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 – Tikrai neįsivaizduoju, kur jos dingsta… – Mama žiūrėjo į 

vonios kambario vidury kėpsančią vienišų kojinių šūsnį. – Į 

skalbyklę visada patenka po dvi, o paskui paaiškėja, kad vie-

na jų kažkur prašapo. Per pastaruosius metus surinkau didžiulį 

maišą kojinių be poros! O tai reiškia, kad šiuose namuose sle-

piasi ištisa armija vienišių…

 – Gal jas suryja skalbyklė, – svarstė Basia, tėvų vadinama 

tiesiog Bė, nes taip trumpiau. – O gal kas antra kojinė ištirpsta 

vandenyje…
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 – Jos atrodo baisiai vienišos, kai taip guli… – atsiduso 

Mama.  – Sakau tau, dėl to kalta šita raji mašina, – sududeno 

Bė iš skalbyklės būgno, kur įkišo galvą norėdama patikrinti, ar 

nieko neliko viduje.

 – Gal tu ir teisi. O jei taip, tuomet padėti mums gali tik san-

technikas. – Mama priėjo prie telefono ir paskambino santech-

nikui.
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 Santechnikas skalbyklę pirmiausia apstukseno, paskui išėmė 

filtrą, jį išvalė, užmetė akį į variklį, patikrino diržinę pavarą. Tada 

paprašė arbatos, apuostė guminį žiedą, pasukiojo rankenėles, pa-

maigė mygtukus, pasikrapštė pakaušį ir dar sykį apstukseno būgną.

 – Pažiūrėkim iš apačios, – galop tarė. – Gal jos tiesiog nukrinta 

po mašina?

 Bendromis jėgomis, drauge su Mama ir mažąja Bė, pastūmė 

prietaisą. Tačiau nerado nė vienos kojinės, užtat paaiškėjo, kad 

grindyse žioji gana didelė skylė.
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 – Štai, prašom, – santechniko veidą nušvietė triumfo šypse-

na. – Ir sužinojom, kas nutiko.

 – O kas nutiko? – vienu balsu paklausė Mama ir Bė.

 – Paspruko, šelmės! – Specialistas dūrė pirštu skylėn, bet 

nieko neužčiuopė. – Kojinės tiesiog išnešė kulnis. Man nebėra 

čia kas veikti, mielos ponios. Jei kojinė pasirenka laisvę, aš be-

jėgis.

 – Bet kur jos pabėgo? – neatlyžo Bė.
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 – O šito aš, deja, nežinau, tačiau gyvenimo patirtis man sako, 

kad jos gali būti bet kur! – Santechnikas susipakavo atsuktu-

vus, atsiėmė užmokestį, kariškai atidavė pagarbą ir išėjo, pali-

kęs Mamą ir Bė su vienišų kojinių kolekcija.

 – Viliuosi, kad joms nieko bloga nenutiks ir kada nors jos 

grįš namo, – sukuždėjo Bė.
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 – Lauksime jų, – iškilmingai atitarė Mama ir apglėbė dukrą.




