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isokių žmonių būna pasaulyje. Ir gražių, ir negražių, 
ir stiprių, ir silpnų, ir dorų, ir nedorų, ir tokių, kurie, 
žengę žingsnį iš doros kelio, vėl į jį sugrįžta.

Ši istorija man buvo papasakota kaip paslaptis, te
žinoma siauram šeimos ratui, idant būtų išsaugotas 
šviesus žmogaus atminimas. Reikia pasakyti, kad šio 
pasakojimo antraštė yra apgaulinga. Kai kam gali pa
sirodyti, kad mano prosenelis, kartą išklydęs iš doros 
kelio, vėliau sugrįžo į jį visiems laikams. Nieku gyvu. 
Po teisybei jis niekados nė nebuvo tame kelyje tiek, 
jog kažkurią akimirką galėtų išklysti, o paskui vėl su
grįžti. O jeigu ir buvo, tai labai trumpam. Užšokdavo 
ant pylimo ir, pasibaisėjęs šio kelio monotonišku ly
gumu, tuoj pat vėl sukdavo į šalikelę ar kokį vieškelį, 
vedantį nežinia kur. Niekdarys jis buvo kaip reta, am
žiną jam atilsį. Antraštė turi labiau simbolinę prasmę. 
Mat, sykį pasukęs į tokį abejotiną vieškelį, mano pro
senelis sugebėjo nusivesti iš paskos visus savo kaimo 
žmones. Ir ilgainiui tai buvo pripažinta už dora. Pro
senelio nuopelnas  – kad jis padėjo žmonėms pajusti 
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tai, ko jie lig tol nebuvo patyrę. Bet labai miglotais bū
dais. Labai!

Taigi mano prosenelis buvo niekdarys, tebūnie man 
atleista už šitokį atsiliepimą apie savo kraujo asmenį. 
Ir turbūt svarbiausia dingstis, jį įstūmusi į visokias 
piktadarybes, buvo noras įsiamžinti. Jis troško žūtbūt 
pasiekti nemirtingumo. Vėlesniais laikais prosenelis 
tikriausiai būtų tapęs poetu, bet anuomet dar nė toks 
žodis nebuvo žinomas. Ko tik jis neprigalvodavo! Mė
gino tapti šventuoju. Išėjo į mišką, gyveno ten vienui 
vienas, misdamas duona ir vandeniu, dėvėjo ašutinę, 
sako, net plakdavosi, norėdamas nuvyti šalin pagun
das (beje, jis buvo vardu Antanas). Kalbama, esą jau 
buvo beveik pasiekęs savo ir net kažkoks kanaunin
kas aplankęs jį vienatvėje ir šnekėjęsis su juo. Bet nuo 
viešo pripažinimo buvo kolei kas susiturėta. Ir pačiu 
laiku. Mat netrukus velnias sugundė jį – vieną naktį, 
mergelės pavidalu. Ta proga mano prosenelis nuspren
dė, kad reikia kitaip siekti nemirtingumo. Bus visai 
neblogai, jeigu pasirūpins ganėtinai vaikų (juk mes 
išliekame savo vaikuose). Vedęs ir susilaukęs per aš
tuonetą metų aštuoneto vaikų, prosenelis suabejojo, 
ar eina geru keliu. Daugiau vaikų – daugiau burnų. Be 
to, gyvybinės jėgos, asketizmo mėnesiais gausiai ei
kvotos kovai su pragaro dvasiomis, ėmė sekti, ir pro
senelis prigyveno tokį laiką, kai jau nebuvo tikras, ar 
kitais metais žmona bepagimdys jam kūdikį. Žodžiu, 
ši ir daug kitų abejonių kamavo jį ir vertė ieškoti naujų 
kelių į amžinybę.
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Ilgai svarstyti prosenelis nebuvo linkęs. Apylinkėje 
ėmė dingti arkliai, ir netrukus žmonės sugavo mano 
prosenelį derant mugėje vieną tokį neseniai dingusį 
arklį. Nėra likę žinių, kaip jis tąkart išsisuko, tačiau ga
liausiai, matyt, ir vėl bus suabejojęs, ar teisingą pasirin
ko kelią.

Nebevardysiu daugiau būdų, kuriuos prosenelis iš
bandė, nes susidarytų ištisa knyga, be to, sąrašas vis 
tiek būtų nepilnas, nes prosenelis tikriausiai nė už 
klojimo neidavo neturėdamas jokios vilties bent kiek 
išgarsėti. Paminėsiu tiesiog paskutinį ir, beje, sėkmin
giausią jo sumanymą.

