradimo reikalo. Jis traktavo j į  kuo blogiausiai, akiplėšiškai jį 
pašiepdamas. Visi laukė, kad jis išsinėšins. Bet dešrininkas buvo stiprių  nervų. Jis mėgino vyną, vaisius ir visiškai nesivaržė 
žmonių. Išeiti jis nė nemanė. O ponios pačios išprašyti jo laukan nedrįso. Jis, matyti, buvo reikalingas joms. Ypač Vierai. 
    Viera įprastu jai jaukumu prisiartino prie manęs, savo daiktais nešina. Ji siūlė  juos man pirkti. Aha! Aš patempiau už 
apykaklės turtingąjį  direktorių  ir supažindinau jį  su Viera. Aš pavedžiau ją  jo prakilniam būdui ir įgimtam taktui. Jis net jos 
aukso plaukų  paviršių  palietė, kaip įelektrizuotų  vielų  įdilgintas. Taip ji jam patiko. Aš pasiūliau jam daiktus. Bet kaip aš 
apsirikau! Aš pats pirkti tada visai neturėjau pinigų. Juokingi mes, vyrai. Direktorius buvo išleidęs aibę pinigų  prabangoms ir 
gėralams. Jis būtų galėjęs tuojau sumokėti už Vieros siūlomus daiktus, bet daiktus pirkti pasirodė neverta jo principų. Jei būtų 
reikėję, jis dar daugiau būtų  išleidęs pinigų pramogoms, nes moterų draugija jam, matyti, tiko. Bet jis buvo aklas. Jis nematė, 
kad čia yra skurdas. Vyrai moka pinigus moterims tik pačių moterų verčiami. Padarę kokį blogą ėjimą belošiant. 
    Ne, mano direktorius juokėsi. Jis juokavo. Jis šimtą  komplimentų  jai pasakė. Jis buvo toks sąmojingas. Jis net akimi 
mirktelėjo jaunajai Vierai. Bet ji buvo išvargusi. Ji negalavo. Ji dar godžiai valgė vynuoges. Jai bevalgant, aš pastebėjau, kaip 
seniai ji buvo jų  ragavusi. Ji buvo alkana. Bet vietoj šito direktorius vertė ją likerius gerti. Ji nusišypsojo. Tai, matyti, buvo jau 
įprotis visokiomis aplinkybėmis gražiai šypsotis žmonėms. Kad ir verčiant jiems ją  likerius gerti. Ją, išbadėjusią  ir vargo 
įtemptais nervais. O vis dėlto ji buvo labai graži. 
    Ruduo. Nejaukus, vėlybas ruduo. Aš ėjau kažkuriuo reklaminių būdelių rajonu, kur buvo pardavinėjami visi mažiau reikalingi 
ar visiškai nereikalingi žmonėms daiktai: apypigis, kiek sugedęs vynas ir tokie pat cigarai, patrūniję ir blogai kvepiantys vilnoniai 
megztiniai, palaikės knygos ir kt. Kiek lynojo. Vėjas svaidės murzinais lietaus lašais, sykiu su gatvės dulkėmis ir seniai 
nubyrėjusiais lapais, gerai juos įsukdamas. 
    Čia aš sutikau Stelę, buvusiąją  profesoriaus žmoną. Draugų  neturėdamas, skaudžiai atsimeni jaunystę, jos nori kaip ir 
pasigailėti. 
    Jauna profesoriaus žmona ją man priminė. Be to, Stelę pamatęs, aš atsiminiau skaisčiąją bronziniais plaukais Vierą. 
    Jauna profesorienė buvo labai elegantiškai apsivilkusi. Tarytum pasinešusi į  kokį  rendezvous. Ji pati pirma prabilo apie 
Vierą. 
    - Ar tamstai neteko matyti pastaruoju laiku Vieros? 
    - Ne! 
    - Ji guli dabar ligoninėje... 
    - Kas jai? 
    - Aš nenoriu tamstai nė sakyti. Ji labai serga. Blogiausia, kad ji neturi nei draugų, nei pažįstamų. Visi nusigręžė nuo jos. 
    - Kuo serga? 
    - Aš irgi nenorėčiau sakyti. Tamsta supranti. Ji užsikrėtė. 
    - Kas ją užkrėtė? 
    - Kas ją žino. Pastaruoju laiku ji "amatavo". 
    - Jos tėvai? 
    , - Tėvai seniai paliko Olandiją. Po jos išsiskyrimo su vyru. Pagaliau - tėvai! 
    - Ar tamsta matai ją? 
    - Aš padedu jai kiek galėdama. Tamstos ji niekuomet neišdrįstų  prašyti pati. Bet jei tamsta galėtum, sušelpk ją. Aš jai 
pasakysiu, kad tamstą sutikau. Aš daugiau viena nebeišgaliu. Blogiausia, kad jai dar ilgai reikės būti ligoninėje. Ligos gydymas 
labai brangiai kaštuoja. Kas paskiau, aš nė pati neišmanau... 
    Aš surinkau, kiek turėjau, guldenų ir čia pat pažėriau profesorienei. 
    Pasaka baigta. Viera visiškai gyvenimo pribaigta. Kas jai? Aš jos nebemačiau, bet pats save dažnai apie ją klausdavau. 
Ilgainiui užmiršti žmogus savo artimiausius draugus, nekalbant jau apie atsitiktinius. Štai kad ir tu, susitikome dabar tik 
atsitiktinai. 

    Atvykęs į Monte Karlą prieš dvejetą savaičių, aš per bendrus pažįstamus buvau pristatytas Madame de Savigny. Aš troškau 
jos pažinties, kaip ir tu šiandien. Tik arčiau įsižiūrėję, mes suvokėm, kad esam seni pažįstami. 
    Šiaip jau vargu mes būtume pasižinę. Ji per daug elegantiška. Aš jau irgi nebe tas. Aš maniau, kad ji dabar turės susprogdinti 
mūsų pažintį. Vis dėlto aš buvau nelemtų dalykų liudininkas. Dalykų, apie kuriuos aš, žinoma, neturėjau žinoti. Aš žinojau kaip 
ir didžiausias jos paslaptis. Bet ji pasitikėjo manimi. 
    Manai, ką ji man pasakė? Ji pasakė ramiausiu būdu: 
    - Tai mano jaunystės draugas. Mes būsime, kaip ir seniau, geri draugai! Meni tamsta, kaip mes kartą primirkome laivu 
beplaukydami? 



    Ši moteris turėjo fenomenalia atmintį. Man vos suspėjus kvapą atgriebti, ji pasakė: 
    - Tamsta leisi supažindinti tamstą  su mano vyru? Jis nebepavojingas! - Man buvo labai malonu susipažinti su ponu de 
Savigny. Vyru padorios beždžionės pavidalo. Šis nusigyvenęs žmogužis savo išore bei savo kapitalu sudarė  kaip ir kokį 
priedėlį  prie jos tualeto. Juk vedžiojasi išdykusios moterys švariai išpraustas rausvas kiaulaites, beždžiones, krokodiliukus, 
leopardukus ir kitokius bjaurybes už virvutės miesto gatvėmis. Jei jos yra, žinoma, milijonierių  žmonos ar ypač padūkusios 
dukterys, garsios filmų artistės ar šiaip jau, turėdamos daug laiko ir drąsos, nori patekti į  iliustracijų kroniką, apeinančią visą 
pasaulį. 
    Madame de Savigny vyras jai nė kiek nekliudė. Net buvo graudu žiūrėti, kaip ji jaukiai traktavo jį, bridžą  belošdama. Šį 
mažo ūgio žmogelį, visai nuplikusį  ir kažkokiomis dėl cirkinio kontrasto apkarpytomis juodų ūsų dėmelėmis po nosim. 
    Kad galėtų  tapti didesnis ir labiau imponuojąs, šis mažo ūgio žmogelis, geraširdis finansistas, stiepdavosi ir kalbėdavo 
nenatūraliu dirbtiniu bosu: ė-ė-ech, darančiu jį dar juokingesnį. Jų namuose viešpatavo visiška harmonija. 
    Draugas nubudo: 
    - Argi ji drįstų dabar mane pakviesti? - jis ypač akcentavo žodį "ji". Nelaimingoji. 
    - Kodėl ne? Kuo tu skiriesi nuo manęs, o aš nuo kitų? Šiuo atveju tavo prarasti šonkauliai nieko nesako. Juk ji labai gerai 
išauklėta moteris ir, be to, be galo graži. Tuo ir pats turėjai šiandien progos įsitikinti. 
    - Tai - skandalas! 
    - Na, na! Aš tik bijau, kad tu antrą kartą jos neįsimylėtum... 
    - Kuriuo būdu visa tat galėjo atsitikti? 
    Iš tiesų apie tai ir aš pagalvojau. 
    Mieste jau degė lempos. Nuo jūrų pūtė švelnus vėjelis. 
    Naktis. 
    Antrą dieną aš pristačiau savo draugą poniai de Savigny. Ji tuojau jį pažino. Ji turėjo pasiutiškai gerą atmintį. Ši moteris. Ji 
palinkėjo jam "geros vasaros pajūryje". 
    Ir tiek. Ji tikėjosi dažniau jį matyti savo namuose. 
    Įvestas į ponios de Savigny namus, jis puikiai jautėsi. Jis ypač buvo sužavėtas šeimininko jaukumu. 
    Nekalbant apie ponią, kurią jis mylėjo ir dievino kaip ir prisikėlęs iš mirusiųjų. Jis dabar atgijo. 
    Jis nebeatsimena dabar kitos taip puikiai praleistos vasaros. 
    Jūra banguoja. 
    Skaidrus vasaros pavakarys. 

MOTINA 

    Platus vandenynas. 
    Laivą supa aprimusios vilnys. 
    Tik dangus. Jūra ir dar kai kas laive. Antrajame laivo gale, priešais mane, sėdi moteris. Vėjas pataršė jos plaukus; vėjas 
suspėjo jau išpašioti iš kasų jos plaukus ir pažaisti jais. Jos plaukai dega nuo vėjo ir nuo saulės kaip tikras auksas. 
    Ji tiek pat kantri ir miela man kaip ši saulė ir jūra. Ji žiūri, kaip ir aš, į  jūrų tolį. 
    Bronzinės kasos. 
    Ji pažiūri gudriai į mane kaip tikra moteris. Aš paimu jos ranką ir prispaudžiu prie savęs. Taip pat jūros vėjo nuglamonėtą jos 
veidą ir saulės nudažytas karmino lūpas. Moters akys išsigandusios: 
    - Ką darai? Žmonės pamatys! 
    - Žmonės?..- aplinkui vien plačioji jūra. 
    Ji tokia žavi. Kaip aš norėčiau stumtelėti šią saulės nušviestą moterį  į  jūrų gelmes ir pasilikti vienų  vienas valtyje plačiose 
jūrose. Bet ne! Man laisva ir jauku su ja. 
    Vėjas taršo jos ugningus, padrikusius plaukų pudurius. 
    Ji graži. 
    Aš ją tik šiandien sutikau. 
    Vakaras. 
    Mes grįžome namo. 
    Kambaryje nuobodžiai dega židinys. 
    Kažkas į židinį įdėjo kelias naujas pliauskas. 
    Malkos trata. 
    Teikia kavos. 
    Į  saloną prisirinko daugiau žmonių  drauge vakaro praleisti. Žmonės susigrupavo nevaržomi, kaip tinkami, pagal amžių  ir 
ypatingą skaistaus vakaro nuotaiką. Kelios poros nulindo į  tolimesnius kampus už palmių, dėl patogumo. Ten tik šnabždasi. 



    Tyliai murma pianinas, kažkieno susižavėjusios rankos užgaunamas. 
    Salės viduriu ūmai praeina "jūrų ponia". 
    Ji tokia griežta! Ne! Ji eina į mane. Ji apsivilkusi visai paprastu, maudymosi sezonui taip tinkančiu vasaros kostiumu. Pro jį aš 
matau jos įstabų, jauną, stiprų  ir lankstų  kūną. Atsiranda noro pasakyti jai keletą drąsesnių  žodžių. Šiai saulės nudegintai ir 
jūros druskos nupraustai būtybei. 
    Nors jos rankos kvepia dabar aitriais Coty kvepalais ir plaukai stilingai su šukuoti, galbūt pas frizierį, kaip tinka vakaro 
draugijoje pasirodant. 
    Na! Žinoma, ji ne į mane artinas. Tik praeidama pro šalį  ji stengiasi pasakyti man akimis: 
    - Ačiū širdingai už plaukiojimą. Tai buvo puiku! 
    Be to, ji dar man sako savo žvilgsniu: "Tamsta daug sau leidai ir per daug pasitiki savimi. Mes daugiau nebepasimatysime! 
Aš ištekėjusi moteris, o tamsta - latras. Nors jūrose laivas - poezija! Aš daugiau nebeišdrįsčiau tenai. Kas gi plaukioja dviese, 
jaunas būdamas, po tolimąją jūrą, kad net krantų nematyti..." 
    Aš nusilenkiau jai su didele pagarba. Tarytum pirmą kartą susitikęs. 
    Mūsų geroji šeimininkė, sutelkusi mus, fantazijų pertekusių dykaduonių pilną būrį, į  savo ruimingus namus pajūryje, kviečia 
dabar visus vakarieniauti. Nutilstame. Atstu susėdusios už palmių  kelios porų kaimenėlės, priešingai, tik dabar ūmai pradeda 
balsu šnekėti. 
    Aš vedu savo jūrų  ponia prie stalo. Ji ryt kaip tik i škeliaujanti. Užtat šeimininkė, dėl sentimentų  ir šiaip jau reikšdama 
iškeliaujančiam svečiui pagarbos, kviečia ponią kaip tik greta savęs sėstis. Jai, šeimininkei, taip gaila šios praėjusios vasaros ir 
svečių! - O man? Vos dabar vėlybai atsibasčius į šitą pavasaringąją draugiją, ko man gailėtis? 
    Aš sėduos atstu. 
    - Aš tokia nepraktiška, svečiai būsite išsibodėję ir išalkę nesvietiškai...- nusišypsojo šeimininkė savo kaimenei. 
    Vakarienės metu mano jūrų ponia, savo mados frizūra ir tokia surimtėjusi, randa progos tarp dviejų teikiamų valgių žvilgterėti 
į mane: 
    - Taip! Mes daugiau nebepasimatysime. Jūros vėjas glostė šiandien mūsų veidus. Tai kas! Aš tamstos vis dėlto nepažįstu. 
Aš tamstą sutikau pirmą sykį... Svieto perėjūnas! Aš dora moteris ir ištikima! 
    Aš jai teikiu saločių. 
    Ji nusigręžia nuo manęs ir susirūpinusi sako savo kaimynei: 
    - Kaip tik gavau vyro laišką. 
    - Kaip jaučiasi tamstos vyras? Nabagas jis! - klausia šeimininkė. 
    - Ačiū! Dirba. Rytoj atvyksta laivu į prieplauką pasitikti.  
    Man ši tema patinka, ir aš prisidedu prie jos: 
    - Puikų tamsta turi vyrą! 
    Bet ponia įsižeidžia ir greitai nusisuka į  šeimininkės pusę. Abi ramiai šnekučiuojasi Abi gerai išauklėtos. Pasūdydamos savo 
pašnekesį maloniais nusišypsojimais. 
    Raganos! 
    Šeimininkė  randa progos įsikišti į  svečių  pasikalbėjimus, prižiūrėdama, kad kalbos būtų  gyvos ir neužgestų. Jūrų  ponia 
kartais stabteli, pagalvoja apie kažką, tarytum prisimindama jūrų bangas, laivą ir vėją, kuris galėjo ją paglemžti. 
    Mes keliamės ir dėkojame šeimininkei už gražiai praleistą jos globoje dieną. 
    Mėnulis, įsispraudęs tarp dviejų kalnų viršūnių, paikai šypsos, mėgindamas savo visiems žinomas štukas. Beržų neužaugėlių 
gojelis kalbasi savo viršūnėmis. Gilus kalnų krioklių vanduo tik spindi protarpiais. 
    Šeimininkė dar sulaiko svečius ir pasiūlo muzikos: 
    - Ką mes turėtume prašyti? 
    Aš patariu jūrų ponią. Aš girdėjau ją kažką pirmiau skambinant, kad ir ne kažin kaip. Kaip ponią. 
    - Ne! Ponia rytoj anksti išvažiuojanti. Ji neturinti vargti. 
    - Kaip gaila! Kaip mes be ponios būsime. 
    - Iš tiesų ponia buvo mūsų draugijos gaivintoja! - pamėgdžioja, manęs nesuprasdama, šeimininkė. 
    Jūros ponia, nutaikiusi valandėlę, prieina dabar tiesiog prie manęs ir pasako: 
    - Sudie tamsta! Daugiau mes nebepasimatysime! 
    - Sudie! Ir tiek?  
    Ji išeina iš salės. Aš - ne. 
    Aš sėduos prie pianino kerėblos. Muzika man nerūpi, aš svajoju apie ką kita. Garsai nutildo svečius. Tik tolimesnės, vėl 
susėdusios už palmių porelės, kaip tik priešingai, sugarsėja. Visi senyvesnieji nutilsta. 
    Baigus skambinti, pati šeimininkė skuba pareikšti man padėkos už muziką. 
    Baigta. Aš prieinu prie vienos, daug atstėliau nuo kitų besėdinčios poros: 
    - Kokia graži mėnesiena šiandien. Ar ne tiesa?  



    Velniokščiai, jie bus apreiškę pirmąją meilę vienas antram. Jų akys nušvitusios. Jie linksmi. Jie turi tiek ir tiek pasakyti vienas 
antram. Jokios ilgiausios dienos ir viso vakaro valandų jiems neužteks. 
    - Labanakt! Gražios, gražiausios nakties!  
    Tas jiems patinka. Jie garsiai atsidūsta. Taip patenkinti manimi atsikratę. Jie turi tik dabar daugiau vienas antram pasakyti. 
Tarp svečių dar kartą pasirodo jūrų ponia. 
    - Ponia? Kam ji čia reikalinga! 
    Ponia neįvargusi. Ji dar valandėlę norėtų pasilikti. 
    Šeimininkė nenusileidžia: 
    - Vaike, - šiaip ji sako dėl kurioziškumo, - aš žinau ką daranti. Rytoj tu turėsi taip anksti kelti, užtat - migučių. - Tu turi būti 
grąžinta vyrui sveikutėlė ir neišvargusi... 
    - Labanaktis! 
    - Labanaktis, ponia! - atsisveikinu ir aš. 
    Ji stabtelia. Ji, matyti, nori dar ką man pasakyti. Naktis tokia graži. Ji rytoj išvažiuojanti. Ne, ją nereik taip suprasti, kaip ji 
bus maniusi sakyti. Ją lydi visa draugija. Ponia, nors ir susikrimtusi, bet šypsodama atsisveikina su visais. 
    Naktis. Sukasi, dunda troldai ir sako: "Eikš pasivaikščioti į beržyną. Pasigrožėk kalnais. Ten vaikščioja jūrų ponia. Ji negali 
užmigti, kaip ir tu. Ji svajoja apie tave". 
    Svajoja? Tegu! Aš nepripažįstu jokių troldų, uolų ir mėnesienos. Te nesvajoja. Ryt jai anksti reikia kelti. Labanakt, visagaliai 
troldai, jums ir jūsų samanotoms sieloms! 
    Vieną pasipainiojusį tarp kojų kipšioką aš atmetu savo lakuoto bato smaigaliu. Visai tylu. 
    Nuo jūrų atpūtęs vėjas įsibrauja į mano kambarį  ir kėsinasi užpūsti mano lempą. Aš užtraukiu užuolaidą, pastatau patogiau 
krėslą ir mėginu skaityti. 
    Bet, man atrodo, atūžia didelė banga. Ji gali mane nunešti, mažą  smokinguotąjį  žmogelį, su šita knyga ir krėslu. Plačioje 
jūroje, saulės nušviestoje, geriau. Ypač kai matai dvi skaisčias moteries akis. 
    Jau vidunaktis. Tarnai užgesino visas šviesas ir, sužiūrėję duris, nuėjo gulti. Labanaktis ir tau, ponia šeimininke! 
    Naktis. Mažutis beržynas ošia. Skaidrūs debesys plaukia pačiu kalnų paviršiumi. Tarytum norėdami juos nakčiai uždengti ir 
apkloti. Nervingai murma kalnų upelių vanduo. 
    - Prašau! 
    Kažkuris nakties šešėlių būtybpalaikis beldžiasi į duris ir tyko už jų. 
    - Ar besvajoji, pone? Aš žinau balkoną, iš kurio žiūrint nakties aplinkybės ypač gražiai atrodo ir kur galėsi atsidusti visa 
krūtine. 
    - Gerai! Jei taip reikia. Aš mėgstu balkonus. Balkonas. Gamta išties graži. Beprimenanti nakties paslaptingumą, gyvybės 
amžinumą  ir šiaip jau kitokius analizuotinus dalykus. Debesioklis, atitrūkęs iš bendros debesų  masės, traukia, padūkėlis, 
dangumi kur pakliuvęs, nežinomu keliu. 
    Grįždamas iš balkono, aš einu pro šalį  durų. Jos pravertos. Aš stukteliu iš lengvo į  duris. Jos atsidaro. Kambaryje tamsu. 
Kvepia jūra ir Coty kvepalais. Aš pataikau į krėslą ir ko tik neparverčiu jo. Jaučiu sugavęs ir belaikąs kažkieno gyvą ranką. 
Moters niekuo nepridengta, saulės nukaitinta ranka sveikina mane ir bu čiuoja mane. Toji ranka nuoga. Moters balsas, 
impulsingas ir kaitrus, dreba ir šnabžda man: 
    - Aš laukiau tavęs! Ačiū, kad tu atėjai! Kaip aš ilgėjaus tavęs! - ji turi daug ką man pasakyti. Ji besigailinti rytoj turinti 
išvažiuoti. Ar ne keista? 
    Ji dabar kaip ištrūkusi iš narvo. Daugiau nebegalvojanti, "ką pasakys žmonės". 
    - Ar tu gali likti pas mane? - paklausia ji juokais. 
    - Ar aš galiu? 
    Praeina kelios valandos. Naktis tokia trumpa. Rytas, atskleidęs lango užuolaidą, įsviedžia į kambarį  kelis šviesos pluoštus. 
Kaip kokias šviesos bombas. Kambarys pridygo skaisčių  rytmečio gėlių. Tokių  tylių, šviesokų, fantastiškų  ir nedrąsių kaip šis 
bebrėkštąs rytas. 
    - Sakyk man gražiai labanakt...- jos ranka tyliai paspaudžia manąją ir dreba. Tarytum ji niekuomet nenorėtų  išleisti manęs. 
Dar naktis. Dar taip tylu. 
    Jos širdis kaitriai plaka. Ant priegalvio nukrito kelios ašaros. Ji liūdi. "Ak, tu",- sakau jai ir draudžiu ją. Jau aušta. Naktis 
baigiasi. 
    - Sakyk dar kartą man labanaktis ir eik!  
    Beauštant ji pradedanti bijoti žmonių. 
    - Būk sveika! 
    Balkonas dabar gražus. Aš užrūkau papirosą. Kieme šaltoka. Nusiprausę  rasomis, nusišvarinę beržokliai. Bunda kalnai-
kolosai, rytmečio saulė  ima rausvėti. Tolumoje ūžia jūros. Jūrų  garsas atsimuša į  kietas kalnų  uolas. Šaltais kalnų  upeliais 
plauko žuvys, besiplakdamos prieš staigaus upelio srovę, tokios jos vikrios ir stiprios. 



    Rytą atsikėlusi ponia buvo linksmutė, skaidri kaip tasai rytmetys. Tarytum visiems tokį  rytą būtų  lengviau kvėpuoti. Kieme 
laukė arkliai, čaižydami savo kanopomis kelio žvyrus. 
    Ponia ištiesė man ranką, išblyškusią ir sunykusią. Ji tikrai gražiai atsisveikino su manim. Tarytum ji šildėsi dar paskutinį kartą. 
    Paskutinį kartą, statydama ant vežimo savo grakščiąją koją, ponia atsisveikino ir dingo. 
    Parėjęs namo paimti apsiausto, aš radau jame įmestą laiškelį: "Laiškų man niekuomet nerašyk. Tu man būsi ir taip visuomet 
geras". Aš iš džiaugsmo prispaudžiau jį, it pati laiško autorė  tai būtų. Vežimas jau toli dardėjo čirpindamas savo tekiniais 
žvyrus. 
    Nauja diena. Keistoka. Tarytum kito pasaulio. Didelės vienumos diena. Tarytum pilni efektiškumų dekoratoriai, dar vakar 
taip puikiai taisę gamtą, šiandien daug daug nurankiojo gamtos spalvų ir padabų. 
    Nors saulė mėgino šviesti kaip vakar, bet pajūrys buvo nebe tas. Jis buvo tuščias. 

    Praslinko apie dešimtį metų. 
    Vėl pafiordžiai. 
    Ruduo. Svečiai seniai jau apleido savo viešbučius ir vasarnamius. Nors oras dar skaidrus, šiltas ir beržų auksai dar stipriai 
laikosi ant šakelių, rudens saulės sušildomi. 
    Aš einu vienas kalnuotu keliu. Aš čia būsiu vaikščiojęs, šitais pafiordžiais, prieš dešimtį metų. Kiekvienas akmuo, kiekvienas 
akmenuoto kelio vingis sakyte sako: "Tai čia! Čia spanguolės augo. Čia ji buvo!" 
    Sako kaip senas pažįstamas. 
    Kaip įdomu patekti į  senas, mielas vietas, kai tampi visa dešimtimi metų  vyresnis (žodis "senesnis" toks bjaurus) ir kur 
kitados gyvenimas taip stipriai įstrigo į  tavo atmintį. 
    Apačioje gilių  fiordų mėlynas vanduo, protarpiais plieno atspalvio, kaip geldutėje susemtas, suspraustas tarp aukštų plikų 
kalnų. Pakraštyje linguoja mažutė, iš aukšto žiūrint, tokia miniatiūriška, baltutė  anglų  prabangos jachta, atvežusi keleivius ir 
išbėrusi juos į pakraštį. 
    Man kelią pastoja keli tylūs ūkininkai ir, netarę nė  žodžio, kaip žiemių  kalnėnams pritinka, tiek pat tyliai linktelia galva ir 
pasveikina mane. Priešais varosi visa eilė keistos formos dviem tekiniais ūkininkų  vežimaičių. Juose sėdi anglų  dandy ir jų 
ponios, besipudruojančios nosytes, ir taip pat kitokios, į  juos panašios pasaulio būtybės, pasidėjusios ant kelių  vadovus, jų 
tinkamai nuteikiamos ir nuolat bekraipančios galvas į  šalį. Į  uolas, į  kalnus, į  kelią. Tarytum nėra pasaulyje kokio plyšio ar 
vietpalaikės, kurios jie nebūtų aplankę. Toks jau amatas. 
    Aš dilbteliu į kalną, į  jūras - ten irgi kitados laivas plūduriavo... 
    Ne! Šis pajūrio oras man absoliutiškai nesveikas! Jis mane per stipriai veikia. Kai žmogus pasidarai senesnis, esi vienišas ir 
kai jūros tokios masinančios, kad ir rudens, ir įspraustos į  tokius švelnius rėmus. Greičiau iš čia! Į kitą pasaulį, kur dar ne ruduo 
ir kur daugiau žmonių. Greičiau! 
    Aš iškeliauju. 
    Aš nusileidžiu kiek pagraužtais kalnų keliais ir takais kiek žemėliau į pakalnes ir atsiduriu pagaliau mažame žiemių  tipiškame 
miestelyje, kur žmonių beveik nematyti. Čia žmonės dirba, ne taip kaip dykaduoniai pietuose. Ir kur namiukai tokie švaručiai, 
baltučiai. Visa eilė prašmatnių, patogių vilų. 
    Mano mintis įkyri. Ji kankina mane. 
    Mes buvome čia su ja. Ji grįžo tada nuo jūrų pusės, maudymosi kostiumu nešina, o man bežvalgant knygyno vitrinoje vietos 
rašytojų komplektus, tokius rimtus pažiūrėti bei paskaityti. Plačiame pasaulyje skaitomus. 
    Ir dabar tie patys namiukai su knygynu pačiame miestelio viduryje ir rimtomis knygomis jame, dabar taip pat mano įdėmiai 
bežvalgomomis. 
    Prieplaukos tiltas. 
    Pagal prieplaukos briauną brūžauja ir girgžda savo įtemptomis virvėmis mažokas vietos kelybos laivokštis. Atplaukęs ir 
išplaukiąs. 
    Prie prieplaukos būrelis žmonių. Žvejai. Keli keleiviai, ar iš laivo išlipę, ar pasinešę keliauti į kitą pasaulio galą. 
    Prie laivo krūvos elegantiškų odos valizų, kaip pritinka prisigėrėjusiems gražiu, jau praėjusiu sezonu vasarotojams. 
    Prie laivo stovi viena ponia. Prie jos vyras ir vaikas. Aš, žilo plauko pažymėtas, neturėdamas ko geresnio veikti, pažvelgiu 
sykį  ir antrą  iš tolo į šią šeimą. Man kažko viengungiui darosi liūdna, sentimentalu. Neatbojamai tenka svajoti ištisą dieną apie 
kažkokius dangaus migdolus. Seniau man taip niekuomet neatsitikdavo. 
    Švelnus vėjas. 
    Ponia irgi įdėmiai pažiūri į mane. Ji domisi, matyti, mano valkatos asmeniu. 
    - Sveikas tamsta! 
    Ponia taria mano vardą. 
    Ji tiesia man ranką. 
    Aš, abejodamas ar neapsirinku, pakeliu skrybėlę. 



    Aš pažįstu ją! 
    Apie ją galvodamas, ją pačią mažiausiai tetikėjau sutikti. 
    Taip jai ir sakau. 
    - Negali būti? - ji aiškiai pajuokia mane.- Bet tamsta leisi supažindinti tamstą su mano vyru. 
    Ponios vyras pats prisiartina ir pažiūri į  tas ūmias mudviejų susitiktuves. 
    Ponia ilgai aiškina jam, kaip, kur susipažinusi su tuo svetimšaliu. Vyras jaukus pažiūrėti, matyti, gerai užsigrūdinęs, kaip šitie 
kalnai. Jis atrodo jaunesnis, negu iš tiesų galėtų būti. 
    - Labai malonu... 
    Į mus žiūri akutes įdelbęs vaikas, savo tamsiomis reikšmingomis akutėmis tarytum sekdamas savo sieloje mūsų kalbą ir ją 
savaip norėdamas suprastinti ir savaip įvertinti. 
    - Tai mano vaikas! 
    Aš paglostau vaiko šilkus. Aš jaučiu, kaip tie vaiko galvos šilkai švelnina man ranką ir kažkokia srovė paliečia mano ranką. 
    Vyras, turįs daug krovinių sužiūrėti ir sužinoti, kada išplaukia laivas, atsiprašo ir dingsta. Aš liekuosi vienas su ponia. Vaikas 
žaidžia su savo šunyčiu, kelionės draugu. 
    - Kaip tamsta gyvenai tą visą laiką? - ponia iš tiesų domisi manimi. 
    - Kaip tamsta matai... 
    - Leisk man tamstą pažiūrėti, - ji pažiūri į mane akylai. Ji pažiūri, tarytum iš karto norėdama viską perimti ir viską taip trumpu 
laiku peržvelgti kaip skęstantis žmogus, kas dėjosi su manim pastaruoju laiku. 
    - Kvota ne visai patenkina mane. Žili plaukai. Matyti, nuotaika nebekokia,- ji pagrūmoja savo pirštu man, nusidėjėliui. 
    - Bet tamsta vis ta pati!  
    Ji nusišypso. 
    - Kodėl tamsta niekuomet neatsakydavai į mano laiškus? 
    - Juk aš buvau tamstai uždraudusi rašyti laiškus. Su mumis, moterimis, prasti juokai. Imtum dar kokią paslaptį  ir išplepėtum. 
Ir teliktų vaidai, karas ir nesusipratimai...- ji buvo tokia gudri. Aš nieko nesuprantu. 
    - Argi tamsta turi kokią paslaptį? 
    - Paslaptį? - ji nervinos. Ji skubėjo, apsidairydama į šalis, tarytum bijojo, kad kas jos neišgirstų, o dar labiau, kad nenuvoktų 
jos minties. Nors aplinkui žmonių šią valandą ir nebuvo. 
    - Na, tai tamsta turi tą savo paslaptį pasakyti man, kaip savo senam pažįstamam!  
    Aš mėgdavau juokauti. 
    - Gerai! Būtinai. Aš kaip tik noriu tą padaryti. Aš visuomet rengiausi tą padaryti. Tik viena sąlyga, tamsta supranti, kad 
nereikalingų klausimų nedarysi ir dalyką paliksi taip, kaip jis yra. 
    Sutikau. Nors visa tat erzino mane. 
    Ji dar kartą pažiūrėjo į mane, tarytum egzaminuodama: ar verta? Nors ir labai palankiai. Ji priglaudė prie savęs bežaidžiantį 
vaiką. 
    - Tai tamstos vaikas. Tamsta jo tėvas. 
    Šitaip žaisti su žmogumi negalima. 
    Aš netikėjau. Kol spėjau atsipeikėti, ji pasakė: 
    - Matai tamsta, kas darosi kartais su mumis, paikomis moterimis. Tamsta man tada patikai daugiau, negu tamstai galėjo ateiti 
į  galvą... Aš svajojau apie tamstą  kad ir trumpas, tik kelių mums teduotų  dienų  valandas. Aš tebesvajoju ir dabar. Aš nė 
negalėčiau nesvajoti. Kaip įrodydama, aš pasakiau tamstai savo paslaptį, nors tai ir negudru, ir keblu. Aš tik noriu, kad ir 
tamsta dabar mane dažniau atsimintum! 
    Ji tylėjo. Pažiūrėjo visu moteriai suteiktu gudrumu. Aš šokau gintis, teisintis, klausinėti. Nors tai man ir nesisekė. 
    - Jūs, vyrai, kartais negalite suprasti. Juk štai man viena paguoda teliko. Man, nuolat uždarytai narve... Ir koks dar sūnus! - 
ji pavadino vaiką. 
    Aš protestavau. Tai - mano! 
    Man atėjo keista mintis, aš norėjau paimti jį su savim ir nunešti jį  per kalnus į kitą šalį, kur nėra jam artimų žmonių. Tada jis 
priprastų  prie manęs ir tebūtų vien su manimi. Tokia moteris! Nors, prisipažinsiu, aš  ūmai pradėjau lyg neapkęsti jos. Toks 
keistas jausmas. 
    Ji suprato. 
    - Tamsta manai paikystes... 
    - O vyras? 
    - Tamsta! 
    - Kaip tai galėjo būti? - aš jaučiau, tarytum štai auklė man būtų  iškilmingai apreiškusi: "Sūnus!" Aš buvau šituose kalnuose 
visai nepasiruošęs ir ūmai užkluptas. Todėl ji nugalėjo mane, ši moteris. Atsiminimai, pareigos pajautimas, ateitis, - viskas ėmė 
konkuruoti savo nelogiškumu ir greitumu. 



    - Tamsta davei žodį elgtis išmintingai ir nesistebėti. Matai, aš norėjau suteikti tamstai didžiausią dovaną. Tamsta ją turi. Ko gi 
daugiau gali reikalauti? Aš juk galėjau to ir nesakyti, kaip kad lig šiol dar niekam nebuvau sakiusi... 
    - Ar aš galėsiu jį retkarčiais matyti? 
    - Ne! Visiškai ne! Tai būtų negudriausias ir painiausias daiktas. 
    Vaikas, baigęs žaisti su smiltimis, priėjo ir paklausė: "Ką, mama?" 
    - Dėdė nori pasisveikinti su tavim ir pasakyti tau porą gerų žodžių. 
    Aš laikiau jo šiltas, smulkutes rankutes ir tarytum pats iš jų susišildžiau. Tai buvo iškilmingiausia mano gyvenimo valanda. Aš 
negalėjau ja atsidžiaugti. 
    Išėjęs iš savo kontoros į prieplauką, vyras sušuko: 
    - Bilietai jau yra, daiktai sugabenti. Tuojau išplaukia laivas! 
    Ponia paskubomis atsisveikino su manim savo akimis. Ji jomis pasakė  šią valandą viską, ką  rengėsi pasakyti ir ką buvo 
sukaupusi per tiek metų. 
    - Tamsta iškeliauji tučtuojau? 
    - Taip! 
    - O jis? 
    - Jokių kvailysčių! Tamsta esi žadėjęs. Vargu bus lemta trečią kartą čia mudviem pasimatyti, užtat aš linkiu tamstai geros 
laimės. Žinai, mes, žiemių moterys...- ji nebaigė. 
    Mes atsisveikinome. Laivas papsnojo ir veikiai dingo. 
    Aš, likęs visiškai vienas šitoje kalnų šalyje, jaučiau, kad turėsiu dabar kur nukreipti savo mintį. 
    Taip sensta žmogus. 

VASAROS KAITROS 

    Ar gali būti geriau, kaip sėdėti ištisą dieną ir tapyti gėlių pundą. Dėti spalvą prie spalvos, gražinti, gėrėtis. Kankintis. Ligi gims 
tikras gėlių vaizdas, gražesnis negu gamtoje. 
    Mano dienos jaunos. Diena savaime praeina, nešdama kupinomis rieškučiomis džiaugsmą. Anksti rytą atsibudus ir akyse, ir 
mintyse vien piešiamasis paveikslas. 
    Paprastos kambario eglinių rąstų sienos gardžiai kvepia.. Ant stalo stiklinėje vasilkų pundas ir tik viena geltona rožė. Kai ją 
priglaudi prie veido, kas kitas taip gali nuraminti. O jos kvapas argi neprimena kito, skaistesnio pasaulio ir mums, žmonėms, 
neapsakomos žemės mistikos. 
    Nors aplinkui gamta labai šykšti ir mano vasarnamis kaip tvirtovėmis apsuptas trimis susikryžiavusiais, naujai nutiestais 
priemiesčio geležinkelio pylimais, bet ant tų pylimų įtaisyti laiptai užlipti į  viršų ir pažiūrėti platesniu akiračiu. Laiptai, įtaisyti ant 
geležinkelio, vedė į dangų, į  jo aukštą žydrą skliautą kuriais taip mėgdavo vaikščioti angelai, susirūpinę ir rimti. 
    Apačioje augo ramunės. 
    Besileisdama saulė  raudonai dažė  drebulių  kamienus. Gamta buvo šykšti. Bet įkaitintų  drebulių  lapai kvepėjo sakais. 
Vakarais buvo griežiama staigi fuga; vaikščiojo ligonys ir iš karstų prisikėlę ir pagal fleitos pučiamą taktą  ritmingai šoko. Bet 
aštrūs fleitos garsai jiems nepatikdavo. 
    Surinkęs per dieną saulės įkaitintų gėlių, taip pat vasilkų, nuneščiau tai merginai, kuri kasryt pro mano langą praeina. 
    Kur ji eina? Ir kodėl viena? - tai buvo du svarbiausi šią vasarą mano klausimai. 
    Gražiai apsivilkusi, lankstaus, nuo saulės įdegusio kūno. Kaip Thaiti ar Honolulu mergina. 
    Aš nuneščiau jai gėlių ir, jei drįsčiau, žvilgterėčiau į akis. 
    Panelė visuomet eidavo viena vasarvietės dulkėta gatve. 
    Retkarčiais pažvelgdama į mano langą. 
    Dieną, kai vasaros svečiai išvažiuodavo į  miestą  dirbti, aš likdavau sodžiuje vienas. Žvelgdavau į  suartas dirvas, 
grožėdavausi girios dvasia ir puikiomis aikštelėmis beržynuose. Vasaros visa gamta atrodė man vienas stebuklas, kaip ir visas 
gyvenimas, apie kurį nevertėjo mąstyti, tik kuriuo reikėjo džiaugtis. 
    Man grįžtant iš girių su panele ir dažais, grįždavo taip pat mūsų sodžiaus ūkininkai. Iš vasarotojų pralobę ūkininkai, valdžiai 
sekvestravus jų  laukus ir dešimteriopai užmokėjus priemiesčio geležinkelius betiesiant. Ūkininkai grįždavo porelėmis iš rugių, 
kuriuose braidė naktimis, nemigę ir keikdami Dievą, kam jis suteikęs jiems tokį įkyrų ir sunkų gyvenimą. 
    Nors beržai taip gražiai buvo dažomi besileidžiančios saulės, bet ūkininkų  ir vasarotojų namuose staugė gramofonų chorai, 
jiems pritardavo šunų kaukimas, sutūpusių pakeltais snukiais, kaukiančių prieš saulėlydžio mistiką. 
    Stotyje šiandien garvežys negyvai suvažinėjo jauną merginą. Ji buvo be vilties įsimylėjusi stoties telegrafistą, nerasdama 
pritarimo iš mylimojo pusės. Ją maža kas tepažino pirmiau. Pasak jos palikto raštelio, "gyventi neverta!" 
    Vasarotojai grįžo namo. 
    Miesteliu praėjo mano keistoji nepažįstama, kurią  aš mylėjau. Ji šiandien net atsigręžė. Tarytum ėjo Honolulu palmių 



pavėsiu. Nudegusi, išdidi ir graži! 
    Kerdžius ginė vakaro bandą ir avinus namo. Aukščiau sukeltų dulkių kalno stovi ramiai ir neplevėsuoja smalsūnės tuopos. 
    Jų klijų kvapas buvo ypatingai skaistus po lietaus. Tada jų nuparfumuoti lapai atgimdavo ir sužaliuodavo. 
    Debesuotame kalne pasirodė skaidrus šilko sklypas ir bronzinė moters ranka. Nudegusi kaip Thaiti. Panelė pasuko į  kitą 
gatvę, į savo trobą. 
    Aš ją mylėjau. Skaidrių dažų paletė ir taip pat bronzinio veido mergina man buvo suteikta. Kitaip būtų nelogiška. 
    Mano petį įveržęs dažų  tarbos pasamonas priminė man mano tapytojo amatą. Aš buvau jau pakankamai įbadėjęs ir išalkęs. 
Užėjau į maisto krautuvę sau maisto nusipirkti. Nusisvėręs nuo pečių savo kromą - dėžę su spalvų tūbomis, sudėjau ją į kampą 
ir laukiau savo eilės. Krautuvėje buvo daug žmonių, anksčiau už mane atėjusių. 
    Viena ponia stovėjo priešais ir derėjosi. 
    Šiuršendama šilkais, savo standraus šilko mėlynais apdarais" rinko ji kvapias avietes kolonialinėje krautuvėje, pirkliui 
asistuojant, rodydama savo laibąją  ranką, apmautą  skaisčiąja baltos odos pirštinaite, uogas. Šios rankos linijos turėtų  būti 
tuojau. atvaizduotos anglimi popieryje! 
    Aš stebėjau gražias elegantiškas jos nulenktos nugaros linijas ir kaip tolimą aidą elegantiškas krūtinės pabraižas. Aš tinkamai 
įvertinau menininko akimi tas dvi moters įstabiai besiharmonizuojančias krūtinės linijas. Fone matės tik baltas cukrus gabalėliais, 
supiltas į  eglinį  paką; morkų  pundelis ir daug baltos duonos su skaisčiomis razinkomis išalkusiems menininkams ir kitokiems 
padarams valgyti. 
    Lauke ošė tuopos smalaūsės, išbridusios iš savo dulkių kalno. Buvo vėsu. 
    Elegantiškoji ponia, išsirinkusi pietums skaisčių uogų, pirkėjo sudorotų, ūmai atsigręžė į mane. Ji žiūrėjo į mane. 
    Kas atsitiko? Atšokęs atgal, aš ko neįgriuvau į dėžę su cukrum. Jos veidas buvo visiškai deformuotas liueso. Žymu buvo tik 
dvi įraudusios akys, besijuokiančios iš mano išgąsčio ir nosies vietoje dvi duobės. Jos veidas buvo kaukolė. Ausys kaip peilio 
sučaižytos ir sugijusios. Skaistūs, balti dantys, naujai įremontuoti ir dar besilaiką. Krūtinė iš vatos. 
    Aš atsirėmiau cukraus dėžės, bijodamas jos pakartojamo žvilgsnio, jos artėjimo, jos pačios. Kaip giltinės. 
    Išėmus iš tarbos pieštuką, galima buvo nupiešti jos kaktą, akių įdubimus ir pačių kaulų  reljefus, taip žymi buvo jos makaulės 
konstrukcija. 
    Ji turėjo išgalių  juoktis, mokėti pinigus ir žiūrėti į  mano asmenį, bailiai susirangiusį  ant eglinės dėžės krautuvėje su savo 
įrankiais, teptukais ir palete. 
    - Ji - moteris. Ar ji turi sielą, šitokia moteris? Aš bijočiau tuo pačiu oro ruožtu eiti, kur ji ėjo, - aš bijojau. Aš, išdidus 
menininkas, ūmai pasidariau toks prietaringas. 
    Prie krautuvės kantriai laukė  jaunas studentas ir, paėmęs ją už rankos, nuėjo gražių  rūmų  linkui. Vienintelių  rūmų mūsų 
sodžiuje. 
    - Ją myli šis studentas. Iš namų ją išvarė jos tėvai, už ligą. Labai turtingi! - pasakė krautuvininkas su gera humoro doze. 
    Irgi - meilė. 
    Paėmęs duoną, išėjau iš krautuvės. Šiandien duonos aš visai negalėjau paragauti. 
    Vakare pusalkanis ir susirūpinęs ėjau į šokius, suruoštus medžių ūksmėje. 
    Vasarotojų poros jau seniai sukosi, praūždamos pro mano šalį. Taperis drąsiai rėžė krakoviaką, ir poros, surištos einančiais 
nuo pianino tangentų siūlais, sukos pagal taktą kaip lėlės. 
    Sukis, sukis, krakoviakas - - - 
    Tra-la-lilia ola-la! 
    Birbinau pats sau po nosim, norėdamas įsismaginęs pasisukti ir aš su kuria nors ponia. Aš tik krakoviaką mokėjau šokti. 
Buvau nedrąsus. Dažnos ponios, sukdamos pro šalį, užkabindavo mane akimis. Užkabino mane ir pasisukusi šalimais mergina, 
pietų bronzinė skaistuolė. 
    Ji tiesiog vadino mane akimis pašokdinti ją: "Kai tas šokis pasibaigs!" - kaip aš to iš sykio nesupratau. 
    Išvaręs keletą trumpų posmų kitokių šokių, taperis vėl energingai užduldino - sukis, sukis, krakoviakas. 
    Toks koketiškas šokis! Ir kojos pačios trypsi. Aš, atkišęs ranką, šokau su kažkokia įsivaizduojama ponia, iškilmingai 
paduodamas jai ranką ir nusilenkdamas. Trepsnojau pagal taktą ir šokau vietoje pats vienas. 
    Prie manęs priėjo ta pati Honolulu mergaitė. Ji pirma pasisveikino su manim. Ji taip pat mylėjo mane, kaip ir aš ją. Gėlių 
karalaitė. Ji buvo man deivė, kurią paliesti aš bijojau. 
    Aš tiek tepasakiau: 
    - Kaip tamsta gražiai šoki krakoviaką! 
    - Gražiai... - ji nesuprato, pašiepė mane ir nuėjo į  kitą  šokių aikštelės kampą. Jos nusišypsojimas buvo veikiau panašus į 
man nesuprantamą grimasą. 
    Kaip buvo lengva ją pakviesti šokti. Bėk, šok, griebk! Dar ne vėlu. 
    Saulės įdeginta gėlių princesė sukos su kitu jau jaunikaičiu, linksmai besijuokdama. 
    Pazaras suliepsnojo žydriu skaisčiu gobtuvu pro šakotų juodų tuopų kamienus. Tai buvo ženklas žmonėms skirstytis. Gana! 



    Dabar aš ją palydėsiu. 
    Įdusęs juodas pianinas storai sumurmėjo dar kelis maršo tonus. Karklai, nepatenkinti per ankstyba rytmečio muzika, 
atsibudo. Jie sušlamėjo. Gana jau to alaso ir muzikos! 
    Karklai pradėjo vis garsiau šlamėti, rytmečio vėjo kedenami. 
    Aušo. Ūmai pasidarė salta. Pakelėje kvepėjo rugiai. 
    Viena man mažiau pažįstama priemiesčio gatve ėjo mano svajota panelė. Paskui ją sekė girtas telegrafistas. Šokėjas "prima". 
Jis buvo nemandagus. Jis drįso ją užkabinti! 
    Prie pačių  panelės namų  durų  mes susidūrėme su telegrafistu. Dabar jis tur ės reikalo su manim! A š buvau 
nepermaldaujamas. O jis, norėdamas paduoti man ranką, girtas kyštelėjo ranką  pro vartelius ir plačiai juos pravėrė, net 
sustaksėjo varteliai. 
    - Prašom, - pakvietė jis mane. Jis buvo visai girtas.  
    Aš piktai papurčiau jį už apykaklės. Jis atsigleiveno: 
    - Kas - tamsta? Labai malonu... - jis kišo man savo ranką pasisveikinti. 
    - Aš tapytojas! O tamsta? 
    - O, Brutus, ir tu čia! - deklamavo telegrafistas.  
    Jis ėjo į  jos namus. 
    - Kur tamsta? - aš jį  nubloškiau ranka nuo slenksčio ir pastojau jam kelią. Aš sergėjau jos namus. Įeiti pas ją  - tokia 
šventvagystė! 
    Bet viduje buvo girdėti neramūs balsai. 
    Jaunų žmonių kompanija, susirinkusi tamsioje ir nešvarioje gryčioje, juokavo ir šaukė. 
    - Telegrafistas čia! Sveikas! Ką tu čia atvedei? Nenorėjo leisti? Lelijos garbę gynė? Na, sveikas, sveikas, bohema! Ženk ir 
būk palaimintas mūsų ištvirkėlių draugijoje! 
    Įėjo ir pati karalienė. Tai iš tiesų buvo jos rūmai. Ji išėjo "persitaisiusi" iš šoninės. Užsimetusi kažkokį  fantastišką, perdėm 
įžvelgiamą peniuarą. Ji buvo, kaip paprastai, jauna, linksma ir man padavė ranką, jaukiai šypsodama: 
    - Mes, rodos, seni pažįstami! 
    Telegrafistas patraukė ją į save ir pasisodino ant kelių: ar jis ne juokingas? 
    - Koks jis nedrąsus, kaip mergelė! 
    - Pabučiuok jį. 
    Mergina, bevaišinama kažkieno sudėtais ant tacos skanėstais, mitriai švystelėjo savo koja oran ir ištrenkė vaišintojui tacą  iš 
rankų. Tik saldumynai nučežėjo asla. 
    - Bravo, bravo! Kokia puiki koja! 
    Merginos koja buvo pavyzdinga. Vienas jaunuolis pripuolęs ėmė griežti kažkokius puikius operetės motyvus ant kojos kaip 
ant gitaros. Jis, paėmęs deivės koją, mosavo ranka, tarytum užgaudamas gitaros stygas, ir dainavo niūriu, sultingu balsu šiaip 
jau vulkaningą motyvą. 
    Aš jį buvau, matyt, taip stipriai suėmęs už pečių, jog jis ūmai paleido koją ir sužvilgo labai piktai į mane. 
    - Kas atsitiko! Ar tamsta girtas? Prasidėjo painiava. 
    Mergina nusisuko. Aš jai, matyti, amžinai nusidėjau ir galutinai nepatikau. 
    - Kaip bjauru! Žmonių draugijoje nemoka elgtis! Idiotėlis! - trūkčiodamas sopamą petį, pasakė studentas. 
    Mergina, sėdėdama vyrų būrelyje, nieko nebodama, dirigavo nunuoginta koja kažkokį bažnyčios motyvą, visų dainuojamą. 
    Ši koja, šilkais apvilkta, man rodyte rodė duris. Ji ko tik nebus išspardžiusi mane laukan. 
    Aš išėjau. 
    Jau visiškai šviesu. Mano kambario šeimininkas jau atsikėlęs. Jis skuba į miestą, į savo banką, kur jis ištikimai tarnauja ir kur 
saugo duris ir renka jam retkarčiais įspraudžiamus į delną pinigus. Jis paprastai pirmas nubunda iš ryto. 
    - Labas rytas! Iš kur tamsta toks ankstybas šiandien? Aš jam pasisakiau kur buvęs. Pirmą kartą mes taip atvirai kalbamės 
taip opia man tema. 
    - Verta apie tai galvoti! Tamsta jai per geras! - įvertina jis deivę žemiškų vertybių saiku. 
    Trinktelėjęs varteliais, jis skuba į stotį. Jau vėlu! 
    Įeidamas į savo kambarį, aš matau kaip ir naują, kaip ir rytmečio atgaivintą gėlių paveikslą ir gėles. Jie mano! 
    Kambario sambrėškoje aš išvystu kažkurį  pusiau realų, pusiau išsvajotą Honolulu nudegusios ir skaisčios merginos auksinį 
siluetą. Bet ji iš tikrųjų nustojo man realumo. 
    Saulė iš lėto kyla ties geležinkelio pylimu. 
    Ankstoki rytmečio angelai tvarkingai lipa laiptais į  aukštą, į  balzganą tylųjį  rytmečio dangų, kiti leidžiasi iš lėto žemyn, žemės 
aplankyti. Susidaro lieknų, tunikomis apsivilkusių angelų gracinga eisena laiptais aukštyn ir žemyn, tylaus vargonų murksojimo 
palydima. Vėliau, pašilus ir saulei pakaitinus, vargonai u žgrojo furijiškai, net dangus plyšo, kažkuriam nesuvaldomam 
muzikantui pareiškiant visus savo kūrybos nonsensus ir užgaidas. Bet tai buvo gražu. Nes tai buvo improvizuojama įgudusio 



muziko. Tik vėliau tas buvo perrašinėjama kitų gaidomis. 

KLEVIENĖ 

    Aš buvau labai pavargęs. Tikriau pasakius, nevalgęs ir iš veido išbadėjęs. Taip pat palaikiais drabužiais, nudėvėtais. Atrodė, 
it būčiau kelias dienas nesiprausęs. Bet viską tuomet atstojo jaunatvė. Tų jėgų  tiekis! Žmogus savo viduje jėga ir svajonėmis, 
visokiomis kelionėmis į ateitį, visokeriausiais niuansais, viską, regis, susprogdintum. Jos netilpo žmoguje. 
    Kaip reikiant nesusišukavęs ir neapsiprausęs, nes sodžiuje vasaros metu, kai maudais dažniausiai upėje, mažai tokių dalykų 
teboji. Neapsivilkęs kaip reikiant, nes nebuvo pinigų. Batai, seniai nepakaustyti, krypo į  šonus, kaip išmanė. Pagaliau 
nedavalgęs. Nors tai galima buvo pasakyti tik apie žiemos sezoną mieste, nes vasarą sodžiuje to valgio visur stalai apkrauti. 
    Tai buvo defektai, taip sakant, vieno vyro dėl to, kad jis norėjo studijuoti. Ir studijuoti muziką mieste. Nors palinkimą  į 
muziką aš tikrai turėjau. Ir dar labai jaunas buvau. Buvau ką tik įsirašęs į Varšuvos konservatoriją. To dar bereikėjo! Kaimo 
žmonės to negalėjo suprasti. Vargonininkas ir namie galėjo tos muzikos pamokyti. Bet dabar kaip iš tikrųjų  koks turtuolis į 
svetimus kraštus buvau pasinešęs. Visi žino, kaip sunku mokytis, savo pinigų  neturint, kai juos tekdavo kalėdoti ar kai tie 
pinigai kišenėje atsirasdavo visai atsitiktinai. Jei atsirasdavo. Bet sukalėdoti anais laikais pinigų  buvo taip pat sunku žmonėse, 
kaip surasti šiandien kur gatvėje gerą deimantą. Žmonės iš viso tuomet nežinojo, kas tie pinigai ir kam jie gyvenime reikalingi. 
Žmonės pinigų  neturėjo ir neprilaikė  kaip kokio gintino, veik nešvaraus daikto, tik neramumą  žmogui teikiančio. Žmonės 
paprastai vertėsi in natura. Valgiu. Geru oru. Atlaidais. Pašnekučiais. 
    Žmonės buvo tuomet per daug vaišingi. Tai gerai atsimena žmonės, kurie pažino tuometinę Lietuvą. Kur užeidavai, niekas 
paso ir ypač užmokesčio nereikalaudavo. Visur galėjai pramisti. 
    Man šiuo atžvilgiu buvo dar lengviau, nes savo apylinkėje turėjau daug giminių. Žmonės vedė  iš vieno kelmo, čia pat. Užtat 
savųjų visur taip tiršta ir buvo. Bet ir toliau nusibasčius tas pats. Vis vien mielas svetys, ir tiek. Žmonių vadinamoji "pažanga" 
sukūlė  tą  gerovę  į kažkokius išskaičiavimus ir į  skatikus. Žmogaus žingsnį  visur daboja policininkas. Tuomet erdvu buvo 
Lietuvoje. Lyg tos pačios Lietuvos daugiau buvo. Ir iš tiesų - visur krūmai, girios ir miškeliai. Kol iš jų  išbrendi, jau ir dienos 
mažiau. 
    Aš tokiais poetingais miškeliais grįžau namo. Kitados mano tėvai turėjo gražų dvarelį  ant pat Nemuno kranto. Gražų  tik 
pažiūrėti, nes viduje, kaip ir buvo tuomet mada, viskas buvo skolomis ir prasiskolinimais grįsta. Mano tėvo tuomet būta gerokai 
jauno. Užvis linkusio arčiau prie stambesnės ponijos, kortomis palošti tiek su jais, tiek su kunigais. Maža to ir dvarelio tuomet 
jau buvo belikę. Motina pati buvo kilusi iš geresnės genties. Kaip ir tėvas. Kur tik jis, ten ir jinai. Niekuomet vienas nuo antro 
neatsilikdavo ir, atrodė, vienas antram nuolat buvo reikalingi ir niekuomet nekliudė. 
    Kadangi į  geresnės rūšies poniją ne visuomet buvo galima rodytis ne tik tais pačiais drabužiais, bet ir per dažnai atvažiuoti 
tuo pačiu vežimaičiu, tais pačiais pakinktais ar tais pačiais arkliais, tai ir prasidėjo painiava. Arkliai su pa įmanomesniais 
pakinktais atsirastų, bet kartais pašerti jų nėra kuo. Mama, kaip dabar atsimenu, tokia augalota, vis skaidriu balsu ir vis kažkur 
beskubanti ar besivėlinanti. Arba tik bus iš kur sugrįžusi ir beatsikvėpianti - uha - iš kelionės. Pavargau! Kad vėl ruoštųsi rytoj 
iš naujo, į  kitą. Kaip mes gyvenome - vieni dievai težino. Bet motina buvo ne vien augalota, bet ji buvo taip pat jauna, vis, 
atsimenu, tokiais rinktiniais šilkais, tokiais juostuotais arba su pastorali škomis gėlėmis ir turniūrais. Tai buvo mada, ir, 
pasakysiu, nebloga mada. Tokie drabužiai apdengdavo kaip kokiu dideliu kliošu apatinę moters dalį - nuo liemens iki pat kojų 
- ir tuo būdu ypatingai pabrėždavo moters liemenį, kaklo iškarpą, kas ir yra juk gražiausia moteryje. Nežiūrint visko, motina vis 
dėlto rasdavo laiko paglamonėti mane ar keistesnę istoriją ar fantaziją papasakoti man. Augau ir jaučiau šeimą. Mylėjau aš ją, 
tą šeimą, ir motiną. Kaip matote, būta savo rūšies bohemos, tų mano tėvų; nuolat kelyje ir nepasėdos. Bet abu sugyveno labai 
gerai. Net ypatingai gerai. Kaip du gerai susidraugavę operos artistai. Kas vienam įdomu, tai ir kitam tas pats. Kiek dabar dar 
prisimenu, tėvas toks juodas, surdutuotas ir iš liemens lankstus. Vis mazūrai, baliai ir baliukai. To darbo buvo daug. Kol 
paseno ir atslūgo. Kaip ir turi būti su kiekvienu žmogum. Net namie pradėjo dažniau liktis ir dvarelio ėmė žiūrėti kiek. Bet - 
vėlu! Suskaitytos jau buvo šio dvarelio dienos. Nors aš buvau vienturtis ir dabar man vienam, ne kam kitam, priklausė tokioj 
gražioj, net pavydėtinoj pozicijoj, ant Nemuno, dvarelis, bet kas iš jo... Jei nežinojo ar pamiršęs kurią skolą buvo tėvas, žiūrėk, 
žmonės ją primindavo. Tėvas varėsi sunkiai. Kiek įsenusiam žmogui dvigubai sunku buvo tai daryti. Aptrūnijusios trobos, 
aptrūniję  ir neišgelbėjami reikalai. Kad ir kažin kaip įkibtum dabar į  žemę  ir gintumeis. Sėdėjom kaip stotyje, iš kur atėjęs 
traukinys turėjo mus visus nuvežti nežinoma kryptim. Tėvas mirė. Motina liko viena. Kaip žmogui maža reikalinga! Vidujai ji 
gyveno atsiminimais apie tėvą, tarytum su juo dar nė atsiskyrusi nebuvo. Turėdama dabar daugiau laiko, man daugiau to laiko ji 
pašventė. Gera ji buvo. Ramino save ir mane. Kurioje ji galėsianti juk pas seserį  persikelti. Toji ją prašanti neprisiprašanti. 
Maisto tuo tarpu dvarelyje visiems užtekdavo. Bet kaip reikiant pradėti nebuvo iš ko. Aš, matyti, pasekiau tėvais. Irgi 
mėgdavau keliauti, trankytis, po svečius, žmones lankytis. Kaip ir tėvai. Tik užuot nauja bričkele, kaip jie, mano kelionė vyko 
numintais batais ir miške iškirsta lazdute. Tikslas tas pats: nauji įspūdžiai ir nauji žmonės. Namas tik tiek man buvo reikalingas, 
kiek jame galėjau pratintis ant seno, bet dar vis paskambinamo pianino. Tačiau seno kaip tarka. Savo tonu daugiau panašaus į 
seną klavesiną. Kartais savaitėmis kaip pasigėręs, iš kambario neišeidamas, dirbau savo muzikinėmis pratybomis. Žmonėse 



pagarbos nuo to, žinoma, daugiau neįgydamas. Tik spitrelėjęs kiek nuo to darbo. 
    Kartą po tokio užsidirbimo buvau išėjęs akies statumu į apylinkes. 
    Prisiartino ir vakaras. Vėlu. Nutariau pernakvoti pirmoje pakeliui pasitaikiusioje troboje. Suradau tokią. 
    Atdaros durys. Belstis tuomet, į  trobą  įeinant, nebuvo mados. Net būtų  nemandagumo ženklas. Prieangyje sutiko mane, 
vėliau pasirodė, visai gera man pažįstama ūkininkė Klevienė. Sutiko pirmu žodžiu: 
    - Pamiršote jau mus... 
    Tai jų būta čia ūkio. Iš karto aš kaip ir pamiršęs buvau. Ji ruošė vakarienę, sukinėdamasi mistiškame kamine, kai židinio 
ugnis liepsnoja smagiai ir šešėliai vaikosi kamino nusmailintomis sienomis. Smagu tokiu laiku namie, kai žmogus esi alktelėjęs, o 
čia šilta ir gardžiu valgiu kvepia. Kamino viršuje - dangaus sklypas ir žvaigždės. 
    - Tik prašau į  vidų! Argi čia tamstai vieta... Ir iš kur čia toks jau svečias nebuvėlis? - Taip gražiai ir nuoširdžiai moteriškė 
dainavo. Tokia tąsyk modulinga buvo lietuvių  kalba, kurios aš tuomet pasiilgdavau ir kuri man visuomet buvo kaip muzika. 
Gražiai tuomet kalbėjo žmonės sodžiuje. Vėliau - ne. 
    Taip čia buvo jauku. Šilta. Saviška. Iš oro atėjus, dabar visame kūne pasidarė šilta, kai priešais virė puodai. 
    - Tamsta juk išalkęs. 
    - O ne! - sumelavau, nes kas gi sodžiuje neišalkęs. - Aš tik norėjau pernakvoti pas tamstą. Tetulė  turbūt priimsi mane 
nakvynėn? - Mano juokas pasisekė, nes čia žmonės tikrai nė įsivaizduoti negalėjo, kaip galėtų "nepriimti". 
    - Kad kunigėlis būtum, dar prisieitų  pagalvoti apie ruošą, o dabar! Vietos užteks. Kur ta tik mano mergica dingo, nei 
pasikliauti nėra kuo? Žinai, viena puodus kilnok! Žinai, prieš atlaidus nusidaužė kur pas kaimynus, norisi jauniems susitarti. - 
Tai nebuvo skundas, bet jaunųjų pagyrimas. Aš padėjau "sukilnoti puodus". Ji barė mane - ne svečiui toks darbas. 
    - Šeimyna iš šeštadienio užtruko su darbais. Žinai, maniškis be darbo negali. O jau nebe jaunas. Kad kitąkart ir kitus 
žmones kankina: juk jau sutemo! 
    Į kaminą įgriuvo "mergica". 
    Liekna tokia, pačiame gerume dukrelė. Be žodžių mes padavėme vienas antram ranką. 
    Moteriškės tuoj puolė į seklyčią ruoštis svečiui priimti. Vadinas, man. Aš jodvi draudžiau: 
    - Aš drauge valgysiu su šeimyna. 
    - Palauk tik valandėlę! Koks tamsta karštuolis. Į a.a. tėvelį... Matyti, karštame vandenyje praustas. Tuoj! Apsidirbsime su 
šeimyna, atėjo jau iš laukų, susitiksime ir mes. Nagi, tiek laiko nesimačius, imsi tuoj svečią ir priimsi bet kaip. 
    Ji ruošėsi su dukrele atsidėjusi, mane mylėjo, mane norėjo priimti iškilmingiausiai. Mačiau, iš kažkur buvo išnešamos šviesios 
staltiesės ir tiesiamos ant stalo seklyčioje. Buvo kaitinamas virdulys. 
    - Na, kad ir svečias vietą sau surado, prieangyje! - nulinksmėjo ir pats viešpats ūkininkas, sugrįžęs iš laukų. Mano tėvą gerai 
pažinęs, pažino ir mane, tik įsivaizdavo turbūt dar mažą esant. Iš papratimo ir dėl nedažniausio susitikimo. 
    - Merginos, pavalgydinkite šeimyną, o aš svečią  turiu priimti. Aš irgi, sakau, neponiškas, stovi virtuvėje ir man suodinus 
puodus kilnoja. Ne tokie ponai buvo mūsų laikais, bet, matyti, išsiveisė. Tamsta geriau su svečiu pakalbėk, tėve! - pabarė savo 
vyrą. 
    Tik tos šnektos su pačiu ūkio valdovu nedaug. Jis - miega ir į  klausimus ne kaip reikiant atsako. - Beje! Užmiršęs abrako 
arkliams užpilti, iš vakaro reik juos gerai prišerti, juk rytoj atlaidai. Tai pačiam reikia apsiprausti. Iš gryčios žmonės šaukia: 
vakarienė  ataušianti. Aš vėl likau po skylėtu kaminu, su žydru nakties dangumi, vienas. Ir po tokiu ramiu dangumi. Židinyje 
bliksnojo žarijos. Pro duris tikra Lietuvos vakaro tyluma prieš šventą dieną. Ir - naktis. Kaip šventa viskas ir gera! Man net 
pasinoro atsižadėti savo numintų batų, bado ir vargo tame mieste. Ypač žiemos metu. To bado, dažnai tokio desperatiško. Net 
šitokiu vakaru Įtikėti sunku, kad kažkur pasaulyje kas panašaus gali atsitikti. Čia ir - tenai. Kontrastai per daug dideli. 
    O mano "dvarelis"? Jei jau jo negalima išgelbėti, to mano dvarelio, ir jei jį už skolas atims vieną gražią dieną. Kad tik dar nuo 
skolų liktų kiek kur kitur įsikurti... Argi Lietuvoje maža vietų, kad ir čia? 
    Pagaliau ir čia esama jaunos dukricos, kad ir esama brolio, į  užkurius pirštis. Vakare sau ugnelę dabok ir lauk, kada jauna 
žmonelė  sušildys bulbinę sriubą. Priglamonėk tokią asabą, vaikų  atsiras, ūkis geras - ir tu būsi patikimas ir žmonių mylimas 
ūkininkas. Tik ūsą riesk. Reikalui esant, jie tave išrinks į  patikimą maršalkos vietą bažnyčioje, kunigui padėti aukų rinkti ir šiaip 
bažnyčios reikalams tvarkyti. Liūdnos miesto gatvės, simfoniniai orkestrai, vienuma ir nuolatinioji mintis - ar pavyks tau 
prasiplakti iš masės viešumon? 
    - Prasiplaksi! 
    - Tamsta vienas čia! - nusigando dukrelė. - Kur mano tėtušėlis dingo? 
    - Tėtušėlis nuėjo žirgo sužiūrėti. Pasoginio! 
    - Koks jau čia ir pasoginis, kad niekas neveda... O tėtušis vis dažniau su tais savo žirgais. Per juos ir svetimus žmones 
pamiršta. O kartais pamiršta ir pats pavalgyti. Verčiau esą savąjį žirgą išmaudyti upėje. 
    - Kad aš būčiau ūkininkas, aš irgi viską pamirščiau. 
    - Ir pavalgyti? 
    - Ir pavalgyti. 



