
Uzsidare sunkios ^zuolines durys. 
Viduj atidziai dairesi - su j marg^ skarel^ jristu rysuleliu rankoj - pa-

blysk^s berniukas. Jo tiesi, smaili nosele lyg uode or^. Melynos kaip lino 
ziedai akys, apygiliai po kaktos kaulu jspaustos, seke ir pon^, kuris prie 
grotelinii^ durq paspaude maz^ kaip zirnj baltq^ mygtukq ir nedrq.siai tyre 
nepazjstam^ aplinkum^. 

Nauj i jspudziai siurbesi j jo v idq kaip vanduo j isakijusi^ pint}. Stebino 
j j tos gelezines durys, uz kurit} tustuma, o ponas kazk^ spaude ir kazko lau-
ke. Stebino aukstyn beg^ laiptai, tokie platus, kad su vezimu gali uzvaziuo-
ti, o geleziniai tureklai taip graziai ispinti kaip mamos audziama juosta. 

Nors ore sviete saule, viduj buvo prietema, nes lango rutes is spalvotij 
stiklq sudeliotos. Raudonos ir melynos zvaigzdes, geltoni, zali ratal, rudi 
trikampiai, o vidury angelas su ilgu tr imitu - visa maisesi, mirgejo. 

„Turbut jis atsirado kurioj paslaptingoj karalijoj, - pynesi mintys, - ir 
stai tuoj isljs koks neregetas zveris is ten, is aukstai, ir nutapens zemyn tais 
laiptais". J am pasidare lyg baisu, ir pasislinko arciau pono. 

- T u o j pakilsime aukstyn, Geduk, - pasake ponas. 
Gedukas is karto syptelejo, o paskum susigalvojo, ar jis gerai nugirdo: 

„pakilsime aukstyn". . . Kaipgi pakils, jei stovi ir nelipa laiptais... E , ponas 
juokiasi is jo... I r atsove: 

- K a d sparnq neturime! 
- Galvocius, - syptelejo ponas, - o mes ir be sparnij, kaip vorai. . . 
T u o tarpu Gedukas pastebejo, kad is aukstai, anapus grott}, atslenka lyg ko-

kia spinta. Susilyginus su durimis, stuktelejo ir sustojo. Ponas atstume duris ir 
atidare „spint4". Gedttko akys kaip segtukai susmego j vidtj. Ogi ten kambarelis, 
lubose elektra ziba, sienoj veidrodis, minksti suolai pasieniais bent po tris susesti. 
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Ponas jnese lagamin^ ir jam liepe jeiti ir sestis. Paskum uzdare duris ir 
paspaude viduj „spintos" baltq^ „zirniuk^"... 

T i k umai — uzt!.. Geduko sirdis krupt, rodos, ligi kulnq nusirito, — ir 
skruostai kaip vysnii j uogos nuraudo, net ausims karsta pasidare, - jaucia, 
kad kyla aukstyn. Jei ne ponas, tuoj rektq. 

- Matai , kaip puiku, ne sparntj nereikia, - aiskina ponas. - Sitokia ma-
sina vadinasi liftas. Stai paspaudziau mygtuk^, ties kuriuo pazymeta trecias 
aukstas, ten ir sustos, nes ten gyvenu. I r greiciau, ir nereikia vargti lipant. 

Gedukas vel pajuto - stukt, ir masina sustojo. V i s delto lengviau atsi-
kvepe, nors ir su ponu kartu kilo. 

Ponas atstume dureles, ir abu isejo. C i a jau lauke ponia, kur i tuoj jejo, 
ir ta „spinta" tyliai nusliauze zemyn. 

Ilgam koridoriuj, pro kur j dar aukstyn vingiavosi laiptai, ponas priejo 
prie durq, kur sviete geltona kaip auksas lentele su uzrasu „Alfonsas M o -
tiejunas, dailininkas", ir spustelejo mygtuk^. Durys tuoj prasivere, ir iskiso 
galvq, kazkokia „teta". Pamaciusi pon^ isejo, nusilenke ir paeme lagamin^. 
Gedukas jseke paskui pon^, o „tetai" norejo rankq pabuciuoti - pasisvei-
kint i (taip mama moke), bet susilaike matydamas, kad ponas jai rankos 
nepadave, tik atiduodamas pakabinti apsiaust^ paklause: 

- Ponia namie? 
- Namie, - linktelejo „teta". 
- E i m e toliau, - paem^s is Geduko ranktj rysulj ir uzmet^s ant kedes, 

atidare duris ponas. 
- Dabar cia pasedek, kol Ursule sutvarkys kambarj, - pasake, - kad 

nori, pavartyk siuos albumus. 
Lik^s vienas, Gedukas eme dairytis. 
Visas didziulis kambarys buvo isklotas margaspalviu k i l i m u . „Kaip alto-

riaus laipteliai", — pagalvojo ir nedr^siai zenge, bijodamas visa koja prispaus-
ti tas issiputusias raudonas, geltonas tulpes ar kaip saules nuzertas eglucitj 
sviesiai zalias sakutes. Langai dideli, kaip baznycioj. Auksiniuose remuose 
paveikslai, didesni uz stacijas. Palubej kabaldziuoja kazkokios margos pus-
les, turbut del grazumo, ir atsimine, kaip jo mama padarydavo is kiausinit} 
kevalt} ir popieriaus paukstytes, kurias pakabindavo palubej... 

8 



Pavarte tmputj albumus, nejdomu - vis miestai ir miestai. Jis tai graziq at-
virukij mrejo su margais Idausiniais, avineliais, visciukais, ir visi auksu veria, gai-
la, kad namie paliko. I r neturedamas ko veikti eme sedineti kedese. Visos buvo 
minkstos, pliusu ismustos, o sedynes kaip zali samanq kupsteliai pupsojo. E i -
damas paeiliui, kaip ponas isdidziai klesteli, atsilosia, pasisupa vienoj, paskum 
stypcioja j kit^. Ilgiausiai gerejosi laikrodziu po stiklo gaubtuvu, kuris pQpsojo ant 
juodo blizgancio stalelio. I r tyliai, ramiai slinko rodykle, skaiciuodama minutes. 

Beslankinedamas po kambarj, staiga isgirdo uz durtj kazkokj svokscian-
tj, uzkimusj, lyg zmogaus, bals^. Priselino prie durtj, prikiso akj prie rakto 
skylutes. Smeseliavo tik dideli zali lapai. Pastovejo, patrauke nosimi ir . . . 
isdrjso. Palengva mygdamas rankenq^, eme verti duris. Durys cyptelejo peles 
balsu, jau buvo bekis^s galvq ,̂ kai is ten susvokste: 

- Kas cia? Asilas, asilas! 
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