Jau artinantis senatvei, prosenelis vis dažniau pra
dėjo žvalgytis į aštuonetą savo vaikų. „Ką gi, – gali spė
ti taip jį manius, – veikiai turėsiu anūkų. Reikia palikti 
jiems šviesų savo atminimą. Reikia, kad jie didžiuotųsi 
protėviu. Tegul jie nežinos mano vardo, bet didžiuosis 
manimi.“ Mano prosenelis susirado dailidės įrankius ir, 
metęs kitus darbus šalin (į kuriuos jis ir šiaip nelinko), 
pradėjo meistrauti. Žmonės, nors ir buvo įpratę prie 
prosenelio pokštų, į kiekvieną naują jo užmačią žiūrė
jo su nerimu. Čia vienas, čia kitas, eidamas pro šalį ir 
išgirdęs zirziant pjūklą ir ritmingai brūžinant oblių, 
užsukdavo ir bandydavo užuolankomis išsiteirauti, 
ką gi prosenelis veikiąs. Bet šis stačiai turėjo uoslę to
kiems svečiams. Jis išeidavo iš dirbtuvės jų pasitikti, 
atsistodavo ties slenksčiu, nugara užstodamas duris, ir, 
nesileisdamas į ilgas kalbas, duodavo pajusti, kad nėra 
ko kaišioti nosies kur nereikia. Visa tai tik dar labiau 
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dirgino vaizduotę, ypač žinant prosenelio būdą, žadino 
smalsumą bei nerimą. Tačiau prosenelis liko kietas iki 
pat galo.

Tą dieną žmonių linksmybė ir patyčios liejosi per 
kraštus. Mat prosenelis iš pat ryto išnešė lauk stalą ir 
kėdes, ištarnavusias daugel metų, sukapojo ir suvertė 
į malkinę. Žmonės džiūgavo. „Na štai, – sakė jie vienas 
kitam, – pagaliau ir sulaukėme. Jis išsikraustė iš...“ No
rėjo sakyti „iš proto“, bet nesuspėjo, nes žandikaulius 
surakino juoko spazmai. Kai kas nebelaukė, kuo viskas 
baigsis, ir nubėgo karčemon gerti degtinės, kaip per di
džiausią šventę. Mat, sukapojęs senuosius baldus, pro
senelis ėmė nešti iš dirbtuvės naujus. Bet kokius?! O! 
Kokie tai buvo krėslai! Koks stalas! Žmonės raitėsi, iš 
akių jiems byrėjo ašaros. Ir krėslai, ir stalas buvo milži
niško dydžio. Prosenelis vos beįstengė pavilkti juos per 
kiemą ir sugabenti trobon. Kiekviename krėsle galėjo 
tilpti bent trys tokie kaip mano prosenelis. O jam pa
tyčios buvo nė motais. Sunešęs savo kūrinius vidun, jis 
pažiūrėjo į besijuokiančius, nusispjovė ir užtrenkė du
ris, kad net varnos pakilo iš lizdų ir ėmė karksėti, tarsi 
netoliese būtų atsiradęs vanagas.

Vėl dirbtuvėje svirpė pjūklas. O po kurio laiko ir vi
sos namų lovos atsidūrė prie malkinės, jų vieton nuke
liavo kitos, neregėto didumo. Juokai žmonėms seniai 
buvo išgaravę, o kadangi jokių kitų prosenelio beproty
bės žymių nebuvo regėti, jie buvo bemaną, jog, galimas 
daiktas, visa tai ką nors slepia. Kartkartėm jie apsilan
kydavo pas mano prosenelį ir šypsodavosi matydami 



jį, ir šiaip jau pipirą, tarsi soste sėdintį gigantiškame 
krėsle už tokio pat gigantiško stalo. Tačiau greitai jie ir 
šypsotis liovėsi. Pasodinti į tuos krėslus, jie pasijusdavo 
kažkaip oresni ir didesni, kaip niekad lig tol. Sėdėda
mas už to stalo, kiekvienas jų manydavo galįs tapti ka
raliumi. Ne tiesiog karaliumi, bet žmogum, kuris galėtų 
karalium tapti, jei tik pasitaikytų tinkama proga. Su 
mano proseneliu mandagiai sveikindavosi, nukeldami 
prieš jį kepurę. Po kurio laiko nebeliko visam kaime nė 
vienos sodybos, kurioje nebūtų stovėję naujieji baldai. 
Liovėsi girtuoklystės ir muštynės, piktžodžiavimas ir 
apkalbos, nes dabar kiekvienas jautėsi pernelyg didis 
tokiems menkiems dalykams. Netgi į aplinkinių kaimų 
gyventojus čia buvo žiūrima šiek tiek iš aukšto ir atlai
džiai. Pirmai progai pasitaikius, mano prosenelis buvo 
išrinktas kaimo seniūnu, o jo praeitis užmiršta.