    - Ir žmoną? 
    - Ir net žmoną. Ir žmones. Kai darbą dirbi, reikia darbą mylėti. 
    - Argi tamsta ūkyje galėtum liktis? 
    - Kodėl ne? Dabar aš kaip tik svajoju, kaip gerai būtų liktis ūkyje. Pavyzdžiui, čia! Tokią suradus kaip šita. - Aš parodžiau į 
ją. 
    - Kas čia per šita... Yra daug geresnių. 
    Motina, pamačiusi, kad tėvas dar triūsia apie arklides, sau sprando tamsumoje ko nenusisukdamas, suriko savo modulingu ir 
reikšmingu balsu: 
    - Va-ka-rie-nė atauš. Tėvai! 
    Aidas nulėkė po pievas. Vakaro skaistumas. 
    Norėjosi tokiu pat skaisčiu balsu motinai pasakyti: 
    - Aš liksiuos čia pas jus ir dirbsiu! Duonos jums uždirbsiu. 
    Mano dėdienė, kiek nurimus nuo savo "darbų" ir laknos, kreipėsi prieteliškai į mane: 
    - Kad tamsta toks rimtas. Jaunam žmogui nereikia būti rimtam. - Tiesutėliai ji subarė mane visai atvirai. 
    Vakarienė  buvo splendid. Stebėtina, ko tos lietuvės moteriškės neprasimano. Medus. Sūris. Lašiniai ir rūkytas kumpis, 
paspirgintas su kiaušiniais: uhm! Koks kvapas, koks apetitas ir kokie žmonės! 
    Saldumynai ir arbata. 
    Iš pradžių dar asistavo mums brolis, lošėme kortomis "66". Mes - trys. Motina žiūrėjo. Bet brolis, nuvargęs, ėmė daugiau 
nebesiinteresuoti šiuo tiek inteligentišku ir sudėtingu mūsų  lošimu kaip tas mūsų  - "zechcigas". Pokalbių  metu ėmė  staigiai 
atsakinėti visai netiksliai ar - visai kvailai. Buvo jaučiama, kad kiek, ir čia sugrius kaip nuovargio auka čia pat ant suolo, 
nedasiyręs net iki daržinės šieno, kur seniai jau, ponui Dievui dūšią atidavęs, stipriai knarkė tėvas. Tėvas - šio ūkio tikrasis ir 
vienatinis šeimininkas ex officio. Taip staigiai išėjęs iš seklyčios ir dar dėl žmonių akių atsiprašęs - užmiršęs rytdienai pakinktus 
sužiūrėti. 
    - Pakinktai jam reikalingi...eis tuoj ir užmigs, - pranašavo žmona. - Vedė, ir tiek to darbo. Gerai dar, kad dabar aš jau sena. 
Pirma, tai šiaip ir taip ir nežino kaip. Tuoj, kaip matai, galvą tau apsuks... Man atrodai ir tamsta toks pat! Net apie paneles 
nepasisuki. 
    Prisiminęs kažkokį  neaiškų  miestišką mixlum compositum, su kažkokia pilka dėme, kuri neatsargiai galėjo priminti ir 
"paneles", bravūriškai sušukau: "Apsisuku!" Dar mirktelėjau jaunai, visiškai jau ne iš tos kortos išeidamas. Sublaškė mano 
mintis močiutė. Aš nė nežinojau, kad taip atvirai tokiomis intymiomis temomis gali senesnės kartos žmonės kalbėti. 
    Net išsiblaškiau, mečiau net kortomis lošęs. 
    - Patinka kuri mergina, ir bučiuok, ko ten slapstytis. Kad ir manoji, nieko sau, - nusijuokė Klevienė  tokiu jaukumu ir 
atvirumu. Kad kita tartų, būtų toks pašnekesys juk neskoningas. Mylėjau aš tą Klevienę! 
    - Jis sakosi norėtų likti čia, ūkyje, mama. Mums būtų gerai, didžiuotumės prieš kitus. Malonus juk žmogus. 
    - Koks čia likimasis, mano vaikeli. Šiandien pašnekame, ir gerai. Ūkyje tik vieni nesusipratimai. 
    - Jei būtų tamstos dukrelė vienturtė ir neturėtų brolio, eičiau į užkurius ir likčiaus čia, - ne visai vykusiai erzinau moteris. 
    - Koks čia "brolis", jis niaukia tik į  tą Ameriką pakliūti, čia jam, matai, negerai. Ir koks čia likimas pas mus. Argi tamstai 
ūkis? Ką  čia veiktum? Dieną, kitą... Darbas rankas palaužtų. O su žmonele... Et! pasibovytum ir atsikąstum. Dar gerti 
pradėtum. 
    - Su tokia žmonele - ne! - Kiek arčiau prie širdies priglaudžiau "žmonelę". Ji nesipriešino. Moteriškėms, nors valandėlei, tas 
žaismas patiko. Bet už jų atvirumą aš papasakojau, kaip dalykai iš tikrųjų su žemiau pasirašiusiuoju. 
    Papasakojau, kaip sunkiai einasi ir duodasi tas mokslas. Kaip kartais sunku net batus sau mieste palopyti. O be batų mieste 
negalima. Kokia ateitis - nežinia. Žmonės sako, vargonininkausi, bet vargonininkų daug. Be vargonininkavimo, iš jų dar daug 
ko kita reikalauja. Ypač kai kurioje provincijoje. Padėti kunigams. Kone jų  bernais būti. Jei nori dar tikru, tai yra - vien tik 
muziku būti ir gaidas rašyti, - aš stengiausi jodviem tą miglotą amatą kiek galima geriau išaiškinti, - tai iš ko misi ir kaip gyvensi. 
Močiutė net susijaudino. Interesavosi manim ir dukrelė. - Ūkyje, sako, aš žuvęs žmogus. Juokai saldūs, bet koks aš ūkininkas. 
    Moterys klausėsi atsidėjusios. Senoji dar pasiteiravo apie mano motiną, kodėl ji niekad neatsilankanti į šiuos kraštus. 
    - Taigi, taigi, gražiai pašnekėjome, vaikeliai, ir galim atsiskirti. Be reikalo tik iš vyrų  juokiausi, kad nemoka gyventi ir nieko 
neišmano, o pati, boba būdama, sniurštu. Ne juokai - rytoj šventė, reikia pamigti. Dar bažnyčioje nosim imsi badyti. 
    Aš pabučiavau šeimininkei ranką, bent taip pas mus tuomet buvo priimta, iš pagarbos senesniajam žmogui, daugiau dienų 
gyvenusiam ir geriau gyvenimą pažinusiam. 
    Ji nepiktai kumštelėjo savo dukrelę: 
    - Svetį  užmarinom savo bobiškom kalbom. Skubėk svečiui patalo kloti. Paduknok gerai patalus. Svečią  apklok. Tik 
nenuklok visai! - pajuokavo senoji. - O aš eisiu jau, vaikeliai, gulti. Neišpultų  šeimininkei, bet, žinai, - pažįstami. Judu čia 
likitės. 
    Kresnas pagyvenęs žmogus, gražus pažiūrėti, trinktelėjo seklyčios durimis ir išėjo statutėliai miegoti. 



    O kas toliau? Seklyčia išties liko tuščia. 
    Jaunoji, kaip buvo įsakyta, klojo man lovą seklyčioje. Baltutėlės drobulės, gražios duknos. Ištakinga lova čia, toje didelėje 
seklyčioj. Ir patogiai patogutėlė, kaip ciesoriui kokiam nužiūrėta, bet ne man, kelių  padaužai. Ant labanakties aš pabučiavau 
dukraitę, kuri priėmė  iš manęs šį bučkį  kaip kokią visai prideramą dovaną. Aš nustebau. Tegu broliškas bučkis, bet - kas ji? 
Kas šioji jauna moteriškė, argi ji iš tikrųjų tokia visai paprasta, kaip aš dabar ją matau? 
    - Ir aš sudievu sakau... - sudainavo ji nė kiek ne blogesniu balsu už motiną. O gal dar skaistesniu. Tokios dainininkės! - Aš 
susitariau su savo drauge rytoj kartu keliauti į atlaidus. Tamsta irgi gal keliausi rytoj su mumis. Graži mergina - tamsta pamatysi. 
    - Kokie man atlaidai... nudriskusiam. Bet savo draugę  tamsta sveikink ir nuo manęs. Graži, bet ne gražesnė už tamstą. 
Nešina žvake, dukrelė išėjo. Aš, dar jai beeinant, suskubau kaip varjotas koks paklausti: 
    - Argi tamsta čia miegosi? 
    - Čia! 
    - Ne klėtyje? 
    - Kad ten šušu. 
    - Viena? 
    - Taip. Tuoj čia, už sienos. - Ji parodė sienos lentas. Ši moteriškė staigiai išaugo mano akyse. It subrendo. Juk tai mamos 
duktė! Taip. Dabar aš atspėjau, kad jos toks pat atvirumas. Toks pat savarankiškumas. Ir paprastumas. O jei toliau? Toliau, 
pamaniau sau, tektų  konversuoti su tokiu sutvėrimu... Mūsiškės,- pamaniau apie mano matytas dvaruose ir dvareliuose,- 
daugiau konvencionalios. Vis ten - viel Geschrei und wenig Wolle. Koks skirtumas! Čia aš turėčiau likti. Studijuoti! Ramu. 
Naktis. Šviesi naktis. Kažkur vozojasi mano "dukrelė", kurią taip įdomu "studijuoti". 
    - Labanaktis! - sušukau už lentų sienos, norėdamas įsitikinti, ar viena. 
    - Labanaktis,- visai draugiškai ir ramiu balsu atsiliepė moteriškė. Čia pat. Už lentų pertvaros. Veik jaučiau ją. 
    Net girdžiu, kaip nusivilkusi mėto savo drabužius ant kėdės, kaip šukuoja plaukus, kaip pučia žvakę. Aš persižegnoju - kad 
Dievas mane apsaugotų, nelabasis negundytų, sugriūvu pats savo lovon. Ir - miegu. 
    Nakties skaistybė. Ąžuolo siluetas kieme, kažkokio paslaptingo ir priblėsto mėnulio nusidabrintas. Vozojas arkliai arklidėje. 
"Gal tas ūkininkas abrako jiems užpylė per daug",- pamaniau sau. Kaip sunku migti tokia nakčia! Pavargęs, bet mintys užpuolė 
staiga visu buriu. Kokia čia idilija, tas kaimas! Savo gyvenimu gyvenąs. Jokios pašalinės įtakos. Nei knygų, nei laikraščių, kurių 
niekas dar čia nėra skaitęs, ir žmonės neiškrypę ir nesugedę. Nei pašalinių skonių. Turbūt čia pat, toj vietoj, buvo taip prieš 
šimtą, prieš tūkstantį  metų, toks pat ąžuolas, po kuriuo žmonės ugnį  Dievui kūrė  ir smilkavo atnašus, kaip ir dabar. Nors 
atnašavimas dabar virto kažkokiu "atlaidų" nublukusiu pavidalu, į kuriuos rengiasi rytoj mano draugai. 
    Aš negalėjau užmiršti dukrelės. Žiūriu įbedęs akis seklyčioje ir žvalgaus. Taip gražiai sustatytos puodynaitės su gėlėmis ant 
aslos: fuksijos, klevai, oleandrai, ir mažesnės - ant palangių. 
    Staiga pastuksenau mocartiškai kokią muziką pirštais į  sieną, iš anapus atsiliepė veik toks pat stuksenimas. Tik nė vieno 
žodžio! 
    - Labanaktis, - prislėgtu, dusliu balsu, kaip pakaruoklis, pabandęs dar gyventi. 
    - Labanaktis, - pajuokos, bet ramiu. 
    Aš merkiu akis. Aš miegu. Aš knarkiu. Tai ne aš. Tai nieko čia nebuvo. Tai kitas kas pabarškino. Koks palaimintas ir 
sveikas dalykas miegas! Praėjo gal pusvalandis ar valanda, ar gal daugiau, bet aš nemiegojau. Man vaizdenos šioji moteriškė, 
tik jau suaugusi ir gudri kaip žaltys. Kaip ir kiekviena moteris. Ji dabar snaudžia, kasas susišukavusi, kaip aš neįsižiūrėjau iš 
vakaro, kaip ji iš tikrųjų  atrodė. Naktis. Naktis jau keitėsi. Šviesa metė šešėlius kitaip. Turbūt greit auš. Tokia sodyba ir jos 
įnamiai. Ir ta vientisuma čia. 
    Aš vėl pagrojau muziką sienoje. Nieko nepagalvodamas, tikriau, savo minčių apsėstas. Kaip banalu trukdyti nakčia žmones! 
Mušiau šį kartą paprastesnį Štrauso valso taktą. 
    - Ar tamsta miegi? 
    - Ne! Miegojau. Dabar ne. 
    - Bet tamsta kodėl nemiegi, ar nepatinka mūsų seklyčioj? - klausia mane šėtonas, atklydęs į šios ramios girios trobą. 
    - Kodėl? - staiga sušukau. - Kodėl! Dėl to, kad aš negaliu užmigti. Kas gali užmigti tokią naktį! 
    - Tamsta dar nemiegi... Rytoj atlaidai. 
    Staiga pasigirdo senosios balsas. Dabar bus triukšmo - visoje sodyboje taip pigiai prikėlęs žmones. Ir ką pasakys senoji už 
tokį  barabanijimą? Kuo aš pasiteisinsiu? Man net kraujas užliejo galvą. Atsiprašyti? Atsikelti? Išeiti? Bėgti? Iš šios sodybos, 
per girias. Nakčia. 
    - Man labai nemalonu... 
    - Na, ar aš nesakiau, - senoji kreipėsi į  savo dukrelę, - kad blogai patalai pakloti. Svečias užmigti negalėjo. Prieš aušrą 
šaltelėjo. Eik paklok ir gerai apduknok mūsų svečią. Tegu miega kaip reikiant. 
    Neužilgo į  seklyčią įėjo vėl ta jauna prieblandos moteriškė. Tai jau nebe dukrelė, kurią aš iš vakaro vos pastebėjau, bet 
išdygusi ir susiformavusi moteriškė. Kaip operetės koks naktiniais marškiniais personažas, žvake nešina. 



    Akys - du taškai. Du tamsūs, linksmai besišypsą taškai. Įėjusi ji mistiškai žvalgės, kaip moteris tik gali. Nakties nuotaika. Ji 
ėjo draugiškai į mane. Liemenėlis, veržiąs jos jauną krūtinę. Kam šią valandą liemenėlis, ar ji ruošiasi jau keltis ir ėmė vilktis, ar 
tai buvo savo rūšies ginklas, kad ir labai alegoriško pobūdžio? Šis drabužis tokią  laibą darė moterį  - taip sunkiai buvo. . 
atsegamas. 
    Aš prisitraukiau šią  žmogystą prie savęs - net jeigu ir tuojau pat būčiau išvarytas iš trobos. Jai iškrito iš rankų  laikomoji 
žvakė. 
    Stebėtinu būdu jaunoji moteriškė džiaugėsi bučiuojama. Tarytum mudu būtume susitarę ir ilgai vienas antro ieškoję. 
    - Tamsta man patinki! - gana akiplėšiškai ji man pasakė. Ji buvo verta lupti už tai. 
    - Bet jei motina įeitų? 
    - Mama išėjo į gryčią gulti. 
    - Kodėl? - nusigandau aš. 
    - Dėl to, kad tamsta visą naktį nedavei čia niekam užmigti... Atsakymas buvo patenkinamas, bet vis vien už tai aš norėjau ją 
pasmaugti. 
    - Bet taip mes negalime kaip gyvi likti per naktį. 
    - Ne! 
    - Naktį reikia miegoti... 
    - Tamsta neišeisi? 
    - Ne! 
    Aš nebuvau lovelasas, jaunas būdamas, bet ji mane intrigavo. 
    Ak! Tos lietuviškos seklyčios. Su lovomis retiems svečiams priimti bei celibatą saugojantiems kunigams viešnagingai guldyti. 
Plati, patogi, masinanti lova. Kaip kokios jūros. Neišbrendamos. Mano draugė buvo miela. 
    Tai Lietuvos girių apraiška. 
    Jau išaušo. 
    Greta manęs stovi moteriškė. Atsibudusi ir besišypsanti. Bet ne toji, naktį  matyta, bet - šviesgelsvė, gražiai sušukuotais 
plaukais ir tokiais pat kaip naktį  juodais akių  taškais. Koks puikus sugretinimas! Po grubia medžiaga matyti jaunos krūtinės 
ovalai. Tokie gyvi ir tokie skaistūs. 
    Ji vis žiuri gudriai, it pašieptų mane. 
    Kada ji suspėjo atsikelti? 
    - Tamsta jau apsirengusi? 
    - O kaip bus su mūsų atlaidais? - juokiasi ji iš manęs. Moteriškė atsisėdo ant lovos briaunos sfinkso pavidalu. "Pone artiste, 
sakau tau, dabar bus skandalo! Dabar bus "prikeltuvės". Sugertuvės. Ir tu esi parduotas. Bet pirma - pasiaiškinimai, tiek 
mieguistam, atrodė iš vakaro, tėvui. Tik dabar kažin, ar jis mieguistas? Kai bus sužinojęs senis, kaip buvo "klojami patalai". Bet 
jaunatvė gali, daug ko prasimano ir ištakinga. Ji dabar tikriausia prilips prie manęs". 
    - Gerai tamstai čia, pas mus? 
    - Gerai! 
    - Na, vaikai, ar dar neišmiegojote? - kitam kambaryje girdėti staigus mamutės balsas. Kambaryje, be šeimininkės, ir daugiau 
žmonių. 
    - Štai tau jau ir "vaikai". 
    Ji vadina mudu su Gretchen jau vaikais. Tuoj turbūt bus palaiminimas ir tolygios, labai reikalingos ceremonijos. Kad ir - 
sutuoktuvės! 
    - Statyk čia virdulį. Neša kaip šleiva, lūpą atkišusi... - Girdėti mamos komanda. 
    - Aš irgi tuoj, mama! 
    Mano draugė išeina. Aš irgi kiškio greitumu apsirengiu. Jau sekmadieniškas ankstyvas rytas. 
    Gretimame kambaryje priruoštas pusryčių stalas. Iš diskretiškumo ar patogumo,- jau ne seklyčioje. Aš einu kaip kareivis, 
ką tik nauja uniforma apsivilkęs, į karą. Čia jau ir fronto esama, visai prieš mane. Tik aš nustembu, kad šūviai ne iškart į mane 
taikomi. 
    Mama siūlo prie arbatos geriau kumpio užkąsti. "Galima ir kumpio prie š arbatą, - maniau sau. - O arbata - prieš 
sutuoktuves... Šiandien ir užsakus galima bus padaryti. 
    Per atlaidų dieną toks aktas net - rimčiau". 
    - Daugiau agurko prie mėsiukių! Ką tik šviežiai raugytas agurkas. Toks retas svečias! 
    - Galima agurko... - Savo laisvę pardavęs. 
    Į trobą įgriuvo ir šeimininkas. 
    Kudlos jo šiandien sušukuotos. Batai taukais ištepti ir pats šventadieniškai nusiteikęs. Išdulkytais čerkasais jis turi panašėti į 
gerai apsivilkusį žmogų, savo prototipu užsižiūrėjusį miestietį. 
    Atėjo ir sūnus. Visi. Bet kažin kur sūnus greitai išsinešdino. "Arklių sužiūrėti". 



    Žinau aš tuos "arklių sužiūrėjimus". Bet manęs taip greitai neįveiksite. Aš imu net juoktis iš ūkininkų priemonių. 
    Ūkininkai, sūnus ir tėvas, abu nekalbūs, kaip ir vakar. Jie kažką slepia savyje. 
    - Kad tamsta nė marškinių neprižiūri. Štai vėl sudraskyti, - visur paspėja šeimininkė. 
    - Et, kad tik tamsta kabinies, - išsiveržia iš šeimininko krūtinės. - Bene kas čia žiūrės į seną daiktą. 
    - Kokardėlė! Kur kokardėlė? Taip nuogu kaklu, o dar maršalka, bažnyčios tarnas. 
    - Aha! Tamsta maršalka? - it duoną iš manęs būtų išveržęs šis senis, sušukau į  jį. 
    - Koks ten maršalka iš jo. Tamsta žinotum, kiek darbo su ta maršalkyste. 
    Aš neįtikėjau savo ausim: jis vadina mane - tamsta! Ir visai nekarišku tonu. Tai kur karas? Eureka! 
    Į trobą įėjo šeimininko duktė, tėvo kaklui paraikštėliu nešina. Ir pati tokia "kokardėlė". Jau suspėjusi galutinai pasipuošti ir 
rūteles prisisegti ten, kur jos segamos. Taip tai jaunai merginai viskas pritinka. Ir kokios jos dabitos, pasirodo, esama. Ir, be to, 
tikra skaistuolė. 
    Rankose maldaknygė su rože, įdėta maldai atžymėti ar taip sau - dėl gražumo. 
    Vieną rožę ji ir man duoda. Prie visų. Karo, vadinas, nebus. Šiose apylinkėse karas neegzistuojąs. Bet motina sako (čia jau 
blogiau): 
    - Mūsų svečias per naktį negalėjo užmigti. 
    - Musių daug! - stambiai sušneka šeimininkas. 
    - Ne! Lova blogai paklota, žinai, kaitra. Sakiau dukrelei, kad iškart prižiūrėtų. 
    - Prižiūrėjo labai gerai. - Aš atsikeliu ir einu bučiuoti močiutės rankos. 
    - Bet kur tamsta? Ar ne su mumis į bažnyčią? - kalba šeimininkas. 
    Mergina sužvilgsi Į mane, nors sodžiuje kaip ir nepridera jaunai merginai žvilgčioti į  jaunus vyrus. 
    - Ne! Šį kartą - ne, - atsisakau. - Gal kitą kartą. 
    - Tai kaip čia? Pavėžytum. 
    - Ak! Kiek aš kelių esu iškeliavęs! Aš pripratęs pėsčias. Batai dar išlaikys! Pėsčiam patogiau negu važiuotam. Nekrato. 
    - Žinai, taip jam reikia. Mokslai! - nuramina visus šeimininkė.- Tik prašom linkėti nuo mūsų  visų mamai. Tokia puiki 
moteriškė. 
    Klevienė dar teikia man daug užkandžių ant kelio. Nors to viso "kelio" - aštuonetas varstų. 
    - Kaip dabar su ta skola... - staigiai ir labai susirūpina Klevienė. 
    Visi susirūpina ir klausia Klevienės: 
    - Kokia skola? 
    - Nagi mamai. 
    Ji įteikia man dešimt rublių. 
    - Seniai ruošiausi atiduoti, bet nepasitaikė progos. Man net iš karto pasirodė įtartina ta "skola". 
    - Tamsta gal pati tą skolą atiduotum. Būtų visiems patogiau. 
    - Nepriimu. 
    - Skolinau, tai ir atiduodu. Sakė pati man, jei ne man, tai sūnui... Taip ir pasakė - kai į miestą važiuos.  
    Atsisveikinu su vaišingais žmonėmis. 
    - Jei daugiau nesimatysim, tai štai ką turiu. Sudiev!  
    Dukrelė sega man į rūbų kilpą jau anksčiau padovanotą rožę. Ir dar kartą bučiuoja mane. 
    Aš einu vienas. Taip sakant, iš "kultūringo" pasaulio. O čia tai tūkstanties metų pagonijos įpročių atgarsis. Bet toks tyras. 
Bent aš šiais papročiais patenkintas! 
    Dainavau eidamas vienas giriose. 
    Bet kažkas tempė likti toj sodyboj visam laikui. Geresnių žmonių niekur nerasi. Ir jauna moteriškė, tokia šypsena... Tegu ir 
sodietė! 
    - Bet kokia ji sodietė! O tu? - prakalbo sodžiaus kažkoks advokatas. 
    - Ne! - surikau ant jo. 
    Kai sugrįžau namo, man mama pasakė, kad ji niekuomet nėra skolinusi nei dešimt, nei kitokių pinigų kažkokiai Klevienei. 
    - Atiduok jai prie progos. Ką aš turiu bendro su ja! - gana išdidžiai pasakė motina. Aš išvažiavau į miestą. 
    Klevienės pinigus kaip gerą atsiminimą pasilikau su savim. Nes aš supratau, kokių gerų žmonių esama giriose. 
    Į Klevų sodybą aš, žinoma, niekuomet negrįžau. Nors gal visuomet man maudė: grįžk! Ir skubėk! Gal tylumoje taip pat 
svarstė ir močiutė, tik nenorėdama manęs iš miestiško kelio išvesti. Jos būta gudrios moteriškės ir, jei norite, geros psichologės. 
Jaunam žmogui parodomi visi ūkio turtai. 
    Bet, kaip dažniausiai atsitinka, aš  į tą sodybą niekuomet negrįžau. Net nesijaučiau priderąs užsukti. Nors dabar jau aš pats 
seniai esu vedęs ir turiu šešis gerus vaikus. Išsvajotu muziku nelikau, bet turiu čia pat, panemuniais, gerą vargonininko vietą. 
    Girdėjau, dukrelė  ištekėjo, atkviečiama pas gerą  jauną  ūkininką, pasiturintį. Kitaip ir negalėjo būti, kaip kuri gaida, 
vargonininko išgrota. Klevienės vienatinis sūnus buvo jau anksčiau išėjęs į Ameriką, apie kurią visuomet svajojo. 



    Tų nelemtų dešimt rublių niekuomet negrąžinau geraširdei moteriškei. Nors ji, kad ir netiesiog, tikriausiai visuomet turėjo viltį, 
kad kada nors tie pinigai grįš į ūkį. 
    Kas laimėjo? 
    O kas pralaimėjo? 

NUKRYŽIUOTOJI 

    Jis, tas baisusis "jis", kuriuo prasideda visos garsios pasakos, buvo manufaktūros vaizbininkas. Tikriau pasakius, mažas 
vaizbininkėlis Londono Vestende. Dar tikriau pasakius, jis nebuvo tikrasis Londono gyventojas, bet atvykėlis iš Lvovo. Iš 
tokio miesto, kurį  savinos lenkai (neginčijamai), fantastai ukrainiečiai, sakydami, jog apie miestą gyveną tik vieni jų žmonės - 
ukrainiečiai sodžionys (argi tai argumentas savintis visą, didžiulį  miestą!) ir vokiečiai - dėl savo Lėbensraumo, kuris, kaip ir 
kolonijos, jiems niekad nesisekė  išplėsti. Ir pagaliau tas rusas - dėl ortodoksinės krikščioniškos tikybos. Kaip tas trečiasis 
brolis, durnelis. Jau be jokių ypatingų motyvų, o taip sau, ūsus raitydamas. Žodžiu, mūsų manufaktūros handleris buvo iš miesto 
Lvovo, visų  pageidaujamo kaip graži ir niekieno ne įspėta moteris ir, kaipo tokia, liekanti nepasiekiama, d ėl kurios tik 
kaujamasi. Tai ne tik neproduktinga (kautis ir nieko nepasiekti), bet ir neprocentinga. Mūsų herojus - dėl reikalo svarbumo jo 
pavardė net neminima - dėl tokios situacijos painumo nutarė nerizikuoti savim ir nedeginti savo vienatinių  kailinių  įkaitusiame 
mieste, - ėmė  ir persikėlė Londonan. Jis buvo izraelitas ir, kaip toks, vienatinis žmogus, proto nenustojęs. Ne taip kaip kiti 
fantastai neišgydomi. Jis buvo realistas. 
    Susiradęs kažkokį "giminę" Londone, kuris jį priėmė, jis pradėjo žengti pirmus komercinius žingsnius tame dideliame mieste. 
Tiesą pasakius, tas "giminė", pasirodė, nebuvo joks giminė. Mūsų mistiškas X-as iš Lvovo, būdamas normaliu žmogumi ir 
izraelitu, pats greitai susivokė  tame dideliame mieste, Londone. Pats pradėjo verstis ir prasimanyti savo gyvenimui ir net 
uždirbti. Kiekvienas uždarbis, kišenėje bepasiliekanti moneta - tai prabanga, reikalaujanti naujų  emocijų... Gyvenimą gyventi 
reikia ne vienam. Ne tik reklaminiais požvilgiais, bet ir šiaip. 
    Jis ėmė ir susirado sau vieno, net įžymaus, Londono vargonininko dukterį. Kodėl ir kaip tas įvyko, mes pavedame spręsti ir 
analizuoti didesniems psichologams. Ji buvo visiškai atsidavusi jam. Tai yra nežiūrėjo nei į kairę, nei į dešinę, tik buvo atsidavusi 
savo praktiškajam gyvenimo draugui. Kuris dėl nežinomų priežasčių mirkčiodavo savo dešiniąja akim, kai susijaudindavo. Bet 
čia jau žodis tarti okulistams. Kodėl būtinai susirado jį, kai Londone buvo tiek jaunų  ir net labai patrauklių  žmonių  iš 
vadinamosios jos "klasės", paliekame spręsti tiems patiems psichologams ar net psichiatrams - specialistams. Kiekvienai 
specialybei reikia juk gyventi. Gražioji nežiūrėjo nei į dešinę, nei į  kairę, nenuleisdama savo žvilgsnio nuo objekto nė protarpiui. 
Ji mylėjo jį. Ji negulėjo ir net tendencijos neturėjo gulėti su kuo nors kitu. Šiokiomis ar šventadienio dienomis. Šiaip ar 
atsitiktinai. Ji žiūrėjo jam drąsiai į akis. Kurių viena, kaip žinoma, mirkčiojo. 
    Pasakyti "manufaktūros prekijas" gal būtų  per daug. Jo versle pasitaikydavo, kad pinigų  reikalingi žmonės atnešdavo 
nudėvėtas kelnes ir parduodavo jam. Jis įsiūdavo naujas sagtis ir - pelnydavo. Ir taip visuomet tuo būdu tuščioje cigarų dėžėje, 
primenančioje kasą, likdavo visuomet kuris pinigas. Daugiau, nei i š kasos buvo išimama. Tai ekonomikos moksle vadinos 
pelnu. Lvovietis - turtėjo. Nedaug, bet turtėjo į Londoną atsikraustęs. Šitokio apsireiškimo buvo aiškios visos žymės. 
    Jis buvo rudaplaukis, visuomet trumpai pakirptais plaukais kaip vaikas ir mėsingomis lūpomis. 
    Savo krautuvę jis buvo paveldėjęs iš to paties "giminės", kuris, kaip pasirodė, visai nebuvo jo giminė. Kuriam nusibodo jau 
gyventi ir net prekiauti. Tas "giminė" buvo senas. Krautuvėje buvo taip pat sutraukytomis stygomis chello bei kontrabasai ir 
batams taisyti pakalai. Tie daiktai daugiausia teikdavo pelno gyvenime. Bet kiekvienas turėjimas reikalauja aukų. Jis nutarė 
pakviesti savo žmoną  į užsienį  paatostogauti. Tai jau nemaža auka verslo srityje. Į užsienį  išsiruošti savęs ir žmonos parodyti. 
Jie iškeliavo į  tą užsienį  ne prabanginėmis kuriomis susisiekimo priemonėmis ar lėktuvais, jie tam pinigų neturėjo. Net visiškai 
neturėjo pinigų. Pagaliau tai buvo jau kaip ir iš mados išeinąs dalykas. Jie iškeliavo dviračiais. Nauja gadynė mėgsta sportą bei 
orumą. 
    Persikėlę  per Lamančą, kad ir kiek suvargę  ir suskurdę  - visai nevalgę, - jiedu visu jaunatvišku drąsumu, net 
pasididžiuodami, iškėlė savo dviračius prancūzų žemėje. Sunkiai prikrautus, kaip kupranugarius. 
    - Štai ir Prancūzija! - ko nesuplakdamas rankomis į savo krūtinę, krykštavo verslininkas. Jam pritarė žmona. 
    - Keliauti traukiniais! Kokia nuodėmė. Supranti, nieko nematyti ir uždusti. 
    - Nieko nepamatyti ir uždusti... - Šįkart užsisvajojusi žmona žiūrėjo į  tolį  ir pakartojo šiuos vyro klasiškus žodžius. 
    Ji buvo iš jūros išplaukusi deivė. Graži. Angelė. Kiek padrikusiais plaukais ir vargtelėjusiu, pavargusiu veidu. 
    Savo Londone ji iš tikrųjų nieko nemačiusi ir staiga čia atsidūrusi, tokioje šalyje. 
    Bet minti dviračius, sunkiai prikrautus, - dviejų mėnesių spekuliacija, ką paimti - ir dar nežinomais keliais, vis dėlto ne toks 
lengvas dalykas. Ypač kad kelias protarpiais pasitaikė  labai smėlėtas ir kalnuotas. Lyg kelias bus iššaukęs juodu dvikovon. 
Lyg juokėsi iš jų. Ir kovojo. Žvilgsniai degė, meilė tirpo. Jos kojos vargo. Jos baltos kojos, tokios laibos ir trapios, kurias buvo 
gyvai įsimylėjęs Oscaras Wilde ir daug tolygių varjotų. Tas laibumas! Moteriškė lyg gėlė  augo į  viršų. Tokios moterys buvo 
adoruojamos estetų tuomet. 



    Pirmoje sustojimo vietoje - jie buvo pavargę ir skubėjo migti - pirmas pasitaikęs ūkininkas juos išvarė. Ne tiek iš žiaurumo, 
bet tikriau gero jiedviem norėdamas. 
    - Čia miegoti! Jūs galite būti pervažiuoti kurio sunkvežimio. Nakčia jų  daug. Tikrasis kelias taisomas. Žmonės zuja 
šunkeliais, kad tik greičiau. 
    Nieko kito neliko komersantui ir grakščiajai žmonai, kaip paruošti, kad ir nedidelę, bet gerą pastogę teikiančią palapinę. 
    Tuo būdu jie liko be to stogo. Ir vėlybą naktį svetur. Bet drąsūs žmonės nežūsta. Pagaliau kaip ir atpildas: jie susirado puikią 
girią. Kelias dabar dviračiams buvo visur toks lygus. Jie net norėję buvo keliauti ir toliau nakčia, bet, antra vertus, ąžuolyne 
toks puikus pavėsis! Įsikūrė. Tame skaisčiame ąžuolyne jie buvo prikelti rytmečio paukščių  čiulbesio.- "Paukščiai! Tai ne 
Londono Vestendas..." Ir - gana įžūlaus kvapo, tikriau neskaistybės ir žviegimo. 
    - Kas tai? 
    - Kiaulių  ūkis! Porcherie... - paaiškino, veikiau nusiskundė  jiedviem einąs pro girią vienas rytmečio darbininkas. Visi tie 
nuteisti peiliu smeigti bekonai! Jų buvo, matyti, daug. Visas čia fabrikas. 
    Bet ką jiedviem reiškia tokia zootechnika. Kelias jiedviem atviras. Jųdviejų pasaulis. 
    Tarp Juin les Pins ir Antibes jie susirado pastovesnę vietą ir ten bus įsikūrę. 
    Poezija. Vakaras. Garsų garsai. Ir patys subtilūs. Po nutilusių  jau dienos muzikantų - cikadų - dabar švelnūs tolimų orkestrų 
garsai. Restoranuose. Jachtos pakrantėje ir uoste. Burės plevėsuoja. Bet taip tingiai, tarytum jos dabar būtų  atsisakančios šį 
vakarą ir visai ateičiai dirbti ir varyti kažkokias paikas jachtas. Tingu visiems. Restoranai pilni žmonių. 
    Po sunkios darbo dienos visi bus tiek saulėje prisišildę, prisimaudę  ir tenisu prisilošę. Dabar visi veržėsi prie stalo. Visi 
skuba. Restoranai pilni žmonių. Ir jų  tarpe pirklys iš Londono ir jo žmona. Jie yra įsitaisę restorane vienoje geriausiųjų vietų, 
užėmę priešakinį stalą, vaizdu į  jūrą, prie pat parko. Kas galėjo būti geresnio! 
    Ponios veidas dabar visai išblyškęs ir susikaupęs. Tai jau nebe gyvas koks veidas, bet geros mokyklos anglų portretas. 
    Jai žalia bliuzelė  (tokią  ji išsivežė  iškeliaudama iš Londono), rusvas, švelnios spalvos, bet labai neilgas ir nemodernus 
sijonėlis. Ir - pavargusios kojos. Sukedenti plaukai puošė  jos išblykstelėjusį, net baltą, veidą  kaip aureolė. O kedeno ir 
meniškai dėstė tuos plaukus tai vėjas. 
    Nėr kaip ir nėr kur sutvarkyti savo plaukus... Ji tai žinojo, bet tai jos nevargino. Buvo gražu. 
    Kokia gamtoje poezija! Kokia tyla! Ir nuotaika. Kokia ji graži! Kas gali būti gražesnio pasaulyje už moterį! Dievas žinojo, 
ką kūrė. 
    Tegu visokių  kategorijų  valdininkai kaujasi ir rūpinasi dėl savo kasdieninių  socialinių  problemų, ir žymesnių  laikraščių 
bendradarbiai vargsta dėl tos tariamos tarptautinės politikos, nekalbant jau apie įžūliuosius keliautojus ir i šradėjus ar 
kabinetinius darbuotojus su savo retortomis, visur prasimuša - moteris. Dėl jos, už ją arba - nuo jos. 
    Na, apie buržuazinio gyvenimo pilnatį  jau nekalbėsime. 
    Jis valgė sriubą. Gerą, prancūziškąją, kurioje tiek skoningai sutvarkytų daržovių ir - tiek kvapi. 
    Prie stalo, po kojomis, gulėjo du sportiški maišai. Ištinę be galo ir sunkūs. Dviračiai buvo seniai parduoti. Šeimininkas nutarė 
po kai kurių patyrimų dviračiais keliauti - nepraktiška. O jis buvo praktikas. Dabar jie ėjo pėsti. Žinoma, jei nepasitaikydavo 
kartais kurio sunkvežimio pakeliui. Kurio traukinėlio, jei kitaip negalima buvo. 
    Vienas iš tų maišų, dabar paguldytų  ant žemės, pilna savo įtalpa svėrė 28 kilogramus, kitas - 41. Šis pastarasis, kaip iš 
pažiūros mažesnis, teko jai. 
    Bet po to visko - jie dabar restorane, pietų Prancūzijoje. Ir galėjo sotintis dabar, niekieno netrukdomi ir kiek norint, kad ir 
reikalaujant kiek vis dar papildomos sriubos. 
    Ponia irgi valgė sriubą ir težiūrėjo į  tą sriubą (ir į  jį). Ji niekur kitur nesižvalgė ir nepažiūrėdavo. Nei į dešinę, nei į  kairę. Ji 
gražiomis akimis kartais pažiūrėdavo ir nusišypsodavo (savo vyrui). Ir gėrė  vandenį. Kaip žinoma, gyvenimas be vyno - 
nekoks, o pietų Prancūzijoje būtų  kaip ir nuodėmė. Jau dėl to vieno visi žiūrėjo į  ją. Vyras spekuliatyviniais sumetimais vyno 
neužsakė ir įrodinėjo, kad pavargusiam žmogui šaltas vanduo užvis geresnis. Ji buvo pavargusi ir gėrė šaltą vandenį. Žmonės 
žiūrėjo, kad ji buvo graži. Ji buvo išblyškusi. Kokia ji buvo skaisti! 
    Kažkokie į  restoraną pakliuvę  trys neišauklėti vaikėzai užvis kankino ją. Lyg tyčia jie buvo arčiausia jos stalo. Vienas, 
prisipylęs stiklinę vyno, kažkaip išvertęs kojas, spoksojo ir kvietė savo akiplėšiškomis akimis - susigerti su juo. Ji nežiūrėjo į  jį. 
Ji jautė tą viską savo kūnu. Tarytum būtų  kieno plakama. Ji težiūrėjo į  savo vyrą. Protarpiais į  savo eskalopą. Dabar buvo 
paduotas jiedviem šis valgis. Už parduotus dviračius, ir gerai parduotus,- argi jis galėtų  pasireikšti kitaip - turi būti šiandien 
puota. Ne amžini sausainiai, kuris nuraunamas bananas ar šaltas maistas, išvarvintas iš konservų skardinių. Jaunai moteriškei 
toks gyvenimas nei jos veido spalvai, nei moters lankstumui nebuvo sveikas. Ji ir tą žinojo. Nors tas "žinau" buvo kažkur giliai 
joje užslėptas. 
    Ji nori net verkti. Jos veidas baltas. Savo susijaudinimo ji nerodo: ji d žiaugiasi pakliuvusi į  tokią  skaisčią  šalį, į  tąją 
Prancūziją. Jai atrodo, gražiausią pasaulyje. Vyras irgi staiga liko susijaudinęs - jo akis ima visai intensyviai blyksnoti. 
    Pajūris visai nurimo, jachtose sužibo šviesos. Kaip tai skaistu! Jai atrodo jachtos tokios malonios. Dabar jos atrodo gana 
toli, ir žmonės jose jaučiasi gerai, susigrupavę aplink stalą, vakarieniauja. Iš tikrųjų  pirma ji nė nežinojo, kas tai per daiktas 



jachta. Žinoma, ji bus girdėjusi apie jas. Romanuose ir šiaip... 
    Ji užsisvajojo. Šalia jos atsirado tas visur esantis diabolo, gundytojas. Toks ekspansyvus ir gana elegantiškas. Nors šiaip 
pažiūrėti gana nerūpestingas. Atsirado šalia jos kaip visai realistiška kokia persona. Ir, nieko kito neturėdamas, ėmė drumsti 
ramios moteriškės mintis. Pavyzdžiui: 
    - Ar tu būsi priėmusi šiandien vonią, kad tavo kūnas būtų  standresnis? Ne? Žinoma, atėjai dulkina į  šį gana pamanomą 
restoraną. O tavo vyras vis užsako papildomas sriubas ir ledą geriamam vandeniui atšaldyti, kuris nieko, žinoma, nekaštuoja. 
Juk už tą ilgainiui jūs galite būti išvaryti... Irgi taupumo dėlei. Juk tu esi moteriškė. Argi tau toks gyvenimas yra lemtas? 
    Gundytojas ne tiek filosofiškai, bet visai praktiškai traktuoja dalykus: šiaip ar ne, ir kas iš to gali išeiti ilgainiui. 
    Ji sunkiai atsimoja nuo savęs tas mintis ir pradeda galvoti apie visai kitus dalykus. Atsiginti ir i šsigelbėti. Pavyzdžiui, kad 
anoje tolimoje jachtoje tokia jauki draugija. O draugijos jaukumas pareina nuo to, kad stalas yra apšviečiamas tamsiai raudono 
silkinio gaubto lempos. Tas kiek pasenęs dalykas, tas tamsiai raudonas šilkinis gaubtas, bet sudaro be galo jaukų efektą. 
    - O tavo baltiniai? Tavo cache-sexe, ar jis gana patrauklus dalykas, kaip žaislelis? Tavo soutien-gorge? Ar jis visai 
modernus, klasiškas, pasiekęs nepaprasto tobulumo? Nagi kokia virve dabar būsi tamsta sutvarsčiusi savo krūtinę... Na, na, 
na! Žinau, tai visai intymūs dalykai, ir geroje draugijoje apie juos garsiai nekalba. Na, na, mieloji... - kaip koks keliaujantis 
pirklys ar blogesnės rūšies mefistofelis, kaip žinoma, giminė prisiekusiems fokusininkams, įmantriais mostais jis rodė triukus ir 
įkyravo jai. 
    - Tos temos, žinau, įžeidžia tamstos savimeilę. Ir be tų niekų, žinau, tamsta skaisti kaip saulė. Bet kiekviena pelenė dar ieško 
sau skaisčiausio batuko - pasirodyti. Tuomet tik ji laiminga ir išteka už princo. 
    - Ar tamsta jautiesi kada patogiai gerame automobilyje, kai saulės įkaitintas vėjas, pavadinsime dėl poezijos, pavasario 
švelnus vėjas, kutena tamstos plaukus (ir širdį)? Bet tamsta - tą tamsta gerai žinai - neturi per daug laiko eikvoti savo žavumą 
pavasario vėjui, nes tamsta esi pakviesta į  dar žavesnius pusryčius... Tamsta skubi. Visai paprastas daiktas - automobilis 
pavasarį  visai mechaniškas ir nepoetiškas, o tamsta - poetiška, bet kiek jame žavumo. Tamsta pergyvenai tokį  dalyką? Ne! 
Žinoma! Tamsta mini tik sunkių dviračių pedalus, o tie dviračiai, à propos, tamstos vyro yra jau parduoti... 
    Vyras susikaupęs pasakė: 
    - Ar nenori dar eskalopo? Padorus restoranas privalo sočiai maitinti savo klientus. Mes galime paprašyti dar.  
    Atsakymas. 
    - Ne! Žinoma, ne. Aš nepergyvenau tokių dalykų, prisipažinsiu tamstai, - atsakė ji savo gundytojui. 
    - Valgyti eskalopus - nereikia jų "pergyventi"... - juokėsi viena mirkčiojančia akimi.  
    Ir staiga susigriebė: 
    - Tu vadini mane "Tamsta"? Argi mes ne draugai ir ne vedę? 
    - Draugai. 
    - Koks tamstos garderobas, mes jau žinome. O tamstos rytmetinė  ir ritmingoji gimnastika? Tamstos sutinkamoji 
drauguomenė? Tamstos amūrai ir maži šposeliai? Juk be jų nėra moters. 
    - Tamstos ateitis? Nejaugi tamsta, Londono tokia matrona, su nutįsusiu tokiu pilvu, nuolat savo sriubas vyrui ruošianti? Ir 
visuomet savimi patenkinta... Tamsta? Dabar tamsta supranti. Tai nėra kokie vulgariški dalykai. - Jis mitriai užraitė  savo 
ūsiukus, tas išmintingasis jos gundytojas. 
    Bet jinai gudriai: 
    - Taip? Bet aš tamstą nugalėjau: aš myliu savo vyrą! 
    Vėl pajūris. Aplinkui zujo nemaža mašinų su labai patenkintais, atrodė, jose žmonėmis. Kuriems nėra nei negeistinų siurprizų 
(ne taip kaip žmonėms, kurie žiūri į  savo lėkštes su sriubomis, bijodami, kad kas jų  neatimtų), nei vargo, nei neužtikrintos 
ateities. Tos nežinomos ir baisios ateities, kurios visi taip bijo ir nuo kurios neatsiginsi jokiais loterijos bilietais. Čia viskas aišku, 
patogu, malonu. 
    - Ir kas toliau? Tamsta geri vandenį, argi tamstai vynas nepatinka... 
    Ji daugiau jo nevarė. Ji tarėsi, tarytum būtų tai jos draugas. 
    - Vynas man patinka. Vynas man labai patinka. Nors toje draugijoje, kur aš išaugau, pastoriai, vargonininkai, kuris nekuris 
religinio nusistatymo verslininkas. - Ten vynas rečiau buvo vartojamas. - Bet vynas turi ypatingos savybės žmogų padaryti gerą 
ir linksmą. 
    Vaikėzai šėlo. Net ją  išrengė  savo akimis visai negražiais sumetimais. Tą  kaip ir našlę. Tik jie greit buvo išprašyti iš 
restorano, įvykus kuriam nesusipratimui dėl jų sąskaitos. Jų vietą užėmė kiti. Visi ja domėjosi. 
    Ji buvo visų žvalgoma, kaip už kokias nuodėmes prie kryžiaus kalama. Dėl to tik, kad moteriškė. Bet jos kūnas dingo. 
    Toji mėsa, tasai amžinas fleischas. Buvo tik paveikslas, buvo tik stiprių ir meistriškų linijų aprėpta. Buvo - Moteris. Ji buvo 
kaip šventa. Tai yra be nuodėmės. 
    Publika keitėsi. Vakaras buvo įdomus. Kaip tik tuo momentu arti restorano privažiavo sportinė mašina. Šokte iššoko jaunas 
žmogus, jai iš pirmo žvilgsnio patikęs (ji dabar žvalgė  žmones). Toks geras ir atviras atrodė. Ji moteriškės uosle iš karto 
užuodė. Ji net buvo užmiršusi žvilgterėti į vyrą. Visi linksminosi, visiems buvo gera. Ir visi žiūrėjo į  ją. Ir dievino. 



    Vyro akis mirkčiojo greitai, kaip sugedusio filmo aparatas patetiško vaidinimo metu. Nors vis dėlto jiedu dar nusišypsodavo 
vienas antram. Jis įkaitriai rūkė savo papirosus, galvodamas apie neišsprendžiamas problemas: "Atostogos tai atostogos - tai 
gerai, bet - krautuvė, pelnas, verslas?" 
    Artinos naktis. Žmonės ėmė skirstytis. Prie jų priėjo tas jaunuolis, išlipęs iš sportinės mašinos. Tikriau pasakius - prie vyro ir 
toje besiskirstančių žmonių maišatyje paprašė ugnies. Ir po valandėlės jis paklausė jos: 
    - Ar tamsta nesi filmo artistė? Toji ir toji ir toji - pasakė jos tariamą pavardę. 
    - Ne! - abu, žmona ir vyras, nusistebėjo ir nusiminė. 
    - Tamsta tokia fotogeniška. Dabar jiedu dar daugiau nusigando. 
    - Tamsta iš Londono? - būdamas prancūzas, jis sušneko gražia anglų kalba. 
    - Tamsta tikrai nevaidini? 
    - Ne! Ne! - Visi atsikratė rankomis nuo jo. Bet kalba užsimezgė. 
    Ji džiaugėsi, kad galima kalbėti su žmogumi normaliai, angliškai. Lyg nuo krūtinės buvo nuimtas kažkoks varžtas ir galima 
buvo kvėpuoti laisvai. Ir pasireikšti. 
    Greitai jie išėjo. Stebėtinu būdu visi trys drauge. 
    Velnias gundytojas dar mėgino įkrauti dėl jos tojo sijonėlio, limuzino bei akiplėšos šoferio, nonšelanto, bet tai jau jokios 
reikšmės negalėjo turėti. Nes jie ėjo trise. 
    Rytojaus dieną  ji pusryčiavo viena. Pusryčiavo anksti, iš to tikro buržuazinio pripratimo, kaip Londone, kad tik greičiau 
galėtų pripildyti sau pilvą vyras. Ji buvo tame pačiame restorane kaip vakar. Vyrui ypač patiko, kad galima buvo pasitenkinti 
pigiu (ir geru) valgiu. Kaip viskas Prancūzijoje, kur galima visiems gyventi. 
    Vyras buvo jau susipažinęs su savo keliais konfrerais, prancūzų  pirkliais, geležies laužo specialistais. Vyro diena buvo 
užimta. Jis kramtė  sau nagus iš tos baimės ir spekuliavo, visa kita nustumdamas į  šalį. Net žmoną. Klausimas buvo: "Ar 
nepersimesti į  geležį?" Tai buvo rimtas klausimas. Tuo būdu jis paliko savo žmonelę vieną  ir pats išsinešdino su draugais. 
Žinoma, jai paliko kiek ištekliaus (vis iš to parduotų  dviračių  fondo - likutį). Tačiau vyro kalkuliacijos dėl geležies laužo 
pasirodė neigiamos. Neišsimoka! Geležies laužas vis dėlto neatstoja Londono skudurų. 
    Jis padavė žmonai pinigus ir - priedo - savo gilų žvilgsnį žmonai, kuriai jis velija viso gero gyvenime (akis iš to susijaudinimo 
du kartu sumirkčiojo). Jis buvo geras. Tai pirmą kartą jis ją palieka vieną, išvykus iš Londono. Ir kas žino? Kažkas panašaus į 
suabejojimą sujudėjo jo širdyje. Bet tokioms emocijoms jis neturėjo laiko, tas per brangu. 
    Ji liko viena. Ir užsisakė pigius, pačius pigiausius, kokius tik galima, pusryčius. Be vyno. Prie jos priėjo vakarykštis angliškai 
kalbantis džentelmenas. Jis pakeitė radikaliai jos dieną. Ir - jos meniu. Jis pasiruošęs buvo ką sakyti, bet nieko nepasakė. Ji 
žinojo jau iš anksto tą viską. Gal ir geriau. Jis paspyrė  jos maišus (ponia viduje labai užsigavo, bet - neparaudo) ir liepė 
restorano patarnautojai nuvilkti juos į restorano pakampius. Ten pakrauti ir užmiršti. 
    - Kodėl? 
    - Kas: "kodėl"? 
    - Tamsta čia, ir tokiu būdu... 
    Jis kalbėjo apie filmą. Jis kalbino ją  prisišlieti prie filmo ir pradėti savo karjerą. Kuo galėsiąs, jis jai padėsiąs. Savo 
prityrimais ir darbu, nors už jos ateitį, žinoma, neatsako. Reikia pradėti! Bet, ne... 
    Ką  reiškia tokie žodžiai moteriškei. Ir ji buvo kaip automatiška. Ji klausė ir suprato. Meniu buvo puošnus. Buvo jauku ir 
patogu. Vynas irgi geras, kurį  ji irgi labai mėgo. Ypač kad jo buvo nedaug. Jis buvo taktingas ir įtikinantis. Ji ir jį mėgo. 
    Pasibaigė tuo, kad jie gulėjo pušyne, atsidūrę kažkur Esterelio pasakinguose kalnuose. Buvo ramu. Ramios ir tingios jūros 
vilnys lėtai suplaksnodavo į  uolų krantus. Į raudonus Esterelio uolų. krantus. Ką gi vilnys daugiau galėjo veikti. Buvo ramu - 
galima buvo. gyventi ir svajoti. Ji buvo glamonėjama. Ir bučiuojama. Ji buvo kaip ir bejausmė. Ji buvo glamonėjama kaip koks, 
pasakysim, iš gumos objektas. Kaip tos šlykščios spalvos guminės lėlės, pardavinėjamos kuriame Casino de Paris kuluare. 
Bet ji buvo nešlykšti. Ji buvo tik kaip ir i šsijungusi iš tikrovės, ką galima buvo pavadinti giliu užsisvajojimu. Poetas visai 
nesivaržė. Jis buvo su ponia iš Londono įsileidęs į  labai dideles avantiūras. Kurios taip harmonizavo su skaisčiąja giria. Ir 
aprimo. Jis irgi susimąstė. Jis norėtų ją dažniau matyti. Tą jai net pasakė. Kad ji būtų greta jo. 
    Diena buvo graži. Jie liko draugai. 
    Staiga dabar ji ėmėsi iniciatyvos, ne kaip toji bepradedanti artistė, tik kaip moteris. Ji pakėlė  jį  nuo žemės, paėmė  savo 
laibomis rankomis jį už smakro, kad geriau galima būtų pažiūrėti jam į akis. 
    - Šios dienos aš niekuomet neužmiršiu. Girdi? Ji bus geriausia diena mano gyvenime. Prašyk visko, ką nori iš manęs. 
    Jis prašė ją liktis Prancūzijoje. 
    Tai buvo gal nuotaika. Bet jis neapsirinkąs. 
    Ji prašė greičiau paskubėti į miestą. 
    Ji grįžo prie savo vyro - pirklio. Ji nutarė grįžti Londonan. Ji vėl neša sunkią naštą, sveriančią 32 kilogramus. Ir kelias 
dulkinas, kurį mina jos laibos kojos. Vyras sakosi, jog resursai jo jau baigti. 
    Ji neša savo pundus. Vyras žvilgeria į  ją kartą ir kitą. 



    Jie gėrė pas ūkininkus vandenėlį  ir turėjo pasitenkinti keliomis bulvėmis. 
    Laikas bėgo. Kalbant kinematografų kalba, laikas nurauna daug nuo atplėšiamų kalendorių lapelių. Kaip rudens lapų. Praėjo 
metai ir kiti. Be ko kito, iš mažos vyro įmonėlės išaugo didelė kelių  aukštų  įmonė. Su gerai klasifikuotais skyriais, dar geriau 
šeimininko prižiūrimais. Ir - su labai įmantriai sukombinuota šviesų  reklama ant stogo ir net su nemažu prožektorium tenai ir - 
garsiakalbiu. Kaskart ištariančiu garsios firmos savininko pavardę bei įmonės tikslą būtent praturtinti žmones. Pirkite čionai! 
Garsiakalbiu, kliudančiu žmonėms miegoti doru miegu nakčia. 

