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V i E N A i P ar kitaip susij^s su katemis Maksas buvo 
visada. 

Gim^s 1912 metais Berlyne buvo kailininko sunus 
ir augo tarp kailiq; ir is labiausiai vertino leopardo 
kailius, deja, retus tevo krautuveje, mazoje jmoneje, 
jsikurusioje nelabai geros reputacijos Berlyno kvar-
tale. Joje atsirasdavo daugiausiai atliekos: abejotinos 
kilmes lapiij, ant sniego negyvq rastij audiniq, kitij 
kailininkij atmestij kiauniij. Ir net - taciau apie tai 
seimoje nekalbeta, ta tema buvo tabu - kvailiau-
sioms klientems parduodamuose kailiniuose gale-
davo pasirodyti ir triusiij. Kaip prekiautojas ir kaip 
zmogus Kansas Smidtas nebuvo rafinuotas. Kres-
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nas lyg lokys pernelyg smarkiai girdavo savo prekiq 
kokyb?: israusdavo, saukdavo, seilemis taskydavo 
klientij veidus; o namie tarp garsiai srebiamij sriu-
bos sauksti} zmonai ir sunui girdavosi gyvenime jau 
apmov^s daugelj mulkiq. Maksas ir motina klausy-
davosi jo tylomis. Erna Smidt buvo visiska vyro prie-
singybe, smulki ir drovi moterele, jautri, ne visai be 
kultQros. Paauglysteje trosko tapti skaitove; ir nakti-
mis pramaisiui su painiais sapnais garsiai deklamuo-
davo Getes ir Silerio eilerascius. Vyras zadindavo 
j ^ purtydamas: per tavo beprotystes, sauke, negaliu 
miegoti. Erna niekada nereaguodavo \o bruta-
lum^; taciau kartais, pasakodama sunui koki^ isto-
rij4, staiga liaudavosi ir raudodama j j apkabindavo. 

Visa tai liudino Maks^; sis is motinos paveldejo 
beveikliguist^jautrum^. Tieksirdgel^, tiekdziaugsm^ 
jam kele kailiai. Nuo vaikystes jis jprato ieskoti prie-
globscio krautuves sandelyje - nedideleje patalpoje, j 
kuri^ siek tiek sviesos ir oro patekdavo per langelj su 
storomis gelezinemis grotomis. Toje vietoje Maksas 
jautesi laimingas. Jam patiko slepti veid^ zveriij kai-
liuose, ypac (ir tai ilgainiui pasirodys kaip patycia) 
kaciij seimos. Virpejo nuo keisto jausmo prisiminda-
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mas, kad tas kailis kadaise denge grakstaus gyvuno, 
Afrikoje vaikiusio gazeles, kun^. Tai tik zveries kailis? 
Taip. Vis delto Maksui atrode, tarsi zveris butij cia, 
gyvas. 

Ir, zinoma, buvo tigras, jis ir dave pavadinim^ 
krautuvei: Pas Bengalijos tigrq. Sj gyvun^ nusove pats 
Kansas Smidtas, per kelionf j Indij^ su medziotojij 
klubu - pasakojimas apie sj nuotykj, zinoma, jaudino 
berniuk^ Maks^, taciau dazniausiai kele beveik nepa-
keliam^ nesmagum^. Indija, pasak grubiij, juokau-
jamij tevo zodziij, yra nesvari vieta, pilna skeletiskq 
ciabuvii}, vadinamij nelieciamijjij. Toje kelioneje jam 
vienintelis vertas dalykas buvo tigro medziokle, J4 
nupasakodavo su menkiausiomis smulkmenomis. 
Kalbedavo apie nejzengiamas dziungles, apie paslap-
tingus nakties slamesius, jtempt^ laukim^, kai ant 
pakylos medziuose sedintys medziotojai laukia tigro. 
Ir staiga proskynoje isdygsta tigras, taiklus suvis - jo, 
Hanso Smidto, suvis - ir stai zveris cia, iskimstas ant 
spintos. Beje, taksidermistas puikiai pasidarbavo. 
Kailj paliko kone sveik^, kulkos zyme buvo beveik 
nepastebima. Per nasrus istrauke vidurius ir pakeite 
juos geriausiu kamsalu. Akys buvo stiklines, taciau 

15 



tobulos. Krintant sviesai tarn tikru kampu, jos spin-
dejo nuozmiu blizgesiu, tokiu, kokio Maksas nemate 
zoologijos sodo tigrq, tarp kitko, senq, prisitaikiusiij 
prie nelaisves gyvunij, akyse. 

Nuo mazumes Maksas bijojo sio tigro, ir baime 
net kele jam kosmarus. Pabusdavo naktj saukdamas, 
varydamas motin^ j neviltj, kuri, be visq savo pro-
blemq, dar kente nuo astmos ir isgyvendavo nakties 
siaubus. Kansas Smidtas pajuokdavo siinaus baimes 
ir nepraleisdavo progos jam jgelti: bailys, stai kas 
esi, tik bailys. Vien^ vakar^ pavalgius liepe jam eiti 
i krautuv? atnesti tariamai ten pamirsto laikrascio. 
Maksas, tuomet devyneriq, priesgyniavo - labai 
salta, tamsu - bet suirzf s tevas tare, kad liautqsi bau-
gintis ir tuoj pat eitq. Erna pravirko, prase vyro, kad, 
del Dievo meiles, nesielgtq taip su vaiku. Maksas 
stebejo ginc^ atsisedfs, jsitemp^s. Staiga atsikele ir 
netar^s ne zodzio pasieme palt^ ir isejo. Ejo j krau-
tuvf. 

Paskubomis zingsniavo tusciomis gatvemis. Suk-
damas uz kampo susidiire su didele zmoniq grupe, 
ejusia gatves viduriu, nesusia deglus ir traukusia 
himnus - socialistic demonstracija. Demonstrantai 
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letai ejo j priekj; vienas dave zenkl^ Maksui, kad ir 
jis prisidetq. 

Staiga - kanopq bilsmas: raiti policininkai, issi-
trauk^ kardus, puole demonstrantus. S^mysyje 
Maksas pamate, kad vienas vyras krinta kardo kircio 
atverta kaukole. Siaubo apimtas pasileido prie krautu
ves, j i buvo nebetoli. Taip drebejo, kad sunkiai sekesi 
jkisti rakt^ j duri} spyn^; pagaliau jejo, pasislepe ui 
manekeno ir cia tamsoje tunojo barskedamas danti-
mis. Netrukus riksmai liovesi. Gatveje jsivyravo tyla. 

Maksas spoksojo j tigr^. Jis buvo ten, ant spintos 
virsaus, akys - kaip kokio pravaziuojancio automo-
bilio zibintai, apsvieciantys krautuves vidij - spindejo 
gresmingu blizgesiu. Tarp jqdviejq, tarp berniuko ir 
zveries, prekystalis, o ant jo - laikrastis. Laikrastis, 
kurio Maksas niekada nepajegtij pasiekti; bent jau tol, 
kol bus paralyziuotas baimes, tokios baimes, kokios 
niekada anksciau nejaute. Zeminancios baimes ir 
sykiu slapto ir santuraus maisto. Kam tevui reikejo to 
laikrascio? Kokias labai svarbias naujienas turejo per-
skaityti? Kodel - ir veidu jam riedejo asaros - buvo 
toks ziaurus savo siinui, vieninteliam sunui? 

Jam j galv^ sove mintis: galbiit dar atidarytas kam-
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