Po daugelio metų, kai prosenelis mirė ir buvo palai
dotas kaimo kapinėse su visuotinės pagarbos ženklais, 
jo našlė, tai yra mano prosenelė, atskleidusi savo vai
kams visą paslaptį. Prosenelio norėta, kad po jo mirties 
ainiai, regėdami tuos baldus, manytų, jog jis buvęs mil
žinas. Nepaprasto augumo ir jėgos vyras. Šitaip jis vylė
si nenueiti praeitin niekam nežinomas. Jis svajojęs, jog 
vaikaičiai tikėtų savo protėvius buvus milžinus.

Ką gi, tam tikra prasme jis savo pasiekė.
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Taigi istorija, tikra ar pramanyta, visada ką nors sako 
mūsų jausmams. Kaip gaila, milorde, kad net pati geriausia 
istorija taip retai ką pasako mūsų protui.

Lordas Bolingbrokas.  
Laiškai apie istorijos studijavimą ir naudą

Tai nutiko Sniegovijoje kokiais keturiasdešimt tre
čiaisiais šio amžiaus metais arba tuojau po karo, kai 
žmonės buvo išerzinti, pavargę ir ne visada žinojo, kaip 
į ką reikia žiūrėti.

Pasakojama, kad erškėčiais ir laukinėmis rožėmis 
apaugusi kalva, užstojanti Sniegoviją nuo ledinių šiau
rės vėjų, vieną dieną, rudeniop, užsiliepsnojusi. Diena 
buvusi visiškai nepalanki gaisrui, drėgna ir miglota, 
nors ir šilta. Sniegovijoje buvę tyku (sekmadienis), 
niekas nevaikščiojo gatve, šunys nelojo ir net paukš
čiai neskraidė ore. Žmogaus patirtis sakytų, kad to
kią dieną kalva pati savaime užsidegti negali, o ir kam 
uždegus neturėtų įsiliepsnoti nei drėgna, rasota žolė, 
nei krūmai. Bet pasaulis elgiasi ne taip, kaip siūlo žmo
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gaus patirtis. Užsidegė kalvos kepurė, ugnis, dailiu 
žiedu apjuosusi kalvą, slinko žemyn, ir žiūrintiems iš 
Sniegovijos atrodė, tarsi kas po žemėm rūkytų milži
nišką cigarą.

Pats savaime žemės gaisras negalėjo nieko sujau
dinti: iš kalvos tokia tebuvo nauda, kad ji, kaip sakyta, 
gynė Sniegoviją nuo vėjų. Kalvoje gerai augo žolė, bet 
nupjauti ją trukdė dygliuoti krūmai. Tie patys krūmai 
neleido ir sėti kalvoje, be to, ji buvo pernelyg stati dar
žams: lietus būtų juos išplovęs.

Taigi sujaudinti Sniegovijos gyventojus tegalėjo pats 
gaisro grožis: besiskleidžianti gėlė spindinčiais žiedla
piais. Vis dėlto nerimas kilo ne dėl to. Kalvoje, pelenų ir 
nuodėgulių zonoje, kažkas suraudonavo. Lapė. Ji šok
čiojo iš vienos vietos į kitą, bet pelenai buvo karšti ir ji 
nerado, kur pastatyti kojos.

Kiekvienas Sniegovijos žmogus (reikia pasakyti, kad 
visi stoviniavo kiemuose, žiūrėdami į gaisrą) pagalvojo 
širdy: „Štai ji. Raudona lapė.“ Taip pamanęs, kiekvienas 
žengė į namus, nors ir magėjo dar pasižiūrėti ugnies. 
„Kam varyti Dievą į medį, ar ne? Lapė yra lapė, ir nėr 
ko dėtis kažin kuo...“ Vyrai rūkė, sėdėdami butuose, ir 
iš pažiūros atrodė visiškai ramūs, bet pelenai nuo jų 
papirosų krito ant stalo nepasiekę peleninės. Moterų 
nuotaika, buvusi tokia šventiška vos atsikėlus iš lovos, 
subjuro, ir daugelyje namų buvo girdėti negarsus verks
mas vaikų, nesupratusių, už ką ūmai jie nubausti. Dvi 
ar trys karštesnio būdo moterys panoro nesantaikos, 
bet nedrįso garsiai ginčytis.
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Saulė danguje buvo panaši ne į šviesulį, o į melsva 
patina apsitraukusią seną vario lėkštę. Tai, ko baimina
mės, beveik visuomet užklumpa netikėtai.