MĖNESIENA 

    Jiedu susitiko visai atsitiktinai restorane. 
    Jis dorojo skanius omarus, ji gnaibė savo ilgais pirščiukais vynuoges. Jos pirščiukais, primenančiais jam tas pačias vynu ir 
cukrum pertekusias uogas. Tuojau, iš pat pradžių, jis ėmė dievinti ją. Jis buvo įsimylėjęs ją, kaip priimta sakyti,- iš pirmo 
žvilgsnio. Jo širdis pradėjo stipriau plakti. Protarpiais jis nustodavo kvėpuoti. Tais protarpiais mušdavo kraujas, ir jis būdavo 
pasiryžęs padaryti viską, ko tik ji geistų. 
    Lyg tyčia buvo pavasaris. 
    Po dviejų karštesnių žvilgsnių jiedu buvo susipažinę. Išėję gatvėn, jiedu susikalbėjo. Kitaip ir būti negalėjo. 
    Jis dirbo kaip jaunesnis, ką tik priimtas valdininkas užsienių  reikalų ministerijos protokole. Jis pasiryžęs buvo progresuoti. 
Ko daugiau reikia? Jo jaunystė, jo užimama vieta ir ypač šis, ką tik įvykęs susipažinimas jį  kelte kėlė. Tarytum įmantriai buvo 
prišriubuoti prie nugaros geri sparnai ir kelte kėlė jį  aukštyn. Jį. Su tikros angliškos medžiagos gerai pasiūtais rūbais. Su jo 
drąsiomis ir šią valandą skaidriomis mintimis, gerai prilygintais ir sutvarkytais plaukais. Kaip ir pridera protokolo darbuotojui. 
    O ji? 
    Ji buvo - viskas. Ji buvo - nuotaka. Ką tik atvykusi į miestą, ta turtinga dvarininko duktė. Skaisti, gerai išauklėta. Ir drąsi 
kaip šitas pavasaris ir skaisčių  perspektyvų  moteriškė. Ir su savo laibais pirščiukais tų  vynuogių  saldumo. Su skaisčiomis 
liemens ir kitokių moters dalių  linijomis, kurios ypatingai harmonizavo po nauju, irgi pavasariškos medžiagos tayloru. Būsimas 
aukštas ministerijos valdininkas paskambino, kad jam atsiųstų dar aukštesnio šefo automobilį, kurį  jam pavykdavo retkarčiais 
numaukti ministerijos oficialiems ir mažiau oficialiems reikalams. Taip ir dabar. Nors dabar buvo gana vėlu. Tiksliau - apie 
vidunaktį. 
    Jie važinėjosi skaisčiomis miesto apylinkėmis. Gera mašina urzgė  kaip tolimos pasakos akordai. Minkšta patentuotų 
spyruoklių sėdynė juos supo ir nuolat viens prie antro artino. 
    Mašina lėtai, visai lėtai dunksnojo ir pynė jiems jaunystės pasakas. Tarytum ir jai buvo taip gera, tai pačiai mašinai. Jie nė 
nejuto, kad važiavo. Jiems atrodė, kad jie plaukia kažkokia išsvajota gondola žavėtinais Venecijos kanalais. Kurios, tiesą 
pasakius, jie dar nei vienas, nei antras nėra matę. Jie tik girdėjo. Retkarčiais atsidusdami ir atsidurdami danguje, tai vėl 
suspėdami nuvokti pakaunės skaisčių šlaitų žalumą. Protarpiais jis nejautė kitokio likimo, ji liksianti jo. Pievos, miškeliai, takai 
žvyruoti ir nežvyruoti, viskas buvo nulieta keistos mėnesio šviesos. Ir lengvučio šydo viskas buvo pridengta. Veidai atrodė 
tokie keisti. Jis buvo pasiryžęs viskam. O automobilio šešėliai - tokie gaivūs, tiršti. Automobilio šešėliai gulė  ir šliaužė  ant 
sultingos parko žolės. 
    Jiedu pasipasakojo savo istorijas. 
    Iš to staigumo ir ji atsiduso: "Ką darysi, kai žmogus toks neturtingas. Tamsta - tai kitas dalykas, tamsta gali greitai būti 
prezidentu". 
    - Aš? - net įsisvajojęs jaunikis nusistebėjo tokia perspektyva, tiek, jam atrodė, tolima ir keista. Savo damai kiek nuraminti 
jis tarė: "Prezidentų ateitis tokia ilga, atmink tamsta, tokia konkurencija..." 
    - Aš netekau visko, - sakė  įsidrąsinusi panelė, su karšta širdimi ir tokiu nauju, ką tik pasiūtu kostiumu, kuris jai ypatingai 
tiko. 
    - Ko "visko"? 
    - Dvaro. 
    - Kas gi jį pagrobė? Kas atsitiko? 
    - Na, tamsta žinai gerai, viskas nusavinta. 
    - Kaip tamsta dabar gali gyventi? 
    - Kaip? - truktelėjo pečiais. 
    Jis buvo jaunas ir herojiškas. Ir tąja savo jaunatve turtingas. Argi jis neįpintų ką į šį liūdną akordą? 
    - Viena likau... 
    Nors tai buvo tiesa, bet šie niūrūs niuansai, atrodė, mažiau derinosi su tokiu linksmu asmeniu kaip ji. 
    - Tamsta! - jis šoko gelbėti jos. Jis net prisiglaudė lūpomis prie jos rankų. Sąlygos buvo tokios patogios: mėnesėlio šviesa ir 
vienuma. 
    Po to jie aptarė, kad geriau būtų  juodviejų  likimą  suderint. Po to, žinoma, kai jis bus palypėjęs tarnybiniais laiptais kiek 



aukštėliau (jis dabar buvo gana žemai). Ji labai gerai suprato jo intenciją. Jie buvo šią valandą laimingi. 
    Iš ryto nieko, o dabar viskas! Liepsnojo viduje jaunuolis. Bet staiga ji pa šoko taip ūmai, kad jaunuolis vos sugebėjo 
atsipeikėti. 
    Dama užsidengė veidą savo laibutėmis rankomis kaip skaudžiai užgautas vaikas. Tarytum ji verkė ar iš susigraužimo spaudė 
galvą. 
    - Kas atsitiko? Kas atsitiko? - Jis kvotė save, kuo bus ją užgavęs. Žodžiu, veiksmu (kurio nebuvo), ir negalėjo dovanoti sau 
tariamos kaltės. 
    - Aš pamečiau auskarą! - Panelė pakando lūpas iš baimės. 
    - ? 
    Ji atsilošė  į automobilio sėdynę. Jis atslūgo. Prakaitas buvo bepradėjęs pasirodyti. Jis irgi atsilošė automobilio sėdynėn. Jis 
nustebo. Jis pasižiūrėjo į  ją ir taip pat į  antrąjį, dar bekybantį  ausyje, tokioje apetitiškoje vietoje prie kaklo, stambų auskarą. 
Sulygino perlo stambumą su savo mizernomis mėnesio įplaukomis, taip pat - su jos sopulio didumu ir nutarė, kad šitoji nelaimė 
vis dėlto galima pataisyti. Auskaras - tai dar ne viskas! Atslūgo jis kiek ir išlygino savo kaktoje raukšles kaip po sunkios ir 
komplikuotos problemos ministerijoje. 
    Jis liepė sustabdyti auto. Kiek jie ieškojo vežime ir parko vejose, perlo surasti jiedviem nepavyko. Mėnesienos kelionė buvo 
sutrukdyta. Apsišarmojęs ir šviesiomis skraistėmis apsikutojęs, pradingo mėnulis, mūsų  riteriškos poros privargintas. Paliko 
žvyruotas kelias - plikas, bet - nemistiškas kaip pirma. Nuotaika dingo. 
    Jis žiūrėjo į ponios ausį. Didelis perlas. Šeimos palaima. Brangus atminimas, susijęs su namų praeitim. Su tėvais ir dvaru. Ji - 
jo viešnia šiandien. Jis ją adoruojąs. 
    Jis tarė: 
    - Tai įvyko per mano neapsižiūrėjimą. Tai mano kaltė (jis žiūrėjo maždaug, kodėl kartais gali išsinerti ponioms auskarai). Aš 
atsiteisiu. Tamsta rytoj turėsi tokį pat perlą! - akcentavo jis savo pažadą. 
    - Niekados! Ką tamsta manai apie mane? Be to, ką žmonės pamanytų?.. 
    - Aš žinau, tamstai tai nemalonu. 
    - Iš viso aš nenorėčiau daugiau apie tai kalbėti. 
    Kokia ji altruistė! 
    Bet ji tebebuvo nuliūdusi. Po gana ilgų prikalbėjimų sutiko priimti iš jo (ji pabraukė šį žodį) tą, ką jis buvo pažadėjęs. 
    Jiedu atsiskyrė  labai draugiškai. Jis svajojo apie ją  visą  naktį  ir negalėjo užmigti. O kada užmigo sunkiai nusikaltusio 
valdininko miegu, tai sapnavo, kad jis pats gaudo rie škučiomis Pietų  vandenyne perlus. Sunkus buvo tai darbas. Net 
suprakaitavo. Perlas yra perlas. Jis ėmė visu atsidėjimu skaičiuoti, iš kur šią valandą galėtų  paimti tiek pinigų  tokiam perlui 
įpirkti ir negalėjo užbaigti. Iš tų skaičiavimų nieko neišėjo. Pinigai reikalingi šiandien, tuojau! 
    Mintis, jį  labai kankinanti, nutrūko. 
    Juodviejų  buvo sutarta, kad ji pati nueisianti krautuvėn ir pati išsirinksianti tinkamą  perlą  ir jam pristatysianti sąskaitą. 
Pasekmės? Ar jis žino? Gal teks kreiptis pas patį ministerį, kurį  jis tematė tik du kartu savo gyvenime... Bet po to vėl viskas 
būsią išlyginta ir viskas būsią gerai. Žinoma, kitą kartą jis būsiąs atsargesnis! Po to jie vėl galėsią taip pat linksmai abu važinėtis 
po Kauno apylinkes. Ir širdies nieks nespaus. 
    Išaušus ir visą dieną jį kankino tas bjaurus žmonių išrastas žodis sąvokai apibūdinti: "kaina?" 
    Savo biure valdininkas buvo visai išblyškęs. Niekas jo ne pažinti negalėjo. Jo draugai susirūpino. Diena buvo klaiki. Iš 
vienos pusės, labai turtinga, bet, iš kitos pusės, jį slegianti savo neišsprendžiamomis problemomis. 
    Pagaliau apie dvyliktą atvyko sąskaita, jos pasiųsta. 
    Virpančiomis rankomis ir visas suprakaitavęs jis atplėšė voką ir didvyriškai perskaitė skaitmenį. 
    - Devyni litai penkiasdešimt centų. 
    - To dar betrūko! - užsigavo valdininkas.- Sąskaitas krautuvininkas sukeitė. Tai ne mano sąskaita! 
    Kad jau ir nesiseka jam. Tokią rimtą valandą, per neapsižiūrėjimą žmonės krečia šposus su juo. Žmonės ne visuomet esti 
apdairūs ir rimti. Jis sunkiai atsisėdo savo valdiškoje kėdėje ir, kaip laukdamas galutinio sprendimo (kėdė ėmė staigiai braškėti 
po juo, simboliškai kalbant), jis dar užmetė akį  į sąskaitą. 
    Po tuo svetimu lapuku buvo parašyta: 
    - Pinigus gavau ir kvituoju. Bambušnikas. Auksakalys ir komersantas. 
    Jis šią Bambušniko krautuvę pats gerai pažino. Krautuvė didelė... Kad tik būtų manoji sąskaita! 
    Juk tai Amerikos pinigais nepilnas doleris... 
    Jis sunerimo. 
    - Palauk! - Dabar tik jis sumojo. Aktingoji mergina norinti j į  prislėgti. Užuot tikrojo savojo perlo, ji liepė pirkliui pririnkti 
tokio pat didumo dirbtinį... Bet aš jau ne toks maniakas! 
    - Palauk, tu pirkly! Tyčiotis iš žmonių...- Jo karjera vis tiek jau buvo kaip ir žuvusi. Jis visu staigumu liepė  pašaukti 
krautuvininką. 



    Kad butų  iškilmingiau, į  tokią aukštą  įstaigą atsilankė pats Bambušnikas su sąskaitėle. Jis užtikrino, kad panelė ir dabar, ir 
pirma buvo pirkusi dirbtinius perlus. Netikėti juo buvo negalima. Jis gan gerai pažino jį. Bambušnikas buvo mandagus. Jis 
skubėjo atsisveikinti. 
    - Bet tai buvo tikras, šeimyninis, iš prosenelės paveldėtas perlas... Tokio didumo! - Valdininkas parodė pirštais labai didelį 
perlą. 
    - Gal ir buvo. Bet ji pati pirko savo auskarus pas mane... 
    - Tamsta, čia mano garbės klausimas! 
    Bambuškinas pažiūrėjo į  jį. "Dar vienas pamišėlis šioje aukštoje įstaigoje" (už ką tik žmonėms pinigus moka!). Jis ir taip daug 
laiko sugaišo dėl tokių niekniekių. Jis buvo mandagus. 
    Bambuškinas buvo rimtas. Jis sakė tiesą. 
    Abejonės nebuvo. 
    Valdininkas paspaudė pirkliui ranką. Valdininkas grįžo į kambarį  ir garsiai nusikvatojo. Tiek garsiai, kad jo draugai manė, 
jog jis pamišęs. Šiam vakarui jis pakvietė visus savo bendradarbius vakarienės (pinigų neturėdamas). Omarams ir vynuogėms. 
Niekuomet tiek linksmai jie nebus praleidę vakaro. Bet savo paslapties jis nepasakė. 
    Daugiau su panele jis nesusitiko. 
    Jis nevedė. 

JONO GRAUŽOS NUOTYKIAI 

    - Pasiutęs miestelis! Pasiutusi kaitra. Nėra žmonių! Ko tik čia aš atvažiavau... 
    Taip sakyti niekas kitas negalėjo kaip tik Jonas Grauža. Dulkinas, alkanas, iš kelionės išalkęs, ką tik atvykęs iš didmiesčio, 
iš užsienio, ir nei iš šio, nei iš to patekęs į  šį nuskurdusį Pietų Lietuvos miestelį, visu savo laukų nuogumu prisišliejusį  prie tos 
plačiosios ir supramonintos Prūsijos. Savo laukų  tyrumais miestelis taip arti buvo nuo Vokietijos, kad ranką per sieną  ištiesus 
galima buvo su kuriuo prūsu pasisveikinti. Bet šiaip jau miesteliukas, suspėjęs laikraščiuose pasireklamuoti savo didele 
pažanga. Tiesa, čia kitados veikė mūsų pirmieji patriotai, pramušdami sunkius, Lietuvą tuomet užgulusius rūkus. 
    Taigi! Juk šios šviesos dalelytė neabejotinai ir jam bus tekusi, kad ir keistais keliais į  jį  atėjusi. Kitaip, jei ne šie pirmieji 
Lietuvos patriotai, tie mūsų  neužmirštini senovės grand old men'ai, gal ir jis būtų  koks prūsas, tikriausiai - lenkas. Ir jau 
neabejotinai tikras rusas. Gal perkrikšta, kur Rusijos gilumoje sugūžęs sau vadinamą "šiltą vietą" ir - būtinai vedęs kurią rusę, 
Olgą. Kuri, žinoma, savo žirklėmis ir savo fasonu būtų  jį  iškirpusi kaip kokį  žmogeliuką iš nudėvėto popierio. Tuomet jis būtų 
rusas, visi jį vadintų: "Vania". 
    - Juk esu doru Jono vardu krikštytas! - suriko garsiai, stabtelėdamas gatvėje, Grauža. 
    - Prie to mano vardeliuko neišdildomu rusų  įpročiu prisegtų  dar niekuo nedėto ir sodžiuje vis pasiliekančio mano tėvo 
vardą... Taip jau reikia! 
    - Žodžiu, būčiau tikras rusas, gerčiau savo amžinas arbatas. Su Olga. Ar be jos. 
    Iš tuometinio savo jaunatviško užsispyrimo Jonas Grauža bus ėmęs ir išėjęs Aukštąją miškininkystės mokyklą Miunchene. 
Kodėl būtinai miškininkystės, ir dar būtinai užsienyje, jis negalėtų  tiksliau atsakyti. Rusuose irgi buvo tos rūšies mokyklų, gal 
dar ne blogesnių už vokiečių, bet tai buvo - užsienis! 
    Dėl to, kas "galėjo būti", jei jis neatsispirtų surusinimams, j į net supurtė. Dėl to, "kas yra" dabar, jį  irgi supurtė. Nes stačiai į  jį 
ėjo kiaulė. Savo mintis, matyt, turėdama ir kažkokia pusiau prijaukinta. Kai žmogus savo meditacijos aukščiausiame įtempime 
buvo užsimiršęs ir stabtelėjo gatvėje. 
    Och! Irgi - "centras". Kiaulės! 
    Visur apie Graužą buvo nykuma. Miestelis buvo tuščias. Mieste dominavo aikštė. O aikštėje - vienatinis suskuręs laikraščių 
kioskas, šį kartą irgi tuščias, irgi niekieno neprilankomas. 
    Pirma šviesa į Lietuvą ėjo iš šio miesto, dabar šviesa į žmones ėjo iš šio kiosko, tarytum dominuojančio visą Lietuvą ir dabar 
matomo iš visų pusių, kur beeitum. Per didelę vidudienio kaitrą, visomis atlapomis durimis. Ir vieno - dekoratyviškai sėdinčio 
ant balto porcelianinio puodo - vaiko. Vaikelis braižė kažkokias figūras smėlyje piršteliu, sėdėdamas puikiai ant savo sosto. 
    O mama - tikros madonos veidu - virė ant primuso makaronus ar jų porūšį, "lokšenais" vadinamus. 
    Grauža, mamos ir vaikelio gerai nuteiktas, kreipėsi į ponią savo nekantriu: 
    - Traukinys į Kauną? - kaip paskutinio išganymo griebdamasis. Tai buvo malda. 
    - Ryto. Iš ryto - 4.20. 
    - O daugiau? 
    - Daugiau nėra. Paskutinis ką tik bus išėjęs. 
    Graužai nesisekė. 
    Mamutė triūsė savo kioske kaip savo kokiame name. Ji bus paėmusi į save būsimą Lietuvos didvyrį, tą savo stipruolį, tokį 
rudplaukiuką ir glaudė arčiau prie savęs. 



    - Beveik kaip tikra senovės paveikslų madona, - jis norėjo pasakyti - Rafaelio madona! - bet neištarė šio žodžio. Pats visai 
susižavėjęs šiuo gyvu paveikslu. Kartais ir jis lankydavo parodas ir žinodavo meną. Kai mama susijuokė, dantys jos buvo tokie 
balti ir skaistūs. Tas viskas jį kiršino liktis ilgiau ties ja. 
    Pažinčiai sudaryti jis nusipirko keturių  puslapiukų  ir ar ne keturių  dienų  senumo "Pasaulio žinias". Bet prieš jį  buvo visa 
diena... 
    Tokia kiosko idilija gelte gėlė jo kiek įrūdijusią  sielą. Tarytum jis pats tuoj ryžtųsi viską pakeisti savo gyvenime ir sukurti 
nuotaikingumą, tolygų šiai poniai. 
    - Tamstos vaikas? 
    - Taip, manasis. Išdykėlis. 
    - Tikrai nusisekęs. Vienas? 
    - Ak "vienas". Namie dar trys. 
    - Tiek daug? 
    - Darbuojamasi...- nusijuokė Pietų Lietuvos madona. 
    - O vyras? 
    - Esama ir vyro! - nenusiminė moteriškė. - Lentpjūvėje dirba. 
    Išauklėto ir šią valandą kiek nusiminusio žmogaus gestu Grauža atsisveikino su šia skaisčiąja moteriške. Tokia apčiuopiama 
ir artima kaip laimė. 
    Bet kas toliau? Toje miestelio tuštumoje Jonui Graužai taip nuobodu darėsi, tarytum jis būtų kieno pristatytas skaityti visas, 
smulkiomis raidėmis surašytas, smuklėse iškabintas blaivumo, o podraug - ir girtuokliavimo - taisykles. Ar radijuje kas, ypač 
lyriniu ir artistišku tonu, skaitytų be galo ilgus meteorologinius pranešimus. Tik čia to radijo mygtuko jokiu būdu negalima buvo 
spraktelėti ir nutraukti. Diena tęsėsi... 
    Grauža dar jokiu būdu negalėjo atsipeikėti nuo savo ką tik atliktos kelionės. Automobilis, pasamdytas pasienyje ir trankęs jį 
per gerus 20 kilometrų, galop per staigų užsisukimą išmetė jį čia. Nuo vieno pasienio į kitą pasienį. 
    Ir taip viskas šiandien! 
    O anoj pusėj sienos - vokiečių  traukinys, pažiūrėti toks ilgas ir imponuojantis, atūžė  ir atbildėjo ir paleido į  lanką tik tris 
pasažierius. Jų tarpe ir Graužą. Kaip ir stuktelėjęs traukinys savo kakta į  kokią tuštumą. Kur daugiau traukiniai jau nevaikšto. 
Traukinys, pasirodo, nebuvo pritaikytas Lietuvos geležinkelių traukai. 
    Kaip liūdna grįžti tokiomis aplinkybėmis namo. Grįžti iš linksmybių miesto Berlyno, kur Grauža viešėjo ir bus sau pasiteikęs 
kiek parako, reikalingo dabar jo ateičiai. Iš šviesos, kuri taip gerai nuteikia žmogų, - į pilkučius kasdienio popiečius. 
    Nuskurusiu kaip pati melancholija pasienio vežiku ir savo etikečių  nuklijuota valiza, jis skubino greičiau pravažiuoti sieną. 
Vežėjas tyčia ilgėliau sustojo. Ar išeis kas pažiūrėti? Niekas. Buvo kaitra. Net muitininkams ne įdomu buvo knaisinėtis po 
svetimus daiktus. Bet kai ratai ėmė ir sudardėjo stambiame grindinyje; kaip patranka iš visų pusių subėgo žmonės. Reviduoti. 
Daug valdininkų. Ir tokie gerai nutukę. 
    Respublika taip neilgai egzistuoja, o žmonės suspėjo jau nutukti. 
    Negerai! Žmogus turi būti elastiškas ir, kol jaunas, turi būti jaunas. Paslankus ir nenuorama, koks visuomet buvo Grauža, jis 
ilgėdavosi to savo užsienio. Jį  visuomet traukte traukė  ten užsienin. Niekuomet vietoje negal įs nusėdėti, ir j į, kaip kokį 
medžiotoją, maudė  į miškus. Be tų kelionių, jis irgi buvo tikras medžiotojas ir mėgdavo tas savo skaisčiąsias girias. Grauža 
buvo tikras girinis. 
    Bet, iš kitos pusės, surask tu man tikrą žmogų, Lietuvai pirmuosius žingsnius bežengiant, kuris, be visai pamanomos vokiečių 
kalbos, dar pakalbėdavo ir kitomis užsienio kalbomis ir, be savo specialybės, nusimanė dar užsienio gyvenime. Išvažiuodamas į 
užsienį, jis mėgdavo vadintis "inžinierium". Tas "inž." geriau skambėdavo ir atpalaiduodavo jį  nuo visokių  sąvokų: "giria", 
"medžiai". Tokie intymūs dalykai jam, o žmonės - nesuprantami. Inžinierius - tai akcija, tai tiltai, plaktukai, matematiškos 
kalkuliacijos, daugiau priimtini žmonėms. Žodelio "de" prie savo pavardės užsienyje nepridėdavo, nors kažkur dvarelyje, gilioje 
skrynioje, gulėjo pergamentas, bylojąs tą apsireiškimą. Toks tai buvo iš visos pozicijos Grauža. 
    Ir ne visai toks, kaip dažniausiai jo kolegos, jaunystėje kiek skurdę ir dažniausiai iš savo "bakūžių samanotų" vykdavę į kurią 
Maskvą studijuoti, mamos įduotų duonos bakanų su savim ritini. Jie keliaudavo kartą ar du per metus. Tiek tos ir žinybos būta. 
Dabar jie visi, kaip labai praktiški žmonės, susiskirstė  sau visas aukštąsias vietas. Bet į  tą  jiems nepažįstamą  ir dažniausiai 
keistą "užsienį" važiuodavo labai nenoriai, vis senu įpratimu savo duona vežini. Nekalbūs ir didžiai atsargūs. Kaip ir visomis dar 
neištrūkusiomis sagtimis perdėm ir aklinai užsisagstę, kad koks prašlaiva iš jų  kartais neištrauktų minčių  ir nesužinotų, kas jų 
sielose darosi. Bet Grauža užtai nevengdavo visomis galimomis ir dar daugiau negalimomis progomis nuvykti į  tą savo artimą 
Berlyną, linksmą miestą. Kai žmogus išsiilgdavo, ilgai provincijoje gyvendamas, Berlynas atrodė jam šviesiausias, turtingiausias 
ir patraukliausias miestas pasaulyje. Ir pamokinantis. Tad jis ir mokinosi. Dar daugiau nukrypti į  pietus: į Vieną, Budapeštą ar 
Paryžių, - jis neturėjo laiko, Lozanų jis neminėjo - tai senoms tetoms prieglaudos. 
    Išeidamas iš tokių  savo nusistatymų, ir Lietuvoje jis nesigraibė per daug atsakomingų  "vietų". Jis buvo patenkintas savo 
distriktu. Daugiau esą laisvės. 



    Tik šiandien jis bus pakliuvęs į šią "duobę"! Dabar šiek tiek imąs su šia vietove apsiprasti, Grauža nutarė dar kartą apeiti šį 
"miestą" ir pažiūrėti, kas čia darosi dvyliktą valandą ir kaip žmonės kvėpuoja oru, jei jie kvėpuoja. 
    Miestelis, deja, buvo vis tas pats. Eilė namiukų. Daug įvairiaspalvių dėžučių vaikams pažaisti, vis atdaromis durimis. 
    Tai buvo krautuvėlių eilė su žmonėmis, remiančiais rentiniu ir vis šaukiančiais: "Užeikite! Naujų prekių gavome"... 
    Viena žydaitė, darydama manikiūrą savo aštriomis replėmis cukrui skaldyti, kvietė irgi Graužą pirkti pas ją. 
    - Valgyti...- nurodė mostu Grauža į savo ištuštėjusius grobus. 
    - Arbatos galima? 
    - Kas gi geria arbatą dvyliktą valandą! Ne. 
    - Ne tai ne, - ji patraukė pečiais. Ar maža keistuolių pasaulyje. 
    Žydų gurguolė tempė pas gyvulių "pjovėją" žalmargę, jauną tokią ir simpatišką karvutę, visu Mozės įstatymu pjauti. Būtent 
aštrus peilis po gerkle, tik tris kartus patempiamas: vienas, du, trys, ir visą laiką, kad peilis negriebtų kaulo. Paskui pati karvutė 
tenusispardo. 
    Žalmargė, tokia jauna, tik kojomis įsistiebusi spiriasi. Grauža kaip tik ir reiškė  jai visokeriopos užuojautos, nors jis žinojo, 
kad nieko negalima šitoje eigoje pakeisti. Karvutė, įsistiebusi kojomis, stovi. Kiekvienas žingsnis gyvenime brangus. 
    Priėjęs šventorių,- čia esama net kelių  bažnyčių! - Grauža visu atsidėjimu perskaitė  savo laikraštį, kuriame šiandien 
dominuoja arabų  sukilėlio Abdel Krimo išsami biografija, tiek reikalinga šiam miesteliui ir Graužai. Dar - Kulvos miestelyje 
vaistininkas išsilaužė sau koją. Ir dar - viename iš penkių skelbimų jauna panelė ieško gyvenimo draugo laikraštyje nenurodytu 
terminu ir sąlygomis. Skelbtis - tai pažanga. Grauža be jokios pagarbos nusviedė laikraštį  į gatvės dulkes. 
    Užeiti gal į  kunigus? Ne! Jei ir pavyktų  susikalbėti, tai būtų  amžinos arbatos ar, tikriau, amžinas tų  arbatų  ruošimas ir 
prisiruošimas, ir šneku šneku šnekučiavimas, ir kalbos apie visus dėdžius ir dėdienes. Pažįstamus ir daugiau - nepažįstamus. 
    Pagaliau Grauža priėjo ir atpažino tą  vietą, kur šoferis šiandien jį  išmetė, užšokęs ant ūkininko suvalkiečio vežimo. 
"Suvalkietis" kiek apkultu vežimu nė nemanė nusileisti šoferiui. Jis tik tekino ir miklino savo botagą... Graužai pavyko pasprukti 
iš šių  temperamentingų diskusijų. Nutaikęs valandėlę, kai jis jau nieko nematė ir negirdėjo nelygu tetervinas, susižavėjęs savo 
kudakavimu, Grauža mechaniškai įbruko šoferiui atpildą. Šoferis pakvitavo akimis, priėmęs sumą. 
    "O toliau? - klausia savęs Grauža. - Vėl toji pat miestelio aikštė, kur, matyt, visi keliai į  ją suveda. Nuobodžiausias ir naivus 
aikštės keturkampis, kaip kokio vaiko nemokšos į savo sąsiuvinį papieštas". - Grauža prisiminė Madoną. 
    Vaikelis jau nebesėdėjo ant puodo. Dabar visu atsidėjimu, kaip sportininkas tempė katę už uodegos, negyvai besistengiančią 
iš jo ištrūkti. Moters irgi jau nebebuvo. Vietoj madonos sėdėjo toks jaunas žmogyla. Matyti, jos vyras. Apyraudoniu veidu, 
naujo, besiformuojančio Lietuvos proletaro prototipo. Žmogyla visu atsidėjimu dorojo savo skaniai garuojančią lokšenų sriubą. 
Žodžiu, nepakantriam Jonui Graužai visas kraštovaizdis staigiai pasikeitė. 
    - Kur ponia? 
    - Kokia ponia? Ponių čia nėra. 
    - Ponia, kur sėdėjo ir laikraščius pardavinėjo. 
    - Tai manoji, skubiais reikalais išvyko į Vokietiją. Tamstai reikalingas laikraštis? Turime paskutinį - "Pasaulio žinios". 
    - Skaičiau... 
    - Nauji - rytoj. 
    - Kas dabar prižiūrės kioską? 
    - Pavalgysiu. Užkąsiu. Uždarysiu. 
    - Kur čia linksminamasi? 
    - Kur? 
    - Čia - miestelyje. 
    - Čia nesilinksminama. 
    - Valgoma? 
    - Užkandinė autobusų stotyje pravažiuojantiems. Yra dar kavinė, ką tik iš Kauno atvykę žmonės įsteigė. 
    - Ir viskas? 
    - Iškilmingesni užeina pas kleboną. 
    Jis nebuvo iškilmingesnis. Bado verčiamas Jonas Grauža turėjo užeiti pas manikiūruotą  krautuvininkėlę  ir, užuot tos 
"arbatos", buvo pavaišintas tikrai skania gefüllter Fisch su balta baltutėle duona-chala. 
    Ir dabar? Nors pėsčias eik į Kauną. Šitame čia mieste jis jokiu būdu nenorėtų nakvintis. Čia galima mirti iš nuobodulio. 
    Diena ilga. 
    Nors užeik kur pas kunigą ir paprašyk šachmatais lošti. Jei kuris mokėtų lošti. 
    Taip bemedituodamas, jis pamatė aikštėje (vėl toji aikštė!) kaip iš mados žurnalų kirptą, labai gražiai vilkinčią ponią. Tokioje 
vienumoje - tokia staigmena! Kaip kokią auką jis žvalgė šią dabitą iš tolo. Tai buvo miestiška ponia. Tai jau tas vienas daiktas 
- visų  kančių  vertas atpildas! - atsigavo Grauža, nelygu koks menininkas, suradęs gyvą  siužetą. Paskui jis turėjo sustoti ir 
nustebti. Jis pažįsta ją! Ir gerai gerai pažįstąs šią ponią. Grauža sušuko iš džiaugsmo: 



    - Tamsta čia? 
    - Čia... Bet - tamsta? 
    - Tamstos pasitikti, - sujaukėjo Grauža. 
    - Tamsta visuomet buvai mandagus. 
    Grauža tikrai gerai negalėjo prisiminti ponios pavardės. Bet jis ją pačią gerai pažino. Tai buvo vienos Kaune geriausios 
kavinės savininkė. Žmonių didžiai prilankomas avilys. Ir ji - darbinga bitutė. Nors šeimininkė visuomet turėjo atsidėjusi dirbti, 
bet ji turėjo visuomet gerą žodeliuką, pataikytą jam. Kad ir darbo skersvėjy šnektelėti ir pralinksminti jį. Ir pati pralinksmėti. Ji 
visuomet buvo tokia mandagi. Tai buvo kaip ir koks ištikimas jo draugas. 
    Nors jis visuomet svajojo apie daugiau. 
    - Kaip malonu su tamsta susitikti. 
    - Ir man. Aš dažnai galvojau apie tamstą,- atsakė stilingoji ponia. 
    - Negali būti? Apie mane? 
    - Taip. Taip. Taip! - telegrafavo ponia. Grauža net nustebo, kodėl tokiu stalgiu būdu išreiškia savo jausmus ponia. Gal 
šaiposi kiek, kaip pridera skaisčiajai ponių genčiai. Nerimtos juk jos visos tokios. 
    Bet ponia pati užsisvajojo. Tai negalėjo būti melas. Tai buvo tikrovė. Ji svajojo. Gal iš tiesų apie jį. Tai buvo tikrų  ir grynų 
jausmų ponia. Tiek pat ir jos tokios patrauklios (be melo) akys. Tegu plaukai juoduman kiek persimetę, o akys žydrios... Ko 
gi daugiau gyvenime? Surask ir man tokią ponią. Kuri šnekasi su tavim ir tavimi guodžiasi. 
    - Bet iš tikrųjų, ką čia tamsta veiki? - nenusileido Grauža. 
    - Dirbu. Dirbu. 
    - Na, na? Čia? 
    - Esu čia įsteigusi - nenusiminkite! - kavinę. Sekasi neblogai. 
    - Dabar aš būsiu tamstos tikras klientas. Iš tamstos kavinės niekuomet neišeisiu. Iš Kauno čia visuomet užvažiuosiu... 
Pavojus man! 
    - Ir man. 
    - O dabar neseniai aš nežinojau, kur užeiti čia užvalgyti. Ir su žmonėmis pasikalbėti. 
    - Tamsta, be abejonės, alkanas? 
    - Alkanas, alkanas, ponia. Visais atžvilgiais alkanas. 
    - Ne, aš manau tik tuo vienu atžvilgiu? 
    - Buvau pavaišintas žuvim. Manufaktūros priedų ir sagčių krautuvė susimylėjo. 
    - Vakare, tai yra kiek vėliau - jei tamsta turėsi laiko - tamsta turi užeiti pas mane. Pas mane - namo. Mes praleisime gerą 
valandą...- Ponia visai linksmutėlė žiūrėjo į  jį. - Jei tamsta neprietaringas? 
    Tas "pas mane" intrigavo Graužą. 
    - Kokios man perspektyvos, tamsta! Bet - sėdėti su tamstos vyru ir kortomis lošti aš nedidelis šalininkas... 
    - Vyras? - suriko malonioji ponia. - Vyras Kaune. Argi tamsta nepažįsti mūsų kavinės Kaune? Bet kam ją palikti nedrąsu. 
    - Tuomet aš neprietaringas! 
    - Be to, tamstai didelė garantija - jis negrįš. Manau - namo ir "ne laiku". Ir kortomis tamstai neteks lošti. Nei loto. Nei 
kitkuo. Mes surasime kitokį  lošimą. 
    Ji pasakė adresą. Jis pakartojo. 
    - Ir po visų tų perspektyvų yra dar tamstai koks "bet"? 
    - Pavardė? 
    - Ak, žinoma, tamsta būsi užmiršęs mane. Per visas tas moteris! - juokėsi ponia savo skaisčiomis lūpomis, kurių paskirtį 
ponas Grauža labai gerai žinojo.- Nagi - Račienė! 
    - Ak, Račienė. Kokios tos Račienės simpatiškos! Ir puikios. Kad tik daugiau tokių būtų. - Jis pabučiavo jos vieną pirštuką. 
- Tamsta leisi? - paklausė. 
    - Leidžiu. 
    Ji pradingo. 
    Jonas Grauža dabar žinojo, ką  veikti ir ko imtis tokiame simpatiškame miestelyje kaip šis. Jis niūniavo ir taikė kadrilio 
taktus. Iš viso Jonas Grauža turėjo gyvenime gana stiprius nusistatymus ir principus. Kai kiti skuto savo ūsus, - tokia buvo 
mada, - ir visi vaikščiojo tokie apskritainiukai, jis dėvėjo ilgus senoviškus ūsus. 
    - Ai! - sakydavo ponios, - tamsta, ponas Jonai, dar dėvi ūsus. 
    - Ai! - sakydavo ponios ir kitomis progomis, ūsų pakutenamos. 
    Ir vėl, kai kiti šoko lėtuosius angliškai negriškus šokius, besilokomuodami labai pamažu ir vis besiglausdami prie ponių  ir 
įvairiai formuodami ponių  figūras, jis neformavo jokių  figūrų  ir nesiglaudė. Jis šoko. Šoko savo senoviškus valsus, užkliūdavo 
kartais ir už mazūro, jei proga pasitaikydavo. 
    Bet dabar jis jau nebebuvo valdininkas. Valdininkas, labai gerai apmokamas, valdininkas, gr įžtąs iš užsienio, valdininkas, 



kuriuo vyresnybė pasikliauna. Grauža buvo, iš šalies pažiūrėjus, žmogus, veikiau priskiriamas poetų  rūšiai. Kad ir trisdešimt 
dvejų metų, šiaip kiek surambėjęs šeimyniniu požvilgiu, bet dabar žinąs savo galią, savo norus ir paskirtį. Reikia juk truputį 
poezijos gyvenime! 
    Tokia pakelta nuotaika Grauža prisiyrė  iki ponios buto... Būta sodo, o sodo gale, glūdumoje, - namelio. Grauža beveik 
nustebo: veikiau lūšnelės... 
    Bet užtai viduje jauku, šviesu ir šilta. 
    - Tai tamsta po užsienius važinėji! 
    - Darbas, ponia! Darbas. 
    - Žinau aš tuos "darbus". Bet Berlynas irgi neblogas miesčiukas. 
    Ponia buvo jauna, žavi. Matyti, ką tik grįžusi iš miesto. Dar neišėjusi iš savo karakulio palto. 
    Dabar jau visu smaguriavimu Grauža paėmė ponios ranką ir pabučiavo. 
    - Galima? - vėl paklausė. 
    Ponia davėsi bučiuojama ranką. Ji buvo visai sužavėta ir gerai išauklėta, kaip tikra ponia. Dar priedo suteikė  jam savo 
šypseną. 
    Trobelėje buvo karšta. Trobelė buvo smagiai pakūrenta. Čia ir prasidėjo. Visu savo naivumu ir kažkokiu kaimiškumu Jonas 
Grauža taip pasakė: 
    - Galima tamstą pabučiuoti? 
    - Žinoma, galima,- nusijuokė Račienė.  
    - Jis, kad ir labai atsargiai, vis dėlto įliejo visą savo sielą (ir prityrimą) į  šį savo kūrinį. 
    - Uch! Kaip tamstos ūsai kutena...- pasakė ir ponia Račienė. 
    Jonas Grauža kaip ir laukė tų žodžių. Kaip koks tenoras, pasitikįs savim ir jau iš anksto laukiąs biso po kurios įžymesnės 
arijos. 
    Bet šį kartą Grauža pats entuziazmavos: 
    - Kokia dieviška moteris tamsta! 
    - Tokia kokia Kaune. Kokia pirmiau. Paprasta ir naivi. 
    - Tamsta patraukli. Ir skaisti. Aš manau: tamstos pozitūra, linijų  išraiška, muskulų  žaidimas - tai juk muzika. Kas galėtų 
pamanyti, kad čia tas viskas turėjo įvykti. Tamstos jaunatvė! Kad kas galėtų  pamatyti tamstą visą, grynai menininko akimis 
žiūrint, kaip tamsta iš tikrųjų gyvenime atrodai. 
    - Tamsta matai gi mane, ir gana nepridengtą. - Ponia senu įpratimu, namo grįžusi, buvo apsivilkusi nesudėtingu apsiaustėliu. 
    - Ne, aš manau, tamstai besimaudant. Kai tik vieni vėjai tamstą beglosto... 
    - Jei tamstai tas sudaro malonumo. Aš manau - kaip menininkui. 
    Furoras. Tai buvo naujas įvykis. Tai buvo modelis, rodantis paskutinį  création. Ji nusibloškė nuo pečių savo skraistę. Bet 
tokiu lengvu, neužgaunamu gestu. Iki to juosmens visa ko buvo. Muzikos, paguodos, pasitik ėjimo savim. Ateitim. Jei jis 
neapalpo, tai tik dėl to, kad buvo stiprių nervų žmogus, užsigrūdinęs po savo girias. 
    - Tamsta - nepaprasta moteris. Aš nežinau, ką duočiau, kad tik galėčiau būti arti tamstos. Tamsta visa ko gali reikalauti iš 
manęs! 
    Ponia pareikalavo įteikti jai čia pat esantį apsiaustėlį. Jai dabar šalta. 
    Iš dėkingumo jis norėjo dar kartą ir dar kartą ją pabučiuoti. Ir ją visą. Jis toks laimingas. 
    Bet ponia juo nesirūpino. Ji terūkė  savo papirosą. Tokią valandą! Tarytum viena kambaryje būtų. Ar skaitė kurią knygą. 
Gyvenimo knygą. Tai nusidėjimas grožiui, tai šventvagystė. Buvo mandagi, kaip ir pirma, bet kažkokia kitokia. Atvėsusi. Bet ji 
buvo savo minčių įkarštyje. 
    - Tamsta ką tik pasakei, kad aš būčiau - tamstos. Bet kaip aš tą galiu padaryti? Aš myliu tamstą! 
    - Tuomet viskas tvarkoje. 
    - Kaip tik netvarkoje. Sėskis tamsta. Ir sėskis patogiau. Aš tamstai kai ką pasakysiu. Aš buvau įsimylėjusi tamstą, kai 
tamsta pirmą  kartą  pasirodei Kaune. Jauna dar būdama, aš pasakiau sau: arba jis, arba niekas. Net savo vyrą  tąsyk 
privedžiau, neseniai buvome susituokę, ir pasakiau: "Jis!" Mano vyras buvo pakantrus ir mane suprato. Ne kiekvien ą  gi 
sekmadienį  tokie dalykai galėjo įvykti. 
    - Žinai tamsta, aš dėl tamstos viską būčiau rizikavus, nuo visko atsisakiusi. Tik tamsta! Tamsta su manim kalbėjai, šokai su 
manim, kiek šalimais žvalgeisi į mano kuzenę. 
    Grauža nustebo. 
    - Kuomet tai? - iš tikrųjų  jis klausėsi kaip kokios pasakos, kaip vaikas kad klausosi. Išsijungęs visai iš savo gyvenimo. 
Pasidarė kažkoks abstraktus. 
    - Visuomet. Pirmą kartą pamačiau tamstą per studentų balių. Tai buvo seniai, ar ne? Tamsta, žinoma, užmiršai tą momentą. 
    Grauža tylėjo visai tylutėlis. Laikas jam daugiau neegzistavo. 
    - Kai jaunas buvai, tamsta buvai toks patrauklus. Ir gražus. 



    - Gražus. To dar betrūko! Bet dabar - nepatrauklus daugiau? 
    - Ir apie "dabar" bus. Na, žinoma, tamsta apie tą viską užmiršai. Net mano vyras susipažino su tamsta. Turėjo susipažinti su 
tamsta. Aš priverčiau jį. Žinai tamsta, kai moteriškė ko nori. Bet tai nebuvo banaliukai. Tai buvo pati gyvenimo rimtis. Ką 
moteriškė gali išnešioti savo širdyje. 
    - Dar ir dabar? 
    - Ne! Iki dabar. 
    - Iki? Gaila. 
    - Tamsta šokai su manim. Žavėjaisi manimi. Bet aš pati buvau vis nusiminusi, šokdama su savo princu. Tas paprastai įvyksta 
vieną kartą gyvenime, kaip su manim tuomet. Ir niekuomet nepasikartoja daugiau. Tai nerei škia, kad aš daugiau su vyrais 
nesusitikdavau. Bet ne tas! Tamsta prisakei man aibę komplimentų, bet savo žvilgsnį  vis užmesdavai į mano kuzenę - šiandien 
po darbo ji ateis čia! Nepasotinamas tamsta toks. Bet man buvo vis vien. Aš buvau rimta. Aš buvau padegta, tą ugnį  išnešiojau 
iki dabar. Žinai tamsta, kaip moteris kad nešioja po savo širdim kūdikį... Tamsta buvai man brangus. Žinoma, vėliau buvo 
progų susitikti su tamsta - Kaunas toks mažas. Bet aš likau visuomet tamstos vienuolė. Vyras nujautė ir buvo pakantrus, geras 
ir grynos sielos žmogus. Jis laukė. 
    - Bet tai baisu, ką tamsta sakai. Ir aš nežinojau. Taip dažnai susitikdavome. Bet aš irgi tamstą myliu. Klausyk tamsta - myliu! 
Dabar tik viską suprantu. 
    Jis dar nenorėjo rezignuoti. Pasiduoti. Jis matyte matė, kad jo "auka" vėso, šalo ir sprukte spruko iš jo. Jis matė, kad jau 
nėra jokios priemonės iš tikrųjų ją grąžinti. Šį kartą jis buvo iš tikrųjų nelaimingas. Ir gal mylėjo ją. 
    Bet ponia kaip ir nesidomėjo daugiau juo: 
    - Tamsta baigei mokslus, įsikūrei Kaune. Aš žinojau ir sekiau tamstos gyvenimą  kaip mažai kas. Kodėl taip atsitinka? 
Pirmas meilės įkarštis praėjo, bet aš buvau visuomet tamstai ištikima. Tamstos. 
    Iš tikrųjų  dabar jis norėjo priglausti ją  prie savęs kaip didžiausią  gyvenimo turtą, kaip brangią moteriškę, bet ji buvo 
bejausmė. Kas spaudžia prie savęs lavonus? Ji buvo įledijusi. 
    - Ir pagaliau tas turėjo įvykti. Ko aš daugiausia gyvenime bijojau. Tamsta, žinoma, "simpatizavai" man, aš tą mačiau. Kuri 
moteris to nemato. Tamsta norėjai daugiau. Pergyvenimų! Ir įvyko! Ko aš taip bijojau. Tamsta buvai Kaune. Iš mano žodžių 
tamsta galėjai suprasti, kas aš. Ir kad aš tamstos. Bet tamsta slidinėjai paviršium! Šiandien ta, rytoj kita. A? nenorėjau to. Per 
pigu. Kodėl aš turiu aukotis, kam? 
    - Vieną  dieną aš nutariau prisipažinti, atvirai išsikalbėti su tamsta kaip šiandien! Ir tikrai mes būtume pasikalbėję, man 
atrodo, - kuriuo laiku, kokiomis priemonėmis ir kokiomis sąlygomis artėti savo idealo, o ne tolti nuo jo. Nesistebėk tamsta, aš 
daug galiu pakelti gyvenime. Aš nežinojau pagaliau, ar tamsta vedęs, bet žinojau, kad tamsta turi Kaune "garsonjerę", kai į 
Kauną iš provincijos atvažiuoji šautuvėliui pasistatyti. Kaip tamsta sakeisi. 
    - Gal buvo vienuolikta, gal buvo vidunaktis, iš tamstos butelio išskrido tokia išblyškusi ciocia. Besipudruodama... 
    - Tamsta žvalgei mane... 
    - Nė  į mintį man neatėjo tamstą žvalgyti. Nė teisės pagaliau aš neturėjau skverbtis į  tamstos gyvenimą. Aš planingai siekiau 
savo tikslo. Savo idealo. Be jokių  ten "žvalgybų". - Bet kokia ten pas tamstą tų ponių  registracija! Tą  išblyškėlę aš mačiau jau 
ir anksčiau su tamsta. Tokia liekna. Veikiau griaučiai! Ponia ne mūsiško tipo. Turbūt artistė, pamaniau sau. Tamsta beeidamas į 
ausį  jai šnibždėjai. Dangų  jai lenkei. Tuomet irgi gal 12 val. - vidunaktis. Tamsta manęs nė nepastebėjai... Ponia blizgučiais 
nusagstyta vakarine šilko suknele. Dievaži kas vaikšto pas mus Kaune gatvėj vakarine suknele? Tik dvi virvelės per pečius 
telaikė, be jokio apsiaustėlio. 
    - Iš tiesų tai kino artistė. Svetimšaliams reikia įsiteikti ir introdukuoti bei informuoti. Tai mūsų pareiga! 
    - Sutinku. Bet tie "žvynai" Kauno gatvėmis. Kaip žuvelė. Tamsta gerai ją introdukavai. Man sakė vėliau (Kaunas toks mažas 
miestas!), ji net dvi dienas iš lovos negalėjo atsikelti. Mūsų klimatas jai, matyti, buvo per stiprus. Pagaliau ko norėti, moteriškės 
būta tokių silpnų kaulų ir sveikatos. Menas daug jėgų išeikvoja! 
    - Tamsta žiauri kartais gali būti. 
    - Ne, sakau sau, Stanislava! - mano vardas Stanislava, pavardę dabar tamsta žinai, - pirmą kartą graudžiai nusijuokė ponia. 
- Jei jis tave myli, tai vis tiek. Bet jis tavęs nemyli. Eik sau viena ramybėje. Ir užmiršk. Tai ir viskas. 
    - Bet jis "tave myli". Ir ar negalima dar pataisyti? Aš prižadu... Tamsta! Nėra dar vėlu. 
    - Atrodo - taip. Vėlu. - Ji nebuvo nei sentimentali, nei banali. Bet vėl savimi pasitikinti ir susivaldanti moteriškė. 
    - Tai ir viskas! 
    Grauža liko išsiblaškęs ir savimi nepatenkintas. Be to, tas skubus galvojimas, prie kurio jis niekuomet nebuvo pripratęs, jį 
slėgė. Taip greitai reikia susiorientuoti. Tas galutinai jį priveikė. Jis buvo nuginkluotas. 
    Į  butą  Įgriuvo kuzenė, iš karto matyti - juokuolė. Kaip per rukus jis prisiminė, jie Šoko su ja "studentų  baliuje". Su šia 
blondine. Dabar gyvenimas įpynė kelias baltas gijas į  jos plaukus. Bet ji buvo tokia pati patraukli. Nesuspėjo nė  atsidusti 
"inžinierius" Jonas Grauža. Nė  žodžio negavo su ja šnektelėti. Drauge su kuzene ėjo ponios Račienės vyras. Vyras dabar 
atrodė atviras, net kažkoks linksmas. 



    - Dievaži tu mano, ir tu čia! - taip sveikinosi su juo ponia Račienė.- Ponas Grauža dar pamanys, kad į  kokias pinkles aš 
norėjau jį įvelti. O aš prižadėjau jam, kad be tavęs šiandien apsieisime. 
    - Ne mano kaltė, kad traukinį  iš Kauno išleidžia lygiai dvyliktą naktį... 
    Dabar vyras iš visko suprato, kad šį  kartą  jis, nors ir ilgai laukęs, bus laimėjęs. Iš tokio įsitikinimo net pasakė  ir ponui 
Graužai porą širdingesnių žodžių. 
    Visų nuotaika buvo gera. Išskyrus gal pačią ponią Račienę. Ji liko liūdna. 
    - Saugokis tamsta šeimininkės! Ar tamsta nežinai, kad ji pavojinga. Šiandien - tas, rytoj - anas. Ir visiems ji sako vis tą patį. 
Kad tik jį  vieną  ji mylinti! Užveda vyrą pas save, ir - baigta. Uhm! - Matyti, tai būta sąmokslininkės. Ji karštai pabučiavo 
Račienę, žiūrėdama jai į akis, lyg klausdama: "Na, kaip?" 
    Atmosfera vienkart susidarė giliai nuotaikinga, visi buvo kaip ir pajaunėję. Kaip naujai suskirstytomis rolėmis ką tik sukurtos 
pjesės buvo susirinkę vaidinti. Į  tas vaidybas buvo įtrauktas artistu ir ponas Grauža. Jis šaipėsi, kalbėjo, bet savyje pasijuto 
esąs gerokas idiotėlis, taip giliai įklimpęs... 
    - Tai tau "mažas miestelis", kur niekuomet nieko neatsitinka! Ir - "nesilinksminama"... Pasilinksmink! 
    Savyje jis nutarė tikrai "pasitaisyti", dar ne vėlu reviduoti savo senąsias programas. 
    Grauža į provinciją pas savo žmoną negrįžo. Grauža buvo vedęs. Provincijoje jo laukė žmona su dviem vaikučiais, kuriuos 
jis mylėjo. 
    Grauža pasuko į Berlyną. Kur buvo, jam atrodė, tinkama vieta susikaupti ir išspręsti: "Kas toliau?"  

KAPINĖSE 

    Nieko doresnio neturėdamas veikti, grįžau į  sodžių  pažiūrėti, kas ten darosi. Mano draugas, gan žymus filmų  režisierius, 
mane ten palydėjo. Tačiau dabar jam čia niekas nebepatiko. Esą koktu, pilka, nuobodu. Tikri vargai man su juo. Pripratęs 
sukti savo aparato rankeną, jis kaip ir žaisdavo žmonėmis, užtat jis buvo išdidus. Menininko išdidumu. 
    Klajojome sodžiuje kartu. Pakliuvome į kapines. 
    - Kokia keista, niūri šiandien diena! - vis dainavo mano draugas. 
    Iš tiesų mūsų sodpalaikyje pasitaikė šiandien diena niūri, nuobodi. Nors šiaip jau vasara ir diena buvo šiltos. Net karštos. 
Vėjas nepūtė. 
    Žmonės kapinėse juda, sustoja, susigrupuoja. Čia šiandien laidojamas vienas nabašninkas į  kapus. Mano draugui šitoksai 
"scenarijus" nepatinka. Jam reikią  gyvesnių  temų. Veik fiziškai įrodančių  žmonių  sielos judesius. Jis nepatenkintas šia lėta 
žmonių akcija. 
    Ir iš tiesų nėr kur žmogaus akiai pasilsėti. 
    Keli šlifuoti akmenys. Paprasti, neoriginalūs paminklai. Daug medinių kryžių, bet be padabų. Juodi, sutrūniję  ir pakrypę. 
Niekam nereikalingi. O žmonės? Žmonės, kaip paprastai, vaidina. 
    Dvi moterys su gobtuvais, du vyrai, kunigas prie šakyje, duobkasiai, sulindę  į duobę, ir dar keli pripuolamai asistuoją 
žmogeliai, kaip ir mes. 
    Drėgnas, raudonas molis. Duobė. Išsiskiria balti moterų gobtuvai ir baltas kunigo drabužis. Kūdrelė. Joje atsimuša mėlynas 
dangus ir plaukią  balti debesėliai-laivai. Tolimesniame kapinių  kampe yra palaidoti vien tik nusižudėliai, nekrikštai, pančiais 
pasikorę bernai ir kiti iškrikėliai. Ten vien jaunos drebulaitės, joms ten daug patogiau - daugiau vietos, jos ošia ten daug garsiau 
savo skambiais lapais. 
    Ši iškrikėlių zona yra apkasta giliu grioveliu, kad neįvyktų klaida. Tarytum kokie apkasai, paruošti mūšiui. 
    Smėlis ir grumzdai, kunigo metami, atmuša į  karsto lentas: dum dum. Moterėlės. Viena pasenusi, apsikutavusi, pasilenkusi, 
jos veido nematyti. Kita jauna. Bet dabar apsiašarojusi ir nuolat ūkčiojanti. Dar dvi milinės-nugaros; šios milinės nieko 
nevaidina, jos vis vien. Jokio liūdesio nereiškia. Stovi statulėlės, kaip įkastos. Ir dar trečias ūkininkas, kuprius, jaunesnės kartos 
žmogus. Kunigas, baigęs apeigas, nusiima stulą, prisiartina prie žmonių  ir sušneka garsiai, civiliai. Kaip ničnieko. Nors mums 
atrodo, kad jis dar turėtų ir toliau tęsti tylias pakasynų apeigas. Nes tokia jau diena. 
    Tik rugiai, tik vieni rugiai, pasėti už kapinių  ir besiūbuoją taip gražiai ir ritmingai, lyg kieno paglostomi ir - užvis daugiausia 
atjaučią liūdesį, dabar palaidojus vieną žmogų į žemę. Net pritvinkusių tamsių Joninių vyšnių kerai ošia kažkaip piktai. 
    Garsai, tarytum iki šiolei kažkieno užrakinti ir suslėgti pasprukę staigiai, vėl pasklido aplinkumoje. Kiemelyje, ties bažnyčia, 
geležinėmis grandimis erzeliavo arkliai; jie stengėsi išversti vežimo dugninę. Laukuose šūkavo žmonės. 
    - Kaip keista! Laidoja žmogų, sugrįžę  vėl imsis laukų  darbų. Truputį  lyriška. Ir tiek! - įterpė mano draugas. Jis buvo 
nenuorama. 
    - Klysti! - aš jam sakau. 
    Našlė senutė, praeidama pro šalį, žodžio neištarusi, pripuola prie mano rankos. 
    Ir jos didžiai apsiašarojusi, dabar kiek blykstelėjusi dukrelė dičmergė švysterėja savo mitriomis akimis. Nors dabar ji turėtų 
gedėti. Tik vieni vyrai praeidami rimtai sušneka. Kaip vyrai. 



    - Ar tu juos pažįsti? 
    - Taip. Aš pažįstu visą  šią ūkininkų  šeimyną. Tai - visa žmonių  gurguolė. O tai jau ne baikos. Vaidilos, gerai atlikę  savo 
roles, - nusijuokiau. - Matai, kiekviename pilkame būrelyje, kiekvienoje mažutėlėje trobelėje reiškiasi nuolatinė drama, kartais 
žmonių nepastebima. Tokių kaip tu! 
    - Jei tu juos pažįsti, tai papasakok man jų "dramą", - ironizavo mano draugas. 
    - Gerai! Aš tau papasakosiu jų dramą. Aš papasakosiu viską, ką sužinojau atsitiktinai apie šiuos žmones. 
    - Matai, senelė. Vienas, vadinas, jau palaidotas. Jaunavedė marti ir tas kuprius - tai jos vyras. Tai vis geri personažai. 
    - Tu žinai, aš gana gerai pažįstu vietos žmones, sodybas, net atskiras trobas. Pavyzdžiui, ten, kur "piktesni šunys", ir taip pat 
atskirus medžius, į  kuriuos perkūnas trenkė, bei kitas sodžiaus topografijas. Nuolat vienoje vietoje negyvenant, o tik atvykstant 
retkarčiais į  sodžių, tenka konstatuoti, kaip keičiasi žmonės. Tarytum kas, šachmatais lošdamas, juos sukeičia, sugretina ir vėl 
išskiria. Atskirų žmonių grupėse įvyksta nuolat naujos, kartais neįtikėtinos intrigos. Net tos pačios sodybos kartu su žmonėmis 
tarytum auga, pasikeičia. 
    Mano "istorija" prasideda prieš gerų dešimt metų. Kartą, grįždamas iš miestelio ar iš pašto, patekau į  didelius skynimus. 
Dvaro iškirstose giriose buvo prižėlę daug aviečių, buvo daug gėlių  ir žolių, ypatingai kvapių  ir man nepažįstamų. Kur ne kur 
riogsojo aukštas, laibas ąžuolas, girią bekertant paliktas. Iš tolo žiūrint - nugenėtas. Kaip šmotukas gero olandų  paveikslų. 
Supranti, buvo įdomu prisiminti jaunas dienas. A š užsukau skyniman pauogauti. Vasara buvo saulėta, skaidri, daug 
reikšmingesnė negu šiandien. 
    Sustojau ties vienišu medžiu ir žiūrėjau į  dangų. Medis linko, dangus ūžė, nors tokiu būdu buvo įdomu pasivažinėti dangaus 
erčia. Šitaip befantazuodamas ties medžio papėde, pastebėjau kelmyne jauną moterį. Pamačiusi mane vieną, ji nė  kiek 
nenusiminė  ir nepabūgo, kaip tat paprastai priimta daryti dėl etiketo, atsidūrus moteriškei vienai milžiniškame kelmyne su 
nepažįstamu vyru. Ji ramiausiai gūžinėjo, rinko uogas, nesiteikdama atkreipti dėmesio į mane. 
    - Koks keistas sodietės tipas! - pamaniau. Ji ne tik nesidrovėjo nepažįstamo, šiuo atveju - manęs, bet beuogaudama artinos 
prie mano medžio. Tai buvo jauna, stipri ūkininkaitė, nešina pilna puodynaite uogų. Ji net pirmoji linktelėjo man galva, tarytum 
iš seniau pažinusi mane. Aš pasisveikinau su ja ir užkalbinau keliomis banaliomis frazėmis. 
    - Ar daug būsi tamsta uogų pririnkusi? Ar nebijai tamsta, kad kas jas atimtų? - teiravausi aš. - Iš tų jaunų ponaičių. 
    Ji atsakė, kad bijanti, bet ne visų "ponaičių". Tai įžeidė mano ambiciją. 
    Ji kažkodėl pasirodė man prilygstanti i§ doro šeimininko ištrūkusiam šuniui klajūnui. Veik kaip ir aš. Nes kokia gi dora 
ūkininkė darbininkė braido tokio darbymečio dieną viena kaip panaitė ir renka pilnas puodynes uogų. 
    Aš jos užklausiau: 
    - Kodėl tamsta renki uogas? Juk ne šventadienis.  
    Ji atsakė norinti pasiliuosuoti nuo laukų darbų. Baisiai jų nemylinti. 
    - Turiu labai kietą uošvį  ir vyrą... 
    Man neteko nieko daugiau padaryti, kaip pakviesti ją  atsisėsti ir paduoti jai ranką. Ji buvo atvira, kalbėjo labai atvirai. Ji 
pavaišino mane savo skaniomis uogomis. O kartu su tuo - skania šypsena. Tiesą pasakius, aš buvau jų pasiilgęs. Tačiau ji 
staiga susimąstė, nors, matyti, iš prigimties buvo linksmo būdo. Ji man tapo įtartina. 
    - Seniai tamsta ištekėjus? - paklausiau ją. 
    - Dvi savaitės... 
    - Tiktai? Na, dabar suprantu. Tamsta per daug myli savo vyrą... - Aš jai pagrūmojau pirštu, bestijai tai. 
    - Ne, ne! Anei iš tos pusės! - prisipažino atvirai sodietė. - Mano vyras - kuprotas ir senas! 
    - Kuprotas ir senas? Taip kalbi tamsta, šitokia jauna kaip ... šita uoga? 
    - Ne, nesenas, - teisinosi jau sodietė, - jis turi vos trisdešimt metų, bet nuolat dirba. Atsikelia - darbas, nesuspėja pavalgyti - 
darbas, o vakare jau neturi kada nė pavalgyti, jau miega nuo nuovargio. Taip tėvelis išauklėjo. Kai po sutuoktuvių sugrįžome iš 
bažnyčios, tai tėvas šulinį valė, o svečiams tik paprastos sriubos patiekė. Tai mano vestuvės! 
    Aš neklausiau jos, dėl kokių motyvų  ji tapo priversta ištekėti. Tat gan paprastai aiškinama ūkininkų  tarpe. Pagaliau ji pati 
man prasitarė: 
    - Tėveliui prireikė piemenės. "Tai imk, sako, ir apsivesk, bus kam galvijus pridaboti..." Baisiai šykštus tas mūsų "tėvelis", nei 
jis mus kur išleidžia, raktus po juosta pasislėpęs laiko, pats valgį  išduoda. Visi ranką  turi jam bučiuoti. Pati uošvė  senutė 
bučiuoja jam rankas. Bet aš ne tokia. Aš jau kelintą dieną vis "gimines lankau". Vadinas, išeinu. 
    - O bausmė? 
    - Bausmė! Kas duos, - ironiškai nusišypsojo sodietė. Mes tapome draugai. 
    Man dar daugiau papasakojo ši jauna sodietė čigonė. Ji buvo savarankiška. Aš ją raminau. Mūsų  šnekučiavimas užsitęsė 
gana ilgai. Be to, supranti, uogos išsirpusios, saulė, girios glūduma, tas viskas ypatingai veikia žmogų. Jei nori, - jos lūpos buvo 
kaip tos žemuogės, o jos akyse atsispindėjo dangus, nes nieko kito aplinkui nebuvo. Ji bu čiuojama bučiavo, bučiavo ir 
nebučiuojama, traukė gaivalingai gyvenimo sultis. Nieko nereikalavo, viską atiduodama. Jei dar nori sužinoti, tai - per grubius 
marškoninius jos marškinius stipriai plakė jos širdis. Jos bučkius ir ją pačią galima buvo skinti kaip gėles pievoje. Šita sodietė 



turėjo man tokios pat reikšmės kaip toji vasara ir toji pati kaitri saulė tuomet. Aš skyniau ją kaip gėlę. 
    Mes atsisveikinome, vargu kada manydami daugiau susitiksią. 
    Aš pasisiūliau palydėti dar savo damą, bet ji užprotestavo. Ji nepripratusi, kad kas lydėtų. Ji pati pareisianti. Ji buvo 
savarankiška. 
    Aš daugiau jos nesutikau. 

    Vėl praėjo bent penketas metų. Aš vėl grįžau, nešinas laikraščių pundeliu, iš tos pačios gan tolimos pašto stoties. Vėl tas 
pats kelias ir vėl ta pati giria. Ir girios medžiai. 
    Buvo kad ir kaitri, bet nyki vasaros diena, kaip ir šiandien. Pakelyje trobos, pievos, laukai su kur ne kur sudygusiomis 
girinėmis obelaitėmis atrodė labai monotoniškai. Buvo alsu. Aš užėjau vienon pakelyje esančion sodybon atsigerti. 
    Ji man kažkaip įstrigo. Buvo visiškai viena tarp girių, vejelėje, kaip senovėje. Kiek praknista žemė. Kai kitur augo pusėtinai 
įmanomi rugiai, čia dirvos buvo pilnos kūkalių  ir rugiagėlių. Šiaip pažiūrėti gana skaisčių. Ten, kur lomiau, rugių  tarpe, buvo 
daugiau dirsių negu rugių. Matyti, iš pavasario dirvos buvo apsemtos ir rugių bei kūkalių stiebai pageltę. Žemė tais protarpiais 
atrodė nuplikusi kaip nuplikęs pakaušis. 
    Trobelė buvo sena senytėlė, beveik be langų, dūminė. Pati sodyba mažutė. 
    Ir šitokioje trobelėje malonu atsigerti šalto vandens, pasistačius kibirą ant šulinio rentinio. 
    Nesuradęs nei kibiro, nei rentinio, aš užėjau į gryčią. 
    Kamine triūsė kažkokia šiltai apsikutavusi senutė pelenė. Pamačiusi mane, neatsitiesdama nuo ruošos ir nenusistebėjusi, 
tarytum kaip tik šią valandą ji manęs būtų laukusi, pamojo į gryčios duris: 
    - Prašom tenai. Tuojau bus jis. 
    Kas do per tenai? Gryčia tuščia, langai užvarstyti. Be galo aprūkusi. 
    Įėjo namų  šeimininkas. Senas ūkininkas, baltomis drobės kelnėmis, išleistais marškiniais ir su skranda ant viršaus, kaip 
senutė. 
    Jis sakėsi mane pažįstas. Tai buvo skaistus senis. Gražiais, baltais ūsais ir žydriomis jaunuolio akimis. Veidas buvo raudonas, 
visai įraudęs. Mane užimponavo jo išvaizda ir jo elgimasis. Jis man priminė istoriškąjį  senovės Lietuvos kareivį, savo kirvuku 
skinantį taką per tankias girias ir skubantį priešo pulti. Tokie simpatiški buvo jo žili ūsai ir dar vis linksmos, žydros akys. 
    Jis pasisveikinimui puolė man prie rankos, bet aš atkakliai gyniausi. Priminė man, kodėl taip mažai besilankąs ir toks retas 
svečias esąs. Iš tikrųjų aš retas svečias pas jį buvau, turbūt pirmą kartą apsilankęs jo troboje. 
    Jis iš karto pradėjo reikšti didelį  nepasitenkinimą "naujais žmonėmis". Tai yra jų  paštu, naujai tiesiamu vieškeliu, jų  tvarka. 
Įsteigus pašto agentūrą, čia pat, jo sodyboje, žmonės būriais pradėjo mindžioti jo pievas ir tarpežius. Tuo tarpu jis pats 
neturėjo reikalo su agentūra ir neturėjo mažiausios progos laiškų rašyti. Šį nusistatymą jis yra išlaikęs per visą savo gyvenimą, 
per visą savo amžių jis nėra parašęs niekam nė vieno laiško. Santykius jis palaikydavo su žmonėmis žodžiu. 
    - At, duočiau šimtą litų, kad tik tos Lietuvos nebūtų! Mat Lietuvos vyriausybė buvo jį  nubaudusi kartą penkiasdešimčia litų 
už kelių netaisymą. 
    Ta "Lietuva" jam, matyti, atrodė kaip koks baubas. Senis prisiminė ir mano tėvą nabašninką, sakė, kad tokių žmonių nebėr. 
Tas tiesa. 
    Iš jo kalbos aš greit supratau, kad tai vis dėlto esama kažkokio nenuoramos ir pikčiurnos. Niekas jam nepatiko. Nei 
valstybė, nei religija, nei šių dienų  tvarka. Šios dvi organizacijos jam kliudė ir jį  erzino. Jis buvo sukūręs kaip ir savo religiją. 
Gamtą. Į bažnyčią jis eidavo tik žmonių  tvarkos verčiamas, šiaip jis dažniausiai pasimeldžiąs girioje, ne uždarame maldyklos 
name. Jis buvo išlikęs kokio XV šimtmečio pagonis ir visai girinis žmogus. Žmonės savo dabarties kvailybėmis tik teerzindavo 
jį. 
    Aš jį  pavaišinau cigaru. Užrūkė, bet susigriebė  ir atsiprašė. Jo gryčioje esą  betvarkės. Jo gryčioje išties būta didelės 
betvarkės. Stalas nugultas už smalsumą savo gyvybę padėjusių musių. Ant šito nudėtų  lavonų  lauko riogsojo stiklinis įrankis 
musėms gaudyti, vienintelis iš miesto atvežtas įrankis ir miesto atspindys. Stalas aplaistytas vandeniu. Didelis duonos bakanas 
išverstu pilvu, padėtas dar išlikusioms musėms eksploatuoti. Senis padarė  tvarką  ant stalo, savo marškinių  rankove viską 
nubloškęs ant aslos. 
    Staiga metęs ant stalo padovanotąjį cigarą, jis kiek susikeikė ir šoko prie durų pasižiūrėti, kas ten daros už jų. Girdėjau, kaip 
jis tariasi ar rokuojasi su savo žmona. Pats grįžo nešinas degtinės buteliuku. Buteliukas tokią kaitrią dieną - tai būtų  taip pat, 
jeigu jis padovanotų man savo kailinius. Apsukrusis senis vėl kažkur pradingo. Pasilikau vienas, turėjau progos apsižvalgyti. 
    Maža grytelė. Langai užkalti. Nei vasarą, nei žiemą neįsiskverbia čia jokia gaivesnė oro srovelė. Bet ir šaltis nebe taip greitai 
įsiskverbs. O tas daug reiškia. Kai žmonėms reikia gyventi ant šios žemės, žiemą  taip be gailesčio šaltos, su jos pūgomis ir 
kaukesiu. Niekuomet dar nebuvau matęs taip baisiai aprūkusios gryčios. Kietai, kaip tinku, suodžiai buvo nugulę sienas, lubas, 
lovas. Ir, man matės, pačius žmones. 
    Čia niekas dar nežinojo degtukų  ir žibalo; čia buvo verčiamasi senoviškomis balanomis ir pintimis, titnago įdegamomis. Tai 
man priminė akmenų periodą. 



    Kampe buvo ranka sukamos girnos duonai prasimalti. Namiškiai patys duoną malėsi namie. Lovos buvo baisiai suveltos. 
Juodos, su sumestomis ant jų sermėgomis ir kailiniais. Visi šeimynos nariai gulėjo šioje vienoje troboje. Tiek tų  lovų buvo čia 
pririoglinta. 
    Man tiek besižvalgant, pagaliau į  trobą grįžo senis. Rankose nešė iškilmingai apipjaustytais šonais sūrį  suskurdėlį. Čia buvo 
ruošiama puota. 
    - Dovanokit, mūsų duona juoda! 
    Bet jis bus per ilgą ruošą užmiršęs sviestą. Ir taip toliau. Pašaukė savo šeimininkę, susivėlusią senutę  iš prieangio, visą laiką 
dežuravusią ir nedrįsusią vidun įeiti. Atrišo šeimininkas nuo savo priejuosvio raktą, kažkokį  sulenktą virbalą, kokiais senovėje 
kalviai žmonėms dantis traukdavo, ir įteikė savo gyvenimo draugei. Išpildžiusi savo valdovo įsakymą, atsargiai dėdama raktą 
ant lentynos, išmetė  jį  iš rankų. Į  gryčią, svečiui esant, ji nedrįso įeiti. Pakelti raktų  nuo žemės ji irgi nedrįso. Atbula ir vis 
pasilenkusi išėjo iš trobos. 
    - Ar tai tamstos žmona? Kodėl ne kartu? 
    - Nepratusi. 
    Jis man pradėjo patikti, šis ūkininkas. Kietai laikąs savo namiškius, raktų  neišleidžiąs iš rankų. Produkuojąs savo ūkyje 
nebeįkandamą dirsių duoną. 
    Senis buvo linksmos nuotaikos. Linksmučiu balsu jis man pasakė: 
    - Pasivėlinom mes gyventi! 
    Jis užgėrė. Stikliuke, matyt, kitados veisėsi skruzdėlės, dabar mirkčiojo šapalai ir kitkas. Degtinė  seniui, matyti, be galo 
patiko kaipo retenybė. 
    Priėmiau mielai jo vaišes, nuo antrosios atsisakydamas ir besistengdamas kiek mažiausia paliesti stiklelio briauną. Senis 
nejuokais pasipiktino mano storžieviškumu. Šnapsas reikia gerti. Jis ragino paėmęs mane už rankovės. Blogi juokai. 
    - Aš seniai rengiausi pas ponaitį. - Jis vadino mane ponaičiu. 
    - Šit kaip? 
    - Man bene patartum, kaip išsiimti popierius. 
    - Kokius popierius? 
    - Žemės. 
    - Argi tamsta neturi dokumentų? Ir kam jie šioj gadynėje? 
    - Ne, neturiu. Sudegė kartu su troba! 
    - Bet argi šita troba nauja?.. 
    Senis ėmėsi ilgai aiškinti, kaip senoji troba degė, kaip ji galėjo būti išgelbėta, kaip ugnis persimetusi iš kaimynės sodybos ir 
kaip nepavyko jos išgelbėti. Ir kaip beeiną du kaimynai nieko nedarę ugniai užgesinti, o vyriausybė vėliau nieko nepadėjusi. 
    Beklausydamas jo balabaikų, aš dar kartą turėjau progos įsitikinti, kaip bjauriai buvo aprūkusi šita jo "naujoji" troba, turbūt 
stovėjusi čia visą šimtą metų. 
    Bet dokumentai? Jaučiau, senis su manim šposus krečia. 
    Argi jis nežinotų jau, žmogus, kaip išsiimti dokumentus? Ką jis čia mala? 
    Jei jis kreveizoja su manim, tai ir aš pradėjau iš tolo ir užvedžiau kalbą dėkingiausia tema, apie ūkininko gyvenimo sunkumus. 
    - Nemoku sulig šia gadyne gyventi. - Jis buvo visiškai atviras su manim. - Atėjau čia į žentus... 
    - Tai ūkis ne tamstos, o žmonos? - pertraukiau jį. 
    - Kaip tai "ne mano"? Mano! Kaip pridera, kartu su žmona teko man šis ūkis, bet nabašninkas uošvis pikčiau berno mane 
laikė. Tik darbas, nuo tamsos iki tamsos. Man buvo trisde šimt bemaž metų, kaip čia atėjau, dabar man jau greit 
septyniasdešimt! Prieš dešimt metų mirė uošvis. Prie jo nebuvo mados išsileisti bažnyčion. Ogi, sakydavo, kam ta bažnyčia 
reikalinga? Dievas visur yra, ir namie pasimelsti galima. Mat batų gaila buvo! 
    - Dabar nekeisiu ir aš tvarkos. Taip gyvenau aš, taip gyvens ir mano sūnus. 
    Jis prisipažino, kad sūnus, be artimiausio bažnytkaimio, niekuomet savo amžiuje nebuvo matęs net miestelio. Matyti, senis ir 
sūnui savo irgi įkalbinėjo apie Dievo buvimą visur. Ir apie batus. 
    Senis, neva lenkdamasis pakelti nuo aslos pamestąjį raktą, tyčia ilgai jį kėlė ir klausėsi, ar nieko nėra už durų prieangyje. Ir 
teisingai bus nutraukęs pašnekesį. Gryčion kūlvertomis įvirto ūkininko sūnus - kuprius. Ątrodyte atrodė, kad jis jokio kito 
reikalo neturėjo, tik pasisveikinti su manim, irgi būtinai puldamas man prie rankos. Ir vėl tokiu pat tylumu, neprataręs nė žodžio, 
išnyko. Nors ir reiškė kuprius vergišką atsidavimą tėvui, bet man jo žvilgsnis nepatiko. Jame subliksnojo kirviai. 
    Ypatingu būdu vaikšto šiame name žmonės: vieni kuproti, kiti susilenkęl 
    - Ar sūnus jau vedęs? 
    Senis jau visai linksmai nusikvatojo: 
    - Vedęs, bet kas naudos iš to, kad vaikų neturi. Kuprius! Žmona bėga nuo jo. Štai kelintą dieną namo nepareina ji. Kaip ten 
bebūtų namie, bet į namus vis reikia grįžti. 
    - Tai neturi vaikų? 



    - Vaikų... Pats padėčiau, - šleivai nusišypsojo senis. Pagaliau grįžo prie rūpimos temos: 
    - Nežinau, ar pačiam valdyti ūkį, ar jau pradėti karšytis. - (Jis vaidino tikro ūkininko gudrumu.) - Juk jau metas. Ir manajai 
reiktų pasilsėti. Dabar ir namų apeiga, ir rugius sumalk, ir visiems išvirk. 
    - Taigi su tais popieriais?  
    Aš panorau jį  iškvosti. 
    Pasirodo, žemė ir ūkis teisėtai prigulėjo tik jo vienai žmonai. Tai dabar susikūprinusiai senutei. 
    Senis vėl staigiai stipriai nusikeikė ir pareiškė: 
    - Keturiasdešimt metų dirbau čionai ir dabar ūkio iš savo nagų neišleisiu. Ar gali jį  kas iš manęs atimti? - šnapsas, matyti, jį 
drąsino kiek. 
    Tai buvo baimė. Tai buvo veikiau mirties sprendimo laukimas. Aš dabar tikrai supratau jo norą išsiimti "popierius". 
    - Juos reikia daboti, nežinia dar, ką jie gali sumanyti... 
    Šį sakinį aš ypatingai įsidėmėjau. 
    Veik jo vieno išgertas šnapsas ir mano atsilankymas atpalaidojo kalbą ir slogutį, ir pagaliau man visiškai pavyko sužinoti šios 
pilies valdovo paslaptį. 
    Tai buvo kova. Kova mirtina. 
    Kovos gi pradžia buvo moteris. 
    Uošviui tebegyvenant, visi dirbo ir buvo jo vergai. Šiam mirus, senis perėmė  ūkyje nustatytas tradicijas ir visiems buvo 
vienatinis autoritetas. Visi jį gerbė, bučiavo ranką, ir nė į galvą niekam neateidavo pakalbėti ką prieš tėvą svetur. 
    Bet jo sūnus, kuprius, tapo apvesdintas. 
    Į  šiuos amžinos rūstybės namus atėjo jaunoji marti, kilusi iš linksmesnės ir savarankiškos šeimynos. Moteris sudrumstė 
ramybę. Ginklas buvo pakeltas prieš ginklą, ir vienas pakėlusiųjų turėjo nuo jo žūti. 
    Salia senio išaugo dar viena galybė - moteris! 
    Pamažu ji paveržė  į savo lagerį visuomet tylinčią uošvę, ir pagaliau priešininkų eilėsna persimetė pati didžioji senio viltis - jo 
įpėdinis sūnus. 
    Jie visi rengėsi jį nunuodyti. 
    Bet senis, laimėjęs savo gyvenime tiek kovų, dar nemanė atiduoti savo galvą ir kardą priešų malonei. Sutaupęs paskutines 
jėgas, jis rengėsi paskutinei kovai - visus nugalėti! 
    Iš kai kurių  simptomų  jam yra paaiškėję, kad šeimyna mano nunuodyti. Tuomet jis uždarė visus valgomus daiktus savo 
skrynion, keistu raktu užrakinamon. Raktas visuomet būdavo prie jo. Maisto išteklius tuo būdu buvo jo žinioje. 
    Senis įvedė  apgulos stovį. Jei pirma dirsių  duona nebuvo koks ypatingas maistas nusidirbusiems žmonėms, tat dabar jis 
marino savo pavaldinius badu. Jis buvo nusistatęs juos visus badu išmarinti. Veik neduodamas laiko jiems pamiegoti ir nuolat 
grūsdamas juos į patį sunkiausią darbą. 
    - Ėsite man žalius barščius, kol nusprogsite! - su ypatingu pasitenkinimu ištarė senis. 
    Nuodai buvo pastebėti kartą ir kitą. 
    Užtai senis, rytmečiu atsikėlęs, vienas nueidavo klėtin prie skrynios ir atsirėždavo didesnį  lašinių  šmotgalį. Tai buvo 
suprantama. Jam vienam teko atremti tiek priešų, užtat jo spėkos kaip kokio šiaurės keliauninko turėjo būti taupomos, kol bus 
pasiektas tikslas. 
    Šeimyna griebėsi šmeižtų, jį  koneveikė svetur kaip įmanydama. Sūnus dar šiek tiek formaliai reiškė pagarbos tėvui. Užtat 
marti ypatingai skleidė žmonėse pražūtingas žinias kaip kokias bacilas. Mobilizuodama žmones prieš senį, sistematiškai stengėsi 
paveržti uošvės sąskaiton ūkį  ir jau jame atsikvėpti. Kas blogiausia šeimininkui, ūkis formaliai buvo senės, ir jis tai jautė. Tylioji 
senė jokiomis pragaro kančiomis nebuvo linkusi perleisti savo teisės kitam. 
    Kova, matyti, artinos prie galo. Atakos įvyko paskutiniu ruožtu. Reikėjo senio šiaip jau nebeilgas gyvenimas patrumpinti. 
Reikėjo kitiems gyventi, atėjo jau laikas. Kai rudenį krinta lapai į drėgną žolę, tai sudaro pamatą naujai žolei pavasarį želti. 
    Tas šeimynos suokalbis buvo slaptas. 
    Senis jautė  instinktyviškai savo šeimynos narių  poelgius ir nusistatymą. Ir dabar jis šaukėsi galbūt paskutinės pagalbos: 
dokumentų! Tiek metų čia dirbęs ir ūkį faktinai valdęs. 
    Jis saugojos. Karštumą  dar valgydavo kartu. Bet jaunieji turėdavo pirmieji pasrėbti sriubos. Gi visa kita buvo suslėpta 
spintoje, spinta kiršino namiškius. Ypač kad joje buvo gražaus iždo: senų rusiškų auksinių pinigų... Namiškiai užuodė šį auksą. 
    Man beatsisveikinant su seniu, į  gryčią  įėjo jaunamartė  tokia standri ir jauna kaip pirma, kad ir tokiais pat standriais 
marškiniais. Tai buvo ta, kur uogas rinko skynimėliuose. Dabar ji buvo dar savarankiškesnė. 
    - Sveiki! - pasakė ji, statutėliai įėjusi į gryčią ir pati pirmoji man ištiesdama ranką. Matyti, ji mane pažino iškart, ši šviesios 
galvos moteriškė. 
    Ji išlydėjo mane iki šulinio. 
    - Senį reiktų pakaršinti, - patariau jai. 
    - O kam jam gyventi? Užteks! Pagyveno, ir užteks. 



    Senio valandos artinos.  
    Senis mirė. Senis griuvo. 

    - Tu matei dabar visus šios tylios tragikomedijos personažus. 
    - Tu iš tikrųjų manai, kad jie bus jį nunuodiję? 
    - Tikriausiai! 
    - Kas? 
    - Gal sūnus, gal marti, gal pati senė. Gal kolektyviškai? Jie visi dabar tokie maldingi ir atsargūs. 
    Našlių šeimyna, apsipirkusi bažnytkiemyje kas reikalinga ir pajutusi savo delne laisvai išleidžiamus pinigus, jiems tiek naujų 
emocijų teikiančius, sėdo į palaikius ratus ir pasileido dulkių keliu savo namų linkui. 
    Mano draugas ėjo susimąstęs. 
    Turbūt galvojo, ar senis bus paleidęs paskutinę valandą iš savo rankų raktą ir kaip čia sukoncentravus visą filmo akciją apie 
tą raktą - susuktą geležies virbalą. 

RAUDONI BATUKAI 

    Ką pavasaris daro su žmonėmis! Žmonės pradeda siusti. Tegu aš, pavyzdžiui, jau nebejaunas žmogus, bet irgi išsisiūbuoju, ir 
apstingusį  kraują kažkoks kipšas ima judinti. Kraujas verda. Tarytum aš būčiau jaunuolis, pirmąkart į  studentišką  kepurę 
įsivertęs. Koks drąsumas! Ir daug kvailybių  galima pridaryti. Jos atrodo tuomet tokios drąsios, tokios logiškos ir tokios 
reikalingos. Bet iš tikrųjų tik žmones kartais imančios juokinti. Dėl to, kad jaunas. 
    Šiandien, sakysim, sekmadienis. Užuot ėjęs į vaistinę, kur žmona su gydytoju yra mane pasiuntę, nes gyslos per blauzdas yra 
sutinusios, aš seku Kauno gatve vieną ponią, visai svetimą man ir nepažįstamą, tayloru apsivilkusią. Tokią sekmadienio "našlę". 
Šiaip reikėtų  jau eiti į  bažnyčią. Aš esu apsirinkęs Katedrą, ten einu sekmadieniais, nes ten iškilmingiau. Ir kunigas savo 
pamokslus geriau suduria. Po to jau, kaip paprastai, sekmadienio pusryčiai ir vakarienė namie. Pusryčiai kiek iškilmingiau, 
vakarienė paprastai. Aš esu praktikuojantis. Tas mane patenkina. Bet ne uzurpatas. Kitokių  nuomonių  neslegiu. Šiaip esu 
pamanomai linksmo būdo. Mėgstu kartais net pats pasilinksminti. Turiu omenyje tik kultūrinio pasilinksminimo būdus. Grįžtant 
prie ponių, jokiomis "progomis" nesinaudodavau. Esu vedęs. 
    Bet žmona išvyko, ir aš likau vienas namie, laisvas. Ne piktai laisvas. Bet tas miestas šiandien mane intriguoja. Kaip vaiką 
žaislas. Nors šiaip aš visai rimtas. Ir - nemažo rango tarnybos žmogus. Niekas nepatikėtų! Nes niekas nepajėgtų  įžvelgti šį 
momentą  į mano sielą. Šiaip, iš paviršiaus žiūrint, aš esu tvarkoje. Aš esu departamento vicedirektorius. Ne kas kitas. Ir ne 
mažiau. Dabar, iš apsiausto ir kaklaraiščio žiūrint, aš, kaip ir visi kiti, atrodau sekmadieniškai. 
    Aš esu pastovus ir nefrivoliškas. 
    Atgimusiu žvilgsniu žvalgau gatvę. Nelygu būčiau atsidūręs Paryžiuje, kaip anais laikais. Kaip Paryžiaus kurioje tuščioje ir 
aprimusioje gatvėje, kaip paprastai ten sekmadieniais vasarą. Paskutiniu metu aš labai retai prisimenu Paryžių  bei tą mano 
Sorboną, kurioje ėjau savo mokslus. Atsiminti dabar Paryžių  kaip ir neįeina į  mano tiesiogines pareigas. Aš turiu daug 
tiesioginio darbo savo biure, esu pasižymėjęs savo tarnybiniu uolumu, su žmonėmis išsišneku kaip reikiant ir ne vieną valdininką 
užlaikau po tarnybinio laiko. Kartais man net atrodo, kad be man ęs nė  valstybinis aparatas nesisuktų. Bet valdininkai 
nerūstauja, jie jaučiasi, kad jų labui aš įkinkau juos į darbą ir juos suinteresuoju darbu. 
    Šiandien, taip sakant, aš darau Paryžių. Aš, Sorbonos buvęs studentas. Nors ties manim tik rusų mums paliktas "Soboras", 
kažkoks plytų gramėzdas. 
    "Našlė", matau, kalbasi su vienu automobilio savininku. Automobilių mūsų miestelyje, tegu "laikinoji" sostinė, nedaug. 
    Ir mes juos visus žinome beveik jau atmintinai. Bet jie tesikalba neilgai. Automobilis jau nudardėjo. Likusi viena, ji ilgai žiūri į 
krautuvių  lubas. Kas gali būti paikesnio - sekmadienio rytmetys mieste. Kai visas miestas ruošias kažkokiai akcijai ir pilnas 
vilčių ir būsimosios dienos lūkesčių. 
    Pilkas stilingas sijonėlis aptempia jai maloniai užpakalio paduškaites. Vips vips, kai eina. Puikiai tekintos kojos broniruotos 
puikiomis kojinėmis. Kas gali būti gražesnio už moters šaunias kojas, tiek gundančias ir kartais į  pražūtį  vedančias! Kai esi 
ryžtingesnis. Pati aukštos statūros ir nekvailo tokio profilio. Dvi sidabrinės lapės, sunkiai užgulusios jos pečius. Tai jau visai 
įtikina žmogų ir jai suteikia raison d'ètre. Eina sau moteriškė, o iš po tayloro baltos bliuzelės liemenėlis kiek atsegtas. Et cetera. 
Et cetera. 
    Na, graži tu, ką čia jau ir sakyti. Dabar turbūt dar nusipirks sau duonos riekelę ir eis namo pusryčiauti. 
    - Labas! - Žodžių neištaria, bet pasako akimis. Bet aš veik išgirstu žodžius. Ir, galvos nepasukdama, praeina pro šalį. Ji gal 
jau bus pastebėjus, kad aš ieškau "Paryžių" ir mentaliai kiek girgžtelėjęs. 
    Kas tai? Gal aš ją pažįstu? Klientė? Taip jaukiai ir taip rimtai ji bus pasielgusi su manim. Nesu dabar tikras, ar nebūsiu kur 
susitikęs draugijoje, gal ministerijoje kada. Bet ji nueina. Nieko geresnio nesugalvodamas, nud ūlinu, nustryčioju savo per 
blauzdas sutinusiomis kojomis. Nieko jai neatsakau, net nenusišypsau. Einu kaip kokia Dievo bausmė. Visas išraudęs. Net 



ponia dėl manęs liko išsiblaškiusi. Irgi nueina savimp ir paskuba pradingti. 
    - Kas jinai? Nejaugi lengvo žanro moteriškė... Yra žmonių, kurie maltretuoja tokios rūšies moteriškes. Pinigų nesumoka ir 
šiaip užgauna. Paprastai jie stengiasi dar būti nemandagūs. Bet tik ne aš. Aš visuomet su visais mandagus. O tokius vyrus kaip 
anie reikia mušti ir jokiu būdu jų nesigailėti. Kartais esama net aukštos hierarchijos žmonių. Mušti kuo pakliuvo - lazdomis ar 
nuodėguliais iš židinio. 
    - Patinusiais veidais alfonsai! Pareina namo ir žmonoms rankutes bučiuoja... Toks aš, žinoma, nesu. 
    Deivė  jau bus pradingusi. Aš darausi sentimentalus ir skaitau pats sau lekcijas kaip i š pamokslų. Tas kažkoks religinis 
sekmadienio momentas ima nugalėti mane. 
    Vaistų aš nenusiperku. Motyvas: vaistinės uždarytos. Pareinu namo. Bet su tokiomis mintimis, tarytum apysakai rašyti. Iš 
pusiausvyros aš jau ištrenktas. Negi į ministeriją šiandien eisi... 
    Bet šiandien visur tokios išsipuošusios moterys. Nes pavasaris. Viskas šviesiau, skaisčiau. Aišku visur. Tarytum šitokioje 
drauguomenėje viskas jau sureguliuota ir taip lengva gyventi. Lietaus šiandien nebus. Jaunuomenė virste virto iš miesto, kaip 
kas pajėgė. Daugiausia dviračiais ir - pėsti. Visi nušvitę  ir garsiai šūkauja, ir linksmi. Diena bus išgelbėta visiems. O gal kai 
kuriam - visam gyvenimui. Tokia nuotaika ir tokios moterys šiandien. Kai kurios, matyti, negali iškeliauti už miesto. Ar savo 
palydovų laukia. Lūkuriuoja. Bet joms visoms šiandien tylutėlės šypsenos. Ir plaukų šukuosenos rūpestingesnės šiandien dėl to, 
kad sekmadienis. Visos jos tokios išsimiegojusios ir patenkintos. Jų  rūbai glosto kūnus, tokios visos patenkintos ir įdomios. Ir 
taip visos jos moka parodyti, kas yra rodytino ir ypač nerodytino. Tai visas mokslas mokykloje turbūt. Ta amžina koketerija. 
    Namie vienas. Nes žmona kuri diena išvykusi užsienin, kaip pridera mūsų  besiformuojančiai diduomenei čia. "Kiek 
prablaivėti nuo šeimyninio gyvenimo", - pasisakė. Nors mudu labai santūringai gyvename. Bet vis dėlto. Reikia prošvaisčių. Be 
to, sakėsi, apsipirkti reikia. Juk, kaip žinoma, pinigas užsienyje lengviau išleidžiamas. O per tą  laiką  suspėsianti ir manęs 
pasiilgti. Bet kur ir kuriuo tikslu, pati ji tikrai dar nenumatė. Kaip paprastai su moterimis atsitinka. Kol pakeliui sutiks tokią pat 
ciocę ir maršrutas bus galutinai nustatytas. O kai ji grįš, aš po senovei mindžiosiu savo departamento slenkstį, o ji ruoš drauge 
su kitomis Kauno poniutėmis labdarybės arbatas, kurios būtinai pas mus vadinosi five o'clockais. Ir mudviem seksis. Ir greit 
aš pasensiu. Kad daug emocijų  būtų  Kaune, to aš negalėčiau pasakyti. Į  senatvę  tikriausiai aš būsiu pasiekęs generalinio 
sekretoriaus vietą, kuris jau žymiai aukštesnis už vicedirektorių  ir patį  direktorių ir dažnai prilygsta pačiam ministeriui. Nors aš 
turiu ryšių  politiniuose konservatyviniuose sluoksniuose, bet politika aš nesiinteresuoju. Į  ministerius netaikau ir nesiruošiu 
niekuomet pakliūti. Tokios tai nuomonės aš esu apie save. 
    Bet kaip čia atsitiko, kad ir aš vienu šuoliu išvykstu dabar į  užsienį... Ministerijos likau komandiruojamas į  pasaulinę 
socialinės globos konferenciją Lozanoje. Konferencija, matau, gerai organizuojama. Daug svečių dalyvaus. Net iš Tolimų Rytų. 
Iš Indijos ir iš kitur. Aš irgi pasiruošiu gerai. 
    Bet kaip malonu keliauti. Niekas tavęs nežino, kas tu. Kaip koks lordas Faryfaxas ar dundendronas van Housenas dundi 
sau užsienio keliais. Tačiau tas pavasario kipšas, prilindęs andai Kaune, neatstoja ir dabar. 
    Turbūt atsisveikinimas su jaunatve? Kuris kur į  nugalės? Tai turnyras. Rungtynės kokios. Majestotingos rungtynės, visų 
žiūrimos. Aš giliai pažvelgiu moterims į  akis "Mitropoje", kiek svydelėdamas vagone pirmyn. Tyčia vyrus erzinu. Ar šviesesnę 
roželytę, ar jaukesnę  gėlelytę  į pavasariškų  rūbų  kilpą  įsisegu. Štai jums! Kas man. Tą  galiu daryti, kai žmogui sukako 
keturiasdešimt su geru kaupu. Važiuoju vienas. Jaunas, turtingas ir smalsus. O pats taip galvoju sau - o jeigu ir pasilikčiau dar 
iki pensijos net vicedirektoriumi, man ir to visai pakaks. Mažiau vargo, nes darbas įprastas. Skolų neturiu, o pinigų nestoka. 
Dvaro irgi neturiu; nesu niekados bandęs po žemės reformos respublikoje susigaudyti dvarelį, - pagal kitus konfrerus, iš proto 
išėjusius, - ir jį  administruoti, sėdėdamas ministerijoj ir sukdamasis kėdėje, telefonu. Jie dabar visi, tie mano prieteliai, kaip 
vienas namie juodą duoną graužia, niekur neišlenda ir ramumo jokio neturi su tais savo dvarais. Supaikėję ir visai apsileidę! 
Nes visi lenda į  didesnes skolas. Patys žemės nemylėdami ir jos patys nedirbdami. Ne! Arba žemę  dirbti, arba žmonių 
negundyti. Aš bent kartais knygą pavartau. Senai seseriai, pasilikusiai ūkyje, - kad ir mokytoja - padedu. Tegu senatvėje mūsų 
ūkyje karšinas. Andai koklinę krosnį  esu jai įsteigęs. Nieko aš iš jos nereikalauju. Ūkis kaip ir jos. Mes tokia tema: kieno? 
pagaliau niekuomet nekalbame. Ar ne vis vien. Ir, be to, viskas taip ai šku. Visi juk mes iš  ūkio esame kilę, nors visokiais 
būdais jo vengiame ir išsižadame. Vaikų aš neturiu. Su žmona sutampu. Ko gi daugiau? 
    Kai grįžau šiandien iš kongreso patalpos, kongrese, o taip pat viešbutyje moterys mane intrigavo. Į  viešbutį, kad ir 
vidunaktis, nutariau eiti pėsčias. Laisva sau ir linksma. 
    Jau per kongreso iškylas aš patyriau, kad per tuos kongresus žmonės daugiausia tomis iškylomis tesirūpina bei valgo. Juo 
didesnis kongresas, juo daugiau šitokio sąmojo. Turbūt tų  visų  susitikimų  tikslas. Moterys buvo prielankiai nusiteikusios. 
Prielankiai - susipažinti ir draugauti. Turbūt ir jos visos tokia pat pakilusia nuotaika, kaip ir aš, ir atsipalaidavusios čia atvyko. 
Savo naujai pasiūtais rūbais ir geriausiai parinktomis nuotaikomis. Mat svetur visi žmonės atrodo "lyg ne tie". 
    Kongreso inauguracijos pradžioje kuluaruose dominavo viena jauna moteriškė, žurnalistė kokia, ar ką, atvilkusi svečiams 
knygą pasirašyti. Aš jai pasakiau, kad temoku tik eilėraščius į albumus ponioms rašyti. 
    - Eh bien! En ce cas - poésie! 
    - Bet ar neatrodo tamstai, kad tai vis dėlto pasenęs kiek dalykas... Un petit peu demodé... 



    Be savo pavardės, į knygą pabrėžiau dar tikrąjį  inkarą. 
    Vadinas, "viltis". 
    Tas mano ponią nuteikė dar geriau. Ji dabar visai užmiršo mano žadėtuosius "eilėraščius". Pati užsikabinusi už šio mano jai 
mesto inkaro. 
    - Dar, dar! 
    - Būtent? 
    - Nagi tamstos šalį. 
    - "Lituanie" - Įrašau. Bet, dėdamasis patriotu, pridėjau dar lietuviškai: "Lietuva". Ir dar: 
    - Jei tamsta toks raštingas, tai dar - motto, motto! 
    - Bet aš neturiu gyvenimo motto. 
    Žvilgterėjęs ir nusižiūrėjęs savo oficialinių popierių portfelyje, norėjau kopijuoti ir dar brėžti į  albumą mūsų "Vytį". Kuris iš 
esmės yra labai gražus ir karingas. Bet nuo svečių knygos buvau atstumtas kongreso minios. 
    Vienam viskas, kitam nieko! Kongresas turėjo dirbti. 
    Ir gerai, kad nepadariau. Kad nebūtų  taip kaip prieš porą metų  Vienoje, Prateryje, kai įbrėžiau į  paduotąją  restorane 
įžymybių knygą  laurų vainiką su dviem kaspinėliais, dviejų balandėlių  laikomais. Po vienu kaip reikiant pasirašiau aš. Po kitu 
(kaspinėliu) buvo padėtas parašas "Mme Deveikis". Laimingu supuolimu netikėtai sutikta mano užsienyje, ir man atrodė labai 
patriotiškas žygis piligrimus priglausti. 
    Nesuspėjau nė praverti namų durų, sugrįžęs namo, tuoj buvau sutiktas labai smalsaus žmonos veidelio: 
    - Na, kaip pavyko vakarienė su ponia Deveikiene?  
    Nustebau tokiu moterišku susižinojimu. 
    - O kam tie du balandėliai? 
    - Tai vietos paprotys! 
    Netyčia, nuvogtu žvilgsniu, pastebėjau, kad mano žurnalistė mane zonduojanti. Na?! Jos žvilgsnyje galima buvo išskaityti: 
toks rimtas ir toks nerimtas... Tai buvo labai maža akimirka. Bet tokios labai mažos akimirkos dažnai gyvenime daug ką reiškia 
ir būna dažnai labai ilgos. Bet ji jau pradingo tarp svečių, tiek jos ir būta. Savo akyje dar ją suspėjau užfiksuoti, kad - kaip 
jūros banga jos plaukai į  vieną  šoną  suversti, sušukuoti. Plaukai, į  rausvumą kiek persimetę, užlieja jos galvą. Ji kaitri kaip 
arabų arklys. Išduodanti save judesiais ir savo kalba. Ir nesigailiu aš, pavartojęs savo mintyse tokį  žodį  kaip "arklys". Tai ji! 
Kaitrioji. Pagaliau Lietuva juk "žemės ūkio šalis"! 
    Staiga vienas šveicarų delegatas, kaip kelmas į pilvą susimetęs, - tarptautinių socialinių klausimų  įžymybė - užtat turbūt tokia 
ilga ir sunkia barzda, pastebėjo mano susidomėjimą kongreso organizatore: 
    - Tai mūsų garsioji poetė! 
    Kaip šiandien čia viskas poetinga. 
    Paskui estradoje šoko. Iš kaimo, matyti, sukviesti folkloringi žmonės šveicarai savo fatališkus šokius. Kitose grupėse 
žmonės dainavo. 
    Buvo plojama, gėrimasi ir kalbama. Kalbama. Tos prakalbos! Per suorganizuotą kongresiniam apetitui paskatinti rautą. 
    Jei aš norėčiau, paimčiau šią  išdaigų  pilną ponią, ir galbūt mudviem pavyktų  kur nueiti Į parką ar į mažą  restoranėlį, mes 
tikriausiai puikiai susikalbėtume. Nors poetu aš niekuomet nesu buvęs - be bylų rašymo, nė vienos eilutės negalėčiau sumegzti. 
Ir laiškai mano, net ir į  gimines, man blogai sekasi: "Aš sveriu aštuoniasdešimt kilogramų, o žmona išvažiavo į Šiaulius". Tik su 
savo sesute našle, prisiėmusia dabar du našlaičius vaikus auklėti, aš atviresnis, ir mudu per laiškus pasikalbame smagiau. 
    Mano sesuo mano žmoną gerbia, prisilankydamos labai dažnai viena pas antrą. Kad ir įvairių  interesų moterys, viena antrai, 
matyti, nekliudo. 
    Nei aš tą jaunuolę kviečiu, nei kalbinu! Kad ir žinias galėčiau pagilinti apie moderniąją šveicarų poeziją. Ji man prielankumą 
per kitų paskaitas savo šypsenomis rodo. 
    - Kur tu dėsi ją, senas vilkas būdamas? Dar verksi vėliau. Tegu skraido ji pati apie ugn į  ir tegu vozojasi savo bohemos 
papročiais su kitais. 
    Rimtas būdamas, pagalvojau apie žmoną, gal ir ne visai tokią jauną kaip ši. 
    Kongresas gilesnių  socialinių  studijų  dėlei buvo kviečiamas į  laivą  paplaukioti Lemano ežeru ir pasižiūrėti nakties metu 
fejerverkų. Aš atsisakiau ir nuėjau gulti. Kaip pridera gerai išauklėtam piliečiui ir tam ramsčiui, ant kurio laikosi visa dabar 
restauruojama tėvynė. O nakties studijos kitiems. 
    Bet iš tikrųjų kaip žmogus gali tokiame amžiuje, kada dar nesenas, bet daugiau jau ir nebejaunas, pats išsižadėti to miesto 
fejerverko ir blizgučių. Juk blizgučiai ir fejerverkai - tai gyvenimo rimtis. O toji naktis! Moterų akių sužaibavimai. Tokia rudūnė, 
kažkokiu, kaip ir murzinuotu veidu, tiekdama man pakeliui alaus bokal ą, prieš pat dvyliktą  nakties ir prieš patį  knaipės 
uždarymą, ir ji tąjį moteriškąjį prielankumą rodo. 
    Vėl gatvėj sutinku vieną  simpatingą japonę  iš mūsų kongreso. Laiba pati, tokiais patraukliais ir moteriškumo pilnais veido 
bruožais. Ir, žinoma, su patemptom į  viršų  kaip šniūreliais akimis. Kokios japonės geros ir podraug naivios moterys. Vienos 



gatve einančios tokiu metu. Bet j ą  pasiveja meksikietė  ir naujazelandietė. Turbūt visos į  viešbutį  skuba. Aš manau sau, 
prisivysiančios! Šypsosi kaip broliai. Kad aš arčiau su jomis susipažinčiau, būtų  daug pelno, ir aš savo gyvenimo žinias 
papildyčiau. Malonu būtų  susipažinti ir su tokia malonia ir simpatinga japone ir pasikeisti nuomon ėmis, kad ir po pirmos 
valandos nakties. Kur visos jos gyvena? Aš nežinau. Mes visi išsklaidyti po visus miesto viešbučius. Aš riteriškai nusilenkiu 
joms - mes, pasirodo, sugriūvame į  tą patį viešbutį. Visi. Pirmenybės palmę vis dėlto atiduodu savo laibajai japonei su tokiomis 
gudriomis, nuolat besišypsančiomis kaip ir vaiko akimis. Kokios jos gudrios gali būti, tos japonės, kaip ir šioji. Nes kaip matai 
gali suvaldyti vyrą savo šeimyninio gyvenimo patrauklumu, ištikimybe, nuolaidumu ir moteriškąja poezija, kurios ji tikriausiai turi 
neišsemiamus šaltinius. 
    Aš namie, viešbutyje. Galvoje maišatis. Tarytum Štrauso valso neseniai dar aidėję ir dabar nuaidėję  ir tik užklydę garsai. 
Ramu. Kaip po kokio baliaus. Tarytum neseniai tokį senovišką ir tokį drąsų kankaną būtum matęs. 
    Raišioju bandažais savo koją, patinusią ir nebekokią. Kompresuoju. Galima ir užmigti. Išstatau batus, per dieną tiek mane 
vedžiojusius po svetimą miestą. 
    Bet išstatyti batus didmiesčio viešbutyje ne toks jau lengvas daiktas. Tai jau visa istorija. Kur žmonės kažin ko yra suvažiavę 
ir vienas antro nepažįsta. Arba pažinti nenori. Arba tyčia ieško progos susipažinti. Jei tik geležinkelio bilietas neverčia 
išsinešdinti iš viešbučio. 
    Visi batai gretomis stovi. Alpinistiški, kad ir - moterų. Stambūs. Kaip moterys gali nešioti tokias klumpes, ir dar vasaros 
metu mieste. Turbūt ekskursijos. Ten vėl šeimyninių  porų  batai, padorūs. Bet priešais mano numerį  - raudoni batukai! 
Kontrastiški, elegantiški, nukapotais galais. Bet tvarkingai sustatyti stovi. Vadinas, ponia rimta, nei šsidraikėlė. Ir visi batai 
rytojaus laukia. 
    - Tai - japonės! 
    Jei įeitum - ji, savo šilko pižamas apsigobusi, su tokiais baltais ir dideliais ibiais, - ji turbūt nenusistebėtų, nešauktų isteriškai. 
Galėtų  būti dar blogiau, kai imtų  šaukti visai nesuprantama samurajų  kalba. Bet, priešingai, ji visai rimta, nieko ne įtardama, 
ramutėliausiai pasižiūrėtų į žmogų. 
    - Renseignement? - ar ko paklaustų. 
    Ji dar nemiega. Telefonu - susisiekti. 
    O jei ir miega, kokios skaistybės. 
    Aš suduodu sau per kaktą, net statomieji valyti batai man išbilda iš rankų. Ir nueinu gulti. Bet japonės jau negaliu užmiršti. 
Nors per naktį  tik sapnuoju baidyklėmis duriančius velnius. Tuos pačius didžiausius specialistus, kurie paprastai savo 
civiliniame gyvenime darbuojasi arčių arčiausia krosnių. Matyti, likerių per ne mier prisiuostęs ar ko užvalgęs. 
    Iš ryto vėl kojos. Šįkart - mano. Sopa. Po akim raukšlės. Pasiilgstu kiek žmonos. Kur ji? Kad čia atvažiuotų. Bene susipras. 
Argi moterys susivoks kada. Kai vyrai vieni dirba... Dėl žodžio "dirba" vis dėlto susilaikau. Ji visai ne "sena" - kas čia dabar 
prasimanė - ir greta kitų elegantiškai atrodytų. 
    Rytas. Viešbučio salonas. 
    Puošniame viešbučio salone aš ir dar keli tūnome. Puselėjame, nežinome, kuo pradėti dieną. Vis kongreso žmonės. Kiek jų 
čia. Visi ruošiasi ir atrodo labai užimti. 
    Viena buka, lyg pono Dievo buvo priplota, kai ji buvo drebiama i š molio. Susiplojusi tokia ir sutrumpėjusi. Kai Dievas 
neturėjo ko geresnio veikti. Arba kaip artistas koks, pavargęs lipdyti savo molio statulą, drėbtelia iš delno likusio molio gurvolą 
kur pakliuvo ir pats ima atsigaivinti. Taip ir jai veido priešakyje dabar mėsingos nosies guzulas. Takšt! Tekis! Buvo mėsų nosis. 
    Ji pati veikiau panaši į  vyrą. Stambių  tokių  pečių, labai trumpomis kojomis. Bet labai vykusiai ir skoningai su šukuotais 
plaukais, kas suteikia jai daug moteriškumo. 
    Aš ją mačiau kongrese pirmiau, bet dabar neatsimenu, kurios šalies. Ji ypatingai ruošiasi dienai, užgulusi vietos ir užsienio 
laikraščius, net kažkokius vadovus ir savo mokyklinį sąsiuvinį, kuriame daug pabraižų ir pastabų. Vyrų nematyti, ar jie bus kur 
išėję  į miestą, ar dar nekėlę. Tik ponios vienos. Bet aš, dar iš namų  iškeliaudamas, nutaręs esu nuosekliai sekti kongreso 
darbus, nevengiu ir dabar moterų metodų ir jų darbų. Žmogus niekuomet nežinai, iš kur gali būti inspiruojamas. 
    Dar antrai poniai, sėdinčiai salone, tarnas atneša vandens rytmetiniams vaistams gerti. Tokia baisiai išbalus, bet stilinga ir 
aukšta. Ji irgi užgulusi savo rytmetinę korespondenciją, turbūt čekius rašo. Bet tokia kieta, veikiau galėtų priminti vyrą. Argi ji 
turi širdį? Nors ir nusišypso tarnui labai oficialiai. Argi šioji ir anoji, tokios dvi, galėtų dėvėti batukus? Ne? Aš nenorėčiau, kad 
tai įvyktų. 
    Bukoji moteris avi tikrus vyriškus batus. O toji, su savo čekiais, liesoji, vis pataiso per krūtinę  savo rezginėlius, kurie jai 
nušliaužia per kaulų  liesumą. Tikra anglė. Ji užsako sau arbatos su pienu, kaip ir pridera gerai anglei. Veidas jos per žiauną, 
matyti, kitados buvo įskeltas. Per autokatastrofą  ar besileidžiant jai ski per kalno staigumą, ji bus prasiskėlusi sau veidą. 
Nemaža tikriausiai kraujo nuvarvinusi snieguose. O tai dėl to turbūt, kad suliesėti norėjo. Ar kad mokėsi moderninio ski 
sporto, pati netvirtų kojų būdama. Dabar ji tikriausiai nesportuojanti. Veidas pavargęs, kad ir gražiai po pavykusios operacijos 
sutvarkytas. Krūtinė kiek įdubusi, nors pati elegantiška. Nieko sau tokia. Argi ji būtų pelenė tiems užburtiems batukams? Ne! 
Ji dėvi kitokius. Visai patogius ir paprastus. Ji tikriausiai ne žinanti, ko daugiau siekti gyvenime. Angli škai liūdna. Nors 



konversuoti su ja tikriausiai būtų įdomu. Ne! Tai ne ji. 
    Į salę  įeina japonė. Augalota tokia ir skaisti. Visiems besišypsanti. Kaip ir vakar, ją palydi naujazelandietė ir meksikietė. 
Koks malonumas man! Per salės didumą aš bėgu į  ją pasitikti. Ką rūpi man kitos! 
    Ir bonjour, ir "kaip sekasi", be galo. Ak, kokios ištikimos moters akys! Man maloni toji pažintis, ir japonė tikrai intriguoja 
mane, ir ji pati interesuojas daugiau sužinoti iš manęs. 
    - Na, matai tamsta, kaip lengva prie Tolimųjų Rytų pasaulio prieiti! - sakau poniai, įtikėdamas savo kažkokia antžmogiška 
galia. 
    Naujoji Zelandija ir Meksika išsinešdina, kad mudviejų nekliudytų, į miestą  apsipirkti. Kai mes aptarėme visą Lietuvos ir 
Japonijos geografiją, namų ir šeimos santvarką bei politiką, - kalbėjome greitai ir be sistemos, - mano dama irgi užsimanė išeiti 
į miestą apsipirkti. Bet kur aš su ja eičiau! Vaikščioti su moterimis po krautuves - tai žemina žmogų. 
    Beje, batukai! Aš visą  laiką buvau įsitikinęs be jokio ten žiūrėjimo. Tai ji! Bet kur ten, ji rėžia dabar gatve savo pačiais 
madingais ir visai neraudonais. 
    Visai ne mano pelenė, toji skaisčioji princesė. 
    Aš ėmiau sirgti batų liga, kai pagalvodavau, kur tie mistiški batai. Kaip detektyvas koks. Pelenę reikia surasti. 
    Aš liekuos salėje. Salė apytuštė. Prasideda antroji kongreso diena. Dar viena moteriškė! Šioji užgulusi laikraštį  laiko. Lyg 
kito darbo neturėdama. Net valgo protarpiais beskaitydama. Tayloro kostiumas, pats madingas. Dvi lapės ant pečių  ryto 
mergelei. Stambi tokia. Bet veido nematyti. Aš direktorišku tempu ir direktorišku taktu prieinu arčiau šios įdomios moteriškės, 
rytmetinį  laikraštį belaikančios ir, be abejo, politika besiinteresuojančios. 
    Ba! Raudoni batukai. 
    Kaip tai galima? - Tai jinai. 
    Pagaliau. 
    Ir kokios dievinos kojos! Batukai batukais, pagaliau tai ne taip jau svarbu man. Bet kas gali b ūti skaistesnio per moters 
gražiai išryškintas kojas! Puiku! Aš pradedu būti visai patenkintas savo studijomis. Kad ir miestas čia, bet pavasaris kaišo savo 
snapą kiekvienoje krautuvių vitrinoje ir reiškiasi kiekviename gatvės metre. 
    Ak, tie raudoni batukai... Aš patenkintas savo uosle. Aš trinu iš džiaugsmo rankas. Kiekvieno doro darbo doras atpildas! 
Aš jaučiuos detektyvas, aptikęs pagaliau tą recidyvistą. 
    Einu ieškoti tokio pat kaip jos skaitomas laikraščio. Man, žymiam konferencijos dalyviui, jis reikalingas. 
    Uolumas pateisina priemones! 
    Laikraščio ieškojimas buvo gana uolus. Ponia, pastebėjusi svetimą žmogų, besitrainiojantį  taip įkyriai šalimais, savo laikraštį 
nubloškė į šalį, pati žvilgterėjo šaltai ir atsidėjusi. Toks brovimasis! Tai būta labai reprezentacinės ir visai gražios moteriškės. 
Valandėlę aš stovėjau iš nusistebėjimo visai praverta burna ir nieko nesakiau. Toks įsižiopliojimas mano vis dėlto galėjo reikšti: 
"A-a-a?" 
    Tai buvo mano žmona. 
    Ponia prašneko: 
    - Pagaliau suradau tave... - Ji numetė visai savo laikraštį ant žemės. 
    - Tu čia! O aš maniau - japonė. 
    - Japonė? Aš visuomet sakiau, kad žmonėms kongresai į sveikatą neišeina. 
    - Bet kokiu būdu tu čia? 
    - Kaip matai. 
    - Bet tas "kaip matai" man nieko nesako. 
    - Tu labai nuvargęs, mano kongresmene. 
    Ji artinosi prie manęs. Aš irgi labai džiaugiausi, ją sutikęs. 
    - Apie kokią japonę tu kalbi? Kokia japonė? Argi aš būčiau panaši į  japonę? 
    - Ne, aš maniau - batukai.  
    Žmona žvalgo savo batukus. 
    - Tau patinka mano batukai? Stebėtina, kad tu toks galantiškas pasidarei. Kaune tu nė nepastebėtum, nors ir tuziną batukų 
prisipirkčiau. 
    - Bet jie - tokie nepaprasti. 
    - Iš tikrųjų tu manai, nepaprasti? Nieko čia nepaprasto. - Ta naujiena ją džiugino. Bekraipydama ir iškeldama savo skaisčias 
kojas kiek aukščiau kelių, žvalgė jas. Aš net susikūprinau ir susikompromitavau. 
    - Žmonės... Atsargiau! 
    - Kokie čia "žmonės". Juk tau rodau kojines. Ir pirkinius. Kiekvienas doras vyras turi r ūpintis savo žmonos kojomis. Ir 
pirkiniais. 
    - Kojos priklauso juk tau! 
    - Vis dėlto - ne žmonėms. 



    Žmona ilgai kalbėjo apie privalumą pirkti daiktus užsienyje. Aš nieko neginčijau, galvojau vis dar apie ponią su raudonais 
batukais. Ausyse buvo tikras chanson sans paroles, bet galėjo būti įvykęs ir koks šmoteliukas tragikomedijos! 
    - Kaip tu čia atsiradai? - neišėjo vis man iš galvos. 
    - Visai paprastu būdu, paėmiau taksi ir atvykau. 
    - Ne! Būtent čia, aš manau, - Lozanoje? 
    - Irgi paprasčiausiu susisiekimo būdu. Traukiniu antra klase iš Leipcigo. Gailiuosi nepaėmusi lėktuvo. 
    Ji žaidė. Jis jautė, kad jis turės irgi pereiti į  daugiau frivolišką ir atpalaiduotą toną. Kaip pridera turistinei dienai užsienyje. Su 
moterimis negalima rimtai. 
    - Bet man atrodė, tu, būdama dar namie, norėjai keliauti kitur. 
    - Och Alfredai... Be Alfredo man ne gyvenimas. 
    - Bet kad aš Lozanoje, kaip sužinojai? 
    - Kartais ir ministerijoje išduoda nepaprastai didelių  įvykių paslaptis. Ir painformuoja suinteresuotų valdininkų žmonas, kad 
jie yra išvažiavę į kongresą. Reikia tik mažo gabumo. Visi žemai lenkiasi tau. Prašo neskubėti. Matyti, įgrisai. 
    - Ir sustojai būtinai mano viešbutyje? - negalėjau nurimti. 
    - Čia tai jau sutapimas! 
    - Ir batukai... 
    - Žinoma, truputį rizikinga išstatyti batukus priešais savo vyro numerį... Bet džiaukis, kad ne dvi poros. 
    Vyriausybė mano kongreso darbais liko patenkinta. 

DIENOS KANČIOS 

    Giedrus nedėldienio rytas. Saulutė patekėjo skaisti ir šviesi ir džiugina savo skaistumu ir gamtą, ir žmonių širdis. 
    Visur tyla. Girios ir pievos lyg užžavėtos. Retkarčiais atskrenda iš tolo neaiškūs žmonių balsai arba šuo suloja, ir vėl viskas 
skendi tylumoje. 
    Dar svirtis sucirpa arba varna karktelia ir tarsi nusigandusi nutraukia. Mi škai nei krust. Taip ramu, taip šventa visur lyg 
pasakoje. Sodžius. Sena bažnyčia. Iš bažnyčios tarsi iš po žemės išsiveržia tylūs ir rimti vargonų  garsai. Šventoriuje apie 
bažnyčią  žmonių  visai nėra. Už aptvėrimo matyti tik įvairiausių  važių  eilių  eilės. Kartais pasijudina arklys ir suskamba jo 
pakinkalų skambalas. Arkliai prunkščia ir godžiai peša šieną, jiems po kojų pamestą. Sodžius lyg užmigęs, nei vaikų lakstančių 
gatvėmis nematyti. 
    Staigu pradeda veržtis iš bažnyčios giesmė, banguojanti giesmė, plaukianti iš šimtų  krūtinių. Ji vis platesnėmis bangomis 
skleidžiasi, kyla vis aukštyn ir nuplaukia toli, toli. 
    Giesmei dar nenutilus, prasiveria bažnyčios durys. Iš pradžių  po vieną  plaukia žmonės, paskui viens už kito pro jas 
išsprunka, užsimauna kepures, sveikinasi, būreliais sustoję šnekinasi, juokauja. Jau visas šventorius žmonių užplūdo. Kas čia do 
judėjimas, klegesys, juokavimas! Čia svarstomi visokie klausimai, visokios naujienos. Girdėti pakvietimus ant alaus, į vestuves. 
Čia piršlys tariasi su jaunikiu. Čia uošvis su žentu linksmai juokauja. Vaikučiai, motiną už skvernų  traukdami, laibais balseliais 
saldainių  pirkti prašo. Žmonės juda, kruta. Pagaliau išsiskaido į  visas šalis. Šventorius netrukus lieka tuščias. Keliai užtai 
marguoja krutančiais, tamsiais taškais - tat žmonės skuba namo. Nors laukai sniegu apkloti, saulė  juokuoja, lyg žadėdama 
žmonėms netrukus pavasario stebuklus paskleisti. Jos spinduliai žaiste žaidžia plačiame slėnyje, žėrinčiam ledo kruopomis. 
Visur balta ir šviesu, kaip tik akimis pasiekti. 
    Einu... Tarsi atsidūriau kokioje stebuklingoje šalyje, kur nėra skausmų nei vargų. Sniego laukai aplinkui taip spindi, kad akys 
raibsta. Kelias čirška po kojomis. 
    Pro šalį staigu pralekia vienas, kitas važys. Ausis paliečia žmonių kalbos garsas, ir jau viskas vėl pranyko. 
    Kelias vingiuodamas įsisuka į  tamsų pušyną. Pušų šakos, sniego užklostytos, sveriasi žemyn, lyg kokių milžinų pirštai tęsiasi 
prie žemės. Mažos pušelės ir eglutės visai užsnigtos, iš po savo baltos apklodės žvalgosi tik keliomis žaliomis šakutėmis. 
Tolimoje skambalas graudžiai ėmė gausti, ir jo garsmas pasklido po visą  apielinkę. Sužvengė, suprunkštė arklys. Kaži kas 
važiuoja. Visai arti už savo nugaros užgirdau arklių kanopų bildesį  ir jau garsią skambalo gaidą. 
    Linksmai, garsiai pradundėjo pro šalį  du puikiu važiu. Ji!.. Ji... O Viešpatie!.. tarp jų... Ji matė mane! Ji pažvelgė  į mane! 
Tebestovi ji man akyse tokia skaisti, tokia nei šsakomai graži!.. Velyk negyventi... Ji matė  mane. Žiūrėjo į  mane. Jos 
stebuklingose akyse sužibo ta pažįstama ugnis... Bet ko gi? Meilės?.. Ką dar nori pasakyti tos akys, tos nesuprantamos akys? 
Gal, atsiminusios mudviejų praeities, reiškia užuojautą?.. Ne! Užuojautos nenoriu!.. Aš čia vienas tame kelyje! Vienui vienas!.. 
O tu... su jais... tu... ten... O mano brangioji! Tu mano deivė... Taip, tu visuomet mano, tu manyje, mano širdyje... 
    Ir motina ten draug su tavimi, ir piršlys, ir "jisai"... Ne, taip gyventi nebegaliu. Juk viskas pabaigta... O ateityje ilgas, liūdnas 
vargas... O tie žodžiai, baisūs tavo žodžiai... neduoda jie man nei trumpai valandai nurimti, kur tik nesislepiu, jie visur mane 
pasiveja: 
    - Atrasi kitą... Aš negaliu tėvų norams priešintis...  



    Bet meilė!.. Taip šventai tikėjau tavo meile, ir... Bet gal tu "jį" iš tiesų pamilai?.. O gal tie "jo" turtai sugriovė tą mūsų laimę... 
Ne! Tu taip neįstengtum pasielgti... Tik tėvai, tėvai... Bet kodėl tavo meilė nepergalėjo tėvų valios?! - "Kaimyne, supraskie, jog 
mūsų Stasė ne tau... ir nekliudyk jos laimei, nes..." - Senis užbaigė. Gal drąsos pritrūko ar žodžių nesurado... Taip... Jų namus 
pradėjo lankyti stambus dvarininkas. Ką gi sveria greta jo vargdienių  vaikas?.. O pasaulio bjaurumas! Ištikima širdis, jauna 
valia, darbščios rankos... neatsveria dvaro... Ir tu... tu... mano likimo skaisti žvaigždė... pametei, apleidai mane. Ar tu nejauti 
kiek laimės, kiek begalinės laimės buvo? Kokia viltis, kokios svajonės mums vainiką pynė! Neužmirština praeitis! Vasaros 
naktis. Mažas sodnelis. Aukštai, aukštai mirksi slėpingai mažutė  žvaigždelė  tamsiame dangaus skliaute. Mėnulio spinduliai 
glamonėja visą apielinkę. Vėjelis glosto man galvą, kaži ką tokio širdingo, jausmingo šnabždėdamas. Viskas nutilo. Viskas apie 
mane tarsi užmigo. Tik griežlė su savo čar čar šaukia iš netolimo lauko. Ir vėl taip tyla, toks ramumas ir vakaro vėsumas. Vėjas 
sušnabždino tik senų liepų viršūnes. Tyliai prasivėrė namelio durys. 
    Stasė! 
    Širdis krūtinėje tai alpsta, tai pašėlusiai plaka... krauju užpildama man veidą!.. 
    Sušlamėjo krūmai ties nameliu. Tyliai ji, tarsi mėnulio spinduliais plaukdama, artinasi. Tai skrenda už medžių, tai vėl išsineria. 
Žolė šlama. 
    - Tu... manoji... kaip aš tavęs laukiau!.. 
    Krūtinė dega, pajutusi prie savęs numylėtą. Lūpos geria karštų pabučiavimų  nežemišką saldumą. Ji nulenkia savo brangią 
galvelę ir priglaudžia prie mano peties. 
    - Myli?..- klausia jinai ir, nelaukdama atsakymo, dar didžiau prisiglaudžia. Jos šilkiniai plaukai kaitina man skruostą. 
    - O! myliu tave, Stasyte... amžius taip... 
    - Tu neapleisi manęs niekuomet. Draug vargą kelsime, draug laime džiaugsimės. 
    Tylu. Tik švelnas vėjelis supa ir bučiuoja rožes darželyje. 
    - Na gana. Reikia man bėgti. Senieji pasiges. 
    - O ne! Dar ne... Nebėk. Dar valandytę. Graudu be tavęs. 
    - Ne, negaliu ilgiau. Sudiev, Antanėli! Ir man taip gerai, oi gerai su tavim. 
    - Sudiev, rūtele mano!.. 
    Ir nuplaukė nuo manęs mėnulio spinduliais it sapnas apie laimę. Sušlamėjo tyliai krūmai. Tamsūs medžių šešėliai ją užstojo... 
Pranyko sodno gelmėse... 
    Apie mane dabar žiema ir rogių  kelias... Pušys... aukštos šakotos pušys su sniego užklostytomis šakomis auga iš abiejų 
pusių. Sniegas čirška po kojomis. Aš einu vienui vienas. Ji... praūžo linksmoje draugystėje... Ji juokėsi, žvalgėsi... 
    Man akyse tebestovi anas mažas sodnelis su žydinčiomis rožėmis... ir ji prie mano krūtinės. Ir aš tikrai žinau, kad tai nebuvo 
sapnas. Tačiau einu vienui vienas. Ir kelias iš pušyno bėga toli, toli ties manimi į platų, platų pasaulį. 

MARUTĖS VARGAI 

1 

    Giedros vasaros priešpiečiai. Kaitra... Saulė nuo žydro dangaus lieja savo karštą šviesą ant visko; ant medžių, ant laukų, ant 
pievų žalių, ant judančių laukuose žmonių. 
    Tyras dangus, jokio debesėlio. 
    Jokio atvėsio, nė to malonaus vasaros vėjelio. Ir medžiai, ir žmonės - viskas pailso, visiems sunku kvėpuoti. Paukščiai nutilo 
ir pasislėpė paunksmėje, kur kas galėjo. 
    Žemė nuo karščio garuoja, alsuoja. Pieva. Plati, žalia pieva, nuklota išdžiūvusio šieno pradalgėmis. Sukrauti keli kupečiai. 
Pievoje kruta marguliuoja žmonių būrys. Tai Vainora išsivarė visą savo šeimyną. Nuo mažo lig seno, visi čionai. 
    - Nėr ko su oru juokauti. Neduok Dieve lietaus! Viskas per nieką. 
    Visi gerai tą supranta ir dirba sušilę, kiek įgalėdami. Nebeskrenda dabar dainos tyliomis pievomis. Tik ret iš reto atsiliepia. 
Kas lyg nenorėdamas, lyg tingėdamas, ir vėlei tyka. 
    Vien grėbliai šniokščia, kemša ir valo pluoštą už pluošto. Išsivilkę vyrai let let suspėja vaduoti merginas ir plekuoti priverstas 
šieno krūvas. Nors ir negreitai, bet dygsta kupetis po kupečio. Nuvalyta pieva vis didyn, vis platyn lieka gryna, žalia. 
    - Pašėlusi kaitra. Bus jau turbūt lietaus, - pastebi Petras, jaunas vikrus vaikinas, šluostydamas rankove prakaituotą kaktą. 
    - Dievas tai žino... Na tik, vyrai, moters! Obria, obria... Pietūs nebetoli, - ragina pats šeimininkas, vilkdamas užsivertęs ant 
savęs baisų pleką šieno: tik kojos matytis. 
    Pietūs... Kas gi nelaukia tų pietų? Tos trumpos atsidūksėjimo valandėlės po sunkių darbų. 
    Laukdama dirba ir juodbruvė Marutė. 
    Nors jinai gerai nuvargusi, bet kažko atboja ir žengia taip tvirtai ir liuosai su kitais pirmyn. Jos veidas su šilęs, kakta 
prakaituota. Puikūs juodi Marutės plaukai, išsidraikę iš po sunkių kasų, slenka jai ant kaktos. Skruostai įkaitę dega. 



    Ak! Tie skruostai su linksmomis duobutėmis: tos žydros akelės it giedros žibuoklės! Kiek jumyse žavėjančios laimės, to 
kūdikiško linksmumo, lyg pavasario dienos giedroj saulužėj! 
    O kiek berneliams, pamačius Marutę, plaka širdis smarkiau, kyla audra sieloje! 
    Marutė pailso. Bet iš po kaktos - paslaptingose akelėse tai sužiba žaibeliai, tai skęsta rami laimužė... Akys jos tai juokiasi, 
tai žaidžia ir kalbasi su širdim. 
    O Marutės mintys toli šią valandą nuo tų kasdieninių vargų, nuo darbo, nuo šiurkščių žmonių. Ji skraido kažkur toli, kitam 
pasaulyje, danguje. 
    Nelengvas darbas nuo aušros lig vėlyvam vakarui ištampė  jos gyslas, džiovina jos burną, bet niekaip neįgali jos. Jinai vis 
šauni, jinai vis graži. Siela jos tvirta, nes visa esybe jos gyvena ir dega pirmos meil ės karščiu ir stebuklingomis meilės 
svajonėmis. 
    Jinai myli Petrą. 
    Kartkartėm begrėbdama Marutė atkreipia akis ir ilgai ilgai negali atitraukti jų nuo savo Petrelio. 
    Antai jis sukinėjasi grėbikų eilės pradžioje, štai stipriau už kitus prikopia prigrėbtąjį  šieną, tvarko grėbliu. Štai lenkiasi, jau 
velka didelę naštą. O, Petrelis jos drūts kaip jaunas ąžuolas, jis niekuomet nepavargsta, jis visuomet juokauja. 
    Na, tik ir gyvena jis vos dvidešimt penktą vasarėlę, todėl viskas linksmina jį, ir saulužė juokias meiliai. 
    Marutė dar nieko tikrai nežino, ar myli jis ją. Kas iš to, jei kartais taip meiliai kalba, kartais juokauja, kas iš to? Juk bernas ir 
su kiekviena taip pat. O Dievuliau brangus, kad jinai iš tikrųjų  išgirstų, ką sako jo širdis! Viską  atiduotų už tai! Kaip jinai jį 
mylėtų, visuomet būtų drauge kaip su balandėliu! Ak, kaip jinai jį myli! Oi, myli ir dabar! Bet Petras niekuomet nekalbėjo jai 
apie savo meilę. O kartais būdavo toks rūstus ir kartais šiurkščiai apsieidavo su ja. Na, juk iš tiesų ir vyras ne visuomet gali būti 
kaip koks ponaitis. Ai, jau tie ponaičiai!.. Ir šį, ir tą, ir tiek jau prikalba visokių žodžių. Tu jau ir tokia, tu ir šiokia - net galva 
gali apsisukti nuo tų kalbų, o kam jos vertos... Et, tik ant liežuvio... 
    Marutė suvis nenori mąstyti apie ponaičius, tikriau, apie ponaitį, bet mintys vis prašosi, nenustumiamos. 
    Kas gal rūpėti jai koks ten ponaitis? Juokai tik... Na, ir kas gi buvo galų gale? O kokia ji kvaila! Nieko nebuvo. Bet taip 
aiškus atsiminimas neduoda ramumo Marutei. 
    Tat buvo dar pernai vasarą. 
    Vieną  šiltą  subatvakarį, nuvargusi nuo rugių  kirtimo, Vainoro šeimyna susitarė važiuoti maudytis į  upę. Šeimininkas davė 
arklius. Ir visi važiavo. Važiavo ir ponaitis. Kaip buvo tąsyk linksma... kaip neseniai, regis, tas buvo, tartum vakar! Vežėjas, 
sėdėdamas ant gardelių, balsiai švilpavo ir rėkavo ant arklių. Arkliai kirto greitai risčia. Vežimas tarškėjo, ir nors pilnas, bet 
šokinėjo. Vežime visus baisiai kratė. Nuo gardelių slinko visi žemyn į  vežimą ir atgal. Rėkaudami ir dainuodami privažiavo lig 
upės kranto. 
    Palikę arklius sodžiuje ant kranto, garsiai kalbėdami ir dainuodami, skubiai ėjo visi per skardus ir lazdynus pas upę. 
    Dangus sutemo; liko toks juodas, baisus. Ir upė  ritosi juoda kaip tas dangus, kažką  amžino, nesuprantamo šniokštė, 
bangavo. Krantai tamsume neaiškiai apsibrėžė, lyg vienijosi su vandeniu ir sykiu plaukė. Vien lankūs karklai, vaizdingai nusvirę 
nuo kranto į  upę, glostė tamsų vandenį, siūbavo ir maudės. Kažkur tolumoje rėkavo ir plaukė vyrai. Marutė maudėsi netoli nuo 
juokaujančių ir linksmai kalbančių merginų. Gilus, švelnus upės vanduo apsupo baltą, šaunų Marutės kūną. Bangos kilnojo ją ir 
ant vandens paviršiaus skleidė jos juodas, ilgas, palaidžias kasas. Baltos lelijos, palengvėl linguodamos virš vilnių, glaudėsi prie 
jos jauno, gražaus kūno, lyg nenorėdamos visai nuo jos atsitraukti. 
    Ir karklai, ir vanduo, ir bangos siūbuojančios tyliai šnabždėjo Marutės dailią, bet draug baisią  ir įdomią pasaką, tartum 
geisdami užžavėti ją savo gražumu, lyg pasiilgę, lyg atradę Marutėje gražių gražiausių vandenų deivę. 
    Dangus liko kaskart juodesnis, rūstesnis ir šniokšdamas slinko vis artyn ir žemyn prie matušės žemelės. Marutė skubiai išlipo 
iš upės ir vilkosi baltus rūbus. 
    Kažkur toli toli vos girdimai sudundėjo griaustinis. 
    O go go gooo - skrido vyrų balsai palei upę, į visas puses. 
    - Skubėkit, merginos! Tuojau važiuosim, lietaus bus!.. - šūkaudamas ragino kažkas toje pusėje, kur maudėsi vyrai. 
    Linksmai šnekučiuodamos, greitai vilkosi merginos ir nuskubo prie laukiančių vyrų. 
    Iš tikrųjų šit tuojau tuojau bus lietaus, visi skubėjo eiti. 
    Merginos užtraukė kažkokią dainą apie pavasarį  ir lakštingalą. 
    Nebetoli sugrumėjo vieną, kitą sykį. Daina nutilo. 
    - Na, vyručiai, greičiau, juk sulis, - kažkas atsiliepė iš būrio. 
    Staiga dangų pervėrė spindinčios, laužytos žaibo vilyčios. 
    Dangus nušvito, ir žaibas apšvietė skubiai einančius žmones. Apšvietė ir Marutę, išsigandusią ir tokią  skaisčią, su lelijomis 
juoduose plaukuose. 
    Staiga čia pat krūmuose trenkė baisi perkūnija, lyg lūžo dangus, ir atbalsis griausmo traškėdamas slinko tolyn, lyg lūžo uolos, 
lyg poškėjo medžiai. 
    - Na, brač, ir smagiai trenkė, - atsiliepė senis Vainora.  



    Marutė nusigando, net kvapą užėmė. Tamsume kažkas šnabždėjo poterius, ir ta karšta ir tikra šios valandos malda dar 
labiau baugino Marutę ir neramumą joje kėlė. 
    Pradėjo smarkiai lyti; lietus ūždamas plaukė stambiais lašais. 
    Iš visų  pusių  žaibavo ir grumėjo be paliovos. Marutė bijojo. Jinai jautėsi tokia maža prieš galingą Dievą, it mažiausias 
vabalėlis. Šit šit, rodosi, Dievas tuojau trenks į  ją už jos nuodėmes, ir nieko nebeliks. Jai rodėsi, kad dabar jinai tokia silpna, be 
pagalbos, visų apleista. 
    - Marute, nesibijok... Aš čia... Te, apsisupk ploščiumi... Na, duokš ranką... 
    Marutė krūptelėjo. 
    Kažkas apsupo ją  lengvute drapana, tvirtai suspaudė  jos ranką, kaži kas taip švelniai ir karstai apvijo ranka jos liemen į. 
Nesuprato iš pradžios Marutė. 
    - Na, kas čia? Traukis!.. 
    - O, Marute, nešauk... Aš  čia, su tavim, tu mano gražus sapnas, rožyte dailioji,- kaži kas taip lengvai lengvai palytėjo 
karštomis lūpomis jos degantį veidą. Pažino jautrų balsą: tat buvo ponaitis. 
    - Leisk tamsta... Negerai... Dievas barsis... - priešinosi jinai dusliu, pertrauktu iš baimės ir nepasitikėjimo balsu.  
    Bet ponaitis dar tvirčiau prispaudė ją prie savęs. Marutė jau norėjo išsprukti ir nubėgti, bet netikėtai priešais sublizgo žaibas, 
ir kurtinantis griausmas nugąsdino ją, net sudrebėjo visa. Lyg norėjo raudoti... ir, visai nenumanydama, ką daranti, atšoko atgal 
ir glaudėsi pati prie ponaičio. 
    - Na, nesibijok, nusiramink... Tu, mano gražioji, kaip aš tave myliu. Ak! kokia tu puiki, kaip aniolėlis - ir tarp tų būrų! 
    Kokia tu skaisti, kaip rožė, kaip dangus, niekuomet negaliu atsižiūrėti, atsigėrėti tavimi.  
    Bučiavo, kalbėjo... 
    - Mariuk! Mariuk, grėbk dailiau, nepalik šieno, nėra čia paskui tavęs liokajų! - sušuko Vainora, praeidamas pro šalį 
Marutės su šieno našta. 
    Aukso sapnas dingo... 
    Marutė, suėmusi visas savo pajėgas, iš visos sveikatos stengėsi pavyti savo kaimynes ir grėbti švariau. Iš tiesų  grėbė 
nedailiai. Tik dabar jinai pasijuto baisiausiai nuvargusi: strėnas laužė, rankoms buvo sunku, - gyslos sutingo, ir pūslės ant delnų 
smailiai dūrė. 
    - O, kaip saulė aukštai, - stebisi linksmai Marutė, - tuojau turbūt pietūs. 
    "Dar pagrėbsiu porą pradalgių, - galvoja jinai, - šit lig anam antai samanotam akmeniui, tai jau ir subarškins pietums". 
    Oi Dieve, Dieve, kaip jinai ištroško gerti, taip sausina! Ne, jinai neis dar. Vėl šauks seimininkas, šit dar truputį  pagrėbs, 
paskui atsigers, o ten turbūt ir pietūs. 
    O rytoj šv. Jonas... Žadėjo visi važiuoti į Raseinius į atlaidus. Marutė svajoja, kaip ji dailiai rytoj pasipuoš. Na žinoma, dėvės 
tuos naujai pasiūtus gražius rūbus, į kasas įsipins rūteles, apsigobs baltu gobtūru, taip, - tuo baltu šilkiniu gobtūru (jisai jai taip 
pritinka), prisisegs prie naujų rūbų  raudonas rožes, dar pridės kelis žydinčius žirniukus ir važiuos sau kaip kokia panaitė. Už 
vežėją, žinoma, bus Petras. Ak, kaip bus gerai... Visai netikėtai sau ir kitiems Marutė uždainavo vieną  iš tų reikšmingų, širdingų 
lietuviškų dainų. Iš jos jaunos krūtinės veržėsi skambus meilės ir laimės balselis. 
    Jai pritarė kitos merginos. 
    Daina skambėjo ir skrido tyliais laukais, pievomis, atsimušdama į  tankias, ramias girias. Girios gėrėjos ir kartojo jos aidą. 
    - Na, tik žiūrėkite, ir merginos pradeda atkrusti,- juokiasi Petras. 
    - O jau vos galėjo parėplioti, skuzbezdos, - pritarė  jam pusbernis Vincukas. Bet tie taip atviri Vincuko žodžiai baisiai 
įpykdino arti grėbiančią seną Barbę. 
    - Eik tu, pamply, nemurmėjęs. Trys sprindžiai nuo žemės, ir jis mat: parėplioti... 
    - Pačiai pilve žarnas sutraukė, šunims ant blėkų išmesti, ir tai neės. 
    Abi pusi nesiliovė karščiuotis. 
    Ir gal tas karštas ginčas būtų  išsireiškęs smarkiau, jei nebūtų sustabdęs jo pats šeimininkas, ramindamas, kad "rytoj galėsite 
peštis, kiek tik valiosite". 
    Daina merginų nutilo. 
    Tik atbalsis plasnojo ten toli miškuose. 
    - Ar nežada atvažiuoti šiemet ponaitis? - užklausė Vainoros vienas senas, apžėlęs, neskusta barzda kumetis, lygindamas 
kupetį. 
    - Žadėjo, o Dievas jį žino. Mokslas... 
    - Na, o sakyk man, ponuli, kuom jau žada būti Kazelis? - įdomaudama įsikiša į kalbą bobelė, sena ponaičio auklė. 
    - Mat bobai, ir jai rūpi. Ugi kamarninku bus, - aiškino Vainora. 
    - Ve, brolau, kamarninku, girdi, - stebėjosi kumetinis. - Juk moksle įsivaręs, kiek tik negana, bet kamarninku būti, tai jau ne 
kožno galva išneš. Mačiau ir aš tą, tik seniai, dar dvare būdamas už piemenį, kas tas do kamarninkas. Atvažiavo toks ponas, 
guzikai tik blizga, žiba. Suvarė visą krūvą žmonių, žinoma, kur jam vienam sutraukti begalė laukų ant tos popieros, ant pleno, 



vadinasi. Laksto tarp visų, sukinėja tą savo žiūroną, žiūrinėja išsišiepęs ir viską užrašo. Ant rytojaus atnešė ir tą pleną, toks 
išmargintas... Visas dvaras, sako, čionai. Va galva! 
    - Mokslas... - iš gilumos atrėmė Vainora. 
    - Sako, plenas, plenas, o be supratimo. O tu j į  padaryk, šit būsi galva. Dabar ta potograpija... Andai sūnus, katras iš 
Amerikos, vis kalba ir kalba: "Eiva, tėte, pas žydą potograpijos traukti". Na, manau, bandysiu, jei žmogus taip nori, ar šiaip, ar 
taip jau senatvė. Prieš nueinant pas tą  žydą, truputį  įkaušome dėl visa ko. Atėjome ir pas tas potograpijas. Sūnus pirmas 
atsisėdo prieš kažkokią kerėblą su stiklais, užkeitė koją ant kojos, atsilošė, užrūkė papierosą. Na, manau, prapuls sūnus: taip 
jis šaipos, taip jis kraipos, kad tik visą nesutrauktų  į tą potograpiją. Velnias žino, kur ten subraškėjo toje kerėbloje. Sūnus tuoj 
atsistojo, na, sako, dabar, tėte, sėskis. Na, manau sau, juk išlaikiau, kaip mūsų  kalvis dantį  traukė, tai gal ir čia išlaikysiu. 
Apsvilins, ma jį bala! Juk tik vyras esu. Sėdžiu kaip negyvas ir laukiu: "Na, tik linksmiau, juokis, tėte", - šaukia sūnus. Kad tave 
šunys kur papjautų su savo linksmumu, manau sau: "Kelkis, tėvai, jau gatava", - vadina sūnus. "Tfu! Spjauti ant tos žydiškos 
nosies. O kada ta smarvė trauks?" - klausiu aš sūnaus. "Eiva namo, jau gatava". - "Je, taip ir eisiu namo po tų traukinių, vesk 
vėlei pas Lozorių". Kitą nedėlią atneša sūnus tas potograpijas. Kaip išlieta! Ir galva! Ir šnervės, ir sūnus juokiasi, ir papierosą 
dar neužmiršo, padlos, numuliavoti. Šit, sako, potograpijos, lengva pasakyti... Na, ir pagedęs daiktas, kaip tu ten gali nutraukti. 
    - Na, ir meluoti moki, senis, kaip pasamdyts, - juokiasi Vainora. 
    - Va ir meluoti jau! Rytoj pasiimu ir atnešu visas potograpijas. 
    - O vis mokslas...- stebisi pats Vainora. 
    Taip kalbasi sau ramiai du senu pažįstamu, ir abu viršuoja kupečius ir triūsia apie juos. 
    Begrėbdama sykiu su kitais, vėlei prisiartino prie šnekančių  sena auklė, išgirdus, jog ponas su kumečiu dar kalba apie 
mokslus, pati tam prijausdama, vėlei įsikišo į pašneką, - tai taip jai rūpi Kazelis. 
    - Taigi ir aš sakau, mokytam žmogui visur gerai, ar tau pasirašyti, ar įskaityti, jau nieks nesusuks. Ar tu vargamistra, ar tu 
monopolščiku, ar advokatu - visur pritiksi ir viską gali. 
    - Phi!.. Tai rods advokatų, ko nematė boba. O man rodos, pone, jog mūsiškiui ponaičiui nebedaug jau reikia lig kunigui. 
    - Kur negalės... Bet, sako, nenorįs. Et, vėjai galvoj, o galų gale - kaip sau nori. Juk, po tiesa, ir kunigo pelnas sumažėjo, tai 
ne pirma. O dar priviso tų cicilikų, marijavitų, visokių mandragalvių. Sunku kunigui dabar, tai ne pirma. Vienas nesmagumas... 
    - Dievas duos, uždirbs ir be kunigystės! - linksmina senis kumetis savo poną. 
    Ilgai dar kalbėjos tiedu senu pažįstamu, galima sakyti, draugu; užjautė viens kitą, na, ir, žinoma, suprato viens kitą. 
    Marutė  vis grėbė  sykiu su kitais. Buvo nuvargusi, bet laikėsi taip jaunai, šauniai. Seniai paliko užpakaly ir tą  samanotą 
akmenį, užgrėbė už plevėsuojančio sakomis beržo, o tų pietų kaip nėr, taip nėr. 
    Pagaliau jinai ir užmiršo apie juos. 
    Iš pašnekos pono su kumečiu Marutė išgirdo, jog žada atvažiuoti ponaitis. 
    "Nelabasis jį čia neša..." - tarė ji sau. Bet pagaliau, ką jai tai rūpi. Ponaitis, ponaitis... Tevažiuoja, kur jam reikia. 
    Ne, ji visai nekalta, kaip lelija. Ji myli savo Petrel į. O dievužiau brangus! Kaip jį  ji myli! Kaip ji būtų  linksma, kad tikrai 
žinotų, ar myli jis ją. Šit, rodos, tąsyk nevalgius būtų, kad tik su juo sėdėtų, šnekėtųs, jo geltonus plaukus dėsteliotų. Ak, koks 
jis vikrus, gražus! Kaip ji mylėtų  jį! Dailiai dailiai aptaisytų: išaustų gražaus čerkeso su mažais langeliais, marškinius išskalbtų 
taip baltai, gražiai sušukuotų jam plaukus (jisai pats nemoka) ir eitų sau sykiu į bažnyčią. Visos jai pavydėtų... 
    - Na, tik žiūrėkite... Tai vyras kaip pipiras su pietumis ateina, - linksmai prasijuokė Petras. 
    Iš tikrųjų  takeliu, apšviestu saulės, tarp siūbuojančių  rugių, eina dvi mažos žmogystos. Tat pono vaikai: berniokas su dideliu 
brylium, sesutė jo nusmukusia nuo galvos skepetaite, su plevėsuojančiais ore gelsvais plaukais. 
    Pamačius ateinančius, visiems lyg padaugėjo jėgų, lyg papūtė  švelnus vėjelis. Grėbti buvo lengviau, ir grėbė visi kur kas 
linksmiau. 
    O vaikas skubiai kuteno, įsuko jau į pievą. 
    Abu buvo įginkluoti ir apsunkinti gausia našta - pietumis. Berniokas stipriai žengė  pirmas. Per pečius buvo perkeistos 
nutįsusios terbos, iš katrų kyšojo šaukštai. Rankose jis nešė atkišęs didelį bliūdą košės. 
    Mergaitė gi, gerokai pasilikus nuo savo brolio, sunkiai tempė abiejose rankose du puodus pieno. 
    Su dideliu vargu perlipo jie tvorą ir buvo jau čia, prie grėbikų. 
    Pastatę  visus daiktus ant nugrėbtosios pievelės, vaikai nubėgo pas moteris. Berniokas, su dideliu vargu ištraukdamas iš 
ankštų kišenių, dalijo įsirpusias ankstyvas vyšnias. Dalijo visiems: Barbei, Marutei ir senai auklei. 
    - Tai gerumas to ponaičio, - visi gyrė bernioką. 
    - Ryto reiks parvežti iš Raseinių... Na, ką nori? 
    - Arkliuką...- tarė tvirtai berniokas. 
    - Na, o tau, Onyte? 
    - O man jau cukielkų... 
    - Tai man vyras, boboms neša, o vyrams tai ne, - juokavo Petras. 
    Berniokas sumišo ir nežinojo, ką atsakyti. 



    - Norėtum, negausi, - skardžiai juokėsi Marutė.  
    Visi dar grėbė, lyg nematę tų brangių indų. Pagalios pats jau šeimininkas neiškentėjęs pašaukė pietų. 
    - Na, vyrai mūrai, gana! Moters, baikit, eisme pietauti! 
    Senesnieji, lyg nenorėdami, iš lėto smaigė  savo grėblius į  pievą; kitas bakstė grėbliu kupetį, dabindamas jį. Jaunieji gi, 
linksmai šnekučiuodami, tuoj viską metė. Vincukas šokinėdamas leidėsi bėgti pirma visų prie bliūdų, balsiai šaukdamas: uha u-
ha-ha! Jis jau norėjo pasukti iš to linksmumo Barbę, prabėgdamas pro šalį, bet ta parodė grėbliu ore tokį  daug reiškiantį 
ženklą, nuo katro Vincuko karštis truputį atšalo. 
    Visi susėdo ir apgulė bliūdus. 
    Pietus valgė mažai kalbėdami, nežiopsodami, na, ir, žinoma, skaniai. 
    Vincukas dar surado laiką pagirti, kad duona didžiai švelni esanti, na, ir glemžė už du. 
    Bet Barbė išreiškė tuojau priešingą pažiūrą apie duoną. 
    - Šnervuoja da mat, pilvūzas, su savo gardumais. Duona sužlibus, šuo neįkąs, o jis "švelni". Paduok tau skujų, ir tas turbūt 
supustum dabar. Švelni...- tyčiodamasi karščiavosi Barbė. Nėr ko kalbėti, kad ir Vincukas nepasidavė, nors burna buvo 
prikimšta ir smarkiai kramtė, šaukė erzindamas, kiek įgalėjo. 
    Dievas žino, kuo būtų užsibaigęs tas viskas, kad pats Vainora laiku nebūtų pertraukęs to ginčo gana tvirtu būdu. 
    Jau visi papietavo; norėjo truputį  atsikvėpti, pasilsėti, viens prigulė, kits kimšo pypkę, kiti dar smagiai ūturiavo, tik staiga 
dangus pradėjo niauktis, liko neatsargu, visi skubiai pašoko prie darbo. Vienas kraštas dangaus pasidarė  tamsiai mėlynas, 
juodavo. Giedra saulė dingo. Liko vėsu. Visi skubėjo, bėginėdami viršavo kupečius, grėbė. Debesis šniokšdamas slinko tiesiog 
ant grėbikų. Visi vilko, kimšo ir krovė kupetvertas šieno. Papūtė staigus vėjelis. Sušlamėjo, mušdamiesi viens į  kitą, apušies 
drebantys lapai. Ir vėlei drūtas vėjas gausdamas lėkė  ant visko, taršydamas šieną, puolė ant kupečių, vertė nuo jų  didelius 
sluoksnius žemyn, lenkė medžių šakas, glaudė prie žemės jaunus berželius, maudėsi rugių banguojančioje jūroje. Nenaudėlis 
ritino brylius žemėn, nuversdamas juos nuo grėbikų galvų, taršė jų plaukus, traukė taip pat gobtuvus, pūsdamas suko sijonus. 
    Juodas debesis ūžė. Sutemo. Nukrito keli stambūs lašai, ir staiga pasipylė gausus lietus, vėjo blaškomas. 
    Visi ūmai bėgo pasislėpti, kur kas galėjo. Marutė, užsitraukusi ant galvos savo ploną nažutką, greitai bėgo pas senąjį beržą. 
Sunkiai dūsaudama, puolė prie aukštojo kupečio, į  užuovėjos pusę, ir glaudėsi arti prie šieno. Lietus čionai nedaug ją galėjo 
pasiekti. Taip jai buvo čia lengva tarp kvepiančio šieno, tarp lietaus ūžimo. Taip ramu sėdėti, ilsėtis, jog ir pasijudinti noro 
nebuvo. 
    Tik jos pilna, graži krūtinė, aptempta striuke, aukštai bangavo nuo greitojo bėgimo. 
    Taip buvo gerai, taip liuosai čionai, ir mintys lyg pavasario sapnas skraidė apie ją. 
    Marutė sėdėjo, nejudėjo, ar ji mąstė? Pati nežinojo. 
    Tik štai netikėtai kas šust iš po šono, ir ji glėbyje... 
    - Na, mergužėle, ar nebijai lietaus?..  
    Marutė krūptelėjo. 
    - Ak!... Kaip išgąsdinai... 
    Tat buvo Petras. 
    Viskas buvo taip netikėtai, kad iš pradžių Marutė mažką suprato. 
    Dabar širdis tvaksėjo, jautė, kad čia jos brangusis, taip arti, kažką tyliai šnabžda į ausį  ir glaudžia ją prie savęs... 
    Ji taip švelniai stengėsi išsiliuosuoti ir atsitraukti nuo Petro degančios krūtinės, bet darė tai taip netvirtai, užžavėta kažkokios 
galingos spėkos. - Leisk... Petreli... 
    - Et! Bobiška mada! Kur jau eisi per lietų? Štai sermėga, slinkis arčiau, juk sulis. 
    Ir Petras apsupo ją savo sermėga. 
    Marutė  ir Petras, apsupti viena sermėga ir giliai pasislėpę  į  šieno kupetį  nuo lietaus, glaudėsi vis arčiau viens prie kito. Jų 
lūpos susiliejo į  vieną begalinį bučiavimą. Marutė visa, kas pasaulyje, užmiršo šią valandą. Petras tik jautė ugnį  tos taip karštos, 
stamantrios Marutės krūtinės... 
    O lietus vis lijo. Lietus šnabždėjo kažką graudingai. Danguje iškilo spalvinga laumės juosta. 
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    - Pašėlusi tamsuma... Pats ilgauodegis galėtų kojas išsisukinti...- kažkas tyliai murmėjo tamsume ant aukšto ir graibė ranka 
paliepio sienas, turbūt norėdamas surasti duris. Pagalios girdėti buvo šiuršėjimas rankos palei duris ir klibinimas durų rankelės. 
Uždaryta. 
    - Ei, Marute... Marut. Aš  čia... Leisk!..- Tyla. Nė  žodelio.- Na, juk nemiegi, žinau... Atidaryk... Bet niekas neatsakė. 
Netrukus vėl girdėti buvo, kaip pamažu baldė duris. 
    - Na, atidaryk, tu mano gražioji gėlele... 
    - Kas ten? - tyliai užklausė iš paliepio. 



    - Aš. Aš... Ponaitis... Kazimieras... 
    - Ko tamstai reikia nuo manęs? - atsiliepė Marutė iš anapus durų drebančiu balsu. 
    - Na, tik leisk. Tu mano miela Marute. Nesipriešink. Aš taip tave myliu. Taip myliu. 
    - Bevelytum tamsta niekų netauzyti. Gėdykis... 
    - Na, ko taip išpuikėjai? Juk, rodos, pernai geresnė buvai... 
    - O, nevargink tamsta manęs su tomis savo kalbomis. Eik sau toliau nuo manęs. 
    - Na, tik iš tikrųjų, nebūk tokia nenauda! Juk nieko blogo nepadarysiu... Na, tik leisk, Marute... Štai atnešiau saldainių... 
    Atidaryk... 
    - O, nesibaladok nakčia tamsta... vis tiek neleisiu. Nereikia man jokių tamstos dovanų... O ne, ne... Atsitrauk tik tamsta... 
    - Šit neatsitrauksiu, per naktį stovėsiu... 
    - O stovėk tamsta, kiek tik nori... 
    - Na, tai likis su savo...- norėjo sakyti kvailumu ir jau buvo bežengiąs eiti, bet susilaikė. 
    - Na, Marute, paukštyte tu mano, nesipriešink, leisk, nebūk tokia jau kietaširdė! Juk smagiau bus sykiu! Šit sau 
pasikalbėsiva! Na, ir tau bus geriau, atsargiau. Juk ant to aukšto taip baisiai vaidinasi, aš pats... 
    - Tik šiandien vaidinasi. 
    - Na, tai neįsileisi? 
    - Ne. 
    - Tai jau paskutinis tavo žodis? 
    - Paskutinis. 
    - Na, ar ne kvailumas mergos? - murmėjo įpykęs ponaitis. - Na, palauk, o jei aš nupirksiu gražius gražius karolius? Šit 
tokius ilgus raudonus ir da... 
    - Labanaktis! Gana trankytis nakčia, rytoj sušniuręs būsi. 
    - Tfu... Prakeikta merga... Tas geltonplaukis geresnis mat...  
    Piktai nusispjovė, eidamas aukštu; taip netikėtai ir labai apsirikęs, ponaitis širdijos dar ir keikė visus gyvus ir mirusius. 
    Grabaliodamas priėjo prie lipynių. Tyliai pradėjo lipti, girdėti buvo, kaip paskiau pasprūdo, paslydo ir susibaladojo. Bet vėl 
tuoj susigriebė, trinktelėjo durimis iš vidaus, ir viskas nutilo. 

    Marutė išsimušė iš miego. Kaip tik nuo jos atsikabino ponaitis, ji atsidarė duris ir tylomis nulipo nuo aukšto. 
    - Et, kvailys!.. "Karolius nupirksiu"... Labai man jų reikia... Na, nepyktų Petrelis, tas mano balandėlis...- Ji skubiai ir tyliai 
nužengė lipynėmis. Patylomis atidarė duris ir buvo jau kieme. Čionai buvo taip šviesu nuo mėnesienos... Žvaigždės mirkčiojo 
ant blaivaus dangaus... Visas pasaulis miegojo. Buvo tylu... Tik keli aukšti, rymojantys jovarai sergėjo baltai apšviestus namus. 
Nė jokio garso niekur... Marutė skubiai ėjo takeliu, vinkšnomis apsodintu. Kokia ji graži dabar! Jos akys, tos didžios akys, 
buvo pilnos gyvenimo ir reikšmės. Ilgi palaidi plaukai nuo greito ėjimo plevėsavo ore. Jos krūtinė, pilna jaunos meilės ir ugnies, 
nerimavo. Ji išėjo iš po vinkšnų paunksmės ir pasuko į žalią pievelę. Mėnulis apšvietė ją visą ir darė ją dar gražesnę - it kūdikio 
sapnas. 
    Švelnutis, šiltas vėjelis, paglostęs jos plaukus, nubučiavęs jos veidą, nulėkė, šiuršėdamas lapus, tolyn, į  laukus, į girią. 
    Sugirgždėjo daržinės durys... Ji apsidairė... Petrelio nebuvo prie durų... Turbūt jau pamigo pavargęs... Ji palipo ant šieno, 
ten viename krašte girdėti buvo drūtas knarkimas. Marutė prisiartino. Petras taip saldžiai miegojo. Ji klūpodama, pasirėrnusi 
ant rankų, įdėmiai žiūrėjo į  jį, visą apšviestą mėnulio spindulių srovės, kuri skverbėsi pro platų sienos plyšį. 
    "Nežadinsiu... Pavargo... O vis aš kalta..." Ir ji ilgai į  jį žiūrėjo, negalėdama atsitraukti nuo brangaus jai reginio. Taip jai buvo 
gerai. Visur taip ramu. Niekas nekliudė jai gėrėtis juomi. Marutė švelniai glostė jo plaukus, tuos taip gelsvus ir išsidraikiusius 
plaukus. 
    Petras giliai atsiduso ir staiga atsisėdo, trindamas ranka kaktą ir akis. 
    - Na, ko taip vėlai?.. Ką tik užmigau... Juk jau ir keltis veikiai... 
    - Taip... jau... užtrukau, - netvirtu balsu teisinosi Marutė. 
    - O-a-cha-a-cha... cha, - pasigėrėdamas žiovavo Petras. - Na, nėr kada marmaliuoti. Gulkis. Rytoj bebadysi nosimi... 
Nemigus... 
    - Paspėsim. Išsimiegosime, gražumėli tu mano, gerasis tu mano... 
    Marutė  beglamonėdama apėmė  savo rankelėmis jo kaklą, ir jie abudu pavirto. Veikiai viskas nutilo. Bet Marut ė  dar 
nemiegojo, ir tamsume spindėjo jos tamsios akys. Bet sunkus dienos darbas pergalėjo ir ją. Kraujas nuo pavargimo taip lėtai 
plaukia gyslose; sąnariai gelia ir ilsis; taip pasidarė kūne gera, šilta. Mintys liko tokios neaiškios, painiojosi. Galų  gale ramus 
miegas palytėjo savo sparnais Marutę, pertraukė jos mintį  ir užmigdė ją savo dangiškais sapnais. 
    Tyli naktis... Graži naktis... 
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    Į Vainorų  kambarį mėnulis liejo savo baltą  šviesą, mesdamas lango darkytą  išvaizdą  ant grindų. Pro langą matyti tankus 
obelų sodas. Kambaryje trošku ir karšta. Ant suolelio nenusivilkęs miega Vainora, mažą pagalvinę po galvos pasikišęs. Miegas 
jo, matyti, labai sveikas ir tvirtas. Jis visai nejaučia nei musių, prilindusių  jam į  gerklę, nei tų  nenaudėlių, juodų  kadriliečių, 
įsisiurbusių  jam į  kaklą. Iš jo gerklės išsiveržia su švilpimu ypatingas knarkimas. Jis pučia ir prunkščia pro nosį  ir ūsus. Kitam 
kambariukyje guli pažįstami mums vaikai. Berniokas, nusispardęs užklodę, ir jo sesuo, pasidėjusi rankelę po galva. Tiek daug 
jie prisilakstę  per dieną, tiek prisivažinėjo, tiek prinešiojo pietų  ir pavakarių, kad už vakarienės jau neišlaikė  ir užmigo 
bevalgydami. Veideliai abiejų  tokie nušvitę, ramūs, ir galbūt jie sapnuoja apie aniolėlius su lengvučiais sidabro rūbais, su 
dideliais baltais mosuojančiais sparnais, sapnuoja apie dėdes, duodančius jiems daug daug saldainių, apie riestainius ir 
medauninkus, kuriuos parveža tėtė jiems iš mugės. 
    Jie gyvena tuomi svajonių  laiku, kada vargai tokie neilgi, kada diena per trumpa linksmam žaidimui, kada saulutė  taip 
neišsakomai linksmai šypsosi ir maudo visus vaikučius savo spinduliuose. 
    Miega visi. Tik rūpestinga Vainorienė negali dar užmigti, nors ir neankstybas jau laikas. Rūpestingos mintys apie ūkį, apie 
savo šeimyną, apie darbus neduoda jai ramumo. Ji atsilo šusi ant pagalvio, laikydama rankose ilg ą  juodą  rožančių, 
pašnabždomis prašo Dievo malonės. 
    - Šventa Marija, motin... 
    Šnabžda ji su atsidūksėjimu karts nuo karto garsiau, ir jos duslus balsas skleidžiasi kambario tylume. 
    Ilgai meldžiasi Vainorienė  ir pati turbūt nežino, kelintą  sykį  varo aplinkui rožančių. Kartais visai nepasaugo, kaip mintis 
atsitolina nuo poterių, ir svarsto visai kita ką. 
    "Kaži, kas pasidarė tai baltakaktei, tokia buvo pieninga karvė, o dabar visai užtrūko ir, rodos, truputį  skundžiasi paskutine 
koja. Tai turbūt tas senis piemuo užvijo, ne kitaip jau. Pasigadino jau žmonės, niekam neverti... Tik žiūri, kaip šeimininkui 
padaryti kokią pragaištį." 
    "Oi, tas sūnelis, neperšaltų  tik: užsimanė  sode gulėti. Na, kas tai matė  gulėti ant oro... ar vėjelis, ar lietus, tuoj liga. Na, 
tesižino, kaip nori. Juk greitai žada išvažiuoti į mokslus jau. Privargs, kiek tik gana. Oi, jau tie mokslai... Taip jau, rodos, Dievo 
meldžiau, kad išeitų  į kunigus. Ne. O kaip būtų gražu, kaip palinksmintų senatvėj, kad pamatyčiau savo sūnelį  su arnotu prie 
mišių  šventų. Šit garsiai garsiai gieda ir laiko Dievą  rankoje, o visi žmonės lenkiasi, lenkiasi. Ne, neišlaikyčiau turbūt ašarų 
neliejusi... O viskas kitaip išėjo. Matyti, jau tokia Dievo valia..." 
    Vainorienė dar ilgai mąstė  ir rūpinosi, tik staiga atsiminė, kad nuklydo nuo poterių, ir atsidūsėjusi iš naujo pradėjo kalbėti 
rožančių už popiežių šventą, už vėles čyščiuje kenčiančias, už daug daug ką nesuspėjo dar šiandien pasimelsti. 
    Vainorienė dar ilgai nemiegojo. 
    Kambaryje buvo karšta, tylu, Viskas lyg užmirė, tik musė nesiliovė zvimbusi. 
    Suurzgė kažkur šuva. 
    Vainorienė atidžiai klausėsi, 
    Lyg kas kalbėjo virš lubų, 
    Staiga seklyčios lubos baisiai pradėjo tratėti, traškėti nakties tylumoje. Kažkas sudundėjo ant lipynių. 
    "Pasiuto jau turbūt žmonės... Na, kas tai matė per kiaurą naktį  trankytis. Nei gėdos, nei ko... Tai tas... Petras... Taip, taip. 
Juk man sakė, nemelavo, kad Mariukė siunta su juo. Na, ir aš pati suprantu... Jau taip negalima... Reikia pačiam pasakyti. Per 
naktis nemiega, velnią tik linksmina, na, koks jau gali būti darbas nemigus"... 
    Vainorienė ilgokai mąsto, ar sakyti vyrui, ar ne. Galų gale ryžosi pati eiti perspėti. 
    "Och... Pasileido žmonės... Visai pasigadino..." 
    Ilgai ji ieško degtukų, bet niekur negali jų surasti. 
    "Na, čia pat padėjau prie savęs ir nėra... turbūt jau pats pagriebė, berūkydamas vakare". 
    Graibinėdama patamsiais, ant stalo niekaip negali surasti degtuk ų. Ir lyg tyčia nukrito blėkinis bliūdelis, nustumtas 
Vainorienės alkūne, ir prie pat šeimininko pagalvio. 
    Ilgas tarškėjimas. 
    - A velnias? Kas čia baladojas? - pašoko staiga pats. - Na, ko, boba, valkiojies?.. Bala žino, ko nemiegi ir kitiems neduodi 
užmigti... 
    - Ieškau užsižibinti. Šit norėjau lipti Mariukės peržiūrėti, - kalbėjo Vainorienė, lyg išsigandusi netikėtai pažadinusi vyrą. 
    - Na, kokiam biesui jos tau prireikia nakčia?.. 
    - Tu nieko nežiūri, tik parpi pilvą  ištempęs, viską ant manęs suverti: Mariukė per naktis trankos, nemiega, tai jau nerūpi, tu 
to... 
    - O lįsk į  uodegą  su savo Mariuke, - rūsčiai tarė Vainora, vėlei išsitempdamas ant guolio ir užsitraukdamas ant galvos 
trinyčius. 
    - Tu vis taip... Toks jau neišmanėlis... Kas jau do šeimininkas, kad negalėtum nė  žodžio pasakyti, pamokyti. O koks jų 
darbas, pats matai. Per naktis nemiega, o dieną snaudžia. Viens nedirbs, kits nedirbs, o algą dėlto mokėk... 



    Vainora, pasislėpęs po trinyčiais, atsimerkęs vieną akį, ilgai kentėjo tą verkšlenančią kalbą ir jau jau drūčiai rengėsi susibarti, 
tik staiga suprato bobą iš tikro šventą teisybę kalbant. 
    "Jė. Vienas nedirbs, kitas nedirbs, per naktį sius, o jiems mokėk..." 
    - Na, na, ilsėkis, boba... Aš pats nueisiu. - Tuoj ir išėjo. 
    - A, pasileido žmonės. Visai pasileido...- ilgai murmėjo Vainorienė, eidama gulti ir taisydamasi patogiau savo patalynėje. 
    Vainora užlipo ant aukšto, bet, nieko neberadęs, nuėjo į  tuščią  arklidę. Ko? Jis žinojo ko. Priėjo atsargiai, kad 
nesusibaladotų  prie stovinčio ten vežimo, atrišo kaklininkus nuo dyselio, sulenkė  juos ir, suspaudęs rankoj, skubiai nuėjo... 
mokyti. Eidamas pro šalį šulinio, pamirkė kaklininkus lovyje. Užlipo ant šieno. Apsidairė... 
    "Ė, šėtonai, kur sulindo..." Ir iš visų jėgų užnešė kaklininkais per kūną dar miegančiam Petrui. Ir tuojau dar ir dar, ir dar. 
    Iš baisaus skausmo Petras pašoko apsvaigęs ir, nieko nesuprasdamas, traukėsi tolyn. 
    - Aš jums parodysiu, kaip knistis po šieną...- rėkė  iš visos gerklės Vainora, ir tuojau pasipylė visa keiksmų srovė. Jo auka 
dabar liko Marutė... Ir kanapiniai skaudūs kaklininkai, valdomi žmogaus pasiutimo, giliai kirto ir brai žė  jos jauną  kūną, 
suteikdami nežmoniškus skausmus... Ir jinai ūmai pašoko, suriko nesavo balsu, suklupo ir vėlei pašoko. Vainora keikdamas 
mušė, ir kirtis už kirčio krito baisiai ant jos galvos, krūtinės, rankų. 
    Šauksmas, keiksmas, riksmas, kirčių žimbėjimas, baisus klyksmas, - viskas susimaišė  į vieną pragarišką balsą, kursai galėtų 
kiekvienam suspausti širdį. 
    - Tuojau man namo, rupūžės, - rėkė Vainora užkimusiu iš pasiutimo balsu. - Aš jums parodysiu, prakeikta dvasia...- šaukė 
jau pailsęs ir atlyžęs iš pirmo piktumo. 
    "Velniai!"- garsiai dūsuodamas pro nosį, lipo jis žemyn. Pamatęs pro atviras duris, kad dangaus pakraštys pradeda žibėti 
raudona spalva, suriko visa gerkle: 
    - Į  darbą man tuojau... Aš jums pr...- sutrenkė  garsiai durimis. Viskas nutilo, Marė  ir Petras - abudu stovėjo ilgai 
nesijudindami. Marutė  springo nuo karčių ašarų, raudojo nuo sopulių, skaudos ir gėdos. Pagaliau, užsidėjus rankomis akis, 
pilnas karčiausių ašarų, tyliai išėjo pro duris. 
    Buvo dar tamsu. Ant dangaus jau degė aušrinė. Kilo nuo pievų ūkai. Paukščiai skardžiai dainavo rytinę giesmę... tekančios 
saulės giesmę. 
    Prasidėjo nelaiminga diena. Pusryčiai. Kone visi jau susirinko, tik Petras dar užtruko prie arklių. Visi tyliai valgė lauke po 
šakotu kaštanu. Marutė, lyg pasislėpusi, atsisėdusi ant gryčios slenksčio, srėbė bulvienę. Ji visai nenorėjo šiandien valgyti, bet 
draug nenorėjo gadinti tvarkos. 
    Tai nebebuvo ta linksma gyva mergina. Sėdėjo sulinkusi, žemai užsileidusi gobtuvą ant kaktos. Kaklas vienam šone buvo 
mėlynas, įtinęs. Liūdnos mintys kaip žiemos lediniai vėjai siaubė  jos karštoje galvoje. Ji lyg buvo užsirūstinusi ant Petro, kurs 
net apginti jos nuo skriaudos ir mušimo negalėjo. Ji jautė, kaip kone visi badė  ją  savo šaltais reginiais ir neprijautimu, net 
bjaurėjosi, ypač moterys. Širdį  jos draskė  ir degino gėda, ir jai rodėsi, kad ji kažkam prasikalto, kad baisiai nuodėmingo ir 
šlykštaus kažką padariusi. "O ne, ne aš, tik žmonės daro bjaurumą", - prieštaravo jos širdies balsas. Nelaimei savo atsiminė, 
jog šiandien žadėjo ateiti pas ponią jos motina daržų  ravėti. Bent taip prižadėjo. Na, kaip ji dabar pažiūrės į akis motinai, kaip 
ji ją sutiks? Ai! Taip negerai, Taip skauda širdis. 
    Visi jau žinojo apie nakties atsitikimą. Praeidami pro šalį Marutės, šnairomis žiūrėjo į  ją. Prie stalo nors ir kalbėjosi visi, bet 
lyg ko trūko. Nebuvo girdėti nei tų paprastų linksmų kalbų, nei juokų, jei ir buvo, tai tokie nuobodūs, nelinksmi. Senis piemuo 
kalbėjo šiandien daugiau kaip visuomet. Jis pasakojo apie kažkokį sapną, pasakojo apie savo kojų skaudulį. 
    - Et, išgis, dėduk, lig vestuvių! Bet ar ne dėduks šokinėjai taip smagiai šiandien nakčia ant šieno? Turbūt iš to ir koja 
susopo? - klausė Vincukas, lyg nieko blogo nemąstąs. 
    - O greit, greit, vaikeli, - atsakė senis, neišgirdęs, ką sako Vincukas. 
    Kai kurie nusijuokė iš to nesusipratimo. Marutė, nors toli sėdėjo, bet išgirdo ir paraudo iš piktumo ir gėdos. 
    Įsikišo ir Barbė: 
    - Pusk tik, pamply! Mat, paršo galas, ir kišasi kur neklausiamas. 
    - O tu, mano Barbute! Senatvė  turbūt ir tau, kad nematei, kaip šiandien katinas čirpino dvi žiurkes daržinėje... Abiejų 
kažkur nematyt... 
    Bet staiga Vincuką  taip smagiai kažkas kvaktelėjo į  kuprą, net žvangtelėjo, paskui į  antausius, net ugnis pasibėrė  iš akių. 
Prieš Vincuką stovėjo įsiutęs nuo nakties Petras. 
    - Maučat! - suriko Petras, gavęs ant ko išpilti savo nuoskaudą, trenkdamas kumščiu į stalą. - Liežuvis niežti, tai atbukinsiu! - 
piktai tarė jisai, sėsdamas už stalo, ir pradėjo šnerviuodamas ir patylomis valgyti. Vincukas išbalęs nutilo lyg nebylys. Visi jau 
pabaigė valgyti ir skirstės į  visas šalis. Už stalo beliko vienas Petras ir mergina, kuri stalą valė, blokšdama plutas ir žieves į 
sterblę. 
    Taip blogai prasidėjo ta nelinksma diena. Greitai visi i šsiskirstė  į laukus. Marutė, atsitraukus nuo kitų, norėjo užsimiršti 
sunkiame darbe. Dirbo, kiek įgalėjo, bet skaudžios mintys slogino jos sielą. 
    Prieš pietus tikrai atėjo Marutės motina ir, išgirdusi nuo ponios atsitikimą apie "mokslą" daržinėje, nėmaž nustebo ir pradėjo 



dėkoti poniai, bučiuodama jai rankas: 
    - Ačiū  jau, poniute, kad suklydėlių  neapleidžiat ir sergstat. Tai man sutvėrimas! Nei gėdos, nei nieko... Na, te man tik 
pasirodo, aš jai, padlai... A! Gerai, pasiutėle, tik maža turbūt davė  da... Juk vaikas, savo vaikas, o pati kail į  išnersiu už 
kvailybę. Jauna da, devyniolikos metų, sakyk man tamsta - išperti gerai nugarą gyvatei tai... 
    Ilgai kalbėjosi abi motinos apie reikalingumą vaikams tėviškos pasargos. 
    Parėjus pietums, teko ir Marutei nuo motinos, bet ne taip jau baisiai, kaip buvo žadėjusi ir kaip tikėjosi pati Marutė. 
    Plūdo iš tikro, bet sulig "kailio nėrimo" nepriėjo. 
    Lig vakarui viskas nutilo, ir visi lyg apsijaukė su nauju Marutės padėjimu. 
    Eidama gulti, ir Marutė  lyg atsiduso laisviau, tik karštos, širdingos pasiguodimo ir maldos ašaros ritosi per skruostus., 
Sunėrusi rankas, klūpodama, nuleidusi galvą ant patalo, ilgai ilgai, kažkaip nepaprastai meldėsi ji, ašaros pačios byrėjo, kol 
neišraudojo savo vargų ir skriaudų, kol neišdilo erškėčiai širdyje. Marutei pasijuto geriau, lengviau... 
    Jos dvasia nurimo, ir veikiai užmigo ji taip ramiai ir lengvai kaip laimingas kūdikis. 
    Lyg nebūta visai jokių vargų jos gyvenime... 
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    Kalėdos. Giedra saulėta dienelė. Vainoros sodyboje ramu, nes šiandien mažkas beliko namie. Kas išėjo viešėtis pas 
gimines, kas pas tėvus, o kits ir visai atsisakė  toliau tarnauti. O pagaliau ir pats Vainora su savi škiais išvažiavo šiandien į 
bažnyčią. Vienas Petras beliko namų saugoti. Visur tylu, lyg būtų  visi išmirę. Tik saulutė šviečia. Petras pamažu triūsia, juda 
apie gyvulius. Pripylė vandens į  lovį, paleido gyvulius, pagirdė ir vėlei pririšo. Kol prinešiojo kratinio, tai gerai įšilo. Bet kažko 
taip susirūpinęs, vaikščioja dirbdamas lyg nesavas, vis tai ką marma, tai svarsto. Toks rūstus, su nuleistais antakiais. 
    "Je, susipainiok tik sykį su merga, tai velnias ir išeis... smaugte pasmaugs visokie vargai... Ir nelabasis mane stūmė  į tą balą.. 
Juk lindo, pati lindo kaip gyvatė kokia, ir išėjo... Valkiojasi dabar su pilvu. O kas atsakys? Aš. O, prakeikta dvasia..." 
    Petras atnešė šieno pleką, užmetė arklius, paspyrė gulintį  kumeliuką. Nelinksmos mintys neatsitraukė nuo jo, taip griaužte ir 
griaužė. 
    Jis atsisėdo arklidėje ant kaladės. Prikimšo pypkę, užrūkė, nusispjovė piktai ir vėlei užsitraukė. Jis kovojo. Jo blaivios akys 
degė. 
    "Na, juk gera mergina, nėr ką sakyti, ir graži, ir darbšti, tiesa, gera... Na, o kur jau su ja lįsi?.. į kumečius? Ne. Da, rodos, 
galva laikos ant pečių. Kad jie visi nesulauktų! Vesiu mat aš, nersiu sau virvę ant kaklo... Kaipgi... Laukit jūs..." 
    Petras lyg vejamas greitai atsistojo ir nuėjo nešti naują pleką. 
    Taip, Marutė buvo nėščia, ji tikrai jautėsi tokia. Ji baisėjosi pasekmių, negalėjo įsivaizdinti, kas bus, ir net stengėsi negalvoti 
apie ateitį: gal viskas apsieis geruoju, ji lyg laukė kažkokių stebuklų. 
    Kartais baimingai apreikšdavo ji tai Petrui. Petras taip negerai pažiūrėdavo į  ją tuomet. Nieko nepasakydavo ir, sučiaupęs 
lūpas, nueidavo paprastai tolyn, palikdamas ją vieną bestovinčią. 
    Abudu jautė, jog nėra ko gero laukti, jog bus audra ar kas panašaus. Jautė tai ir pašaliečiai ir tarškėjo be paliovos. 
    Petrui nė  į mintį  neatėjo Marutę vesti. Pirma, dar jis toks jaunas, o antra, vedus vieni vargai: "Tik syk į  vesk, apsikrausi 
vaikais trims eilėms apie krosnį! O paskui tik dirbk ir dirbk lig kruvinui prakaitui". Žino jis tai... Ne. Petras norėjo dar pamatyti 
platų pasaulį, užsidirbti daug pinigų. Na, o kam tąsyk vesti? 
    Šiandien tas klausimas, taip svarbus jo gyvenime, kilo su nauja galia, ir Petras suprato, jog ilgiau t ęsti negalima ir reikia 
neatidėliojant išrišti jį. 
    Ir Petras galų gale nusprendė kažką daryti. Bet dvasia jo nenurimo. 
    Petras dar triūsė, atnešė naują pleką, privertė ėdžias, mėgino kažką pašvilpoti kaip visuomet, bet nieko nebeišėjo. 
    Už arklidės sienos sutarškėjo šlajukai, kas nors ten greitai važiavo ir balsiai kalbėjo. 
    Tat pagrįžo Vainora su pačia ir sykiu Marutė. Jis buvo šiandien truputį  įkaušęs ir bevažiuodamas taip smagiai juokavo, kad 
Vainorienė ir Marutė trūko juokais iš jo pasakojimo. Vainora pavedė arklį Petrui. Jis dargi nupirko taboko Petrui, girdi, už ką 
šeimininkavo namie. Visi nuėjo į vidų. 
    Petras, kinkydamas arklį, vis mąstė, ar skolinti nuo Marutės pinigų, ar ne. Lyg būtų  negera, bjauru. Na, o neskolinus, iš 
kurgi gavus? Neatneš lapė ant uodegos. O kaip jam apsieiti be reikalingų pinigų? Kitaip neišeina, reikia skolinti. Petras žinojo 
kam. 
    Marutė, taip linksma kaip ta saulutė ant dangaus, įėjo į  klėtelę sudėti savo rūbų. Šiandien ji visai užmiršo savo padėjima, 
savo ateitį, žmonių  liežuvius. Priėjo prie savo skrynios, didelės, žalios, mamutės jai paliktos, išdabintos baltomis eglaitėmis su 
raudonais obuoliais ir tvirtai senobiškai apkaustytos. Atidarant skrynią, garsiai suzimbė  jutrina. Marutė atvožė  viršų, kursai 
buvo išlipytas šventųjų  paveikslais, piešiniais iš laikraščių  ir dideliu pragaro paveikslu su baisiai degančia derva ir putojančiu 
ugnyje šalčiu. 
    Marutė, linksmai niūniuodama dainelę, dėstė savo šventadienius rūbus, savo maldaknygę, žiūrinėjo, vartė visokius gobtuvus, 



kaspinus ir ilgai negalėjo atitraukti akių nuo vieno puikaus šilkinio gobtuvo. Ak, kaip jis jai buvo malonus! Tiek sukėlė saldžių 
atminimų. Tai Petrelis dar vasarą, per šv. Joną, Raseiniuose nupirko... 
    - Kraitį žiūri? 
    Marutė nepasergėjo, kai į klėtį įėjo Petras. 
    - Įsižiūrėjau... O, tu viens šiandien namie, balandėli mano, paukštelėli, - linksmai prašneko ji, artindamasi prie jo. - Na, ko 
toks liūdnas, karvelėli mano? - klausė ji su užuojauta, žiūrėdama jam į akis. 
    - Et, niekis... Marut, - tarė jisai po valandžiukės,- ar nepaskolintum man penkiolika rublių? Juk gavai... 
    - Vaje tu mano!..- nustebo iš tikrųjų ji. - Ar ne dvarą žadi pirkti?.. Kad, Petreli... nežinau jau. Juk aš tau viską viską, ką tik 
turiu, duočiau, bet ką mama pasakys. Na, ir kam tau tiek pinigų, juk pats paėmei tiek daug algos? 
    - Et, reikalai... Skolos. Ką motina?.. atiduosiu,- tikrino, įbedęs akis į žemę. 
    Marutė atsikėlė ir pradėjo ieškoti pinigų po drapanų, pagaliau ištraukė rūpestingai suvyniotus į baltą nosinę. 
    - Aš eisiu į vaišes,- tarė Petras, pažvelgęs savo gražiomis nuliūdusiomis akimis. 
    - Kur? - sušuko nustebusi Marutė. 
    - Į vaišes pas tėvus. 
    - Na, balandėli mano, kada gi sugrįši?.. O man vienai prisieis būti. Kaip aš tavęs lauksiu pareinant, tik neviešėk jau ilgai! 
Kada žadi eiti? 
    - O tuojau, tik nueisiu pas poną. 
    - Tuojau! Na, jei reikia, tai eik. Tai skubink, juk toli namai, sutems. 
    Ji padavė jam pinigus. Abu tuojau išėjo iš klėties. 
    Marutė lydėjo savo mylimą. Ji visuomet tai darė, neveizėdama į nieką, o vien tik klausydama karštai mylinčios širdies balso, 
ir tie persiskyrimai, nors ir ne ilgam laikui, matyti, prisieidavo jai sunkiai. Jie ėjo viens greta kito, tai ramiai kalbėdami, tai ilgai 
tylėdami. 
    Temo. Saulė  jau leidosi už žalių  eglynų, už sniego laukų. Ir paskutiniai spinduliai besileidžiančios saulės atsimušė  tuose 
plačiuose sniego laukuose kažkokiomis keistomis, tamsiomis, melsvai raudonomis spalvomis. Viskas rymojo, tik sniegas 
čirškėjo po jų kojomis. 
    Buvo šalta. Marutės skruostai įkaito nuo šalčio. Ji šią valandą  išrodė  tokia tvirta, pritraukianti, tokia daili. Petras ilgai ilgai 
pažiūrėjo į  ją. 
    - Užteks, Marute, - tarė jis neramus.- Ačiū tau, Marele, už ką lydėjai! Ačiū už viską! Lik sveika, laiminga! 
    Jis karštai prispaudė jos rankeles, karštai priglaudė ir ilgai ilgai bučiavo. 
    - Laikas... 
    Bet Marutė dar neleido, taip karštai širdingai bučiavo jį, ir jis neišlaikė, taip tvirtai suspaudė ją, taip meiliai bučiavo, kalbėjo 
ir ilgai dar taip stovėjo tarp tamsių laukų. 
    Atsisveikino. 
    - Sudiev!.. Sudiev, Marute! - tarė paskutinį sykį Petras, ir jo tos dailios reikšmingos akys lyg buvo pilnos ašarų, ir veidas lyg 
sudrėko. 
    Ne, ji tamsume turbūt apsiriko. Jos Petrelis niekuomet negali verkti. Petras dingo tamsiame miške ir nuėjo, kad... nebegrįžtų 
daugiau į  tas prigimtas vietas. 
    Marutė dar ilgai stovėjo vietoje, jai buvo gera, linksma nuo to nepaprasto taip jautraus atsisveikinimo. 
    Saulė jau seniai nusileido. 
    Tarp girios medžių mirksėjo raudoni žiburėliai. 
    Marutė keliavo viena namo. 
    Ant dangaus užsidegė kelios žvaigždutės. 
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    Praėjo Kalėdos. Vainora turi jau bemaž visą  šeimyną. Jau pradėjo dirbti po švenčių. Šiandien klojime birbia kuliamoji 
mašina. Petro dar nėra, bet visi tikisi, jog greitai pareis. "Užtruko žmogus pas tėvus". Dirba klojime ir Marutė. Visiems jau 
aišku, kas atsitiko jai. Na, ir žinoma, kalba visi ir svarsto jos padėjimą be galo. Ir tankiai tenka nelaimingai šlykštūs žvelgesiai, 
begėdiški žmonių pasityčiojimai ir retai, oi, kaip retai pasigailėjimo ar užuojautos žodžiai. 
    Šiandien ypač jai buvo negerai, kojos lyg pakirstos. Marutė buvo baisiai atsimainiusi. Iš ryto šeimininkė norėjo, kad Marutė 
pasiliktų  namie, bet pats užtikrino, kad "velnias negriebs", ir išvarė kulti. Marutė jautėsi lyg visa sutraukyta: šakė  su šiaudais 
buvo tiesiog nepakeliama ir kaži kodėl drabužiai per daug šildė. Ji stengėsi visai nemanyti apie savo negalę. Dirbo iš paskutinių 
jėgų  ir vis tebelaukė  pereinant Petro. Laukia ir vilias. Nors karts nuo karto kyla joje neai škus neramumas, neišsitikėjimo 
jausmas. Kažkoks nesuprantamas balsas rodo, kad ne viskas taip yra, kaip spėja visi, ramino ji save. 
    "Na, dievužiau brangus, kam pareikėjo jau tiek daug pinigų, juk niekuomet nė puse žodžio apie kokias skolas?.. Ir tai ilgai 



nepareina. Ak, Dieve, Dieve..." Ir liūdo Marutė. Bet tuoj varė šalin nuo savęs tas juodas mintis. "Pareis, šit šiandien turbūt 
pietums pareis". Kaip ji jo pasiilgo, kaip ji džiaugsis, pamačiusi jį pareinant! Toks įkaitęs nuo šalčio, ūsai ir blakstienos šarmoti. 
Tuojau kalbėsis, klausinės. 
    - Rugių! - karts nuo karto rėkė Vainora tarp mašinos ūžimo. 
    Tat pastigo rugių Vainorai leisti į mašiną. Davikas bėginėja tąsyk kaip padūkęs. 
    Vainora visuomet pats leisdavo. 
    "E, prileisk tuos kvailius, tai tau ir mašiną sugadins, ir čiupinėsis kaip negyvi, o kiti dykaus. Vargas su jais. Velyk pačiam". 
    Na, ir dirbo sušilęs, visas dulkėtas, pilkas. 
    Marutė vis grėbstė ir grėbstė šake šiaudus, išspjautus mašinos, kuri po pat ausimi garsiai staugė. 
    Bet Marutė lyg nieko nejuto. 
    Mintys tokios neaiškios painiojos. Ir drabužiai, rodos, visai nestori, bet taip šildo, kaitina ir tokie sunkūs ir visai netinka prie 
darbo, tik kliudo. 
    Šiek tiek linksmina ją dar mintis, jog pietūs nebetoli, kad pamačius Petrą, - galvoja dar, ir versdama stūmė ir stūmė vis 
šiaudus. 
    - Ai, - taip jai negerai pasidarė, sužaliavo akyse, taip pikta ant širdies, lyg vemti verčia, taip silpna, taip silpna... Šit tuoj, kad 
galėtų atsigultų ant minkšto balto pagalvio, užsidengtų, sušiltų, gerai apšiltų, ir būtų taip tylu, lengva. Ok! Kaip jai šalta dabar! 
    - N-a-o-o-o! B-ė-ė-ri! - už sienos rėkia ant arklių Vincukas ir nuolat švilpauja visokiomis dainomis. 
    Žieminis vėjas, pagriebęs jo balsą, skrido plačiais laukais ir siaubiančiomis lauke pūgomis. 
    Mašina vis ūžė. 
    Marutei rodėsi, kad neišlaikys, tuoj tuoj pavirs. Bet dirbo. Rodosi, per amžius prisieis jai kilnoti šiaudus sopančiomis 
gyslomis. 
    Atėjo pagaliau į klojimą pati Vainorienė pažiūrėti, ar daug prikūlė, ir saukė visus pietauti. 
    - St-o-ok, stok! - šaukė iš visos gerklės Vainora Vincukui pro sienoje išpjautą langelį. 
    - Fiu-u-o-ut, - švilpė pratęsdamas Vincukas, stabdydamas arklius. - Č-č-č... Tpr... 
    Mašina vis lėčiau kaukė, subirbė dar porą sykių ir visai nutilo. 
    - Na, tai dėkui Dievui, pabaigėm, - tarė Vainora. Jo balsas nustojus ūžti mašinai, išrodė toks keistas ir garsus. 
    Pradėjo kalbėti, triūsti, šluoti, bet Marutė nieko negirdėjo. Ji svyruodama ėjo į  gryčią. Vėjas aplinkui jos siaubė ir dūmė 
sniegą. 
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    Mažas kambarėlis. Tamsu. Trošku. Guli viena Marutė, baisiai kentėdama ir kūnu, ir dvasia. Kambaryje visai tylu. Tik už 
krosnies be paliovos čirškia svirplys. Lauke baisiai pusto. 
    Už sienos, kitame kambaryje, girdėti, kaip šneka žmonės. Girdėti, kaip veja pančius, kaip brūžuoja juos apie vagį, kad 
išbirtų spaliai. Senis piemuo kažką įdomaus pasakoja apie senovę, apie savo baudžiavą. 
    Marutė klausos, ir sopuliai lyg nustoja. Tiek daug tas senis pripasakoja per ištisus vakarus apie ponus, apie baudžiavą, apie 
lenkmetį  ir rusų kariuomenę. 
    Pasakodamas jis lyg atgyja, atsimena savo gyvenimą, savo pažįstamus, ir liūdna jam darosi gyventi su nauja karta, kuri jo jau 
nebesupranta. 
    Už sienos vis kalbasi. Marutė klausos. 
    Marutė negalėjo kelintą naktį užmigt, sopuliai ją kankino. 
    Ir dabar Marutė guli su atvertomis akimis. Čirškia vien svirplys už krosnies. 
    Mintis kažkur klajoja. 
    "Serga turbūt mano Petrelis, nepareina. Ai, tas mano gerasis! Na, kur jis dabar? Gal eina kur per mi šką, per tokį  tamsų 
mišką. Taip baisiai pusto, ir jis klimpsta sniege. Pailso, o užpakalyje kaukia ir vejasi vilkai, tik žiburėliai jų  akių matytis. Jis 
bėga, vis bėga nuo jų, vis virsta, negali kvapo pagauti nuo nuovargio. Jau pavijo viens baisiai išsižiojęs... Ne, ne, juk nėra vilkų, 
tas taip sau galvoje pasivaidino". 
    Marutė įtraukė orą pro dantis, taip jai šalta, lyg būtų visai neužsiklota. 
    Sugirgždi durys. 
    Įėjo Barbė su balana, nešdama valgį. Ji tankiausiai aplankydavo sergančią. Balanos šviesa akino Marutės akis, pripratusias 
prie tamsumo. 
    - Na, kelkis, mergele, štai atnešiau pasidrūtint. Na, ar sopa kas? 
    - Ačiū jau..Ach... sunku... 
    - O tu nepasiduok ligai, šit sau kelkis ir valgyk. Juk jau galėjai išalkti. 
    Marutė iš lėto pradeda keltis, staiga šoka, pervėrė dieglys. 



    Šiaip taip atsisėdo, atsiremdama į pagalvį. Veidas išblyškęs. Akys įdubusios. Sunkiai dūsauja. 
    Barbora padavė jai pieno stiklinę. 
    Marutė atsrėbė vieną gurkšnį, norėjo kitą, bet pastatė atgal: pienas buvo neskanus, toks kartus, burnoj negerai. 
    - Širdis nepriima... O tu nežiūrėk ligos, sveika, valgyk, - ramino Barbė, rūpestingai užklostinėdama Marutę. 
    - Ne jau...- uždususiu balsu šnabždėjo Marutė. 
    - Pažiūriu aš, lyg ta, lyg ne ta. Ak tu, blogduše mano, ką su tavimi padarė tie... 
    - Ar neparėjo kartais Petras?..- tyliai paklausė Marutė. 
    - Lauk...- rūsčiai tarė  Barbė, braukdama įdegusią  balaną  į krosnį, tik žiežirbos pasipylė. - Valkiojas kur nors... 
Begirtuokliauja, o nežino, kad čia serga. O, tie Dievo sutvėrimai! Po sausu beržu visus... Et, nesirūpink, užmik. Leisk, aš 
užklosiu geriau. Ponia žadėjo atnešti aviečių, išgersi, sušilsi, ir bus lengviau. 
    Barbė užklostinėjo, arti prie kūno priglaudinėjo užklodį  ir nuraminusi išėjo. Kambaryje vėl liko tamsu. 
    Svirplys jau nečirškėjo. Už lango dar labiau siautė audra, kaukdama visokiais balsais. Krosnyje beldėsi juškos. Gryčioj 
dabar turbūt valgė vakarienę. Girdėti buvo, kaip barškino šaukštais, siurbė, kramtė, juokavo. 
    Marutė lyg užsimiršo trumpai valandžiukei. 
    Paskui vėlei mintys pradėjo skrajoti, bet mintys tokios neaiškios, painios. 
    Ten, kertėje, priešais save, išvydo stovintį  Petrą. O toks išbalęs, o toks nuliūdęs, su nuleista ant krūtinės galva. Nieko 
nesakė. Paskui tas įstabus reginys pradėjo tirpti, nykti. Liko baltas platus laukas, užklotas sniegu. Ant jo šokinėja, vaikščioja ir 
ganosi vienos garbiniuotos avutės. Paskui laukas persikeitė  į kažkokį  šviesų  išpuoštą kambarį. Vos ji panorėjo tą kambarį 
apžiūrėti, jis pradėjo augti, platintis lig begalei, net baisu darėsi, ir tuoj vėl ėmė mažėti mažyn mažyn, jau visai ankštas, net galva 
jame neįtilptų. Paskui tamsu, nieko nebeliko, ir Marutė nudundėjo į bedugnes. Ji nieko nebejautė. 
    Kiek laiko ji taip išbuvo, nežinojo. 
    Staiga pradėjo ūžti ausyse, lyg šviesu akyse pasidarė, kažin kas kažką nesuprantamo kalbėjo prie pat jos. 
    Pagaliau ji visai atbudo. 
    - Na, dėkui Dievui, atbusta jau - Marut, Marut... Kas pasidarė? Jau pusvalandį  žadiname, o tu nė krust! Ar bloga? Ko taip 
žiūri?.. Na, te, išgerk vaistų... 
    Prieš ją  stovėjo nusiminusios ponia, laikydama kok į  skystimą  stiklinėje, ir Barbė. Švietė  sproginėdama balana, įkišta į 
krosnies plyšį. Marutė dar aiškiai to viso neįžiūrėjo. 
    - Vandens...- paprašė ji vos girdimu balsu. 
    - Na, kas matė, vaikeli, dabar vandens prie tokio baisiausio drugio? - švelniai kalbėjo ponia. - Šit, šit išgerk, Marutėle, 
liepos žiedų, tai yra labai sveika. Šit aviečių su arbata, bus lengviau. Na, palauk, aš padėsiu atsikelti. 
    Marutė ragavo tų vaistų, iš tikro lyg būtų geriau. Dabar ji viską supranta, ką kalba ir kas darosi aplinkui, tik taip silpna, net 
kalbėti sunku, tiesiog negalima. 
    Ponia atsisėdo prie kojų, o Barbė padėjo jai gerti. 
    - Ar taip bloga buvo, vaikeli? - klausė ponia. 
    - Miegojau turbūt... 
    - Na, kas tik ir pasidarė? Taip baisiai klajojai, taip jau nežmoniškai krėtė drugys. Reikės jau sakyti pačiam, kad pasiųstų pas 
daktarą... 
    Kažkas staiga sutrenkė durimis ten gryčioje, už sienos, apdaužė kojas į žemę, turbūt snieguotas, ir greitai pagarbino Dievą. 
    - Ant amžių amžinųjų... Na, tik žiūrėkite, per tokias pusnis boba drožė, ir taip vėlai... 
    - Kurgi neisi? Kurgi nebėgsi?.. Kentėk dabar už ją... Kur ta ragana yra? 
    - Kas? Ko taip rūstauji? 
    - Ugi duktė!.. Ta prakeiktėlė,- šaukė kažkas už sienos. 
    Ten pradėjo kažką šnabždėti. 
    Marutė tuojau viską suprato: tat motina, ir ją stabdo žmonės. 
    - Ne, jau nekalbėkit man... Ta pasiutėlė, pakarti maža. Na, a girdėjote tik, žmonės? Penkiolika rublių  visai numesti ant 
niekų... A? Aš jai... Gyva nebliks... 
    Kažkas už sienos beldėsi kojomis, šnarėjo, dūsavo sunkiai, pagaliau staiga susibaldė  durys, į  ligonio kambariuką  įpuolė 
įsiutusi motina. 
    - A, štai... Na, tu ragana, ragana! Kur buvo prots kišti tam velniui pinigus? A?! Ū-ū-ū, aš tave tuoj...  
    Ir lindo tiesiog prie ligonio, bet ją sulaikė ponia: 
    - Susimildama! Ką darai? 
    - Na, palauk tu man, nutversiu!.. Nutversiu!.. Na kaipgi, poniute? Penkiolika rublių tam pasiutėliui... 
    - Mama... Atiduos! - silpnu balsu pratarė Marutė. 
    - Atiduos... Ak! Tu kvaile, kvaile... Gaudyk vėją lauke... Na, ar žinai tu, kad jis išvažiavo?..- vis šaukė motina. 
    - Kur? - klausė baisėdamasi Marutė. 



    - Ugi į Ameriką... 
    - Ką mama sakai! Tai neteisybė! - suriko Marutė perveriančiu širdį balsu ir staiga keldamasi. 
    - Jei žydas sakė, tai teisybė! Išvažiavo...  
    Marutė, griebdamasi už krūtinės, balta it drobė, sužlibo be žado lovoje. Visi persigando. Pradėjo gaivinti, bet viskas veltui. 
    - Padvėsi tu be tų penkiolika rublių!.. Nemato, kad žmogus serga. Ne. Pripuolė it plėšikas su peiliu... Nei gėdos, nei ką. O 
dar sena žmona...- barė Barbė nusigandusią motiną. 
    Bet jau ir barti nebereikėjo. Motina baisiai nusigando ir raudojo. 
    Kambaryje prisirinko pilna žmonių. 
    Kiekvienas skubėjo pritarti kokį  nors būdą atgaivinti apsilpusią, bet Marulė kaip krito, taip gulėjo nesijudindama, - visai 
balta, it numirusi. 
    Jau kai kurie pradėjo manyti, kad nebegyva, bet kūnas dar neatšalo ir kraujas lyg plakė dar gyslose. 
    Uždegė grabnyčią. 
    Jau sugrįžo nuo gydytojo, nesurado namie. 
    Tuojau nupleškėjo pas kunigą, netrukus parvežė  jį, bet ir kunigas negalėjo nieko nei patarti, nei išklausyti išpažinties. Kai 
kurie kambaryje verkė, kai kurie šnabždėjo poterius. 
    Visi laukė ar šiokio, ar tokio galo. O lauke baisiai pustė ir kaukė vėjas, daužydamas kažkur langenyčią. Į rytą baisiausiuose 
sopuliuose Marutė gimdė tokį mažą ir tokį silpną kūdikį. 
    Pati buvo taip susopusi, taip silpna. Nesijudino, vien tik galėjo akis atvožti. 
    Praėjo keletas tų  tamsių žieminių dienelių. Marutė lyg pradėjo atsikvėpti, atgyti. Bet negailestingas gyvenimas prirengė naują 
smūgį nelaimingai Marutei: vieną vakarą rado kūdikį... negyvą. 
    Kas darėsi su Marute, sunku ir pasakyti, taip kankinosi, taip raudojo, įžeista nelaimingų  dienų  paskutinio kirčio, jog jau, 
rodos, ir ašarų pristigo, ir jau širdis daugiau negalėtų kentėti. 
    Žmonės nusiminė ir šnekėjo apie kūdikio myrį. Tarp ko kito pasklido ir negeros kalbos. 
    Gandas apie atsitikimą stebėtinai greitai pasiekė raudonsiūlius. 
    Ūmu laiku atvažiavo urėdnikas, išgąsdinęs savo netikėtu pribuvimu vaikus iš visos apylinkės, ir patį Vainorą taip įbaugino, 
jog žmogus vos paspėjo apsisukti su vaišėmis ponui valdininkui. 
    Urėdnikas klausinėjo visus apie mirtį kūdikio, klausė ir sergančios. Negavęs iš jos jokio atsakymo, lyg norėjo kažką  ištarti, 
susekti, bet nieko ypatingo nepatyrė. Pagaliau tą sustingusį kūdikio lavoną  įdėjo į dėžę, kurioje pirm vinys buvo nupirktos, ir 
užkalė. 
    Ir ta dėžė su parašu "Tilmans-Kovno" buvo tai mažai nelaimingai esybei karstu, tam kūdikiui, įžengusiam jau į kitą pasaulį. 
    Niekas nesitikėjo, kad Marutė atsikeltų, ir visi tik laukė paskutinės valandos, budėdami tai vienas, tai kitas. 
    Bet nei raudos, nei sopuliai, nei kančios neįveikė tos taip karštos širdies. Ji dar iš lėto tvaksėjo. 
    Marutė išgijo. 

GYVENIMAS 

    Juozuks džiaugės išsprukęs ant gatvės. Jis nebėgo greitai, kaip jam prisakė  kelissyk ir grūmojo jo šeimininkas Kuzma 
Petrovičius, valdytojas ne per didelės batų  dirbtuvėlės. Juozukas keliavo sau iš palengvo, jausdamas tikru ponu čionai ant 
savęs. Laikas nuo laiko jis užsižiopsodavo kur ilgiau, jei pamatydavo ką  įdomesnio. O praeidamas pro šalį  keptuvės ar kitos 
kokios krautuvės valgio, Juozuks neiškentėdavo, kad neužsilaikius ir nepastovėjus gerą valandžiukę; lyg traukte traukė kas prie 
lango. Ir jis, įbedęs smalsiai savo užmiegotas ar užraudotas akeles į  tą  užžavėtą  langą, ilgai, ilgai žiūrėdavo ir lyg visas 
persikeisdavo; lyg tapdavo aukštesnis, suvelti plaukai lyg dailiai susidėliodavo, o akelėse pradėdavo žibėti kažkokia slaptingoji 
nepaisoma ugnelė. 
    "Ir tokios krūvos duonos. Vis ant lentynų... Pyragai... Baltučiai tokie... Ne, aš jau velig imčiau šmotą  tos juodosios 
duonutės... Dievužiau, kokia tur būti saldi, minkšta, gardi, pati tirptų burnoje. O ten po stiklais kokie navatni raityti pyragai, 
turbūt labai saldūs, kaip vanduo su tomis baltomis įmestomis kruopomis, kokį  duodavo gerti namieje mamutė... sacharinu 
vadindavo; na, o čia da turbūt saldesni. Labai gardūs turbūt, kaip tas pyragas su ta gardžia varške, kokio davė per Velykas 
Kuzmos Petrovičiaus pati. Labai gardus. O kad dabar?.. Ne, ne. Per amžių, rodos, kramtytum ir valgytum aną antai kampą 
juodos duonutės. O ką... jei taip šonu šonu slinkti, tik capt, o paskui bėgti... nesugaus, papūskit, jei bėgsiu. Juk tik slenkstis, 
paskui kašė, už kašės ant stalo antai atpjautas nuo bakano kampas taip gardžios duonelės, vis valgyčiau ją". 
    Juozukas sustingo bežiūrėdamas į  tą ką tik iškeptą, garuojančią, skanią, užvis brangiausią duoną. 
    "O jei pagaus... Pavys! Kitaip nebus… Muš velniai, ir tur būt skaudžiau negu Kuzma Petrovičius, negu vakar. Atsiminęs 
apie tą  "vakar", Juozuks atsikratė  nuo didžios pagundos. Jis paskubo atsitraukti kuo greičiausia nuo durų  ir keliauti sau 
sveikam. 
    Pilve urza ir lyg žnaibo kas ten, bet, nenorėdamas ilgiau žiūrėti, bėgo gatve, rydamas seiles. 



    "Rodos, viską suėsčiau... Lauk dabar, pakol duos kopūstų ar "čajaus"... O gal visai neduos... Juk sakė, Dievužiau... Kaip 
sopa ausį  ir kuprą, lyg vežimas suvažinėjo, taip laužo, gelia... O kaip rėkė tas prakeiktas Kuzma Petrovičius, net šiandien baisu 
atsiminti, o labiausia sakė: "Padvėsi neėdęs"... Kaip tai atsitiko, Juozuks nei pats gerai nepermano. 
    O atsitiko vakar labai įstabūs dalykai su Juozuku. Po pietų šeimininkas liepė kuo veikiausia nubėgti kaip visuomet į krautuvę 
odų  ir tuojau pargabenti puspadžius. Na, Juozukas ir nuėjo, paėmė, kaip buvo liepta, ir jau begrįždamas daėjo lig tų  tykių, lyg 
išmirusių  pergatvių. Ugi mato Juozukas: du berniokai gena kudlotą  šunį. Na, kas iškentėtų  neprisidėjęs. Juozukas kuo 
greičiausia sugriebia plytgalį, ir nugi vytis trise, tik čypia šuva bekurdamas. Iš kur buvęs nebuvęs išlindo ant to ermiderio 
sargybinis: "Derži ich, razboinikov". Ugi nesutryps kojomis, nepakels tą  savo pagalį. Juozuks baisiai persigandęs, ilgai bėgo 
sykiu su naujais sėbrais. Ant galo, sunkiai dūsaudami, vaikai pailsę  kažkur sustojo, ir Juozuks sykiu su jais. Taip įstabi 
nepažįstama vieta, ir namas toks didelis, apleistas, su u žkaltais langais. Prisiartino būrys vaikų, dėl susipažinimo šiek tiek 
pasipešę, ir pradėjo sykiu visi žaisti. Juozuks iš pradžių  lyg bijojo, paskui, apie viską  užmiršęs, linksmai sutiko. Kokių  tik 
"vainų" nedarė, o kaip smagu buvo bėgioti po tuos apleistus namus, taip viskas ten buvo nepaprasta, lyg ten, toli, namieje, 
senoje varpinyčioje ant kapų. Paskui tuose namuose sutiko dailiai pasipuošusius ponaičius, iš pradžių  nedrįso viens kito, o 
vėliau visi pradėjo sykiu bėgioti, šūkauti. Taip belakstydamas Juozuks labai susidraugavo su tais ponaičiais, o ypač su vienu, ir 
tas ponaitis su savo seserim nusivedė jį pas save į  sodną. Atnešė įvairiausių žaislų, kokių nebuvo matęs Juozukas ir per sapną: 
arkliai, tikri arkliai, tik sėskis ir jok, šaudyklės, net baugu, paukščiai lakstantys, o kokios muzikos, it vargonai. Na, ką ten viską 
beatminsi. Žiūrėk, ta ponaičio sesuo atneša kupinas rieškučias saldainių, pyragų, kaip putos ant upės, obuolių  ir dar kokių  ten 
uogų, kokių  neragavo savo amžiuje. Jis godžiai kando ir rijo, nesuspėdamas kramtyti. Ponaičiai, iš abiejų  pusių  stovėdami, 
širdingai juokėsi, kad jis taip nepaprastai valgo, net žievių  nenupjausto nuo obuolių. Klausė - kodėl vaikščioja po lauką be 
bryliaus, ir galų  gale abu pradėjo prašyti Juozuko, kad liktųsi čionai su jais. Ir Juozukas bekramtydamas jau buvo benor įs 
sakyti, kad sutinka ir neis daugiau pas tą Kuzmą Petrovičių, kaip staigu iš namo sodne skubiai išėjo tokia ponia, pradėjo bartis 
ant ponaičių  ir šaukė ant jo. Nei ponaičiai, nei Juozukas nesuprato, dėl ko pyksta jinai, o Juozukui nusidavė, kad pyksta jinai 
ant jo už tai, kad bijosi Kuzmos Petrovičiaus, kad nesibartų  jisai ant jos ir ponaičių, ir taip graudu pasidarė vaikinui: ką tik buvo 
taip malonu viskas, ir viskas pradingo. 
    Jau pradėjo temti, tąsyk jis atminė, kad bestovįs vienų vienas čionai ir kad laukia šeimininkas - juk jis dar neatnešė odų. Kur 
bepadėjo puspadžius, jis ir pats nežinojo. Ieškoti sodne - nėra, senam name - taip tamsu, ir Dievas žino, kas besibaladoja, 
vaidinasi, Juozuką net šaltas prakaitas išpylė, o surasti reikia: ką pasakytų Kuzma Petrovičius. Išlandžiojo visas pakampes ir let 
let surado. Surado ir apsidžiaugė, ir pats nebeatmena, kaip jau išspruko iš to namo, bėgo iš viso vieko link durų, o užpakalyj 
kas vijos, gaudė  ir turbūt norėjo sugriebti. Atsiminus Juozukui, kas buvo nuo šeimininko nakčia namieje, net drugys papurtė. 
Ilgai paskui guolyj raudojo Juozukas. Sunkiai atsigriebdamas kvapą, jautėsi prapuolusiu, užmestu. Kampe švelniai mirkčiojo 
raminanti šviesa "lampados" prieš paveikslus. Bežiūrėdamas į  tą malonią glostančią  šviesą, Juozuks atsiminė  žvaigždutes ant 
dangaus, ten toli, namieje ant Nevėžio, atsiminė mamutę ir užmigo saldžiu nekaltu miegu. 
    "O gerai turbūt gyventi ponaičiams, mano Juozukas, beeidamas į  krautuvę, turbūt nemuša, o kopūstų su koše tai duoda lig 
sočiai, o gal visuomet tų  saldumynų, kokių  ragavo vakar. O kaip ten viduje puiku pas poną, šviesu, gražu, kaip tik pas 
prabaščių. Buvo ir jis sykiu pas poną kambaryj, nebuvo suvis ką nusiusti su pasiūtais batais, teko jam nunešti, ir ten matė 
ponaičius, taip bailiai žiurėjo per pravertas duris, paskui atėjo kažkas ir nusivedė. 
    Na, o ten namieje nėra pas močiutę tokių ponaičių, ir saldumynų nematė jis, o gerai ir ten, retai bandė, o miegoti ir bėgioti 
galėjo kiek norėjo, kol buvo tėtušis. Paskui nebuvo.- Atvažiavo tas dėdė Šimas iš miesto, toks ponas, su kaliošais, apsirėdęs, 
ir išvežė. Iš sykio, sako, gaus vietą pas mano šeimininką, uždirbs pinigų. Na, ir kam atidavė matušė?.. Verkė išleisdama, o visgi 
atidavė čionai tiems..." 
    Juozukas atsiminė, kaip jis tapo atgabentas į  miestą pas Kuzmą Petrovičių, kaip nejauku iš pradžių, kalbėti nei žodžio 
nemokėjo ir vaikėzai dirbtuvėje vis juokės: "nechrist", ir Juozukas negalėdavo suprasti, kas tai reiškia. "Oi, kaip sunku čionai, 
velig namieje pas mamytę: per naktį  supk čia tą  verkšlį, tik ką  užsnūdi, akis užmerki, jau klausyk ir bliauna, paimtum ir 
sumuštum, kad nerėktų ir duotų užmigti. Ir tas dėdė Šimas visai niekas, nemyl jis jį, vis muša, braukia į pakaušį, o vis da bėgiok 
jam kuo skubiausia į monopolį  ir atgal, o tas Kuzma Petrovičius, tai neduok Dieve, kaip skaudžiai peša plaukus, taip išsižiojęs 
baisiai rėkia, rodos, tuoj prarys. 
    Na, o jei nesupti, išsimiegoti lig sočiai, paskui nueiti pas tuos gerus ponaičius vakarykščius (kad tik jų motina nematytų), 
žaisti... O valgyt!.. Valgyt turbūt tąsyk neduotų Kuzma Petrovičius, o plaktų da skaudžiau. Kad kaip nors pas motušę, arklius 
sau beganytum". 
    Ir Juozukui atėjo į  mintį  tie naktigoniai namieje. Ateidavo vasaros vakaras, ir Juozukas, ir daug jaunų  sėbrų  surinkdavo 
arklius iš sodžiaus ir greitai, linksmai visi jodavo tolimų  ganyklų, pievų  linkon. Visi šūkaudavo, rėkaudavo, o Juozuks ypač 
mėgdavo dainuoti: "Tas Gendruts labai drūts", ir jo kūdikiškas skardus balselis imdavo viršų tarp kitų. 
    Beveizint jau ir ganykla, tuojau rakindavo pančiais arklius, ir susieidavo bemaž visi į krūvą. Žiūrėk, jau kas nors triūsia apie 
laužą, ir neužilgo tratėdavo sausos šakos, dūmai kildavo į  padanges, o iš ugnies šokinėjo žiežerkos į  visas puses. Tuoj kas 
užmena mintį  ar pradeda sakyti pasaką. Ir taip viens už kito... Taip baugu būdavo nuo tų pasakų, taip tamsu aplinkui, ir tankiai 



rodėsi Juozukui, lyg slenka čiuožia kas iš po krūmų  ar žengia užburta kunigaikštė, visa spindanti ir žėrinti nuo sidabro ir 
deimanto rūbo, ir Juozukas da arčiau prisislinkdavo prie ugnies ar prie vyresniojo. Ir taip nematant prabėgdavo naktis, nei 
nepajusdavo, kai kraštas dangaus ten už upės pradėdavo rausti, šviesti. Nuo laukų  kildavo tamsūs ūkai ir pūsdavo šaltokas 
vėjelis. Paukščiai sukrusdavo, ir nugi čiulbėti, nugi dainuoti, net miškas skambėdavo nuo skardžių garsų. 
    Juozukas ir keli draugai tardavos eiti maudytis, ir bėga jau krūva vaikų  į Nevėžį, bėga laimingi, panašūs į  tą  rytą. Ilgai 
maudos, ilgai plaukioja, bet ten šaukia nuo ganyklų. Visi skuba vilktis ir bėga jau besegdami sagius, bėga su šlapiais plaukais, 
drebantys nuo pirmutinio šalčio po maudymosi, bet veikiai bebėgdami sušyla, ir jau prie arklių. O čionai pasilikę prikepė bulvių, 
ir visi godžiai valgo lyg karališkoj puotoj. 
    Pargrįžus namon tuojau pasirūpindavo motušė, duodavo valgyti, o paskui Juozuks galėdavo miegoti, kiek tik manydavo. 
    Bet taip bloga darosi, atsiminus apie tą naktiganį, apie taip gardžius pusryčius, apie miegą, taip silpna, galvą  lyg sopa ir 
baisiai pikta ant visų, kad net ašaros išsiriedi iš akių. 
    Juozuks greičiau pradėjo bėgti tekins: greičiau atneš puspadžius, gal susimylės Kuzma Petrovičius ir tuoj duos pavalgyti. Jau 
ir tiltas, tuoj ir krautuvės. Vis bėgo Juozukas, tik žiūri jisai, kad kažkoks vaikėzas, nešdamas obuolius geldutėje ant galvos, lyg 
pasprūdo ir pabėrė kelis žemėn. Juozukas nematant sugriebė porą obuolių, ir bėgti greičiau, jam rodės, kad nieks nebematė, ir 
manė  - kaip tuojau valgys, kramtys... Iš to džiaugsmo linksmai sušvilpė, norėjo net uždainuoti: "Tas Gendruts...", tik girdi 
beldesį  užpakaly: lyg vėjas vijos tas vaikėzas. Juozuks norėjo vikriai išsprukti, da atsisukęs bebėgdamas pažiūrėjo, ar toli 
vejasi, kaip staigu Juozukas išgirdo bešvilpiant, kažkoks pragariškas trenksmas... ir viskas pradingo... 

* * * 

    Ties tiltu minia žmonių kas valandėlė vis didinas, subėga daugiau. Policistai iš visų  jėgų stumdo ir meldžia išsiskirstyti, bet 
nieko neįveikia. 
    Žmonės kažką neramiai kalba ir, pažvelgę vis ten į  žemę vidury minios, atsitraukia sujudinti, kai kurie išbalę. Žiūri viens už 
kito. Kažkokia moteriškė, kažką  pakėlus nuo žemės, atšoka, klykdama ne savo balsu ir mosuodama rankomis, lyg 
atstumdama nuo savęs baisiausią reginį, bet už valandžiukės neiškenčia, vėl pasilenkia, ir vėl tas pats balsas išgąsčio, baimės. 
Žmonės nerimauja. Mosuoja rankomis. Rėkia. Čia pat, apsuptas žmonėmis, stovi milžiniškas automobilis. Žmonės su 
kumščiomis lenda prie žmogaus, sėdinčio automobilyj, grūmoja. Ir žmogus, rodos, ir pati mašina lyg užlaikė kvapą, baisėjas ir 
nejuda. 
    - Atsitraukite... Marš iš čion...- šaukia ir stumdosi krūva dar pribuvusių  policistų, minia atplaukė truputį  tolyn. Liko tyra 
vieta... 
    Prie automobilio tekinio, didumo lyg girnų akmuo, gulėjo maža žmogystė - lavonas. 
    Galva suskaldyta tekinių. Tarp ištižusių, aptekusių  kraujais smegenų  kyšojo kaušo aižė. Akys sustingusios ir šaukiančios 
pragarišku balsu, užmušančios žmogų savo baisiu žvilgsniu. Iš vieno krašto sučiauptų  lūpų  tęsėsi lig žemėj ilgas siūlelis kraujo, 
seilių. Kūnas menkutis buvęs globoje vargų. Basos, pajuodusios nuo dulkių kojos. 
    Menka žmogystė... Nesunku pažinti... Tat buvo Juozukas. 

VASILKAI 

    Ją apipylė  šaltas prakaitas, širdį  pervėrė  šiurpis. Jau tuom ir užsibaigtų  viskas!.. Ir Dievas ją prie to prileistų?.. Puolė ant 
kelių. Pradėjo kalbėti poterius. 
    Šią valandą jinai visa kūnijos kažin kokioj šventoj, tylioj ir audringoj maldoj ir taip nepaprastai, širdingai meldės, kaip turbūt 
niekuomet dar iki šiol. Degte degė. O meldė sau malonės, palengvinimo vargo. O, jinai jau nebgali. Jis juk - Visagalis. 
    - Susimylėk, Dieve... Dieve! Duok jau kantrybės, galės.  
    Meldė tvirtai, neabejodama nė kiek, tartum Jis čia Pats buvo ir dėjo jai ant galvos savo raminančią šventą ranką. Bet pati 
nepajuto, kaip pamažėle atsitolino nuo maldos - mintis blaškėsi ir jau vėl papuolė į tinklą baisių jos dabarties šmėklų.. 
    Skęstant sielvartoj, verstinai da stengėsi maldauti, dar išganingos ramybės, bet veltui - vien tarė  žodžius be prasmės, it 
svetimomis lūpomis, svetimu balsu. Nežinomas "nepergalimasis" kalbėjo jai šimtais balsų  - masinte masino prie tokio baisaus 
tikslo, tempė ją jauną, silpną, užmuštą. 
    O atstumti tai nuo savęs jinai jau neturi vieko... 
    Taigi - ar ji gali lygintis, ristis! 
    Atsistojo. 
    Krūtinė greitai bangavo; kvapas degino. 
    Atsitūpė gale lovos, susiglaudė - nejudėjo. 
    Jinai neturėjo jau savo valios, nei nesistengė ją turėti, vien vedžiojo ją šaltos mintys. Viskas užmirė. 
    Jai buvo nepatogu, karsta - nuskleidė nuo pečių rūbus. Suspaudė rankom galvą. Aplinkui - tyla. 



    Ir taip visi... 
    Nors viens pritartų. 
    Juk ji neiškentės! Ir už ką, už ką? Ką ji jiems blogo padarė! 
    Kad mylėjo jį. Ji ir dabar jį myli. 
    Visa kaltė - jos sūnus. Be šliūbo. Jos sūnus! Ha ha hal 
    Ir žmonės, ir kunigas - ir ko nori tie žmonės nuo jos?! 
    O tėvai... Kai dasižinojo, pasakoja... 
    O kas jai tėvai! 
    Už ką jie turi ją "prakeikti". 
    Kai dasižinojo, sako, baisu - motina net pageltonavo iš apmaudo - taip ir kibtų  į plaukus, net dreba. 
    Motina!.. Taigi jos motina!.. 
    "...Pakarsiu aš tą jos benkartą, te tik atsivelka!.." 
    Ir kur tik aš akis dėsiu?.. 
    Maža da jai vargužio. 
    Lai rūstauja sau ant jos, bet sūnelį užgauti - tai ne. Nelygu žvėris... 
    Dabos jį kaip savo meilę. Niekam neleis juoktis. Užsistos jau viena. 
    Bet ko jinai tur eiti pas tėvą? Valandžiukei jos mintys nustoja bėgusios, ir jinai lyg atranda išėjimą. Ko?.. O kur dėsis kitur. 
Nejaugi čionai? Ir tikrai kokia jinai dabar darbininkė, ligonė, nuvargusi, su vaiku. Viens vargas. 
    Ir kas jos norės čionai! 
    Vis klausia, kada išeis pas tėvus. 
    Taip, jie varyte varo iš čion... 
    O tėvas, girdi, nieko - tyli. Tik tas tylėjimas rasi suvis ne prieš gera. Akyse taip ir užsidega piktumas. 
    Gal perdeda. Bet kur ten. Ar jinai pati nesupranta? 
    Brolis tik juokiasi: "Ko ieškojo, tą ir surado". 
    Tikras jau pragaras pasidarė, kai sužinojo, ir tokia jau audra... 
    O ar seniai kokios laimės jai buvo, kokie šviesumai! Regis, tik amžius gyventum ir nieko negeistum. 
    Na, žmonės... 
    Tegu, jau sau žmonės. Bet jis ko atsimainė? 
    Jis, tas brangusis, mylimasis... Jinai negali be jo gyventi! 
    Juk ji viską išvargtų, viską pakeltų, kad į  ją jis vien meilingą žodį pratartų. 
    Kaip jinai džiaugės, kaip jį mylėjo. Ir toks jis geras, o jo gražumėlis. Ir lyg paskutinį sutvėrimą tėškė nuo savęs!.. 
    Na, kas gi jai - aiškiau negal būti - visi nutils, ir jai bus ramu. 
    "O jeigu jis da?.. Po senovei atsimainys". Graud žiai prasijuokė. Džiaugsmai... Kam čia sapnuoti - nebgalima norėti, 
nepakeliamą kelti. Mintys painiojosi, galvoj ūžė. Paklusni kažin kokiam nepergalimam vadui atsistojo. 
    O ten, ten... Viešpats... Viešpats atleis jai! Tai, Dieve, jei jinai negali i škentėti jau savų  vargų! Ką gi jai daryti? Toks 
baisumas!.. 
    Nieks nerūpės jai, tik priglaus, nuramins... 
    Tai ko ji stovi! 
    Ar gal būt aiškiau jai - vargdienei? 
    Patamsiais priėjo prie lingės. Paėmė kūdikį  ir prisiartino prie mažučiuko kamaros lango. Vos ne vos prasimušanti mėnesio 
šviesa glostė, supo švelniais neaiškiais šešėliais motiną ir jos kūdikį, priglaustą prie krūtinės. 
    "Koks tavo gyvenimas bus! Mažutėli tu... vargų vargeliai..." 
    Gimė begaliniai norai nesiskirti su juo, bet pergalėjo save; nuvijo tas vaizdingas, masinančias mintis, ir, it išvydusi patį  tikslą, 
skubiai išbėgo iš tamsios kamaros. 
    Keistai sudejavo sugirgždėjo durys. 
    Bėgo ir nieko nemanė, nieko nematė aplink save. Vien bėgo. O lauke buvo šviesu nuo mėnulio ir tokia tyla. 
    Lyg visa gamta valandėlei nustojo dūsavus; tarytum visa kas džiaugsmingai gėrėjas ir tyliai šypsos. Tarp žydinčių  vyšnių 
skendo kryžius, tik jodabi koplytėlė  su šventaisiais matėsi tarp baltų  žiedų. Iš aukštybių plaukė  rami, tyliai glostanti pilnačio 
šviesa. 
    Obelys ir kriaušės senam sode, susipynusios šakomis, tvėrė stebėtiną vienatą, pasakos vietovę. Tarpais, persiskyrus baltoms 
šakoms, žemė ir iškrypę senų obelų stuobriai dangstėsi aiškiomis, šviesiomis dėmėmis. 
    Bėgo ūksminga gatvele, tarp medžių, krūmų. Greitai dūsavo. 
    Akys, įbestos bebėgant į vien tašką, buvo pilnos sunkios sielvartos ir kartu kažkokio bešališkumo. 
    Išsinėrus iš po medžių, jai klojosi didelis jaunas sodnas, šviesus, malonus. 
    Nustojo bėgusi, atsiduso, bet dūsavo vis sunkiai, neramiai. 



    Aplenkė bičių avilius, dailiai išmėtytus sode. 
    Ore pakvipo medumi. 
    Sklaidė rankomis kerus serbentų, gegužmedėlių. Praėjo gelsvą ilgą taką. 
    Tarp alyvų, apdrėbtų  pundais violetinių mėlynų  žiedų, kvepiančių  kažkokiais džiaugsmais, lengvumu, sublizgėjo vanduo; 
platus, gilus tvenkinys. 
    Juodas ramus vanduo, nužertas mėnulio spinduliais, mainėsi tolimam pakrašty į  žalią, jauną pievelę, tai vėl rubežiavos su 
tamsiomis nendrėmis ir ajerais. 
    Prie kranto stovėjo amžiai uosiai, išplėtę  savo galingas šakas, pro kurias tik vos ne vos košėsi mėnulio šviesa baltomis 
žvaigždutėmis, navatnoms, žėrinčioms daboms. Kitur medžiai buvo prisiartinę prie pat vandens ir skleidė savo šakas, it užkerėti 
stovėjo - stebėjos ta savo gražia išvaizda, atsimušančia tyliam, atspindingam vandeny; stebėjos tuo juodu paslaptingu tvenkiniu, 
kažkur toli, toli mirgsėjo, žėrėjo taip pat gausiai pabertos žvaigždės ir mėnuo plaukė taip pat lėtai, galingai, kaip ir viršuj, o ypač 
nustebo, tai žmogystai, moteriškei pasirodžius taip netikėtai, it iš žemės išaugusiai dabar, tą ramybės valandą. 
    Medžiai tylėjo, nejudėjo. 
    Tik staiga varnos visu būriu garsiai sušlamėjo viršūnėse ir išlakstė į visas puses. 
    Jinai gi žengė suvis iš lėto. Kažkas ją glaudė, ramino, toks šventas, begaliniai gražus. Sustojo, valandėlę nerimavo, paskui 
puolė po jaunu berželiu. Minkšta žolė apsupo jai kojas, sijoną. Iš viršaus nuo jaunų, taip žalių žolių  lapų beržo liejosi, plaukė 
jaunas pavasario kvapas. 
    Bet jai nebuvo ramu. 
    Tat tiek tik drąsos!.. Jau nusigando... Kokia jinai silpna! Nejaugi vėl l įsti į  tą duobę, į  tuos purvynus? Nejau da negana 
užgauliojimų, vargų?!, Juk jos ateitis sunki, kaip ir pats vargelis!.. 
    Ko dar belaukia? 
    O kas ten - ji dagi nė plaukti nemoka, tai tik mažutėlė valandėlė, ir suvis nereiks nežmoniškų minčių galvoti. Nereiks. 
    Jinai da giliau užsimąstė. Kažin kur toli, toli, iš karto vos girdimai, dainuoja, ūbauja naktigoniai. 
    O gal ji pakels tą viską, pakels ir iškentės? Na tik, Dieve, kaip ji gal palikti vieną savo kūdikį. Taigi o jis kuo kaltas, kad visi 
paskui jį vargintų, pirštais badytų? Jinai nieko neprašytų, kad tik jos numylėtas ir žodį, vieną tik žodį  tartų ir ją nuramintų, o jai 
ir vargai vargti būtų lengviau. 
    Tik negeru tas pasibaigs! Ko jau ten belaukti. Anksčiau ar vėliau. O antra, ar ji nemato, kai žmogus atsimainė, į  žmogų 
nepanašus. Kokio jau ten meilingumo ar dainos laukti - galvą nuleidęs, tik taką daboja, suvis ne tas ne tik jai, bet ir visiems. 
Pažiūri kartais šnairomis, dantis sukandęs, - šiurpis ima, - net jai baisu darosi. 
    Ir kas taip galėjo padaryti?.. Taip grūmoti, taip kolioti. Ją, ją, kuri viską jam atiduotų. Atstūmė! 
    Ir jai ne tas, - nereiktų  jai vienai dabar sėdėti, ateitų  tas linksmas balandėlis, ją  vargdienę  priglaustų  ir tokius gražius, 
laimingus žodžius kalbėtų!.. 
    Ir gera jiems būtų, taip gera, ir naktis labai trumpa būtų... Kaip pirmiau, nespėtų  nė  apsižvelgti, tik, žiūrėk, mėnulis jau 
išsidangino, nuėjo, ir dangus jau tamsus, o vienam krašte - raudoni bruožai - vadinas, jau rytas, tuoj jau į darbą. 
    O! Bet kas tai jiems! Jiems nė už ką. Jiems tai juokais nueidavo. Arba tąsyk... Ką tik susipažinę buvo. 
    Užplaukė kažkokia audra linksmų minčių, atsiminimų. 
    Tartum dabar eina štai iš bažnyčios. Tąsyk, vasarą pavakariais. Ilgiau užsisėdėjo pas savuosius, bet ir skubėti jai namon į 
dvarą nebuvo ko. Ėjo sau viena, ėjo iš lėto. Niūniavo kažkokias linksmas dainužes ir ko tik neprisvajojo, ir ko neprimanė 
beeidama keliu! Neseniai da pastojo į  dvarą, ir tat buvo jos pirma tarnystė. Viskas jai buvo iš pradžių nejauku, svetima. Jai, 
paprasto bobelio dukrai. Daug buvo jaunų, daug buvo ūsočių, vikrių bernužių dvare. Bet iš visų gražiųjų, iš visų  linksmųjų "jis" 
tai buvo gražiausias, jis - maloniausias. O kaip prisiartinus prie jo, kaip jai pirmai žodį pratarus, jinai nežinojo. 
    Lyg tyčia tuomet likimas ir suvedė juodu dviese, akis į akį. 
    Na ir išties, ko jai buvo skubėti tąsyk namon? Jinai ir neskubėjo, net pasuko toliau, į  laukus ir vaikščiojo sau kaip kokia 
panaitė - juk vis lygu - jo nebuvo da namie, šventadieniais jis grįždavo vėlokai. Kartais nuo širdies pajuokaudavo ar atnešdavo 
by kokio "kiškių pyrago". Gal ir dabar, šiandien?..- manė jinai sau. Bet jai to nereik, jis jai užvis mieliausias. Kam ji rinko tuos 
vasilkus, - ir pati nežinojo - ot taip sau. Ar negražūs buvo rugeliai, ar nesilenkė  jie jai į  kojas? Lenkėsi, šiuršeno laukai 
varpomis, lytėjo jos rūbus, marguliavo ir vasilkai. Rovė, skynė juos nerūpestingai dainuodama "rūtelę". Priskynė didoką pundą, 
ir norėjo supinti vainiką. Va taip sau, dėl juokų, o gal ir jį  bejuokaudama apvainikuotų! Ne vis lygu? Jau saulutė  ritos prie 
krūmų, prie žemės arčiau, jinai ir norėjo plaukti iš rugių  link namų. Ir jau buvo prie krašto, ir ką pasergėjo pati savo akim, iš 
pradžių nepatikėjo, tik stabtelėjo, kažin ko širdis taip pradėjo plakti, kad atbula žengė porą žingsnių, tartum norėdama atgal 
pradingti tarp gelsvų rugelių. O tiesą pasakius, ko jinai kvaila turėjo dangstytis, bijoti - pati nežinojo. Bet kaip ten bebūt buvę -
"jis" jau pamatė ją, da linksmai prašnekinęs, nušvitęs ėjo prie jos. Ką jau kalbėjo, ką taip širdingai šnabždėjo - neminėk! Tokie 
džiaugsmai, tokios laimės! Ir pats toks jau gražus, širdingas. Paskui tyliai paėmė  jos ranką, tyliai kažin ką kalbėjo, paėmė 
vasilkus. 
    - Aš tamstai nupinsiu vainiką. 



    O jinai juokės, juokavo iš jo, ir jie abu juokaudamu, linksmi pynė vainiką, šnekučiavos prie upės susėdusiu. 
    Ir nepajuto, kaip saulė jau seniai nusileido, kaip nuo upės tęsėsi vasaros vakaro šiluma. 
    Jie jau nebuvo tolimi viens kitam, o tokie artimi draugai, ir skaisti meilė da daugiau suliepsnojo tarp jųjų. 
    Ir paskui prasidėjo gyvenimas - toks jaunas, toks linksmas. 
    Jinai atsikėlė ir, baisiai neužganėdinta savimi, ėjo iš lėto atgal į kamarą. 
    Jau nieko daugiau nesitikėjo, tik juoda neramybė dar labiaus suspaudė jai širdį. 
    Tos pačios juodos sienos, tie patys suversti betvarkėje baldai. 
    Šviesa iš langelio erzino ją. Paėmusi kažkokį rūbą, uždengė jį, kad pasislėpus nuo tų aiškių spindulių. 
    Lyg kas ir subruzdo už pečiaus ar prie lovos; net nusidavė, kad girdi dūsavimą. Sušuko. Niekas, o niekas neatsakė. Stačiai 
ėjo į kampą, apičiupa graibė, žiūrėjo, bet nieko nesurado. Jai tik taip nusidavė. Tarytum papūtė šaltas vėjas; pakratė ją šiurpis, 
buvo nejauku nuobodu, nemalonu... Kelintą  jinai jau naktį  nemiega, kelintą jau dabar dieną vargsta? - paklausė  savęs, ir iš 
klausimo atsirado vėl klausimai. 
    O kodėl ji negali miegoti taip kaip pirma, ko jinai taip nusigando ir kas jai at ėmė ramumą, suardė gyvenimą? Glaudės į 
kampą, apsisupo antklode - keistas šaltis painiojo jai mintis ir virpino kūną. 
    Argi ji viena negali gyventi, jeigu jau jis j ą  pametė? Pametė  - pametė, didelis čia daiktas!.. ir nereik, ji ir viena vargs. 
Nebežiūrės daugiau nieko, o keliaus sau viena ir bus dr ūta. Juokai. Nugąsdino. Išsižiojo, šaukė  ir nuėjo palikęs... Ūsus 
užsiraityk tuos savo geltonuosius, geriau bus... Štai - nudribę... Suspingsėjo ausyse. Prasiblaivino ir susigriebė, ištarus ne tai, ką 
norėjo. Atsiduso, nužengė nuo lovos ir nuėjo pažiūrėtų kūdikio. Papenėjo, paskui rūpestingai užklostė. 
    Tas, lyg ir ne tas, ir kam jis jai?.. Ar jinai džiaugias dabar juo, tuo savo kūdikiu? 
    Silpna jai buvo stovėti, atsigulė ant lovos. 
    Kokios gi jos čia nuodėmės būta: ar ne jinai pati pagimdė? Tik liuosesnė buvo. Suvis laisva. Kas jai tąsyk galėtų  kelią 
užstoti! Bene jinai pirma ir paskutinė. Kiek jau girdėjo, kad... Pasipurtė. Net pati savęs nusigando - tik su ja kas negero daros. 
Ką jinai pradėjo manyti? Kad bent greičiau švistų nors kartą! 
    Užsimerkė - taip karšta alsuoti. Toks mėlynas dangus, ir vis šilta, šilta. Dėl ko mėlynas? Aš nenoriu! Tai kad šiuršena lapai, 
tai kad juda šakos! Taigi nuo ko tai? Bene vėjužis. Uha! Ir ją kartu pasupa su šakomis... 
    Tai tau - argi tai mėlynas dangus? Juk tai vasilkai, - jos vasilkai. Tai ko jie byra? Ir viens, ir kits - krūvomis. Na, na, jau ir ją 
užslėgs. Tai daugybė. Ir vis byra, ir vis ant jos. - Nereik jau. Gana. Nereik! Kieno tai ranka? Štai jos rankoj... Dievai, juk tai 
jis žiūri ir pratiesė jai ranką. "Taigi jau eikš! Eikš, aš nebepyksiu..." 
    Rodos, žiūri ir vis slepiasi už galo lovos. It mažas. A?.. Kas jam. Nugi... Kruvina kakta, taip giliai pramušta. Tai vargai. Ir 
kraujas varva, teka per akį, per skruostą. Oi, Dievulėli. Vis kraujas... 
    Keistai, aštriai sugirgždėjo durys - ji gerai girdėjo; kažin kas neaiškiai, rūsčiai kalba. 
    Tik jau ne jisai... Ji turbūt per sapną ką kitą matė: kamaroj nieko nėra. Ir jinai aiškiai viską mato kamaroj ir supranta, kad tai 
nieko, tik jai nesveika. 
    - Kaip kokia ponia ir voliojas! Kad padėtų  ką - tai jos nėra. Tik ilgiau taip negal būti! Kaip namie. Na, tu Dieve, ir toks 
drybsojimas, tik jau gėdą turėtum. 
    Kas gi tai?.. Taip, tai jos šeimininkė. Apsižvalgė. Pasistengė atsikelti, bet ją  tempte tempė, traukė atgal. Kamaroje buvo 
kažkoks nesveikas, skystas blyškumas. Šviesiau darėsi: švito. 
    - Kažkas negerumai užėjo tamsta...- pratarė sumišus. 
    - Et, vis jums negerumai. Šiandien negerumas, rytoj negerumas. Tingit dirbt. Prisijodot, o paskui... 
    - Argi aš tingėjau? Eisiu tuojau, tuojau. Tokie rūpesčiai, o tamsta... 
    - Na jau, na. Rūpesčiai, da mat lepinsis čia. Sykį  sugriešijai - ir gana jau. Gana, sakau. Nustok bliauti. Kleckus eik padėk 
dirbti pusryčiams, geriau bus. Gal manai, kad man čia malonumai dėl tavęs? Tik aš tau pasakau, kad taip ilgai negalės būti. 
Mane vis klausia, kur tu esi, o ką aš turiu daryti? Pati jau suprask, kad dvare - ne vieta. Prisikaršink kur kitur, pas tėvus, ar ką. 
Tik ne saviškiai čia... Na, ką jau, negali - negali. Žmogus ne gyvulys,- nevarysi. Te, velyk užsrėbk... 
    Ir šeimininkė, apysenė, neaukšta žmona, prisiartino prie lovos ir padavė puoduką arbatos ir ragaišį. 
    - Kartais ir piktumas paima žmogų už tas jūsų kvailystes. Gal manai mažai ermiderio dėl tavęs dvare?.. Juk štai -"tavasis". - 
Ką jau ir pasakoti! Prasidėjo patys darbai, o darbininkas ar taip lengva gauti? Oho, šią gadynę!.. Tas išeis, tas, - kas bedirbs? 
O jeigu da vogtinai pats geriausias bernas išeina?.. Ponas ko nepasiuto! Ant visų  šaukė  iš piktumo ir ant tavęs: atstatyti ją 
tuojaus, kad nė  dūko nebūtų! Gerai da šventa diena, tai pati ponia išsivadino jį  važiuoti į  bažnyčią, o arkliai jau stovėjo 
pakinkyti... Išties ar nepikta? Da išvilko, bezlėpyčia, ir visus rūbus, ir algos, sako, daug buvo išėmęs... 
    Iš kalbos šeimininkės mažai ką suprato jos apsvaigusios mintys, bet vienas dalykas jai pradėjo aiškėti: jos da mažutė viltis, 
kad gal "jis" da priglaus ją, suvis jau pradėjo tirpti, tirpti, suvis jos nebliko širdyj; tik šaltas nepermaldaujamas nusiminimas. 
Dabar ji viską galėtų padaryti... 
    - Poniute, - pasaukė  įkišusi per duris galvą mergelė, - prašom duoti miltų buizai veršiams uždaryti. Šeimininkė atsikėlė  ir 
išėjo kartu su mergaite. 



    O jinai ramiai, suvis ramiai geria arbatą ir godžiai kramto duoną. Lauke šūkauta ant arklių: turbūt vyrai ėjo artų. 
    Kažkas sugniaužė širdį. Skubiai padėjo puodelį  ir svyruodama prisiglaudė prie sienos. 
    "Paliko. Nusigando. Savo vaiko nusigando! Manęs..." 
    Juokėsi ilgai, sunkiai, su skausmu. 
    "Pamokino, nors kartą atvertė mane į protą. Na, ką dabar begalėsi ar dar kvailiosi ilgiau?" - su ironija klausė savęs. 
    Tai kas, kad viena? Pražūti bus lengviau. Kas gi ją belaiko? Kas čia kalba? Atsigręžė, apsižvalgė - nieko. Tyla. 
    Nors ir ta, Agnieška - iš pradžių  baisu, merguže, sako... o kas ten tokio - gabalas mėsos... Ar geriau, kad visą  amžių 
painiojas, kliudo sau ir kitiems? Et, kvailos bobos! Tegu sau juokais kalb ėjo, o ar ne tiesa? Lyg tyčia ir jai tas atsitiko... 
Susimylėk, Dieve... O kieno jis?.. Kam jiedviem skirtis, bene jam geriau bus vienam ant svieto? Užėmus kvapą, ilgai stovėjo, 
tartum kažin ko klausės. Visa degė karščiu, drebėjo. Paskui tyliai, tyliai paėjo iki durų, pravėrė jas, bet tuojaus taip pat tyliai 
nuėjo atgal ir vėl prisiglaudė prie sienos. 
    Nieko nereikia. Ne vis lygu? Juk jos nebus - o jis kam pasiliko vargti? Iš karto ir tuoj, - pro sodą, kad nieks nepamatytų... 
Dabar nenusigąstų... Juk sode nieko nėr... Sunku, tartum krūtinė  plyšta. Tarytum visos geros ir negeros spėkos prieš ją 
stovėjo, bet ji nenorėjo nieko manyti. Jo nematė, tik lova, tik balta drobulė ant jo. Gal jis ir be to negyvas? Geležinė ranka 
laiko ją. Ir tik staigu sprustelėjo, ir ji, laikydama priešais save pagalvę, griuvo tiesiai ant lovos, ant baltos drobulės, ant jo... 
    Sustingo. Nejudėjo. Aplinkui ūžė. Ji vis nejudėjo. Kiek laiko praėjo - nežinojo. Staigu, lyg kas būtų  trenkęs jai per galvą, 
kojos palinko, ir ji pargriuvo ant aslos, ir nutraukė laikytą suriestuose pirštuose pagalvę. 
    Praslinko kažkokie tamsūs ilgi šešėliai; atmerkė akis ir pirmiausia pamatė skarmalus ant lango. Gerklėje buvo labai kartu. 
    Norėjo kažką atminti, šaltas vėjas švilpė tarp šiaudų stoge, subeldė kokiu daiktu ant lubų. Visai šviesu. Viską užmiršus, tik 
greičių greičiausia skubėjo dasilytėti jo kojelės. Nutiesė drobę nuo jo. 
    Raudonas ir vieną rankelę uždėjęs ant akies, o kita akim per primerktas blakstienas žiūri ir tartum berūpestingai šypsos... 
Pratiesė drebančią ranką į jį, ir, dar nedasilytėjus, ranką įgėlė mirties šaltis, jinai pati tai padarė! 
    Kažkas turėjo būti su ja? Ji pati nežinojo, kas su ja dedas. Sugirgždėjo durys, sunkiai įžengė  į kamarą jaunas vyriškis. Buvo 
paniuręs ir rankose gniaužė kepurę. 
    - Tai mat, kaip buvo atsitikimas... Aš maniau. Aš jau buvau išėjęs. Negerai padariau, amžinai būčiau nusidėjęs prieš tave. 
Pats biesas buvo apsėdęs ir visa painiojo. Taip ir manau: paliksiu aš ją, tesižino sau viena. Kitaip negal būti... O kas man buvo 
išėjus. Kas mintis - tai tu, kas žodis - vėl tu. Vis stovi ir stovi akyse. Tiek tik ir galėjau manyti, ką apie tave. Negaliu atsiskirti 
nei užmiršti. Jau toli nukeliavau, o paskui lyg tas prakeiktuolis, kad pradėsiu bėgti atgal, tik greičiau, regis, pas ją atsidurti, kad 
ją tik greičiau pamačius. Jeigu jinai man visą laiką kaip angelas buvo, tai nepavaiys ir dabar kaip tą šunį. Tokia man geriausia 
visada buvai. Nežinau, ką padaryčiau atgailai... 
    Ir to jaunikio, darbo žmogaus, įvargęs veidas užsidegė  širdingu didžiu gailesčiu kažko nesugrąžinamo, ir jo akys, suvis 
nepratusios prie ašarų, regis, apsivilgė dabar... 
    Jis stovi susikūprinęs ir stengiasi žiūrėti dar žemiau į žemę. Paskui dar prisiartino prie jos, o jinai - jinai žiūrėjo į  jį bejausliomi 
šaltomi, stiklinėmi akim ir nieko nematė... 

NEJAUKŪS ŠEŠĖLIAI 

    Griausmingai staugia vėjas. Pilkais kunkulais besirisdamas, šliaužia jisai tamsiomis gatvėmis ir kaukia drebėdamas tarp tylių 
juodų namų. Tartum žvėris apgalėtas, o baisiai mušamas cypia iš skausmo - kirčių  ir raitos, vingiuojas. Ir tas vėjas staugiantis 
tai stabdė mane, įsispyręs į krūtinę man savo geležinėmis rankomis, tai vėl, išsibėgęs iš užpakalio, drūčiai stumtelėdavo - tartum 
parversti norėjo. 
    Bėgau. 
    Plakiau į plytas akmenines, vėjas garsiai nešė žingsnius tyliomis gatvėmis. 
    Priešaky kažkieno uždegti keli žibintuvai - platūs, minkšti spindulių  skriduliai, pasupami vėjo, susvyruoja ir numeta bailiai 
kelis spindulius ant žalių sunkių sienų. 
    Bėgau ilgai, per daug ilgai, - krūtinėj draskė ir slėgė, tartum plaučius čiulbė kaži kokie nuodai; veržėsi prislėgtas dūsavimas. 
    Norėjau parpulti - jau spėkų nebuvo, bet - ne, negalėjau - vis bėgau. 
    Prisiglaudžiau. 
    Šaltos sienos akmuo nutildė kaktos karštį. 
    Tyliai, tyliai, neaiškiai, it iš požemių gurguleno genama svaidoma minia. 
    Padūkusi ir ūmai blaškoma minia. 
    Sopulio klegesys, aukštai, linksmai dainelei nerūpestingos mirties bepritariant. 
    Žvangesys, - skambas. 
    Kaip lava liejosi aibės žmonių  į visas puses, surasdami vis naują atspirtį, naujus nepasitikėjimus. Dundėjo. Ūžė. 
    Į sieną takštelėjo dvi kulipkos - mirktelėjo šešėliai. Tartum raitelis, kitas. Stovėjau, protavau. 



    Keistas šaltumas sukaustė man mintį  ir valdė, laikė. 
    Raiteliai. 
    Vienas sudraudė arklį  ir lėtai, lėtai pradėjo svarinti šaudyklę, nuvargęs sunkiai glaudė prie peties, o aš - stovėjau. 
    Jo akys - baisios - žvelgėjo į mane, dar - juodas vamzdžio galas - ištisas pasaulis, jūros gilios, šieno pundelį  mačiau dar 
pririštą prie šono arkliui. 
    Įstumtas virš žmogaus spėkos, griuvtelėjau, pašokau. Girdėjau tik, kaip sugirgždė pjaunami stiklai. 
    Valandėlė. 
    Ne, ne aš bėgau, o kažkas kits nešė. Ledinančios laimės užbėgdamas, pirm bučiavo į  lūpas, glamonėjo mane ir degino aiškia 
laimės ugnimi. 
    Pripuoliau prie aukštų, sunkių vartų ir aš, prieš - mažas, menkutis, su įtemptomis rankomis, gyslomis įtemptomis stūmiau tas 
geležines duris - paslaptį mano. 
    Valandžiukė kruvino žaislo - ir ta tokia juoda, paslapties pilna erčia pradėjo slūgti, eiti iš lėto į  priešakį  nuo manęs - durys 
drebėdamos lėtai darės. 
    Prasivėrė. 
    Su riksmu ar daina nuūžė pro šalį. 
    Ir likau vienas. 
    Nepaprasta jausdamas. 
    Tartum gėlės žydėjo ir tylios svajonės supo savo gležniais stebuklo sparnais. 

* * *  

    Užmirštas pergatvis... 
    Ypatinga tyla. 
    Visko atsikratyti, pamiršti, kas čionai daros šiandie! 
    Atsirėmiau prie tų sustingusių namų. 
    Kūdikystės rytas. Priešnamy - klevas. Saulutė taip ir žeria, skandina spinduliuose mūsų trobelę. 
    Nedėldienio rytas. Papusryčiavę tėvai eina bažnyčion. Balti dobilėliai sesučių maldaknygėj. 
    O mes, draugai-kaimynai, - ištisas čiauškėjimas, klyksmas, ripką mušti, avietauti, svetauti pas mūsų bobutę palei girios. 
    Medauninkai. 
    Pasakaitės. 

* * * 

    Liuosai išsitiesiau, atsidusau ir žiūrėjau dangun. 
    Briauna triobesio - šaltas akmuo po manim. 
    Tarp sienų  ir stogų žydrėjo iškarpytas sklypas dangaus ir viena, tik viena, aiški prielanki žvaigždė mirksėjo, kalbėjo man, 
vienintelė draugė. 
    Juk vėl jaunas. Keista net - kas senėti gal? Švietė aukso, aiškios saulės, sroveno puikus, tyrus upelis ir giedras pasakas 
sekė. Kvepiančių  gėlių  šneka. Tai saldus vėjelis pakutendavo plaukus, tai žiedai sulinguodavo savo skaisčiomis galvomis ir 
pritardavo tai romai. Tekėjo gražios dienos į nežinomas vietoves. 
    Sujudęs miestas nerimo.  

    Nepaprastas kriokimas įžeisto smako.  
    Gyvenimas kvatojo manim, - iš žmonių. Rijosi, daužė viens kitą. Užsimiršę medžiojo vienas kitą, - ieškodami laimės. Buvau 
dalimi mūro, akmens, tik man ir buvo gerai. Nenorėjau mirti, šokti mirties keistą  šokį  - nei tiek. Sucypė, sugaudė viesulos 
žmonių pro šalį. Ir mačiau, vienas raitųjų kareivių vydamas pagriebė moteriškę ir mušė, grumdė ją savo svariais dideliais batais 
veidan. 
    Gynėsi neatsigindama, o ypai ir keiksmai riedėte riedėjo jaunajai. 
    Gindamasi kėlė savo rankas lanksčiąsias ir glaudė jomis galvą. Skausmų eilė kaip graudinga gaida užgavo sielą ir draskė ją. 
Kiekvienas dirgsnis užsidegė  - liepsnojo atmonijimu, pykčia. Prieš akis buvo tik tas valandos žiaurusis viešpats. Piktumas 
nepaprastai jėgas daugino: nieko nejausdamas, prišokau taip arti mušančio. Nervinga ranka ištraukiau iš makšnelių finų peilį, iš 
kur beatsiradusį  - pats nežinau. Smarkiai sudaviau su tuo peiliu jam į  šoną. Tartum kažkur toli čirkštelėjo - kaukštelėjo du 
akmeniuku. Lygu kažką atmindamas, baltomis, apvilktomis lėlėmis pažiūrėjo į mane - susviro ir dribo. 
    Mergužė gi dejuodama tiesė prie manęs rankas... Negalėjau to visko pergyventi - stumtelėjau ją nuo savęs. 
    Po kojom pasipainiojo sukniupęs, išsitiesęs žmogaus kūnas. 



* * * 

    Prieš - tik ledas. 
    Užbėgau juomi, kaip ir daugel kitų užvytų, - tai buvo užšalęs kūdras ar tai upė. 
    Tas ledo kelias buvo taip sklidus sklidutis, kad kniupo arkliai ir raitieji negal ėjo taip greit susisgraibyti. Iš pradžių  tik 
žvilgterėjo, o paskui ir visas i š tamsių erčių  išplaukė mėnuo. Ledas, it ramiausios nakties vanduo sustingęs, mėnulio spindulių 
užgautas, aiškiai spindėjo. 
    Buvo šviesu. Šviesu tiek, kad aiškiai buvo matomi vyčiai ir ten bei šen besigelbstančios žmonių gaujelės. 
    Iš tolo tas beišrodė nelygu kažkoks žaidimas - linksmoji valanda - linksmųjų žmonių. 
    Gyveninio žaislai. 
    Užsivingiavęs taku, jau buvau ant aukštoko kalniuko. 
    Mokėjau kažin kuomet da jaunystėj svaidyti akmenimis, tat pagriebęs kiek taikiau, o taikomas akmuo, regimai, atrasdavo 
tikslą. 
    Pagriebę keliese didelę apvalią ledo aižę, drūčiai ją pastūmėjom, įritinom sklanu keliu pakalniop. 
    Prunkšdama, taškydama sniegu ritosi stačiai link didelės dėmės ant ledo - atsivejančių šešėlių. 
    Įtempęs paskutines jėgas, išsibėgau ir visgi atsakančiai nusitvėriau už viršaus aukšto užtvaro, regis, visai neperšokamo. 
    Nelabą arti prijausdamas, skubėjau, pasitempiau dar kartą, krūtine užguliau, persisvėriau ir jau buvau kitoj pusėj. 

* * * 

    Orientuotis negalėjau - didžiai tamsu buvo. 
    Iš po kojų išsinėrė šuva ir storai vamptelėjo. 
    Buvau pasinešęs eiti išėjimo ieškotų, bet iš tarpo skubiai genamų debesų išvydo mėnuo - sustojau, turėjau lukterėti. 
    Gilumoj kiemo, pro apšviestą langą, buvo matomas kažin koks senis su balta, gražia barzda, su akimis, tvirtai įbestomis į 
vieną vietą - ar rymojo kažką sau didžio, ar tai meldės už "tuos" visus, bekeliančius maištą, už tuos atsitikimus, taip staigiai ir 
griežtai besuardžiusius jau ne vienai šeimynai ramumą. Šilto įtupėto kampelio jaukumas tuose languose tvauksėjo, ir, manytum, 
šio kampelio gyventojams buvo gera tik kartu, ir taip mažai domos tebebuvo prie platesniojo pasaulio ir jojo sūkurio. 
    O vėjas negailestingai kaukė. 
    Krūptelėjau. 
    Iš nakties tamsumos netikėtai priešais mane stojo esybė baltais rūbais - jauna moteriškė. 
    Laiba. Naši. 
    Sugriebė mane nervingai už rankos. 
    - Pražūsi. "Jie" visur šnairioja - tuoj gal ateiti ir tave užklupti. Eikš! 
    Tvirtai paėmė vestų. 
    - Eikš! 
    Atšokau porą žingsnių atgal ir nustebęs žiūrėjau stačiai, tvirtai jai į akis. Nors prie viso ko pripratau šiandien, bet to jau buvo 
per daug 
    - Gana man šmėklų, - nejučiomis sušukau. - Gana man visko. Kas tu? 
    - Aš! Ha ha... Ką gi sakyti. Jei nori - surišta arelaitė!.. Skristi norėjau - neišgalėjau. 
    Kas dedas aplinkui, kas dedas! Ar galėjo tokie sapnai būti? 
    - Laiminga, liuosa, lėkti galėčiau... Nebijok - aš nepamišusi. 
    Tiek jausmų. Tokie atsitikimai. 
    - Bet pala! - aš ne "jų" karžygys, aš joks karžygys. O tik ugnelė suklydusi. 
    - Nežinau, kas tu, ir kartu - žinau - kas tu... Bet čia - neatsargu. 
    Jinai įvedė mane į erdvingą žemą trobesį. Tiesėsi eilės ryšulių - prekių. 
    Kaip tik tuo pat laiku ėjo per kiemą. 
    ...Įšokęs čia negalėjo it vėlė įsidangstyti... ne vienas paukštelis gal... Su atsarga. 
    Toliau jau nieko negalėjom begirdėti, tik vėjas ūžė, tik vėjas raudojo. 
    Mudu gi paskubėdami, prasisprausdami įėjom į  tuščią  tarpą  tų  betvarkiai prigriautų  daiktų  - nelygu į  kažkokį  grotą  ir 
rūpestingai užsisklendėm dideliu, apkaustytu ryšuliu - ir klausėmės. 
    Didžioj tylumoj girdėtis buvo, kaip čirškėjo veriamos durys. Bumbėjo neaiškūs balsai. Šuo rūsčiai pradėjo loti, puldamas su 
atkaklybe prie svetimų žmonių. Susprogo staigus šūvis, ir lojimas daugiau nebebuvo girdžiamas. 
    - F-iu-u! - ilgai sušvilpė. - Mūsų gubernija mažesnė negu šis tvartas. 
    Įsiveržė žmonių. Jų balsai - tartum iš kibiro. 



    Mano nepažįstamoji pasibaisėdama tvirtai laikė mane už rankos; aš jai kažką raminančio kalbėjau. 
    Kaži kas rūsčiai sušuko: 
    - Vėjus tik gaudyti. Velyk į trobą daugiau, į trobą, sakau! 
    - Klausyk, Barabonai, taip ir verda krūtinėj. Kad būčiau arčiau, nusukčiau sprandą valkatai. 
    - Na, dantų neaušinkiva! 
    - Daug tu vėją po laukus sugaudysi, - garsus juokas pašiepimo skrido plačiai. 
    - Puvėzdra tik jau esi - užstoti savo brolį reikia, reikia, sakau. 
    Žmonės ilgai bastės, dundėjo batais, plačiai pasklidę  po trobesį. Kaži kas užsikorinęs krapštės net palubyje. Lydėjom 
kiekvieną jų žingsnį, privalėjom klausytis jų žiaurių žodžių, barimosi. 
    Slinko neramios ilgos dienos, nors tik suspėjo praeiti kelios minutės. 
    Nelaimės mano draugė - keistas likimo paukštelis, benešąs išliuosavimo šaką ir tik staigiai patekęs narvelin, buvo arti prie 
manęs. Girdėjau, jaučiau, kaip karštai, greitai dūsavo, ir karštis jos kvėpavimo kaitino man skruostą. 
    Būrys atkakliai ieškančių artinos prie mudviejų ir laimėn - prie išėjimo. 
    - Daug turbacijos dėl visokio nieko, taip greičiau bus! - sušuko nekantrus balsas. 
    Visi nustojo kiek landę, baldę, tartum kaži ką  sekdami. Sukrabždėjo dėžutė  nuo degtukų, abu girdėjom, kaip buvo 
užbrėžtas degtukas, paskui kitas ir dar keli. 
    Šniokštimas žmogaus, tartum dirbančio nenuoseklų  darbą, ardė  tylą  ir buvo toks garsus. Iš lėto tratėdamas kaži kas 
spraginėjo, tartum laužė šakalius, tartum bėrė smėlėmis į stiklą. 
    ..."Juk jie mus padega!.." 
    Ar raudojo? Ne. Tik kraštutinę bevilčią nujausdama, nervingai glaudės prie manęs, it manyje tik atrasdama paramą. 
    - Pala, tuoj viskas bus geriau, - šūkavo. - Štai, žiūrėk, radau vatos. Pala, papūsk. Ne, ne dėki įstrižai po kampu, tas 
lentgalys ant viršaus. 
    - Na tai rods. Jei čia, tai užkniauks katinėlis. 
    Kažkas iš tarpo jų draudė, gynė, net Raštą Šventą paminėjo, bet visi juokdami išėjo. 
    Ilgai rėmė, sklendė duris, paskui girdėtis buvo, kaip sunkiai sudūzgeno užkišama geležinė durų užsklanda. 
    Liguistai prunkšdamas, su padūkusiomis akimis, atrėmiau tuos ryšulius ir nustebau - pilki dūmeliai apglėbė man veidą. 
    Abu nustebę sustojon. 
    Rausvi ugnies kaspinėliai - tartum jais kažkas žaistų - girgsėjo, vingiavos, lipo siena. Verždamasi srovelėmis iš ryšulių ugnis 
cypė, spraginėjo, o kartūs dūmai jau sklaidės pažemėmis. Su braškesiu trūko apbaustas ryšulio. Išsiplėtojo, pasipūtė per šulus 
kaži kas balto, regimai, vata. O ugnis jau šokinėdama įsivėlė  į tarpą vatos, - greitai prabėgusi paviršium, aplaižė, paskui tartum 
pikčiausias žaltys su šnabždesiu didžiu vis skverbės gilyn, gilyn, purtydama galvą. 
    Nuo vieno ryšulio ugnis nubėgo kitan ir, staigiai pašokusi, švystelėjo ore ir prisilietė stogo skardos. 
    Pajautimu abu šokom greičiau prie durų. Tikėdamiesi tvirtai, kad tuoj būsiva abu laisvi. Kiek tik įgalėjom, pastūmėm jas, bet 
durys nei nekrustelėjo, tik rankos mudviem įlinko. 
    Išblyškusi, silpna, atsirėmė prie ušoko ir žiūrėjo išgąstingai, liūdnai į mane. 
    Ir jos akys buvo - akys pamišusios. 
    Tiek jose tylios, o šaukiančios maldos, tiek noro išvysti gyvenimą, noro "jaunosios arelaitės". 
    Šiurpas sujudino širdį. 
    Buvo išblyškusi. 
    Tartum susitarę, šaukdami pradėjom vadinti pagalbon, vėl judinom duris, šaukėm, bet ugnis švilpė, gaudė, tik vėjas čiuožė 
stogu ir piktai, viską užrėkdamas, kvatojo, sprogo nuo juoko. 
    Dūmai jau glėbiojo mums kojas, pradėdami negailestingai spranginti. Karštis didėjo - tųjų  žmonių  sukrautoji ugniavietė, 
vargui mūsų didesniam, buvo nebetoli durų. 
    Dusdamas, sugriebęs buomą, užsikoriau ant prigriautų  gramzdų  prie pastogės ir, regėdamas nuolat baltą  leliją, dangaus 
mėlynės žydrąsias akis, drūčiai mušiau į geležies stogą su tuo sunkiu įrankiu, bet stogas tik tyliai žvangsėjo, o ypai atrasdavo vis 
naują atspirtį. 
    Vyliausi. Ir stogas tartum pradėjo linksėti. 
    Atplaukę dūmai kartieji gniaužė akis, spaudė gerklę. 
    Atsiblaivinau. 
    Nelaimės mano draugė, skausmo netikėto užgauta, stovėjo vis žiūrėdama į bearčias, tartum jai viskas mažai terūpėjo. 
    Norėjau nuo širdies vėl tikrinti, jog išėjimas bus, kad nenusimintų  galutinai, sušukti norėjau iš gelmių  širdies, jog jinai 
nepražus. Bet staiga veidas mano nepažįstamos nušvito išganingomis žvaigždutėmis. 
    Su atsidūksėjimu jinai nusišypsojo, atstojus, regimai, tom bjaurioms šmėkloms. Nuo jos esybės plaukė  toks lengvumas. 
Toks džiaugsmas jos įstabių akių. 
    - Kokia aš!.. 



    Širdingai prasijuokė. Nesulaikoma ašara suspingsėjo jai akyse ir nuriedėjo jos jaunu skruostu. 
    - Kaip žmogus greit nusimeni! Maniau... Oh! Na, eikš čionai, stogo vis vien neįlauši, - tvirtai statė jį  tėvas manasis. Na šok 
gi! Patiktų manęs jinai ištiesė savo ranką lanksčiąją, baltučią. 
    - Nors seniai bebuvau - rasiu. 
    Keliavom abu greitai. 
    Apčiuopa, užvingiais, ir staigu veidan papūtė  šaltas, drėgnas oras. Gaisro ūžesys begirdžiamas jau buvo lauke. Braškėjo, 
sproginėjo žiežerkos, ore šokinėjo liepsnelės it žuvis iš vandens. 
    Arti ugnies, kieme, marguliavo kelios žmonių silvetės, gainiodamos po kiemą fantastiškus šešėlius. 
    Stiklai namo užsidegė raudonomis spalvomis, ir pats namas iš tamsumos žiūrėjo kaži kokiomis nejaukiomis akimis. 
    Su atsarga įėjom į namą. Vogtinai perėjom ilgą prieangį, vogtinai ėjom per tamsius kambarius. 

* * * 

    Naujas pasaulis. 
    "Jos" kambarys. 
    Ore sukvipo alyvos ir kažkokie skaistumai. Baldai, gėlynas skendo pilkume, viskas kambaryje pynėsi neaiškiais šešėliais, 
maloni apybrėška supo. 
    Nelygu pasakos navatni skambučiai tylą suardė jos balsas skambusis, lengvas. 
    - Kas gi tai buvo... Sapnai?.. 
    Rasos dvelkimas - neaiški džiaugsmo banga atgaivino mano širdį. 
    - Na, arelaite, daugiau nesapnuosva tokių sapnų... 
    - Sapnų bus daug: juk gi tu neatsiskirsi nuo manęs? Toks vienumas beliktų. Nesuvokčiau nieko viena. 
    - Tą tik ir aš paklausiu. 
    Buvom jauni, galingi. 
    Valandžiukę tylėjom, kažkokie stebuklai širdy tvėrėsi. 
    Tvirtai, su kažkokiu dėkingumu paėmiau jos ranką, jos ranka uždraustomis svajonėmis degė. 
    Tartum vėjui papūtus, ji šauni nusviro, balta lelija buvo prie mano krūtinės, jos lūpų  skaistį  aš gėriau, atmenu - akys 
graudžios, laimingos, ilgi blakstienai nuleisti, it spinduliai vakaro saulės. 
    Nepaprastomis, skaisčiomis vilnimis-gaidomis tekėjo viena siela kiton. 
    Pasaulis toks gražus. Išnyko pasaulis. 

* * * 

    Dujojo smulkus rudens lietus. Vejamas sopulių, ilgesių sunkių, slinkau, liūdėjau tarp ilgų medžių alėjų. 
    Lapai pageltę byrėjo, šiuršėjo man po kojų. Lapai skaudžiai kvatojo. 
    Ėjau suklydęs. Ėjau be tikslo vienų vienas. 
    Mano sapnai šviesūs pražuvo. 
    Ėjau be kelio ten, kur veda, nuveda paskutinė betikslė. 

NAKTIES ŽVAIGŽDĖS 

    Domicė užsirūkė papirosą. Buvo labai nuvargusi - nieks šiandie jai nesisekė: iš ryto susivaidijo su savo namų "dama", paskui 
kiek vėliau neberado savo kambary ridikiulio su keliais laiškeliais, kurių visiškai neprivalėjo skaityti kiti. 
    Skaityti - dergti jos šventenybė - jai buvo graudu. 
    Nesisekė. 
    Nors ir dabar: kuomet laikrodžio varpeliai stoty pradūzgeno jau pirmą po pusiaunakčio, jinai tartum išguitas šuo vienų viena. 
    Ir valkiotis kažkodėl nelinksma - didžiai įgriso. 
    Pasipurtė. 
    Šalta speigo banga su aštriomis sniego kruopelėmis staigiai papūtė  į ją, stabdė, kaitino trynė  skruostus, tempė, vertė  jos 
elegantiškų kailinių skvernus. 
    Sujudėdama pečiais, įtraukė kaklą, glaudė galvą giliau į  lapės apykaklę ir rankas slėpė giliau į švelnią, šiltą muftą. 
    Ėjo vikriai. Ėjo liuosai ir greit. 
    Žvangėjo pentinais, antrukart praeidamas dragūnų aficierius. 
    Iš visa ko galima buvo spėti, kad ir jis stengėsi nubaidyti nuo savęs nejaukumą ir kiek įvairiau praleisti laiką. 
    Tartum kažkur matė jį Domicė - na, platus jos pažįstamų ratas. 



    Tik, matyti, jis iš šaunesniųjų norėjo pasirinkti šaunesniąją - o su tuo jai bailės nebuvo. 
    O tikriau laukia jis, kad susitikus savo draugą ar kelis, kad bent netuščiai praleidus tokią tamsią šaltą naktužę. 
    Domicė jau buvo žengusi porą žingsnių prie to jauno stipraus vyro, lik ją visai nepasergėtai sustabdė kaži koks valdininkas, 
apysenis, gerai jau įvalkiotas gyvenimo. 
    - Rožių pumpuras... Eiva, skaistuole!.. 
    Nebtoli einąs aficierius kiek stabtelėjo ir pajuokiamai nusišypsojo. 
    Senis jau griebė ją po pažastim vestų. Bet jinai tik buvo šiandie nepaprastai išsiblaškiusi: lydėjo vis akimis nusitolinantį šaunų 
aficierių ir mašinaliai tetraukė ranką nuo prilipusio senuolio. 
    - Gerbiamoji madame, akutes lengvai pagadinti juk galite... Štai ranka, širdis ir - vežikas... Aida! Sušilti ne pro šalį. 
Glauskitės. 
    Kiek pasviręs prisistūmė veidu arčiau prie jos. 
    Dvoktelėjo gerai gėrusio jau šiandie žmogaus kvapas. 
    Jie iš lėto ėjo. 
    - Tat tokiame speige... sušil... 
    Nepabaigė. Tik, nelabai suvaldydamas kojas, persisvėrė ir ką tik nepalietė  savo pudruotu, grynai išskustu, senu raukšlėtu 
veidu jos tarpnosės. 
    - ...Ši-ildyki, gyvačiuke! Domicė šiek tiek atsišalino. 
    - Užklotį paieškosiu šiltą sušilsi, tikėk. 
    - Ak tu, šelmut... 
    Senio akys apsivilgė nepaprastu pasitenkinimu ir lūpos nervingai tampėsi - norėjo kažką labai labai saldaus ištarti. 
    Ir taip su seniu ėjo ji gan ilgai. 
    Kalba nesirišo, nors senis vis mėgindavo įkalbinti. Bet jai vis vien. Buvo nuobodu. Vis vien kas dedas aplinkui. 
    Mainėsi gatvės, žmonės. 
    Staigu Domicei tartum kas dilgtelėjo. Žvilgterėjo dar kartą. Gatvė jai sužibo džiaugsmu, širdį  lyg ir rožės suspaudė. 
    "Ha ha. Jinai apakusi!" Atstūmė; atsitraukė Domicė nuo seno savo gatvės draugo ir švyturiuodama bėgo skubėjo linksma 
per gatvę kitan jos kraštan. 
    O ten buvo pažįstamas - toks rimtas, prakilnus. 
    Džiaugsmas jos. 
    Ir staigu pragaišo jai visi nesmagumai ir šios dienos svyravimai. Liūdname, be vilties jos gyvenime tai buvo vienintelis jaukus 
spindulys. 

    Jis buvo studentas. 
    Kam studentas, o jai tik - pašvaistos masinimas, jai tik sapnas ir laimė, galbūt nebepakeliama jai laimė. 
    Nors tą laimę ji tik išsapnavo, bet sapnas jai irgi gyvenimas. 
    Susitiko su juo teatre. Domicė, nors ir jai pačiai tas keista išrodė, mėgdavo teatrą, mėgdavo retkarčiais atsisveikinti su 
gatvėmis, su savo nežmonišku amatu ir eiti, eiti sau. 
    Būdavo sau - ponia. Pinigų nestigdavo. 
    Ir jautės visuomet, įėjus į tokį  šviesų rūmą, kaip pirmiau, dar maža bebūdama, šeimynoj... Nemėgdavo minėti Domicė savo 
praeities - per daug jau sunku tapdavo. 
    Vieną šventadienį pasiūlė jai vienas kontoros raštininkas nueiti teatran. 
    Nuėjo kartu. 
    Ir kiek jinai tąsyk juokavo su tuo kontoros raštininku. 
    Ūpas jai buvo saulingas, it vaiko. 
    Sėdo vieton. Sėdėti teko šaly studento, kažkokio rūstaus - taip jai pasirodė iš pradžių. 
    Bet jinai sėdėte nenusėdėjo. 
    Aplinkui taip šviesu, spindulinga, begalė jaunų ir vis prakilniai išrodančių veidų. 
    Šnekėjo, čiauškėjo it žvirblis pavasarį. 
    - Skubu, einu šiandie gatve pro magazino veidrodį, stabtelėjau ir aš apsižvalgyti. Tik: pro mano ir kitų veidus - senuks. O 
toks senas, senas. 
    Dejuojąs - khe khe - į žemę belinkstąs. 
    Net juokinga tapo: čia gyvumas, pats jaunimas, o čia - kapas... 
    O mėgstu gyvumą! Atsistojo. Žvalginėjosi. 
    Bežaidžiant graži jos skraistė krisdavo nuo pilnų pečių - nubučiavusi kaklą, upeliukais sruveno žemyn šauniu jos liemeniu. 
    - Ech! Mėgstu gyvenimą. Ir mane žmonės mėgsta,- maloniai nusišypsojusi tarė. 
    - Tik moters - ne. Jos tokios... Šuntakiais stengiasi prie visa ko prieiti, o man tas nepatinka, tat ūpą, žiūrėk, joms ir sugadinu. 



    Aplinkui buvo daugiausia jauni, vieni kitam lyg ūs, neturtingi žmonės, tat galainiui ir kiti pridėjo žodį  kitą, susipažino, ir 
susidarė linksmas keletos beklegančių žmonių būrelis. 
    Ji norėjo gyventi ir atsilsėti. Tartum neatsiminė savęs šią valandą. 
    Pavasariu degė  akys, lūpos žėrėjo nekaltais bučiavimais. Gi jos draugas, kontoros raštininkas, pirmiau taip elegantiškai ir 
nenuilstamai pasakojęs apie savo atsitikimus atsitikimėlius, dabar, greitomis sumezgęs priežastį, atsisveikino: negalįs ir turįs 
išeiti. 
    Jai buvo dar maloniau - jis priminė jai vis dar "gatvę". 
    Jinai ne viena. 
    Antraktą linksmai vaikštinėjo - ją lydėjo keli žmonės. 
    Kažin koks laibas studentas ypač juokino visus ir davė linksmą toną tam susirišusiam nepažįstamų būreliui. 
    Ir kažin kas bendrino visus. 
    Sušilę kiek, visi susėdo prasivėdinti bei išgerti. Domicei buvo jauku. 
    Nepažįstami - paprasta jai. 
    Nepažįstami - daug širdingesni ir įdomesni. 
    Ir vėl ilgai, tartum springdamas, nežinia iš kur čirškėjo varpelis. 
    Visi išsiskirstė. 
    O šaly jos, prie barjero, sėdėjo vėl tas pats studentas, vienas, liūdnomis melsvomis akimis ir gelsva, dailia barzdaite... 
    Atsidarė scena". 
    Krantai. Jūros. Toli, toli baigiasi... Dieve, juk tai taip gražu ir sapnus tik senus, pažįstamus beprimena... Ji gyva kažin ką 
duoti, kad tik išnyktų  tas teatras, kad visiškai nebūtų nei šimtagalvio žiūrovo, nei to koktaus, labiausiai nekenčiamo miesto. O 
jūros, jūros... 
    Ten saulė  paglamonėtų  gal ją, kaip pirma glamonėjo ją  dar jaunutę  esant, švystelėtų  savo spindulių  pundą  jai, dabar 
nuvargusiai, užguitai... Ten matytų ji tik dangų, ilsėtųs, būtų jauna. Jūros būtų jai naujas pasaulis, jos draugas geriausias. 
    Užsimiršo. 
    - Arelaitis, tikras arelaitis. 
    Širdingai galva palingavusi, žiūrėdama scenon, ištarė. 
    Sekė vaidinimą. 
    Išsprukus programai jai iš delno, studentas pakėlė ir įteikė, ir jinai matė tokių gražių, nepaprastų akių žvilgsnį. 
    Ir valandžiukei jautė jo stiprios, vyriškos rankos karštį. 
    Dar kartą jiems teko pašnekėti, ir paskui dažnai domingai jie žvilgterėdavo į vienas antrą. 
    Vaidinimas pasibaigė. 
    Visi skirstėsi. 
    O jinai, išėjusi jau gatvėn, minioj matė tik liūdnas studento akis - jo didį sielvartą. 
    Prisiartino ir jis. 
    Kažin kokios nepaprastos ugnelės šovė jai per širdį. 
    Jis kažin ką šnekėjo. 
    Paskui abu, nesiklausdamu vienas antro, ėjo tyliomis, tuščiomis gatvėmis. 
    Kalbėjo apie mažmožius, visai nesvarbius, by tik nubaidžius nesuprantamą nerimą. 
    - Klausyk, ko tu toks liūdnas? Ar vargas koks?..- tikrai užjaučiamai įdomavo jinai. 
    Dar vienas debesėlis užslinko jo kaktą. 
    Nukreipė kalbą. Ir tik staigu pakvietė ją eiti šaly beesantin restoranan. 
    Jie gėrė daug, su kažkokiu įnirtimu. 
    - Gerk. O kaip tu man tinki! Teatre supratau, kad skirtina esi... 
    Jinai karčiai nusijuokė. 
    - Tiesa - gan graži prostitutė juk... 
    - Aš ne apie tai. Man tas nesvarbu. Gal geresnė ir už kitas! Nesakyk man ir kas tave įstūmė  į tuos vargus, nes, žinau, - tau 
graudu... Ė! Ką ten... Verčiau išgerkiva, nepaprastoji drauge! 
    Vyno putos bučiavo lūpas, šildė kraują, naikino skausmą. 
    Jinai ūmai nustūmė taurę šalin. 
    - Kitam nesakau. Niekam nesakau. O tau galiu viską pasakyti. 
    Tik pasaka jau tokia... rūsti, nepaprasta. Ir šiandie kaip tik prisiminė mano laimė, tolima, nebesugrąžinama. Žinai, kaip tik 
kaip scenoje šiandie. 
    Mylima jūra, prie jūrų tylus namelis. Mano namiškiai... 
    Močiutė... tėvas... Ir kodėl ten taip visuomet saulės daug būdavo! Tokios gėlės gražios. Daug jų... 
    Bet tikrai verčiau nekalbėsiva! Audros... Audros... Ašaros. Kankinimaisi. Pragaišo gimnazijos laikai, svajonės... juk ir mano 



jos buvo tokios nekaltos. O dabar... 
    Bjaurus sapnas! 
    - Atleisk man, kad tave kankinu. Bet tatai man irgi brangu. Saul ė  juk teka. Argi negalima sugrąžinti ir anoji jūrų, tavo 
jaunystės saulė... Tiek tavy nepaprasta... Sielos tiek... 
    - Ha ha ha. Išbrisk. Pamėgink. Nežinai, kas tai - opinija. O tie "garbės žmonės", kur pasipūtę vaikščioja gatvėmis... Su 
kokiu pasitenkinimu jie stumtelėtų tave atgal ir rankas dar nudulkytų. 
    Žodis, tartas širdingai į  tave, ir tai jau - atsitikimas... Bet nereikia "tatai" žadinti... nieko nereikia, nereikia šiandie. Man taip 
gera su tavim... Iš kur tu? Kas tu? Tos akys... na, ko jos tokios... ko jos rauda? Tau yra toks sopulys. Toks didis... 
    Jis prisiartino. 
    - Žinai, kartais esti nelaimių. Bet viskas gal išnykti. Užsimiršti. Vienok meilė... meilė išjuokta, pražuvusi... Na... 
    Jis tartum stengėsi visa savo esybe sugauti kažin ką tokio šviesaus, amžinai dingusio. 
    Jis paėmė ją, pažiūrėjo jai akysna ir stipriai pabučiavo kakton. 
    Nauja begalinė jėga suvirpino ją. Su džiaugsmu jinai visa pasišventė šiuo akimirksniu, by tik atpirkus nors dalelę jo kančių. 
    Išėjo iš viešbučio, ir abu ėjo į  jos namus. 
    Šaltas oras šiek tiek atgaivino juodu nuo sunkių minčių, nerimo ir tvankaus kambario. 
    Nors buvo gėrusiu daug, bet abu jautėsi visiškai blaiviu. 
    Atėjusi savo butan, iš pradžių  jinai nežinojo, ar jai nusirengti, ar ne. Kažkoks naujas jausmas draudė  jai tat daryti. Bet 
pergalėta, gujama įpratimo, o taipogi tikrai visgi nežinodama "ką" jis mano, kokiu tikslu atlankė ja, tiesa, kovodama su savim, 
kramtydama lūpas, pradėjo sagstytis savo dailią šilkinę bliuzę. 
    Gražus, rausvas kūnas - ištekinti pečiai, toks tobulas, skaistus kaklas degė jaunyste ir kažkokiu gėdijimusi. 
    Nusprendė jau: vėl užsigobė lengvais savo rūbais. 
    Nepažįstamas gi jos, taip nepaprastai jai brangus, nuleidęs galvą, sėdėjo prie plataus lango ir žiūrėjo ten - žemai bebundantin 
jau miestan, betekančion aušrutėn, - skambiai melsvan ryto dangun. 
    Ir tarė nepaprastai, kaip brolis jai: 
    - Tiek sopulių. Tiek vargo aplinkui... 
    Priartino ją prie savęs. Susėdusiu palangėj ilgą valandą juodu žiūrėjo į  atsidususį  nuo miego skruzdyną-miestą, šią valandą 
lyg į  užburtą. Tartum mišrus be galo be krašto rinkinys kažkokių keturkampių  dėžių, išbraižytas juostomis-gatvėmis ir žaislo 
medeliais. 
    Pro langą į kambarį  slinko ryto rožių dūmeliai; stiklai blizgėjo nedėmingu auksu, gi ant veidų susimąsčiusiųjų krito paslaptinga 
ir kartu jauki, lengvutė jaunosios vilties spalva. 
    Atsisveikino. 

    Bėgo laikas. Diena vijo dieną. Ta nepaprasta pažintis Domicei nedavė ramumo, nei valandėlei iš minties neišeidavo. Kaip 
džiaugsmingo pavasario laukė jo atsilankant. 
    Ir tiesa - vieną dieną buvo užėjęs, bet, neradęs jos namie, paliko raštelį, malonų, masinantį. 
    Tas raštelis jai buvo kaip talismanas, gydomas, raminamas. 
    Paskui dar buvo kelis kartus. Bet tokio stebuklingo nepaprastumo kaip pažintis ar pirmasis laiškelis jau neatsikartodavo. Gal 
jai tik taip nusidavė, o gal ir išties jis tapo atmainingesnis, negu buvo jį pažinusi. Ir kalboje su juo kartais lyg ir slepiamą ledą 
jautė. Bet jinai sau netikėjo, ir kiekvienas jo atsilankymas jai buvo šventė. 
    Ir save Domicė nustojo jau pažinti - "gatvė" ją purtė kaip bjauriausi nuodai, kaip kokia šlykštynė, ir jei bent tik spiriama, 
šeimininkės varoma, išeidavo gatvėn. 
    Paskui - toks ilgas laikotarpis, ir jokios žinios apie jį. Tartum dingo ar išsidangino kur į  kitus pasviečius. Pradėjo ją slėgti 
nepaprasta baimė - blogo prijautimas. 
    Daug tuomet Domicė galvojo ir viską svarstė. 
    Užtat kaip nudžiugo, užtat kokie jėgos sparnai jai išaugo, taip netikėtai išvydus jį. Pavijo jį. 
    Džiaugsme skęstančiu balsu susuko jo vardą, širdingai jam tiesė pasisveikinti savo mažą delną. 
    - Tai susitikimas... Kur dingai? Anei žodžio...  
    Jis, netikėtai Domicės sužadintas ir pamatęs ją, staigu susiblaškė, ar tai rūstus, ar tai susirūpinęs. Iš lėto ir šaltai pasisveikino. 
    - Kaipgi tau klojasi? - pasiilgusi teiravosi Domicė. 
    - Paprastai, tamista. 
    - Kodėl gi tu taip su manim kalbi? 
    - Keista - kaip visada. 
    - Ir nebuvai jau kuris laikas... 
    - Kad pasipažinova - gerai, bet iš to nereik išvadžioti, kad taip atkakliai privalyčiau lankyti. 
    - Kas yra - aš užgavau, atsitiko kas? 



    - O, negaliu kaltinti. Nieks nekaltina. Bet - sudie. Neturiu laiko. Na, lik laiminga! - kiek tvirčiau tarė Domicei; jau buvo 
bežengiąs, bet atsigręžęs dar tvirtai pridėjo: - Ir amžinai. 
    Skubiai nužingsniavo ir dingo žmonių tarpe. 
    Stovėjo Domicė, šio atsitikimo prislėgta, nusiminusi, viena. 
    "Na, argi galėjo būti kitaip su ja, Domice, - graudžiai prasijuokė po valandžiukės, jau kiek atsipeikėjusi. - Ar jai neužtenka 
gatvės?" 
    Jinai pažiūrėjo į pažįstamą, į šimtąkart regėtą, eitą gatvę. Didžiai buvo paklaikusi - žmonės domėjosi, praeidami pro šalį. 
    Nebėr... Viskas dingo... 
    Iš lėto, pati nežinodama kur, ėjo. 
    Jo nebėr... Na, juk gyvenimas jos neapleido! - juk soti, per daug net soti... O dvasinis alkis... Kas ją nuramins. "Ją"... Tat ir 
baisu, kad valandomis jinai aiškiai supranta savo gyvenimą. Ir kurgi jo galas? Ar linksmas?.. Jinai dantis sukandė. Tartum 
kokiam baisiausiam priešui keršydama ir norėdama jį  nuveikti, staigiai sušuko sau: "Ne! Jinai, Domicė, eis, švilpaudama eis 
gatvėn, sugriebs pirmą klaidžiojantį praeivį, dainuos, šoks, gers, ir kraujas linksmai sustings, ir gyslos virpės nuo karšto alkio". 
    Ir vargo nebus. Rūpesčio. Jinai nežinos, neatmins tuomet sopulių. Tuomet... Tai tik "tuomet"... Ilgos, nėr ko sakyti, 
valandos... 
    Ne. Ir šimtąkart ne. Teneramina ji savęs. Juk jo nebėr jau? "Suvis nebėr?" - tartum dar netikėdama klausė savęs. 
    Ir jinai atsiminė tokį puikų  jo žydriųjų akių žvilgsnį. O ta jos dabarties šmėkla dabar tokia baisi... Ko ji tokia kruvina! tokia 
baisi? Domicė tartum sušuko, pamačiusi, kad likosi visiškai viena. 
    Ir ateity ničnieko... Jai nepaprastai aštriai dabar dilgtelėjo minty tokios liūdnos jos praeities dienos, kaip jos graudžiai ir 
bjauriai slinko. 
    Jinai tartum ir nejausdavo, kad gyvena: būdavo ar girta, ar miegojo dienomis. 
    Ir taip be tikslo slinko viena į kitą panašios dienos. 
    Pabusdavo dažniausiai vakarą. Tuomet šaukte šaukdavo skausmai, bet jinai skubriai, skubriai rengdavos ir vėl bėgdavo 
gatvėn. 
    Širdies kančioms beslegiant, traukė niekur neiti, toliau miegoti, miegoti, kad niekuomet nebepabudus. 
    Tokiomis valandomis jinai, nei tai įdomaudama, nei tai kažkokiam šalčiui protą apėmus, tartum bijodama pažvelgti labai 
gilion tarpkalnėn, ištraukdavo stalčių  ir jo gilumoj tarp įvairių  kosmetikos dėžučių  atitikdavo paprasčiausią  stiklelį  su tvirtais 
nuodais. 
    Niekam nepasakojo ji apie tai, net sau bijojo sakyti, minėti. 
    Valandžiukę žiūrėdavo, kartais net pauostydavo. Keista - paprasčių paprasčiausias daiktas, o tokias atmainas - stebuklus 
teikia. 
    Pasipurtydavo nei tai nuo šiurpulių, nei tai iš pomigio, greit užkimšdavo, įstumdavo stalčių  ir užrakindavo. Subraklindavo - 
skubriai uždegdavo elektros lemputę prie tualeto veidrodžio, pradėdavo rengtis, apsirengdavo ir išbėgdavo gatvėn. 
    Bet nuodai visgi liko kažkokiais draudžiamais vaisiais - išganinga paslapčia. 
    Jinai graži - sugaudavo greitai, ir vėlei - pasakaitė iš naujo. O juk nebtolimos laimės žiburėlių buvo... 
    Argi jinai neįsimylėjo, bijodama pati sau prisipažinti. 
    Juk jau buvo persisvarinusi stabtelėti, įeiti į švarų taką. Kiek reiškia pirmutinis žingsnis! 
    Gėrėjos juo, kaip gėlę jau bučiavo, ne tomis prakeiktomis lūpomis, bet - kūdikio. Malonės ašaros jai žėrėjo - jai, kuriai tik 
sausas juokas beliko... 
    Ir "tas" gyvenimas tartum praeity buvo. 
    Ne laimės juk tai buvo gyvenimas, nemalonus, ne užsimiršimo, bet tik aukos, sopulio ir tik kartais gal trumpam laikui - 
užsimiršimo. 
    Sunkus, sunkus tai gyvenimas. 
    Bet jinai kaip tigrė viską suardytų - savo įpročius paslėptų... Paslėptų?.. Užmuštų?..- nusiminusi klausė savęs. Ji jautė, kaip 
ta tigrė vis mažėja, nyksta ir paliko tik mažas purvinas velniukas. Nuo kraujo visa tai neatskiriama, nuo jos minties neatskiriama 
ta jos liga. 
    Bet jinai pergalėtų. 
    Dabar jai tik rodos - o gan atmena tuos netikėtus sapnus. 
    Tepavadintų jis ją, stačiai, giliai, giliai pažiūrėtų jai į akis kaip pirmukart... O tuomet jinai nebūtų bailinga... 
    Ne, jinai būtų graži, gyvenimo pilna, tvirta. Jinai tiek prityrusi, tiek mačiusi per gyvenimą. Juk ir ji nori laimės. Kaip jinai ją 
atjaustų! Kuomet paprastai, kaip visi gyveni, tai ir nebrangini jos taip, bet kart ą  pragaišo viskas, nupuolei, o kaip brangus 
tuomet kiekvienas laimės spindulys! 
    Mintys viena kitą vijo. Sunkių, klaikių minčių mišinys. 
    Nieks nerūpėjo, nors ir stabdydavo, kalbindavo, bet jinai su panieka nusišalindavo ir ėjo, ėjo. 
    Be tikslo. 



    Galvodama. 
    Šalna purtė ir vijo žmones. Bet jai buvo gera. Liuosa! 
    Ūžė vėjas. Medžiai kalbėjo. 
    Kur jinai? 
    Nudžiugusi, įdomaudama apsidairė. Nesuprato, kur užklydo. 
    Nei vieno žmogaus. 
    Sunkiai nuvargusi atsisėdo ant apleisto suolelio. Akys, karštų ašarų apvilgytos, tartum maldavo ko. 
    Domicė griežtai nusprendė  jau išpildyti tai, ką ne kartą buvo pasikėsinusi,- jinai įtikėjo į  stebuklo - nuodų galią; nuo kurio 
laiko ji pradėjo jau su savimi juos nešioti,- tartum drūtesnė tapdavo tuomet, tartum busdavo su vieninteliu belikusiu draugu. 
    Domicė nervingai pradėjo ieškoti po savo kišenius ir rado, jautė rankoj slidų stiklelį. 
    Pro medžių  liemenis blizgėjo mėlyna, plieninė šviesa - ar tai miesto ugnis, ar taip jau dangaus atspindis. Nepermaldaujama 
vidujinė  audra numalšino kitus jausmus Domicės sieloje, ir ji nusprendė  išgerti, - palikti viską. Palikti viską. Jinai jautė 
sustiprėjusių jausmų, kai degino ją visą ir draskė gerklę,- bet sustingusia ranka vis dar laikė prie burnos ir dar gėrė aštrų gėralą 
- nuodus. 
    Verdanti ugnis maišė ir plėšė jai protą. Paskui - sriaunios upės, upės. Jinai plaukė. 
    Vanduo kasas nešė, skleidė. 
    Baltos rožės. 
    Namelis baltas, baltas ir - šviesu be galo. 
    Nei tai sniego krikštolai, nei tai gėlės. 
    Jaunos Domicės lavonas slinktelėjo ir sukniupo į  suolelio kampą  tolimam parke. Tartum savo dūmas toliau dūmojo. 
Mirgsėjo nakties žvaigždės. Kažkur kaukė garvežys. 

BELAUKIANT 
Vienos vasaros atsitikimai 

    Nežinau, kaip pasakyti, tinkamo žodžio man trūksta: gal buvo tat miražas, nepaprastų šios vasaros kaitrų pagamintas, ar 
ypatingo mano sielos ūpo apsireiškimas, bet, prisiminus šią vasarą, iki šiai dienai jaučiu kaži kokią neramumą. 
    Dėl kai kurių savo būdo ypatybių nesu turėjęs draugų. Visą tą buvau tuomet savo dieninyje pažymėjęs, bet šįkart ir dieninis 
mažai ką pasakys, kadangi jame viskas taip chaotiškai ir prišokiais greitomis surašyta... Aišku tik, jog buvau tuomet labai 
susijudinęs. 
    Randu dieninyj dažnai minimą "ją" (taip ją ir toliau vadinsiu), paskui dar "laimę", "akis", "pasimatymą", tikrai įsikarščiavusio 
jaunikaičio plunksna brėžiamus, dar randu jausmų, nors ir paviršutinį, apibūdinimą, tačiau iš viso to jokios akcijos nesuseku. 
Tarp pageltusių sąsiuvinio lapų, paišeliu prirašytų, įdėtas dar gražiai iš geltonų plaukų supintas vainikėlis. Atskleidęs paskutinius 
suplėšytus prie pat dieninio galo lapus, randu jau gerai išskaitomą tekstą, kurį  ir privedu čia, šiek tiek dalyką paaiškinęs. 
………………………………………………………………………………………………….. 
    ...Svetima ranka, kuri jos liemenį drįstų apsupti!.. 
    O Dieve padėk man tą ranką pašalinti ir visa, kas stotųsi man ant kelio. Tas negali būti! O ne! Spėkų man užteks. 
    Betgi... tos "natičankos", vieškeliu betratančios, tų  išpenėtų  arklių  kanopų  tratėjimo negaliu užmiršti. Meilė  tvirta, tvirta... 
Regis, krašto galo nebus. O čia dar toks mažas atsitikimėlis... 
    Bet mačiau, kaip savo galvutę su ta auksinių, gelsvų, man šventų plaukų karūna glaudė prie jo galvos... "natičankai" vieškeliu 
betratant... Ne. Ji to negali daryti! Aš su ja turiu pasimatyti ir būtinai viską išsiaiškinti. Būtinai. Juk ji žino, kad ji mano. 
………………………………………………………………………………………………….. 
    Rugp. 28 d. Koks žmogus juokingas ir menkutis būna kartais. Ak ta mano kregždutė! Kaip aš ją skaudžiai užgavau. Ji 
mano. Jei kas kitas žiūrėtų  į tas akis... Žinoma, to ir atsitikti negali. Girdžiu dar jos balsą: "Tau, tau jos - tekis... tavo akis. Aš 
myliu, myliu, myliu tik tave"... 
    Ji - deivė, ji - mano deivė. Ji atleis man tokias nedoras, neteisingas mintis. Aš ją myliu. Myliu... 
………………………………………………………………………………………………….. 
    Rugp. 30 d. Vakarykštė diena meta nemalonų šešėlį  ir į  šį rytą. Nesusivaldžiau. Ir kiti pastebėjo, kad aš pusiausvyros buvau 
nustojęs... Gerai dar, kad mane girtu palaikė. Važiavome nakčia keli kaimynai vežimuose, šieno prikrautuose, savo arklius 
aplink vežimus pririštus vesdami į mugę... 
    Ūkavom. Dainavom. Sumigom. Galva kabojo ir kratėsi. Tačiau saldus miegas teikė malonų sapną: mačiau ją prie savęs, jos 
karšta ranka gulėjo ant mano galvos... 
    Tik staigu kaži kas sušuko nežmonišku balsu į  arklį, įkėlusį  koją vežiman. Nubudau ir pasijutau kaži kaip vežime begulįs: 
koja viena buvo įsispraudusi tarp drabynos, o ant galvos buvo beužslinkusi sūrių prikimšta terba... kad ją!.. 
    Smarkiai pavažiavę, prieš aušrą sustojome pakely vienoje aludėje pasilsėli ir arklių paganyti. 



    Žmonių buvo pilna. Visi pašaliai jų primarmėję. Matyt, girtuokliauja, ir smagiai. 
    Turiu papratimą  ieškoti visur visokių  atsitikimų  atsitikimėlių, klausytis kalbų kalbelių  ir visa regzti paskui į  vieną  rezginėlį. 
Sodietis pasakytų: kišti nosį, kur nereikia. 
    Bet šįkart, geriausiu atsitikimu, - likimas pasielgė su manimi nemandagiai. Besižvalgydamas gretimame kambaryje išgirdau 
šlėktos būrelį šitaip bešnekant: "...dalies penki tūkstančiai teks N. N.". 
    Jutau, kad kraujas galvon šoko. 
    "Piršly, batus siūk, kaip sakoma. Mano dėta - neprarasi, pasisiūsi sau batelius..." 
    - Ha! Turto merga!..- čia buvo ištartas jos vardas ir paminėtas kaži koks dvaras. 
    Jei šiurkščiai paliestų mano leliją, užgautų ją!.. 
    - Iš kur tamsta žinai? - aštriai paklausiau.  
    Jutau, kad vėl artinasi prie manęs tas akies mirksnis, kuomet žmogus užsimiršta ir pusiausvyros nustoja. 
    - Visi kalba. 
    - Kas tai "visi"?! 
    - O tamista kas do vienas? - mandraunas... 
    Matomai, šlėktos negalėjo manęs suprasti: sušukau ir šokau prie vieno - alaus pilnu buteliu sviedžiau į  "piršlį", tik jam ūmai 
pasitraukus, butelis sutarškėjo į sieną. 
    Akimis kraujo paėjusiomis kibo į mane, pamenu, traukė tvirtai sugniaužęs mano rankovę. 
    To tik ir laukiau. Įnirtęs puoliau prie jo viso blogo, pradžią jame viename matydamas. Perskirti mūsų subėgo žmonės. 
    "Girtas"! - pro ūžesį  išgirdau. 
    "Girtas negėręs"...- ironizavo kaži koks bernas. 
    Pajutau šiurkštaus gyvenimo smūgius ir pradėjau pats savęs neapkęsti. 
………………………………………………………………………………………………….. 
    Rugs. 8 d. Šlamėjo obelių  lapai. Lietus smulkiais lašeliais dulkino. Plaukė  sunkūs švino debesiai. Aš, prisiglaudęs prie 
obelės, laukiau, o jos vis nebuvo! Nusiraminimui stačiau aukso rūmus - deklamavau Vaičaičio eiles: "Kai baigsiu, sutrenkę 
durimis, išeis". Jos vis nebuvo. 
    Nuskyniau sudrikusį  vėlyvą jurginų žiedą: jai tuoj atiduosiu, bet jinai nėjo. Padėjau jurginą  į obelę, jinai žino tą vietą, rytoj 
pasiims. 
    Būtinai ateiti žadėjo - kas atsitiko su ja?! 
    Kas?.," 
    Šitais žodžiais ir baigiasi mano senovės užrašai. 
    Gal būti užbėgau priešakin daugiau, negu reikia, kad apibūdinus tuolaikinius mano prietykius, bet, manau, ne pro šalį  bus 
paaiškinus dar, kad toliau užstojo visiškai nemalonios dienos, apie kurias dabar nei atsiminti nenoriu. Kažkas negero darėsi su 
manim - galop susirgau. Motina buvo parkvietusi gydytoją, nors, regimai, visiškai buvau sveikas, tik gulėjau lovoje balta 
drobule užklotas. 
    Pro duris teko užgirsti tylų  ruso gydytojo su mano motina pasikalbėjimą. Pakvietė dar mano broliuką gimnazistą kalbos 
paaiškinti - padėti susiprasti: „... nadryv... bus viskas gerai... ramumo ir priežiūros, susimildami, daugiau". 
    Galbūt man tik pasigirdo... bet, rodos, ištarė jie ir žodį: "melancholija". 
    Motina lingavo galva, glostė mano plaukus ir rūpinosi. 
    - Mat sušilau, šieną bepjaudamas. Tai niekis, - raminau ją silpnu balsu. - Ryt poryt pasveiksiu. 
    - Sušilai, vaikuti. Sušilai. Dievo malonė visame kame. Viskas praėjo. Beveik užsimiršo. Tik giria dažnai senais atagarsiais 
apie gyvenimo pavogtas valandas dainuoja. 

    Tą dieną buvo labai karšta. 
    Net mano diedas, kuris žiemą vasarą kailiniais dėvi arba, užėjus ūpui, kurio aš negalėdavau suprasti, pakeisdavo kailinius 
dar šiltesne rudine, šiandien buvo tik lengvais trinyčiais apsivilkęs. Įsispyręs į  didžiausius batus, ruošėsi drauge, su manim į 
bažnyčią. 
    Kaip paprastai, norinčiųjų tokią giedrą dieną važiuoti į atlaidus buvo kiek nereikia. Per laukus tęsėsi mišrios žmonių juostos. 
    - Nevažiuok, mažute, - supluksi, sušilsi, pasilik su broliukais, - draudė motina mažą  sesutę. Bet kur tau! Tiek skausmo 
mažosiose akyse pasirodė  ir verksmo raumenys apie lūpas, ir akis jau jau ėmė trūkčioti... Motina pagailėjusi leido važiuoti ir 
jai. Sukrito daugybė namiškių  į jau pakinkytą vežimą ir smagiai nutrateno. 
    Mudu su diedu kutenova dviese per alksnynus. Kadangi senis paprastai mane prigaudavo ir savo kalbomis apie "šiandien", 
nebe tik šuniui tikusią, o ne geram žmogui žilos patogios senovės, įvesdavo kaskart į  nemalonų  padėjimą, tat ketina laikytis 
atsargiai ir niekuomi savo "jaunumo" ir "šiandieninumo" nerodyti. 
    Kaip iš rašto. Ilgai laukti nereikėjo. Sumurmėjęs kaži ką apie bėriukę, įšokusią šiąnakt į dobilus, kurią jis aušrai tekant išvijo. 
    - Padlos dabar bėriukės, niekam nevertos, - padrąsinau.  



    Senis netikėtai paklausė: 
    - Ponas, sako, mirė?.. 
    - Sako. 
    - A tu matai, tiek daktarų! Na nuo ko tai jau galėtų būti? 
    - Delirium tremens aukščiausio laipsnio. 
    - Ponui - poniška ir liga. 
    - Argi poniška?.. Tai tik nuo degtinės viduriai sudega, ir velniukai... O juk mėgsti dieduks degtinėlę?.. Oi, mirsva ir mudu 
kaip tas ponas! 
    - Kitam sakyk, o ne man... 
    - Tai reiškia? 
    - Kas tai būtų, jei žmogus šitokiam atsitikimėliui vaistų nežinotum... 
    - Trejos devynerios, užpiltos ant gyvatės? - klausiau. 
    Sušvilpo senis linksmai, pažiūrėjęs į mane, kaipo į pasigailėjimo vertą mulkį, bet vaistų nepasakė. 
    Senis vėl kaži ką po nosim murmėjo ir kinknojo galva. 
    Ką jis tuomi išreikšti norėjo, aš negalėjau suprasti - jutau, kad čia yra slepiama kaži kokia gudrybė. 
    - ...ranką kur dėjo? 
    - Senuks taip kalbi, tarsi niekuomet nebūtum skaitęs logikos... 
    - Nesuk tu man senam galvos su tuo skaitymu. "Altorių", kai jaunas buvau, da da... o dabar... 
    - Apie kieno ranką dieduks kalbi? 
    - Nagi Nabagių Marcijonos... 
    - Girdėjau, kasinėjant agrastus, spygliuku įsidūrė pirštą, užsinuodijo kraują, pripuolė gangrena - na ir nupjovė. 
    - Sveikam žmogui ranką pjauti... Vadinas, daktarai... 
    - Nejaugi marinus?.. 
    - Vaikų vaikams įsakyk, jei yla subadytų pirštą - tuojau skystimėlio iš pypkės. 
    - Drūčiai "mačija"? 
    - Nei žymės. Mažu atsitiks kuomet - pamėgysi.  
    Būtinai prižadėjau pamėginti ir savo vaikų vaikams paminėti apie savo tokio sveiko kraujo pranokėją. 
    Ėjova ilgą  laiką. Neskubėjom, nes skubėti ir reikalo nebuvo. Be to, kupstai ir kelmai pynėsi seniui po kojom, galop senis 
nusukė iš miško dirvon. 
    - Kur tamsta eini? 
    Senis žiūrinėjo užtikęs dirvoje kaži kokį daiktą. 
    - A matai?.. Senos akys, senos, o va... Ir kaip dar tiks.  
    Išvydau jį, bevartaliojantį  seną  surūdijusią  jutriną  su įkištu raktu drauge, kaži kokiu būdu patekusią dirvon. Senis buvo 
bepradedąs "meistruoti", jutrina braškėjo ir griežė. 
    - Gal grįždami bepaimtuva? 
    Žinojau, kad senis su jutrina jau nebepersiskirs, nes visuomet visokių šiukšlių prirankiodavo nuo laukų kiek tik negana. 
    - Gal sakysi visai neėmus?.. Dabar, žinoma, ne daiktas - rūdys, o atkrapštysiu, nušveisiu ir - bus daiktas. 
    - Bet kur ją dėsi? 
    - Mergų klėtelei bus - laksto, padlos, durų neuždaro. 
    - A, jei taip - rakink! Laksto. 
    Senio mintys nuo spynos kaži kodėl nušoko prie darbininkų "išdykumo" ir prie to, kad dabar visai darbininkų gauti negalima. 
    - Žinai tamsta, ne šiandien - rytoj ir pas mus bus taip kaip Amerikoje. Plūgai švilps, prunkš, dešimts vagų  iš karto ars...- 
Įsismaginęs pradėjau jam pasakot apie žemės kultūrą ir, regis, savo kalba buvau senį patraukęs. 
    - Velns,- stebėdamos pritardavo senis, be galo ištiesdamas e. 
    Mūsų  amžiaus pesimistas staigu pabudo jame: "O duonos ar daugiau bus?.. Duonos ar daugiau... Jau čių  nebeliko... 
Mašinos, plūgai... Galvomis vaikščioti pradeda žmonės. Jaučius žydai išpjovė... O ar bus kuomet geriau?" 
    Užklaustas, ar bus kuomet geriau, pasakiau, kad anarchistai sako, jog bus geriau, o bus geriau tuomet, kai nebeliks ant 
žemės nei vieno pono, t. y. kai visi žmonės bus dideliais ponais ir dirbs kiekvienas, kiek jis norės; socialistai gi moko irgi, kad 
žmonės bus laimingi, kai nebus pono, t. y. kai truputį  tik bus ponai... 
    Buvau užsidegęs visa ką jam ryškiai išaiškinti. Maniau, ar neįvyks nors kartą tarp mudviejų santarvė, kuomet pamatys senis, 
kaip yra prakilnūs mūsų  norai. Buvau iškalbingas ir jau arti santarvės. Mano prakalbos pertraukose arba net ir karščiausiose 
vietose diedas trumpai įtardavo: 
    - Kalbi kaip vokiečių vepelys,- nesuk tu man galvos su tais savo antikristais.- Kas reiškė, jog iš tikrųjų buvo bepradedąs 
įtikėti man ir tik pro forma dar ginčijosi, bet staigu visai nustojo manęs beklausąs... 
    It gyvatė, į ratą susisukusi, gulėjo ant kelio kaži kieno pamesta tekinio karna... 



    Diedas, jau manęs nebeklausęs, ėmėsi vilkti rastąją karną ir džiaugėsi radybų diena. Nei kiek nepaisė mano atkalbinėjimų, 
būtent, kad tai svetima nuosavybė. Na, ir oras slėgte slėgė. 
    - Ar neverta grįžti?..- atsargiai užsiminiau. 
    - Bet kur tau, duok man valią! 
    Kadangi senelis kniupo po našta, pavadavau jį, paėmiau iš jo karną. Bet, persvėrus ją per pečius, nepatogu buvo nesti, 
turėjau todėl iškelti ir nešti atsargiai, kad nesutepus savo išeiginių rūbų. 
    Taip su iškilme įėjom į miesčiuką, vežimų nustatytą, skepetomis ir gobtuvėliais margaliojantį. 
    - Aš matau, velnio esi neštas ir pamestas...- širdingai kalbėjo seniukas, taikydamas šį savo išsitarimą  į mane. - Šuniui esi 
tikęs ar bent peklos puodus užkimšti... 
    Aš neradau tinkamesnio atsakymo, kaip pakvietus senį  į aludę. Turiu pasakyti, kad senis neilgai prašydinos. 
    O vis dėlto mudu buvom dideliu draugu su diedu! 

* * * 

    Mūsų sodžiaus bažnyčioje, pasislėpusioje už liepų, o da giliau pasislėpusioje užmirštame Lietuvos kampelyje, buvo lydimas 
šiandien visų gerai žinomas ir labai gerbiamas žmogus - mūsiškio stambaus dvarininko girių prievaizda Kisielius. 
    Kaip kam iš platesniojo pasaulio: "mirė, ir tiek", bet mums, su velioniu susibičiuliavusiems, buvo kažkaip nepatogu. Galėjo 
ilgai gyventi: buvo visų  gerbiamas, buvo geras bitininkas, gražios sveikatos žmogus, o čia maža priežastis: rėmuo. Riebiai 
pavalgius, priepuolis užniko ir staigu - ant lentos, ir dagi lydimas be sūnų moksleivių, nesuspėjusių  laiku atvažiuoti. Kaitros gi 
dėlei atidėlioti toliau laidojimo negalima buvo. 
    Ir šiaip šios vasaros puikių puikiausią dieną kone kiekvienam skverbėsi širdin kaži kas negeistino. 
    Pagerbus velionį, buvau kapinėse drauge su žmonėmis ir stovėjau nuošalyj. 
    Man po kojų ramunės siūbavo. Ne! Jos nesiūbavo, tik sustingusios kaži ką saulei šnabždėjo, o saulė liejosi jų kūnan. 
    Saulė pylėsi sutirpusiu balzganu auksu ir visa ką skandino savyje. Širdis tarsi ilsėtis ilsėjosi, pagauta tos giedros. 
    Aukštai, aukštai, vos matomai slinko balti vasaros debesėliai-kunkulėliai, klodami iš lėto sau kelią pro žydrią  dangaus 
mėlynę prie pačios saulės. 
    Žiūrint iš žemės į  dangų, debesių nesimatė. Kilo vien kaži kokių  riterių pulkai, atslenką  iš tolimų neregimų šalių šventa balta 
vėliava nešini. Riterių  plieno šarvai aukso dulkėmis aptekę. Kai kurie riteriai plaukė  be kalpokų, jų  nuvargusios kaktos 
prakaitavo ir plaukai draikėsi ilgais gaurais. 
    Kaži kas "hozanna" giedojo, galbūt jie, o galbūt iš kitur plaukė tos garsų bangos. 
    O bangos vis stiprėjo. 
    Skambino varpai, ir trimitai staugė neįmanomai - jau nebe liūdną Lietuvos girių dainą, o tik širdies džiaugsmingą plakimą. 
    Padangėse, prie pat saulės atsilošusi, stovėjo karalaitė. Kiekvienas jos pakrutėjimas, kiekvienas jos atsikvėpimas sakyte 
sakė, jog ji didi ir nepasiekiama. 
    Karalaitės plaukus puošė rūtos ir gintarai, o nuo jos liemens leidosi į visas puses žalios orarykštės ir melsvi permatomi rūbai, 
sunkių deimantų nusagstyti. Tie rūbai po karalaitės kojomis vingių vingiais skleidėsi, sudarydami savimi gigantiškas baltas rožes. 
    Puiki karalaitė norėjo, regimai, palaiminti prieš ją žemai suklaupusius riterius. 
    Karalaitės veidukas baltas baltas it sniegas, o lūpos - rimtai sučiauptos. 
………………………………………………………………………………………………….. 
    Jutau, kad kaži kas darosi su minia, širdies sopėjimu jutau, kad kaži kas blaško jų mintis. Nelygu letargo miego apimti, krito 
visi - kančių  sutrauktais veidais... Ne, ne - minia ramiai meldėsi. Viskas ramu. Nereik minčių  apie mirtį. Nereik! Pradėjau 
spėlioti, ką kiekvienas mąsto. Sekti kitų mintis - saldžiausias užsiėmimas. Visi beveik buvo pažįstami. Kiekvienas atsitikimas 
sodžiuje nenoromis į  akis duria ir dešimtis kartų  akyse rodosi, kol pranyks. Tat baigti regzti mąstymo tinklelius buvo ne per 
sunkiausia. 
    Šis, kur klūpi ant vieno kelio nuleidęs galvą, tai mūsų kaimynas ir mano krikšto tėvas. Taigi nors amžiai ir "dyla", bet atmintis 
- ne. Kaip dabar menu, buvo dovanojęs man, kuomet dar raudonais multaniukais vaikščiojau, auksiną. 
    Nors per pamaldas ar tai šventoriuje, ar tai kitose vietose, kur pamaldos yr.a laikomos, ne kartą jis ilsėjosi po šešių "procės" 
dienų, bet šįkart jis budėjo ir galavosi su savo mintimis. Pats mačiau, kaip prieš valandą jis derėjos su žydu dėl veršio. Žydas 
tampė už pasaito rainą veršį, o mūsų kaimynas ir mano krikšto tėvas galvą dėjo, jog geresnio veršio nebėra visame pasaulyje: 
"Pareik tu nuo Stokių iki Raseinių, o surask tu man tinkamesnį veršį". 
    Gi piemuo ar žmogus? Bene jam gaspadoriaus nauda rūpi: andai pargenant galvijus iš ganyklos, minėtasis veršis buvo taip 
smarkiai jaučio subadytas, kad nuo to laiko pradėjo žiokčioti, it lydeka iš vandens ištraukta. 
    Parduoti reikėjo, dviejų nuomonių negalėjo būti, tik visas nesusipratimas tas, kad žydas neprivaro nei prie aštuonių auksinų. 
Stabtelėjo kaimyno mintys, ir jo veidas, saulės įdegęs, šypsosi laimingai, lūpos juda ir juda ir, jam pačiam turbūt nesuvokiant, 
tyliai šnabžda: "Amžinatilsis".  



    Prisiminus visų  gerbiamąjį  p. Kisielių, užvalgiusį  kaži ko riebaus, stojosi jam akyse ir jo prosenis, kuriuo g ėrėjosi, 
krautuvėlėje beperkant stambuolį su "auksine raukute", ir kurį garbino, atsidūksėdamas prieš visus. 
    Matė  save mažą  po senu keruotu ąžuolu begulinėjantį... Jo senas diedas buvo ten pat birbynes jam besukąs, o išsukęs 
gražiai bepučiąs visokias daineles. 
    Bepučiant seniui į birbynę, jo nuskustas raukšlėtas veidas labai jaukus darydavosi, o jo akys tarytum verkti norėdavo. Bent 
taip rodėsi. 
    Vėjas jam šiaušdavo tuomet žilus šilko gaurus ant senos galvos. 
    O jis begulinėja, bevartosi, o už auksinių rugių lauko pasistiebusi žiūri jų švari trobelė žibančiais langais.  
    "Te! - staigiai susizgribo,- neprivarė nei prie aštuonių auksinų, tiek to. Bala nematė!" 
    Sekdamas giedančios minios gaidą, stengiasi savo balsą prie jos pritaikinti ir iš visos krūtinės graudžiai sušunka: "A-a-a-
niolas Dievo"... Balsas drūtas, vienok labai gerai taikinamas prie giesmės, pradeda giesmę posmą už posmos vynioti ir kelti 
aukštyn kaži kokiomis lipynėmis, ir vis aukštyn ir aukštyn. 
………………………………………………………………………………………………….. 
    Prisišliejusi prie turtingo antkapio grotų, glūdi ir laiboji Onutė, kurią aš taip myliu už jos atvirumą. 
    Ji nenor nei giedot, nei manyti, kas čia daroma aplinkui, nei į žmones žiūrėti - jos žydrios akys veja ir lydi nakties sapnus. 
    Tarytum Jono iš dvaro ilgi ūsai kutentų jai paaky, taip ji sypsodamasi merkėsi... 
    "Gėdytumės! - beveik garsiai subara save Onutė.- Šimtąkart pasakyta užmiršti apie tą džiaugsmo ir gėdos naktelę". 
    O kaži kas jai sako: "Buvai vakar, ateisi ir šiandien, ir nuodėmės čia jokios nėr". 
    Ir kaip juokingai: "Atimsiu žolyną".- "Ne. Neatimsi žolyno"...- ir tokios stiprios rankos suspaudė ją, kad ji nei nesipriešino. 
    Atėmęs nuo jos žirnelius, Jonas sau į  trinyčių kilpą juos įsismeigė. 
    Šaukė putpelė. 
    Jis erzino paukštį  labai panašiu balsu, o ji draudė, kad nešūkautų: "Suštilk, pagone, neūkčiok taip garsiai naktovidyj"... 
    Kvepėjo nakties drėgnumas ir dobilai. Kvepėjimas ir tyla jos laimę tik didino. 
    Beklūpėdama šaly pinavijų kero, Onutė atsiminė. Visai iš netyčių, kaip pernai išlydėjo savo artimiausią dobilėlį.... 
    Nakčia lynojo lietus, tratėjo vežimo tekiniai, o jinai, šeimininko pasiprašius, lydėjo savo Stasį  į dolerių pasvietį. 
    Jautė beveik, kad alps. Įsikibusi į  jo storosios milinės rankovę, drebėjo. Pro ataromis paplūdusias akis matė, kaip šaltai 
žėrėjo Nemuno vanduo.  
    - Nepriklausysi kitam?..- Paskutiniosios valandą jis nuoširdžiai klausė. Ko neverkė vaikinas.- Neužmiršk tik manęs... 
    - Dangus užgriūtų... 
    Jis ją apkabino. 
    Vėl sučirškė tekiniai į žvyrą. 
    Aušra jau švito, o ji vilkos namo su sužeista širdimi. 
    Ties ja niūksojo pelkės. 
    Tamsoje šaukė oželis. 
    Jai buvo nepatogu ir liūdna. Aplinkui tie pilki tyruliai, tas oželio šauksmas. Buvo įsitikinusi, kad tas sunkumas jos niekuomet 
nebepames. 
    "A, ką ten!.. Žmogus mano vienaip..." - ir nebaigdama Onutė  savo minties apie išvažiavusį Stasį  vėl pradeda manyti apie 
Joną iš dvaro... 
    Šiandien susitikova su Onute pašte, - ji gavo nuo savo Stasio laišką, galbūt... jau paskutinį, nes vargšas spėja, kad kaži kas 
nelabo darosi. 
………………………………………………………………………………………………….. 
    Minia tylėjo. 
    Supraski, šimtų žmonių tyla. 
    Oras buvo, rodosi, visiškai sustingęs ir jokio garso nejudinamas. Girdėtis ik buvo kaip miegant besakančio prakalbą kunigo 
balsas ir smėlio atsidūksėjimas, ret iš reto kastuvais išmetamo iš kapų duobės. 
    Raudono mašasto "karūnos" (vėliavos), ne tiek vėjo judinamos, kiek pačių  žmonių, jas belaikančių, kart nuo karto 
sušvyturiuodavo ir karūnų  auksinės virvutės. Švystelėdavo tuomet, užbrėždamos ilgą  ratą  ore. Kaži kur kaži kas atsargiai 
klegeno, gal kryžių pakablėliai judėjo ir amžinas pasakas sakė, ar žolėje pasislėpę pievų žvangučiai harmoningai klegeno. Bet 
ar ne vis vien - kas taip tyliai ir taip dailiai grote grojo?.. 
    Beplaukiantieji aukštai danguje riteriai ne prieš deivę klaupėsi... 
    Atkišę rankas, jie žengė į aguonų daržą. Aguonų ir lelijų. Keistos gėlės lingavo, pynėsi kart su riteriais ir smaugė jų kaklus. 
    Vienam jau nuslinko kalpokas, kiti kažkaip betiksliai svyruliavo... 
    Vėjas maišė vaizdą, įžiūrėti buvo sunku. 
………………………………………………………………………………………………….. 
    Bet ko jie lankia čia, tie žmonės sodiečiai... stebuklo? 



    Jųjų širdyse kova. Jie su mintimi kalbėjo. 
    Galbūt tas tęsėsi tik vieną sekundę, vieną vienintelę sekundę, bet jie mirties meldė, su ja vienijosi... 
    Tik vieną sekundę... Joks žmogaus protas daugiau neišlaikytų. 
    Staigu jutau, kaip nepermaldaujamai artinasi ta mano liga - mirties baimė - baimė baimės... 
    Raminau save, kad tik iškovojus nors valandėlę, atsitraukus nuo jos ir manius apie ką nors linksmesnio: "Štai žiūrėk, kaip 
puikiai išsiuvinėtas gobtuvas... O-o debesėliai... Riteriai kalavijomis susidūrė. Taip taip - turnierius... O taip... Ypas klius šitam 
bernužiui. Būtinai. Ką? Didi karalaitė pasikėlė..." 
    Viename smėlio kapyne iš kaži kokių žaliuojančių skujukų buvo kryžius sudėliotas ir grūstu stiklu apibertas. 
    Ne. Kad prie žalio būtų  tamsiai mėlynas... Raudonas su žaliu sunku suderinti... Kryžius - gerai. A. D. Ilsėkis! Čia neatsargu 
pas mus. Nervams, protui neatsargu ir nieko, nieko da nežinia... 
    Nežinia pas mus. 
    Šitą balzganą akmenuką, va šitaip... 
    Nemanydamas apie nieką, pradėjau dėlioti. Išdėsčiau kankles - arfą su sukniubusiu po jomis žmogu. 
    Praslinko geroka valandėlė. 
    Toliau nuo jos - iš tų kapinių! 
    Nuo savo šešėlio toliau?.. 
    Buvo - nebus - nėra. Gyvenimas. Mirtis. Iš to tik žmogus ir besusideda. 
    Mirties žingsnius, nesulaikomus... nei matematikos formulėmis, nei mišiolu, jutau besiartinančius. 
    Liaukis!.. Kokie čia mirties žingsniai dvidešimtame amžiuje... Visas negirtinas minties iškrypimas. Kokie žingsniai? Na, gal 
bandą sodžiaus vaikai pargena... 
    Nenoriu manyti. 
    Kas tai reiškia mirti?.. 
    Aš šieną pjausiu, dainuosiu. Kaip paprasčiausias bernas. Nieks manęs nekankins. Taip saulės bekepinamas, laukų darbus 
dirbsiu, varškę pavakaryje valgysiu. Būsiu sveikas, kaip mažai kas. Mečnikovas tuo tarpu būtinai suseks, kaip nuo mirties bent 
iki 200 metelių apsiginti. Aš pasinaudosiu. 
    Užgintas vaisius. Nenorėti manyti. Jausti nenorėjimo manyti kančius ir negalėti nemanyti. 
    Tai pragaras... 
    Staigu, it nuo didžiausio kalno nuslinkęs, visas paskendau kankinančiose mane mintyse. 
    "Te, žiūrėk į mane, tu ilgesy". Ilgisi žmogus nežinia ko! - Ilgėtis nežinia ko, juk tai neišsakomas skausmas, kurį  gali nebent 
skustuvas - ir tai vienu patraukimu - pagydyti... 
    Gi menkas esu žmogus,-juokėsi iš manęs kaži kas. Argi man duotas tik peilio ašmuo ir mirtis?.. Žvaigždės manęs nenori. Jos 
gražesnės, jos protingesnės. Su šio to gyvenime ragavusiu žmogumi neprivalėtų  sodžiaus kapinėse panašios vidujinės isterijos 
darytis. Sodžiaus kapinės-juk tai menkniekis! 
    Pasveikau. Jutau, kad normaliai norėti aprėpti visa neaprėpiama savo protu - tai beprotystė. 
    Argi išliuosuos mane skustuvo ašmuo arba ciankalis?.. Nuo ko? Nuo paslapties... Beprotystė. 
    Taip, beprotystė. 
    Tas - jaunas - ir būtinas "noras" gyventi... Daug gėlių, daug spalvų, daug gražumo... 
    Bet ar gali žmogus didesnių kančių patirti, kaip svarstydamas apie nusižudymą, - ar gali? 
    Protui stumiant, rankos raumenys įsierzina iki aukščiausio laipsnio. 
    "Ne, nedaryk! tu neturi teisės šitaip daryti". Bet kas tai gali reikšti, kad vienas žmogus žus? Kas iš to... 
    Jovaras savo sidabro lapais subolavo ir sušlamėjo... Instinktyviai apsigręžiau: išvydau kaži kokį  reginį, kurio aš tąsyk nei 
dabar negaliu išaiškinti. 
    Stovėjo aukštas, gražus asmuo, apsisiautęs margu apsiaustu. Jo išvaizda ir jis pats buvo taip nepaprastas, žemėje 
neberegimas. Kaži kas panašaus į  viduramžiaus senose pilėse besivaidinančias šmėklas ar į  "vėles", vedžiojusias po Trakus 
mūsų prabočius. Beliko man vien su ta mintimi susitaikinti, jog tai kapinių požemių valstybės valdonė, - iškilusi iš tamsių rūsių, 
karstais nustatytų. 
    Tarsi matyta kaži kur. 
    Tarsi mano ilgėtasi jos... Ar ne mano laukiamoji ramintoja? 
    Dailiais žingsniais, rodos, paties ritmo įkūnijimas, žengė ji didžiai žmonių tarpan. 
    Žmonės tartum numirę, bet man tik taip pasirodė - žmonės buvo kuo ramiausi. 
    Jie visuomet moka būti ramūs. 
    Ji plaukte plaukė jųjų tarpe. 
    Jos skruostai degė gęstančia gaisrų liepsna. 
    Nieko gražesnio iki šiol nebuvau matęs pasaulyj. 
    Aš buvau taip laimingas, kaip ta saulė, kaip erčia, kurios mane džiugino: aš pats nežinojau, kas su manimi. 



    Jos lūpos, tarytum iš rubino tekintos, buvo rimtai sučiauptos. 
    O kaip saldžiai ji turbūt bučiuoja, tik ranką į ją pratiesus... 
    Plaukė ji į mane. 
    Nenuvokiau, nejutau nieko. Sustojo ties manimi. 
    Žiūrėjo žavėjančiomis, kaip bedugnis traukiančiomis ir viliojančiomis akimis į mano sielą. 
    Kvietė. 
    Jovaras vėl subolavo ir sušlamėjo sidabro lapais. Jis stovėjo toks rimtas, rūstus, tarytum į  jį būtų suslinkę mano pergyventų 
nakčių tyla, paslaptis ir audros. 
    Ramunės apkabino man kojas, tarsi tardamos: lukterėk valandžiukę. Nuo Mirties teskyrė mane vien rožių keras. 
    Mirtis apsižvalgė; aštriu nusišypsojimu susitraukė jos lūpos. Savo ilgais pirštais palytėjo rožių kerą, suspaudė vieną rožę, kuri 
sužibo kaži kokia ugnimi. 
    Amžino slėpinio veidu pažiūrėjo dangun. Veide atsimušė dangaus-saulės žiburys - ir pragaišo. 
    Karštis apėmė mane ir nesiliovė deginęs. Akys skaudėjo, ir kvėpuoti sunku buvo. 
    Bijojau to realaus gyvenimo, kursai mane buvo kapuose apsupęs... Bijojau ir tos pasivaidinusios šmėklos. 
    Slinkau nusiminęs ir svyruodamas iš kapų. 
    Turbūt mano išvaizda buvo nekokia, nes žmonės kažkaip keistai žiūrėjo į mane, nelygu į apsvaigėlį. 
    Sušairę plaukai lipo prie kaktos. 
    Sutikau motiną, besirengiančią grįžti namon. 
    Per daug mylėjau senę, kad galėčiau jai padaryti bent kokį nemalonumą. Pasiryžau laikytis ir nerodyti jai, kas man darosi. 
    - Gal eisi su manim namon? - paklausė ji manęs. 
    - Ne, močiut. Liksiu čionai. 
    - Na, kaip jau žinai. 
    Pabučiavau ranką: ji ir nukuteno namon, nešina ryšulėliais ir vaikams zuikio pyragais. 
………………………………………………………………………………………………….. 
    Skrajojo kregždės. 
    Pro vyšnių šakas, apkibusias įsirpusiomis uogomis, skleidėsi vargonų grojami psalmai. 
    Jaunų eglaičių  susiglaudusios viršūnės kėlėsi didžiai, it senos pilies bokštai ir aiškiai skyrėsi nuo vasaros giedraus dangaus. 
Lingavo paliesta rožės šakutė drauge su puikiai žydinčia rože. 
    Žmonių jau nebebuvo kapinėse. 
    Nuskyniau rožę ir ėjau į šventorių. 
    Ten žvirbliai džiaugsmingai čiauškėjo; senas pasakorius, viso būrio vadas, matyt, baigė savo pasaką sekti. 

* * * 

    Tą pačią dieną atsitiko antras stebuklas; tarpe šimto žmonių išvydau vienos mergužės aušrelės akis. 
    Kodėl aš jų pirma niekuomet nebuvau matęs?.. Kodėl?.. O ne! Juk jau visas amžius, kaip aš jas žinau. Juk amžius, kaip mes 
vienas apie kitą esame svajoję, kaip ilgėjomės vienas kito. 
    Visi liūdesiai, vargas, badas, visa kas kankino širdį, stebuklo geidimas, nežinomas ilgesys - juk tai Ji gi. Ir tiktai Ji. Mes 
šimtmečius laukėm vienas kito. Kiekvieną dieną maldos vietoje mes atsidūksėdavom vienas už kitą ir ilgėjomės mūsų pirmo 
pasimatymo iškilmės. 
    Minioje iš šimtų  užtikau tas nepaprastas akis, visai paprastai merginai sodietei priklausančias. Jos galvutė, kokios antros 
pasaulyje nerasti. Tačiau aš ją  žinojau. Skausmo prityrusi mano siela ne kartą glaudėsi prie jos, nuraminimą  rasdama, jos 
rankutes bučiuodama. Ir dabar tos akys mane glamonėjo. 
    "Tu nebepakelsi vienas gyvenimo naštos... Aš tave myliu..." 
    Ir žmonių būryje šitaip tardamos, tos akys žiūrėjo tyliai į mane. Jutau, kad mudu abudu nusidžiaugėm, nes pirmame didelios 
meilės džiaugsme gema ir didžiausias skausmas. 
    Jos akys verkė ir juokėsi drauge, tardamos man vienam suprantama kalba: 
    "Taip, taip - tai "Aš..." 
    Tu jauti, kad jovaro lapai kitaip jau šlama... 
    - O tau visuomet toksai gintarų šniūrelis ant kaklo? 
    - Ne, ne visuomet, tik ateidama šiandien į bažnyčią, ateidama tavęs pažintų užsidėjau. 
    - Mes dabar niekuomet, niekuomet vienas nuo kito nesiskirsiva... 
    - Aš to bijau... Kaip saulutė šiandien leisis, mudu būsiva sename eglyne Dubysos pakrančiuose ir žiūrėsiva, kaip deimanto 
raketomis šaudo žvaigždutės vandenyje. Tu arti sėdėsi?.. 
    - Arti, arti...- pritariau. 



    - Taip mums geriau. Būtinai arti. Arti visuomet. 
    - Visuomet. 
    Aš priėjau prie jos - ji nei kiek nesumišo - ir įteikiau jai rožę. 
    - Kokia rožė! Aš tokios nesu regėjusi... Bet ji degina!.. - Kaip vaikas atkišdama lūpeles, išreiškė savo nusistebėjimą. 
    - Tai erškėčiai... Bet taip reikia... Aš daugiau nieko neturiu, ką tau davus. 
    Ji džiaugėsi, glausdama rožę prie skruostų. 
    - Tai šiandien... ant aukšto kalno... žvaigždės...- Ji man tai sakė akimis, atsargiai laikydama rankomis rožę kaip šventą ugnį. 
    Bėgau nuo aukšto kalno, ramuniais nusagstyto: toks džiaugsmas. 
    Toli grojo armonika ir klarnetas. Laukų takais sklaidėsi žmonių būriai. Ir ji ėjo... 
    Ėjo, plevėsavo gobtuvėliu - aš degiau iš laimės... 
    Paskui mačiau, kaip graži šventa jos rankutė atsargiai atkišusi nešė tą šventą ugnįrožę. Mačiau, kaip degino ją nerimasčiu ir 
laime toji rožė, kaip visas jos kūnas buvo užnuodytas liepsnojančios rožės spinduliais... Užtat mes visą laiką turim būti tik arti, 
nei valandėlei neatsiskirdami vienas nuo kito... visuomet arti, kitaip baugu ir - ta Mirtis... 
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    Kuomet jie - Petras, agronomijos studentas, ir pilnaveidė  Jadzė  - važiavo, abu arti susiglaudę  važyje, pro jos namo 
trobesius, Petras stabdė kiek arklį, kad neišeitų kas iš namų ir jų nesustabdytų. 
    - Leisk, mielasis, - tarė jinai.- Laikyk mane da tvirčiau suspaudęs,- tarė jos širdis.- Užspausk! 
    Arklys prunkštė, bet ėjo liuosu žingsniu. 
    Nei šuva, nei galvijas, nei blizgančio lango atomūšis, nieks jų  negirdėjo, nepastebėjo jų nieks pravažiuojant jiems salia jos 
namo. 
    Kuomet jie įvažiavo į  apšarmotą alksnyną, mėnuo tuo laiku užskleidė burtų uždangalą ant šio užmirštojo, nykusio Lietuvos 
kampelio. 
    Nuo arklio bejudančių kojų ant tyro sniego, nubarstyto šaltomis šaltomis žvaigždėmis, šokinėjo tylūs šešėliai. 
    Visa sniego toluma buvo nužerta sudraskytąja ororykšte. 
    Jis pažiūrėjo jai į  akis. O! jinai neraudojo, bet jis ją matė  atsispindžiant kaži kokiam užburtam veidrodyje tarp angelų, 
belaikančių geltonas karūnas, galvos ir rūbai kurių buvo apvedžioti aureolėmis iš žvaigždžių, simetriškai išbarstytų plačiu ratu. 
    Jis ją  jau pažino - juoda žiemos kepuraite užsidengusi, maloniai žiūrėjo į  jį  Jadzė. Buvo žymu, kaip Jadzės juodi antakiai 
gražiai apsibrėžė; iš po šešėlio uždengtų paakių žėrėjo, regis, toli toli, prielankia ugnele - jos akys. 
    Akys jos juokėsi, ir kart jinai visa bijojo manyti ar žodį pratarti, kad nesugriovus svajonių rūmo. 
    Ir jie nemanė - užsimiršo. Atsidengė šviesūs horizontai. Tarp visuotinės tylos jų širdys kalbėti pradėjo. 
    ..."Kuomet praeis daug metų, ar tu manęs neužmirši?" 
    Iš pradžių atsakymui jam žodžių pritrūko. 
    "Kartais man baugu su tavim kalbėtis: taip man tu brangi. Ot žinotum, visuomet žiūrėtum į  savo Jadžiuką.- Gi nepaprasta 
kaip - mes abu. Na, juk gerai mudviems!" 
    Ji tyliai numojo galva: visa savo širdimi pritarė. 
    "Taigi, Jadžiūne, vardan mėnulio, kuris taip lėtai plaukia dangum, ir vardan šitų štai žvaigždžių, kurios žėri sniegyne, aš siekiu 
tau, jog tu man būsi brangiausia". 
    "Ten miestas..." 
    "Jadzia!" 
    Jis jai bučiavo rankon, į delną, ji švelniai prispaudė savo rankute Petrui skruostą. 
    Petras numovė nuo piršto savo žiedą. 
    "Na, Jadžiuk, žiūrėk man stačiai į akis - nesislėpk. Ko pasislėpei... Mano vargdienėlė... Atminčiai! 
    Na ką, prilygo. Tiesa. Kaip tik! 
    Tai mano diedo. Su vaidentuve senio gyventa. Žin, šita skeveldrėlė  - susirangiusi gyvatė  su pakelta galva. Paklabinti - 
atsivožė. Matai dabar, koks čia įdubimas: šposas. Taip sakant, vieta nuodams ar mažam kokiam talismanui... Nesibijok! 
Nuodų čia nebėr, bet vargiai ir būta jų kuomet. 
    Na, Jadžiuk, o tu mane mylėsi?"... 
    Jinai tyliai, tyliai atsakė: "mylėsiu!" Jos akys da širdingiau atsakė. 
    Jie su kažkokiu karštu jausmu pirmąkart pasibučiavo. 
    Pabaidė arklį, kuris visiškai jau buvo užmirštas. 
    Arklys, išsiilgęs bėgti po laukus, drūčiai pradėjo kopti kojomis pašalusiu keliu kiek tik įveikiant. 



    Vėjas čiuožė pro juos. 
    Ji glaudėsi jam prie krūtinės. 
    - Rytoj būsi N. N. pokylyje? 
    - Būtinai,- atsakė jis.- Įėjus švieson, aš tave pirmą pamatysiu, besišypsančią. Ir vien tik tave matysiu. 
    Privažiavus prie jos namo, jinai greit iššoko iš važiukių, prisiartino, ir jinai pati jį pabučiavo savo džiaugsmo pritvinkusiomis 
lūpomis - ir pranyko. 

* * * 

    Išėmė uždžiūvusią, vasaros da jo dovanotą rožę ir dėjo sau ant kaktos... 
    Džiaugsmo nušviesta, it karalaitė gulėjo - ilsėjosi lovoje. Pilkais akordais pylėsi lempos šviesa po jos mažą, tyrą kambariuką. 
    Rožė vos vos kvepėjo ir savo smilkėjimu minė praeitą vasarą. Rožė kuteno jai smilkinį  ir juokino ją be galo ir nuoširdžiai: 
kaip jis, jaunikis, sumišęs, su ilgais plevėsuojančiais plaukais, bėgo per mišrią pievą nuskinti jai pasipažinimui ir da pirmam 
atsisveikinimui rožę... 
    Laiminga gulėjo. 
    Jos dabiam kambaraityje, ūkų svajoningų suglamonėtame, ypač atsižymėjo balta patalynė ir marškinių baltučiai mezginiai ant 
jos jaunų apvalainių rankų. 
    Užpūtė staigiai lempą. 
    Akimirksniui kampe susikryžiavo dvi žalsvos šoblės. 
    Nemigo. Žiūrėjo atvėrusi akis kažkur į erčią, į  lubas. 
    Laikrodis išmušė antrą. 
    - - - Suspaudė žiedą. Jis ją degino, degino nauja ugnimi ir be paliovos kartojo apie Petrą. 
    - - - "Petrai mano! Kaip aš... Nevažiuok iš čion..." 
    Ir užmigo. 
    Per kambarį  šliaužė šviesiai plika, it iš pieno išbridusi šmėkla. O sapne Jadvyga matė, kaip vėrė ji žiedą, o iš ten pasibėrė 
beblizgančios sniego žvaigždutės ir pasklido po visą kambarį. 

* * * 

    Šlajomis taip trinktelėjo, kad net antrukart jos šoktelėjo. Gi pats vis vaikščiojo nušvitęs. 
    - Tik ponaitis jau štelvogą dabok, - tarė Petrui įsenus žmogus, bebaigiąs jau kinkyti į šlajas arklį. - Štelvogą pridabok! 
    - A! Štelvogas... ,- atkartojo Petras. 
    Priėjęs linksmas, pakėlė aukštai žmogų, kad tas nei nesitikėjo to, ir vėl šauniai pastatė  žemėn; išėmęs skubiai pusrublį, 
įbruko senam darbininkui į delną. 
    - Prilaikyk arklį - aš į vidų nueisiu. Tuoj ateisiu.  
    Petras sugrįžo benesąs gausiai gyvų  gvaizdikų. Baltų  ir raudonų  gvaizdikų, atvežtų  iš miesto mieliems širdžiai žmonėms. 
Įsėdęs išdūmė susirinkiman, kur "jinai" jau atvažiavusi turėjo būti. 
______________ 

    Meilė Dievo! Kad tik šlajų šonas neatšoktų. Kaustė, o su tokiu važiavimu... 
    "The, ar tu manytum! Gers rupūžoks, mūsų ponaitis. O rods, šėtons drūkts. Drūkts!" - Pusrublį  žmogus įdėjo į makšną su 
taboka; užrėmė duris ir nuėjo į gryčią. 
    Toli kažkur plaukė neramus skambalo garsas. 

* * *  

    Jadzė visa liepsnojo rožiniu džiaugsmu. Tamsiai mėlyna bliuzė jai labai tiko. Šalia pat stovėjo laimė, kuri neišpasakojama ir 
kuri nesiduoda nei valandžiukei užmiršti, juokingai ir draugiškai pasakojo ausin. 
    Sėdėjo už stalo kart su šeimyna. Visi valgė - barškė torelėmis, o jinai blaškės savo mintyse, tik apie valgį nemanė. Jai rodės, 
kad jos žiedas visiems žymu (to jinai visai gi nenorėjo), o tėvas - tai net arčiau žvilgterėjo. Jinai atlošė ranką, ir žiedas jau 
nebuvo matomas, tik matomi buvo jos krumpliai su žalsvomis, bailiai tvaksančiomis venomis ir ilgi, dailiai tekinti baltučiai pirštai. 
    Ne. Tėvuks jos ne į žiedą žiūrėjo: per kiemą ėjo "španas". 
    Jis pabarškė langan, baltų eglaičių ir krikštolinių paparčių išvadžiotan, o kuomet žmogus įėjo seklyčion, tarė: 
    - Tuoj kinkykite arklius... Šorus...  
    Jinai negirdėjo žodžių. 



    - Jadvyga važiuosi? 
    - Norėčiau, tėtuliuk, - abejutiškai tarė, bet jautė, kad širdis per daug jau plaka. Atsistojo, skubiai pabučiavo veiduosna 
tėvus ir skubiai išėjo. 
______________ 

    - Tėvai, kaip tau rodos, neserga mergina? 
    - Motin, kelinti metai jau merginai? - Garsiai kėlėsi nuo stalo. 
______________ 

    Švarutis kambariokštis. 
    Jai norėjosi dainuoti ir melstis, bet jinai nežinojo, kaip dainuoti ir kam melstis. 
    Atbėgusi atsiklaupė prie lovos, kur paprastai meldėsi ir, ištiesusi rankas, tarė: "Visuomet, visuomet gyvensiu ir tau stebuklus 
dovanosiu, Petrai". 

II 

    Petras sugrįžo įvargęs ir rūstus. 
    Argi ne pikta - kuomet kitiems "augmenų ligos" profesorius užskaitliavo, o jam ne. 
    "Per mėnesį!" 
    Graži kalba - nėr ko. Sumanus senis. 
    Ištraukė oficialių užrašų knygutę. "Vienas, du, trys...",- skaitliavo šįmet išduotuosius kvotimus. 
    Tokie, veizi, popieriai... Tiek to! 
    Šveidelėjo knygutę. 
    Rūsčiai atkando papirosą ir uždegė. Pažiūrėjo kavos imbrikėlin - tuščias; kaisti nesinorėjo. 
    Sugalvojo, jog geriausia eiti pas mediką draugą, o su juo - nuėjus by kur "prasivėdinti". 
    Pamatė - ant stalo begulįs jam laiškas. 
______________ 

    ..."užtat meldžiu nuoširdžiai ir labai džiaugiuos, jei Tamsta pribūsi mano vestuvėsna. 
    Visuomet prielanki Tamstai Jadvyga N. N." 
    "Suskubai! Suskubai, prielanki visuomet man Jadvyga!"- šaukė juokdamasis vienas savo kambaryje. 
    Apkrikštijo, vadinas, mergą - rods - pavardė kita. 
    Bet humoro nestigsta, matyti. 
    O kaipgi - nepaprastas reginys - stula kryžiuojamos bažnyčioje dvi "pakarnios" vienatos su nuleistomis galvomis... karveliai 
nekaltieji. 
    Bet visgi varytis dabar į sodžių, kad patektum į "puotą iškilmingą" ir pamatytum karveliu bečiulbančiu - ačiū - "prabocykit". 
    Gi ant galo neblogiausių pramogėlių ir mieste esama. 
    Žalias šlykštus sutvėrimas, išsprukęs iš širdies, užstojo man kelią. 
    Tu, Petras, agronomijos studentas, ar nemylėjai kartais tu Jadvygos... O tavo žiedas ar ne pas jos, tik regis...- aštriai tardė 
save. 
    Tau negailu "Jadžiūnės" su tom gražiom akim? 
    O neilgu tau bus gyventi be tų akių?.. 
    Jei nuvyktum... 
    "Ha ha ha!" - taip garsiai nusijuokė, kad už sienos šeimininkė pradėjo kosėti. 
    Atsiminė mediką, pas kurį buvo beeinąs; ūmai ir griežtai nutarė užmiršti apie tas juokų vertas vestuves ir visokius ten laiškus. 
    Paėmęs kepurę, pastatęs apykaklę, ėjo. 
    - Širdies suminkštėjimas - bloga liga! - pasakė šeimininkei, susitikęs prieangyje. - O tamista! Prityrusi daug, pasakyk išties, 
ar yra gražu, kuomet apvesdina du žmogu ir kuomet juos klupdo ir išgauna iš jų širdžių gelmių prisiegos žodžius dėlei amžinos 
meilės?.. Ką! Tamista netiki amžinąja meile?.. Gaila! Gaila! 
    Šeimininkė nervingai sutrūkčiojo pečiais: "O dabartinė "žalioji" jaunuomenė. Pusgalvis!" 
    Jinai visuomet prašė Petro išeinant netrankiot taip durimis. Beeinant švilpavo kieme tamsoje linksmą motyvą Petras. 

* * * 

    - Tu supranti - pirmo kurso da studentas... Ispano kraujas. 



    - Tai važiuok. Naudokis prielankumu... 
    - Surūgtum! Yr ma čia svarbesnių dalykų. Sakyk - išvažiavo "puputė"? 
    - No no! Atjaučiu, kur link tavo mintis kreipiasi. Taigi jos - ji su draugėmis - kaip tik žadėjo šįvakar ateiti pas mane! 
    - Ką kalbi... 
    - Pasiliksva pas mane. Kaip tik laiku atėjai. Buvom neva teatran žadėję  eiti, bet turim tik porą bilietų... Nieko blogo, 
praleisime kitaip laiką! 
    - Gi kokiam galui tavo daiktai surišti, valiza? 
    - Važiuoju. Kaip tik žadėjau eiti dėl to viso ko pas tave. Klausyk, važiuokiva mano gimtuvėn, į  Kostromos pasviečius! 
Meškų  parodysiu, meškų, brač, pamatysva po sniegynus bebraidžiodami. Rusų  pyragais tokiais pavaišinsiu, apie kokius nei 
sapnuotis tau nesisapnavo po tavo Lietuvą... 
    - Laboratorijos darbas neužbaigtas. 
    - Na kas dabar, pradžioje dvidešimto amžiaus, mokslu užsiima. Mistikos, poezijos daugiau! 
    - Atsisakinėti per daug - reikalo neturim, tai drožkime.  
    Už durų pasigirdo linksmas šnekučiavimas moteriškų balsų. 
    - Meldžiu, meldžiu,- linksmai kvietė viešnias, išbėgęs į prieangį, medikas draugas. 
    - Gražu tai - pačioms eiti dėl bilietų. Na, sveikas ponas "medicina". Pykstu ant tamistos. 
    - Į jokį  teatrą "puput" šiandie neisi, o visi liksimės pas mane. 
    - Sensacijos veikmę tur tamistos žodžiai. 
    - O tai ir Petružis, ė ką, nusidžiaugei, "puput", - juokavo draugas medikas, įėjus visiems į kambarį. 
    - Tai mano draugas, Petras, su kuriuo ryt išvažiuojava mano tėviškėn, - supažindino Petrą su kitom dviem nepažįstamom. 
    - O tamstos išleistuvėms nenorite palikti... Išleistuvės! 
    - Tai paimk tamista ir mane su savim. - Petro maldavo "puputė". 
    - Ale kur ten! mamutė mano drūčiai drūčiai bartųs, man tamistą atvežus. 

* * *  

    Bevartaliodama prie žvakės šviesos tarp kaspinų, sagučių ir panašių mažmožių, neatbūtinų panelės tualetui, surado laiškelį: 
    ............."žmogus užtilo, užtat pradėjo girios dainuoti; užtat gaisro šviesą beliejo saulė, eidama gultų. Viskas kitaip išrodė, 
kaip aš Tamistą pažinau. Gėlės kalbėjo apie Tamistą. 
    Petras,  
    - ranki Tamistos sau bedėdamas ant kaktos, įkaitusios nuo naujų laimingų minčių". 
    Rožė buvo pavirtusi į relikviją - sutrupėjusi, o gvaizdikai buvo panašūs į sudžiūvusią taboką. 
    Šaltai sučiaupusi lūpas, padėjo išdžiūvusias gėles ant laiškelio ir priglaudė žvakės liepsną; laiškelis, viename krašte apsijuosęs 
raudonu šniūreliu, pradėjo raitytis ir viskas virto pamažėliu į  juodus pelenus. Pasirėmusi ranka į  komodą, žiūrėjo kertėn - jai 
nusidavė, kad kertėje, tamsoje, jinai įžiūrėjusi kažkieno žydriąsias akis... 
    Pasistiepęs, iš tolo, su ištiestu kaklu Petras, bet jinai jokiu būdu negalėjo nuvokti ir suprasti, ką kalba tos lūpos... 
    Nubraukė  staigiai laiškelio pelenus ir įdegusias rožes nuo stalo. Ir ilgą  laiką ruošės, it ničnieko nebūta ir it daugiau nieks 
neužimtų, be tos ruošos. 
    Išėmusi iš dėžės perlų šniūrelį, pamatė bekybantį ant šniūrelio Petro žiedą. 
    Jautė, kaip šaltis papūtė veidan ir jautė, kaip tyliai tyliai apsupo kaži kas jai kaklą, ir skruostą kuteno gelsvi ūsai - Petras 
buvo šalia pat. 
    Aš svajoju apie jį!.. 
    "Aš svajoju apie Tave", - nejučiomis suvis garsiai atkartojo paskutinio sakinio kiekvieną dėsnį. 
    Atsklendė žiedą - pasibėrė krikštolai - jie degė raketų ugnimis ir pasklido po visą kambarį. 
    Pabraukė ranka sau per kaktą: per daug buvo įvargusi per šias dienas rengimosi prie didelios gyvenimo atmainos. 
    - Jadžiūn! Vainiką ar žalią pinti, ar įpinti ir baltų gėlių? - klausė trečiajame kambaryje motina. 
    - Be, - tarė mašinaliai Jadvyga, o pati manė, kad pasiuntus užkviestų  laiškelį  Petrui, mąstė, kaip sušukavus plaukus ir 
pasirėdžius iškilmingą dieną. 
    Na - še tau, Jadžiūne, mirtų vainiką, - įeidama tarė motina. Pabučiavo ją kakton. 
    Sudūzgė pavažiojamos šlajos po durim. 
    Motina senutė pradėjo tūpčioti. 
    Lapės apykaklės kailiniais į vidų įsibrovė jaunas vyras. "Dėl šv. Antano Nepamukėno, atleiskite, jog ne laiku atėjau!" 
    Motina išsinešino. 
    Apkabinęs tvirtai bučiavo Jadvygą, o jinai persikreipusi glostė pasmakrį - lepino jį. 
    Jai buvo gerai - buvo suvis ramu. 



    Bet staigiai Jadvyga krūptelėjo: vėl jai pasirodė ore blizgą kažkokie krikštolai, bet tuoj suprato, kad tai jau jokie "krikštolai", 
o tai esama suvis realių brangių akmenų. Žalioje atlaso dėžutėje belaikydamas, teikė jai jos sužieduotinis turtingą žetoną-sagutę, 
benurodančią "meilę, tikėjimą, viltį" su daugeliu brangių akmenų. 
    Jai buvo visiškai ramu - jis ją laikė tvirtai ir taip artimai. 
    Mirtų vainikas buvo supintas, o brangūs akmenys "meilės, tikėjimo ir vilties" žėrėjo labai stipria ugnimi. 

PAKASYNOS 

    Šiurpoka rudens diena. Didžmiestis. 
    Berašydamas numeruotus raštinės laiškus, pro langą pamatau juodą katafalką. Ne juodą katafalką, bet juodo arklio snukį  ir 
juodą  vežėją. Arklys ypatingas. Tai kumelinga, dideliu tabaluojan čiu pilvu kumelė  švariai išdulkytu kailiu, nušveistomis 
kanopomis, kaip pridera į  šitokią kelionę  išvestam arkliui. Ji laiko įsispyrusi pirmutinėmis kojomis, paskutinėmis raižydama 
grindinio akmenis, nuo kalnelio besileisdama, ir tą katafalką, ir tą rimtai sėdintį  juodą vežėją (šiaip jau nebe tokį rimtą, kaip kad 
ją  šeria ir duoda jai avižų), ir gulintį  padėtą  ant katafalko gelsvo lakeruoto medžio padarą, žmonių  karstu vadinamą, kuris 
ypatingai yra šiandien sunkus. Jai pritiktų šiandien silstelėti namie kūtėje, pavėsyje, ak, kaip tiktų, o ne paraduoti po miestą, per 
pilnai prigrūstą žioplių, žvalgančių jos naštą - vežimą ir ją pačią. 
    Keturi miesto paprasti vežėjai sudaro procesiją. Cilindruoti vyrai, gėlės sudėtos ant šikšninio vežimo užkločio, kuris smirdi 
varvoliu, stambiai juo šiandien dėl parado pritepus. Vežėjai nublukusiom apykaklėm, dėl senumo ir lietaus persimetusiom į 
violetumą, konkuruojantį su jų spindinčių nosių violetumu, šiandien yra nežmoniškai puikiai iššiūrenti, išlyginti, išdulkinti, kaip ir 
visi jų vežimukai ir arkliai. Jie laiko stačiai savo botagus, kaip kokius iškeltus viršum simbolius ar ženklus, bet ne mostaguodami 
kaip tinkami, kaip jie daro paprastai savo sielos ūpui išreikšti. Šiandien jie nusižiūri į primorių, katafalko vežėją; jis laiko stačią 
botagą, ir jie laiko stačiai botagą, jis į  šalis nesižvalgo, ir jie nesižvalgo, nors laiko ir ūpo šiaip jau būtų, esant tokiam lėtam 
procesijos žingsniui, pasidairyti. 
    Viena tetiena, atsigręžusi diskrečiai į  šalį, žiovauja gardžiai į  savo pilką pirštinę. Kitoje rankoje ji laiko gėlių  du pundu, 
sudėtinų ant kapinių, jai ir žmonėms beašarojant. Bet ji rezervavo sau teisės dviem atvejais ir dviem intencijom sudėti gėles ir 
tuo būdu turėti progos dukart išlieti ašaras. Šiaip jau, besėdint patogiame vežimuke, jai patogu, minkšta. Mintys tokios pat 
patogios ir minkštos kaip šito vežimuko siūbavimai. Bet, ilgai besėdėdama vienoje, kad ir labai patogioje vietoje ji įvargsta. Ji 
ima žiovauti. Kad ir labai įdomi rolė būti visų  gatvėje žmonių  atrakcija, pastabų  ir domėjimosi centru, bet šitokios viešosios 
pareigos, priderančios genijams ir karaliams ir jai nutekusios šiandien valandžiukei, ją  įvargina. Ne, ji ne pesimistė ir neieškanti 
pasaulio garbės, ji sau žmogus. Ji svajoja gardžiai apie pietus. Traktatas numirusio, jam dar atsisveikinant su šiuo pasauliu ir 
surašytas prisidedant notarui, Šiandien buvo paskaitytas visiems giminėms susirinkus pirmąkart taip santarvingai salone, ties 
karstu. Jis nėra per daug liuksurjoris, bet gana patenkinąs ją  ir išskiriąs ją  iš kitų  žmonių  tarpo nuo tos valandos, kai buvo 
paskaitytas šitas malonus dokumentas. Ji svajoja ir nemato, kad žmonės sukelia jai pasigailėjimo ovaciją  ir kad jai reikalinga 
nustatyti minią kitu akordu. Liūdnu. Liūdnu. O akys? 
    Arklys, savo kolegos padedamas, tempia katafalką  ir nebeįmano, kodėl žmonės tokie asilai: mirus vienam, pradedamos 
tokios keistos apeigos, kai įdedama į medinę dėžę ir pradedama vežioti ypatingu žingsniu, nuo kurio užeina noras snausti, po 
visą miestą. 
    Procesijai nutolus, tuščia gatve praeina moteris mados rūbais ir drūtomis, lyg pritvinkusiomis kojomis, matomomis iš po 
sijono, aptemptomis paniekomis, taip ištemptomis, tarytum jos sprogs. Kita eina tamsi, liesa, tamsių narčių miesto burtininkė, 
su įdžiūvusiu ir liguistu veidu ir tamsiomis akimis, tarytum išpuvusiomis. 

VILIJA 

    Aš gyvenu ties Vilija. Kaune. Rytas. Gal šešta valanda ryto. Kambarys pilnas šviesos. Čia net staiga pasidarė ankšta. Tiek 
daug saulės. Einu Vilijos bulbienojų  pakraščiu Vilijon maudytis. Prisimena Mickevičiaus svajonės, kaip gražioji Vilija puola 
bernelio Nemuno glėbin. Tuo tarpu šia skaisčiąja upe plaukia lietuvininkai sielininkai ir taiko savo sielius prie kranto. Savo 
malkomis išblaškydami visas maudančiąsias pakrantėje moteris, iššokančias kuri sau krantan. Šviesūs mėsos lipinėliai. 
    Maudos nuplukusiais šonais rudas šuva. Jo draugas ir šeimininkas - žmogus. Jiedu kalbasi lietuviškai. 
    Pavakarys. Niekuomet nemačiau taip tirštai prisėtų žmonių paupėje. Jų pilna ir kitame upės krante. Kaune kaitra. Vaizdas 
panašus į Babelio bokšto statytojus, susirinkusius dabar paūturioti ties upe ir apverkti savo bėdų  ir melstis Dievui. Panašu į 
šviesiakūnius žmones, išsigelbėjusius nuo amžino potvynio ir dabar džiangiančiusis savo kūnais. Laisvai alsuojančius ir 
geriančius saulę. Kaip ir kiekvieni skenduoliai. 
    Maudos arkliai, šunys, vyrai, moterys, vaikai, krokodilai. Tiršta. Retkarčiais girdėti kas besikalbant lietuviškai. Kaip koks 
kuriozas. Čia net leidžiama, matyti, kalbėti lietuviškai. Tai yra žmonės šiuo dalyku nesistebia. Horizontas toks švelnus. Tapalai. 
Vandens garai. Kaip koks upeliokštis Prancūzijoje. Ir tikrai! Dar čia žmonės, prigimties žmonės, nesumiestėję. Maudos be 



rūbų. Aš nemačiau nė vieno švariais marškiniais. Galbūt dauguma čia amatininkai. Žinoma, nei Seimo narių, nei literatų čia nėra. 
Kai kurie net mėgsta gimnastikuotis. Mostelėja ranka kartą kitą  ir susigėsta savo užgaidos. Puikūs šienaujami krantai. Pučia 
vėjelis, atpūsdamas sugedusio oro bangas. Aš suskaitau net, kiek miestas galėtų uždirbti, įsteigęs tinkamas maudykles, pliažą ir 
kitokias naudingas vietas. Bet tuomet nebūtų  tiek laisvių. Žmogus leistas laisvas būti, ir miesto valdyba supranta šią žmogaus 
prigimtį  ir ją sankcionuoja. 
    Baltą vėliavą iškėlęs, iriasi valtyje sargas - žmonių gelbėtojas. Kaip čia viskas savotiška. Beeidamas pro maudančiųsi moterų 
būrį, sutinku jų stiprią opoziciją. Viena ima purvo ar akmenį  ir taiko mesti į mano personą. Galbūt ji, ši moteris, sąmojo ir gero 
etiketo vedama, ir įvykintų savo pasiryžimą, bet aš pakeliu ranką fašistiškai aukštyn: "Sustok, moter!" Ji nuleidžia savo rankas 
kartu su akmenimis. Ji bejėgė. 
    Maudosi sentikiai rusai, surusėję  gudai, sulenkinti lietuviai - priemiesčio gyventojai, išalkusios "pletkų", dideliais žabtais, 
nuolat tarškančios miesčionės, žydai, ir tik toje tūkstantinėje minioje du lietuviai. Tikriausia - du ūkininkai, nebuvėliai. Vienas 
niekuo ypatingu nepasižymįs senis, nudegęs, nuo senatvės surūdijęs, nevertas kalbėti. Ilgais juodais ūsais ir nedrąsiu žvilgsniu. 
Kiek nedrąsus ir kupron susimetęs, kaip ir kiekvienas gyvenimo grybtelėjęs ūkininkas. Ir - kitas... Kitas! Tai lietuviškų pasakų 
Apolonas. Ūsai jau jo geltoni. Jis šypsos; ūseliai užraityti. Jis patenkintas gyvenimu ir savim kaip Adomas, tuojau kostelėjęs 
pagundos ibelaičio ir išėjęs platumin gyveniman kieminėtis, nežinąs dar visai tųjų  gyvenimo vargų. Be vieno vientysio 
džiaugsmo, kuris daro žmogų  tokį  paiką, nuolat šypsantį  ir nuolat dantis rodantį. Jis neplaukioja ir nesimaudo - tas menas, 
matyti, yra jam svetimas. Jis braidžioja po vandenį  ir vaikščiojasi rankeles sudėjęs. Matyti, gyvenimas jam visa kuo įdomus ir 
jis juo patenkintas. Jis - Apolonas. Toks gražus jo kūnas, kaip išlietas, ir visiškai baltutis. Pasakų bernas, "rinskvyną" geriąs, 
panoms patinkąs. Net alpsta panos, gražų bernelį  išvydusios. Ar koks "furmonas", kurį  įsimyli liguistai princesės ir jau negali 
per visą amžių savo furmono išsižadėti. Toks pasakingas šitas bernelis. 
    Jis neiškenčia neužkalbinęs artimai maudančiųsi vyrų bjauriu darkytu rusų žargonu. 
    Atstu laivas. Visiškai kaip sodžiuje. Net pamiršti gali, kad čia esama miesto. Aš sudedu savo rūbus valtyje ir atsisėdu, 
dūmodamas keistas sodžiaus mintis. Prie laivelio prieina juodais maudomaisiais r ūbais juodaakė, mistikingu žvilgsniu jauna 
moteris ir paprašo leidimo sėstis laivan. Čia juk vieta brangi, kiekvieno pakrančio pėda užimta - tiek maudančiųsi! Jauna 
moteris paklausia, ar čia nepavojinga ir ar čia negalima paskęsti. Aš jai pažadu, nelaimei ištikus, ją  gelbėti. Aš dar vis 
nenubundu, tarytum sapnas ar Šecherezados pasaka. Ji pasisako esanti mokytoja. Tas verslas man nepatinka. Bet ji man 
patinka. Jei netapčiau vulgariškas, pavadinčiau ją pikantiška. Ji koketuoja. Ji liesa. Jos ranka ilgais pirštais tiktų ant stalo padėti 
ar konservuoti kaip koks raritetas. Jos akys - gražiausios mano pasaulyje iki šiol matytos. Akys juokiasi. Bent ji pati tiki, kad ji 
kitaip negali pažvelgti. Mes pastūmėme valtį  ir nuplaukiame. Valtį neša vanduo patekme, visaip ją besūkuriuodamas. 
    Ji laisva. 
    Ji sakosi esanti baigusi Ciuricho universitetą ir pirmąkart atvykusi Lietuvon įsisteigti. Ir rimtai įsisteigti. Tat man neįdomu. 
Mes išsimaudome. Laivas plūkščioja kur patinkamas, kartais sustoja, kartais trinktelėja. Mums reikalinga tiek dar pasikalbėti. 
    Baltą  vėliavą  iškėlęs, staiga atplusknoja savo sena valtimi nuo saul ės nudegęs, šiaudine skrybėle senas upės sargas, 
skenduolių gelbėtojas. Jis toks simpatiškas nudriskusiomis skrybėlės briaunomis ir savo įkaitusiu nuo saulės ar degtinės veidu, 
vasaros sezonmečiui besibaigiant. Juk ir jam, žmogui, reikalinga šaltai žiemai ateinant užsigrūdyti. Jis net užsimoja ant mudviejų 
irklu ir be galo piktai su šunka: "Tokiu būdu judu galėtumėte paskęsti!" Jis atplaukęs mudviejų  gelbėti. Mes žemai jam 
nusilenkiame. Jis, pamatęs, kas mes, atsileidžia ir atšąla kaip vandenin įmesta ugninga geležis. Žmogaus gyvybė - tai ne juokai! 
Jis pripratęs gelbėti. Andai jis yra i štraukęs žado beveik jau nustojusias dvi mergaičiukes. Jis žinąs savo amatą. Mes 
pasiprašome pairdinti mus jo laive. 
    - Žmonės paskęs...- jis turįs tučtuojau grįžti prie jų. 
    - Žmonės išplauks, mes galime paskęsti patys!  
    Jis supranta literatiškai mūsų pastabą, pažiūri iš po skrybėlės savo jaukiomis darbininko akimis ir iria. Priešingon nuo žmonių 
pusėn. Taip mes norime. Senoviškos novelės tipas. Jis net juokauja su mumis. Karklynai. Smėlis. Iššokame. Jis užsirūko 
pypkę. Temsta. Sutema. 
    Smiltynas toks skaistus. Jos ranka dreba. Ji negali ištarti žodžių. Jos ranka palietė manąją kudlotąją. Ji miniatiūrinis žaislelis. 
O kokios jos lūpos aistrios, kaip geriausi kvepalai. Tai buvo kvepalai. Aš negaliu nustoti jų nebučiavęs. Aš žinau - tai nuodai, 
bet aš negaliu būti nustojęs ir jų "negėręs", kaip pasakytų koks senovės dandy, atsidūręs tokiame pat paupės įstabiame krante. 
Ji vis baltučiu, išblyškusiu veidu, juodomis gražiomis, švelniomis gazelės ar kitko, kaip sakoma, akimis. Bene aš žinau. 
    Ji rūpestingai paima nosinę, nušluosto man lūpas: 
    - Nenorėčiau, kad dažai pasiliktų ant tamstos lūpų. 
    Kokios moterys rūpestingos, sumanios ir gabios! 
    Aš dabar dėl jos daug ką galėčiau padaryti. Vyrai tokie paikūs. Pirmiausia aš jai meluoju. Mes neturime laiko sustoti 
nekalbėję, mes viską turime aptarti. Mes atsisveikiname su brangiu vakaro upės paurančiu ir grįžtame vėl mūsų naman - valtin. 
    Šūkterėjame valtininką. Ar jis kur nenugrimzdęs bus pats į vandenį? 
    Ritmiškai pliaukši pasamdyto irti darbininko irklai - jis neturi laiko dabar nė pažiūrėti į  mus. Jis dirba darbą, sistemiškai, 



rimtai, nė nepakeldamas galvos, kaip geros senos mokyklos darbininkas. 
    Senas pliuškis mėnulis ar, jei norite,- sena pliuškė, išlindo virš kreveizuotų mūrų  stogo. Mėnulio pusę nukirpo jį  užstoję 
kaminai. Miesto sodų masės dar karštos. Romantiškumo pilna. Ji paduoda man ranką  ir atsisveikina. Ji liepia man vienam 
iššokti krantan. Ji irsiantis viena pati miestan. 
    Kas ji? 
    Ji. 
    Jau naktis. Aš dar matau jos smulkutės figūros siluetą. Ji net ranka man nemoja. Gal verkia ar žiūri į vandenį. O gal viena pali 
sau kvatoja. Iššokęs ant kranto, aš kaip ir negaliu pasijudinti iš vietos. Aš nenoriu. Priešingame Vilijos krante sudegtos lempos, 
žiburiai. Iš tolo raudoni lempų taškai, skandiną vandenin atšvaistas, kaip ir kokius povandeninius fejerverkus leidžią. 
    Dangus murzinai žalsvas. Keli rausvi debesokliai kaip pakulų  gabalėliai, užmiršti kokio mechaniko, pavakario darbą 
pabaigusio, ant dangaus. Tarytum ir į  tą  žalsvą dangaus sklypą, šią valandą rimtą  ir ramų, būtų dailininko nešvarūs priskretę 
teptukai ištrinti. 
    Šiaip jau harmonija danguje pilna. Su tapalais, lėtumu ir kažkur žemai nusinėrusios saulės bloškiamais keliais raudonais 
spinduliais ant debesų skeveldrų ir ant dangaus. Papūtė vėjelis. 
    Ten, kur suplaukia Nemunas su Vilija, nužengė kažkokia milžiniška būtybė su vėjo kedenamais plaukais ir paplasnojamomis 
rūbų atlapomis. Taip bent atrodė ant dangaus viskas šią valandą. 
    Fantazingoji būtybė Asirijos karaliaus ilgais parėdalais ir kiek suliesėjusiu, ramiu romėno filosofo veidu. Taip jis atrodo, kai 
saulės spinduliai nukrito ant jo veido ir nušvietė tirštai raudona spalva, kaip kokiu prožektorium, jo skruostą. Įkaitintos plytos 
raudonumo. Šio dangaus keleivio veidas atrodė visai be jausmo, kaip sustingęs. Kaip tos plytos. Šaltą, bejausmį žvilgsnį įbedęs 
priekin, jis ėjo greitai kaip vėjas. 
    Viena koja pasistojęs panemunės vieškelio, vedančio į Garliavą, jis greitai pasiekė patį Linksmadvarį  ir pačią kalno viršūnę. 
O čia šią valanda žmonės tikriausiai gėrė arbatą  su naujai virtomis šios vasaros uogienėmis, juokavo skaidriai ir lošė bridžą, 
visai neįtardami, kas darosi viršum jų, ant jų patalpų stogų. Mat esą tik vėjas sušlamėjęs parke! 
    Kalno atšlaite ir viršūnėje dangaus keleivį patiko būrelis mažų skaisčiais veideliais merginų žalių rūtų vainikėliais ir stilizuotais 
kostiumais, kiek galima daugiau pasekant tautiškais. Dryžuotais sijonaičiais, margais kaspinais, baltomis marškinių apykaklėmis 
ir baltomis išleistinomis rankovėmis. Jos barstė iš savo krepšelių praeiviui gėles, į kurias jis nė nežvilgterėjo. Jis buvo kažkuo be 
galo susirūpinęs. Toks jis buvo rūstus. 
    Keleivis, palyginus jį  su upėmis ir atšlaitėliais, buvo disproporcionališkai didelis. Kolosas. Užtat jis atrodė nenatūralus, kaip 
kokia šmėkla ar keistas gamtos reiškinys. Nors iš tikrųjų  jis buvo visai realus, savo kojomis net padundinąs žemę. Toks jis 
buvo galingas. 
    Jam pranykus, dar ir dabar kelios merginos beliko ant kranto skaisčiais vaikų veideliais ir barstomomis gelsvomis, baltomis 
sultingomis gėlėmis, kuriomis jos dabar žaidė. 
    Vėjas nuūžė. Viskas nurimo. Kaunas pasiliko kaip buvęs tylus, su šio skaistaus vakaro šiluma ir tyla. 
    Šilta. Ramu. Aš galvoju, kad greit, o gal visai neužilgo čia viskas pasikeis. Šis dabar tokiais skaisčiais krantais kalnas pavirs 
tikru miestu. Anoje pusėje Vilijos, kur dabar priemiestėlis, bus įsteigtas pirmos rūšies restoranas. Teikiąs finansinės naudos jo 
savininkui, o svečiams paguodos ir linksmumo bei trumpinąs jų  laiką. Šitokia nakčia vandens skaistumas ir švelnumas didelis. 
Pati gamta čia įsiperka. Tik nieks čia į  tai nežiūri. 
    Bulbienojus. Tamsu. Gitarų  ir mandolinų  orkestras tyliai dejuoja, net už širdies tveria. Ant pakrantės susėdę muzikontai, 
dabar visiškai tamsumoje nuo žemės nebeatskiriami, svajoja ir užgauna savo gitaras ir mandolinas įvairiais alpiais akordais. 
Nakties šikšnosparniai, kloakų valytojai, kaip marą  iš maišo paleidę, išbaido paupės svajotojus savo nelemtu amatu. Paskui jie 
patys susigėsta įžeidę  šitokios nakties skaistumą. Asenizacijos bendradarbiai liovėsi dirbę. Susėda tarpnamėje kamputyje, 
kukždenasi ir patys gėrisi vakaru. Aš užeinu į  jų rajoną. Jie pasisako: "Vėliau! Dabar dar žmonės gali išbaidyti!" Jie pasiprašo 
degtukų. Aš patiekiu jiems degtukų  ir dar papirosų. Jie mano manieromis itin nusistebėję ir negal prisiačiuoti. Duksnoja kiaulė. 
Tarytum žiemos metu mužikas, ilgai per girias važiavęs, nuo milų, oro, kelionės pavargęs ir namo parvažiavęs, tuojau griūva 
lovon ir knarkia. Kaip ši kiaulė. 
    Dar kartą mėnulis. Bet jau mano kambaryje. Ir jau virš sodnelio. Toks padorus, kaip naujas iš tirpinto sidabro išlietas. Toks 
apskritas ir šviesus. 
    Tolimėse groja gramofonas linksmą  stygų  orkestro polkutę. Ypač  linksmai ūžia ir daug gyvybės suteikia basetlė. Velnias 
įsuka linksmai šeinę katarinką, suvadinęs linksmą kompaniją, kuriai viskas yra vis viena. Ak, kaip šokama! 
    Ant mano stalo, pridengto namine staltiese, kokias pirmiau mėgdavo daryti šlėktų  jaunosios, stovi rūpintojėlis, jau nuo vėjo 
pašepęs, nors ir buvęs kadaise gražiai išdažytas. Jis žiūri visiškai bejėgis, kaip išsižiojęs ar rūstaudamas. Tarytum klausdamas: 
    - Bene aš žinau, kaip reikia gyventi? Ir kur tas tavo takas nuveda?.. 
    Labanaktis. Pakvipo sodas. Ant mano stalo pastatyta žalsvo stiklo puodynėlė, pilna baltų, kažkokių keistų, bet ir gražių man 
nežinomų gėlių. Žvakigalis, įstatytas į sidabrinį žydų liktorių, blykčioja, bet dar gali degti. 
    Mano pirma mintis - jos grakščioji ranka kaip meno gražiausias objektas. Tokia ji grakšti, lanksti ir nuodėminga. Taip slenka 



mano vasara. 