Leidžiantis sutemoms, Sniegovijos gyventojai kiek 
aprimo: nebematydami pelenų sluoksniu padengtos 
kalvos, jie pamažėle apmiršo rytmetinį gaisrą ir, svar
biausia, lapę, kuri – ką gali žinoti? – gal ir sudegė tenai.

Jeronimas Kintana visą dieną jautė širdį: ji virpėjo it 
gyvsidabrio lašas. Butemaras, liūdesio paukštis, jį ap
lankė. Lapė, raudonkailis žvėrelis juodomis smailiomis 
akutėmis, sudrumstė jo sielą. Kintana buvo medžioto
jas. Bet ne šiaip medžiotojas. Ne paprastas medžiotojas, 
kokių niekad nestigo Lietuvos krašte. Jis buvo vieninte-
lis toks medžiotojas. Iš lengvo paaiškės, ką tai reiškia.

Anuo metu Kintana jau buvo sulaukęs amžiaus, kai 
delnų oda darosi sausa ir žmogus ima naktimis sapnuoti 
garlaivius, kurie plaukia nušviesti žiburių tamsiais van
denimis vis tolyn ir tolyn. Galimas daiktas, ta lapė yra 
paskutinė Kintanos gyvenime. Viešpatie, jis ateina, tas 
laikas, kai kiekvienas įvykis būna paskutinį kartą. Kai 
niekas nedrįsta garsiai pasakyti, bet šypsniu siūlo para
gauti dar šio ir to, pažiūrėti, pauostyti, paglostyti ir pa
liesti, išgirsti, nes su viskuo reikia pamažu atsisveikinti. 
Jeronimas Kintana galėjo dar labai ilgai gyventi, bet tas 
nieko neįrodo. Net ir atsisveikinęs žmogus gali niekur 
nekeliauti. Stačiai jis jautė, kad ši lapė gali būti paskuti
nė, ir liūdėjo. Norėjo tos lapės. Nesiryžo. Svarstė. Dve
jojo. Butemaras, liūdesio paukštis, sklandė virš jo namų 
stogo, virš jo aukštos kaktos ir žilų plaukų, virš primerk
tų akių, per kurias lapė, rodės, pertraukė uodega tarsi 
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vytiniu. Kintana norėjo tos lapės taip, kaip kažkada geis
davo tamsiaplaukių ilgesingų Sniegovijos merginų, ku
rių klubai einant taip nuostabiai siūbuoja ir kurios net 
viduržiemy kvepia laukinėmis rožėmis ir... ak, nereikia.

Markandija Petras, plačiai žinomas pravarde Mažasis 
Petras, buvo iš pažiūros girtuoklis ir tinginys. Bet taip 
manyti apie jį nėra visiškai teisinga. Žmonės pernelyg len
gvai ir uoliai puola lyginti katės mėšlo krūvelę su kalnu.

Vieniems pasaulis yra tarsi svaiginantis vynas, nie
kaip nenumalšinantis troškulio, kitiems jis yra amžinos 
pagirios, teikiančios skausmo minkštoms jų sieloms. 
Markandija Petras priklausė pirmiesiems. Jis buvo tin
ginys ne dėl to, kad nenorėjo dirbti. Jis negalėjo dirbti. 
Nuo pat gimimo jį buvo užvaldžiusi šokėjo dvasia hop
ratas, kuri trukdė jam nešioti maišus, kirsti mišką ar 
kaip kitaip rūpintis pragyvenimu. Niekas Sniegovijoje 
nesuprato, kaip jis laikosi pasaulyje ir kaip išvis gali iš
gyventi žmogus, kurio žvilgsnis nesustoja ilgėliau nė 
ties vienu daiktu. Mažasis Petras buvo paprastų Sniego
vijos žmonių vaikas, ir tik šokėjo dvasios hoprato galia 
lėmė, kad Markandija puikiai išmanė visokius valgius, 
buvo saldaus miego meistras, per varstą atpažindavo 
vagį ir galėjo apžavėti bet kokią moterį. Taip, taip, gry
na teisybė: moterims jis atrodė malonesnis už grieti
nėlę, nors niekada Markandija neatliko nė vieno žygio, 
kuriuo stengtųsi kam nors patikti. Mažojo Petro pa
trauklumas greičiausiai galėtų būti paaiškintas slavišku 
lipšnumu, kuris irgi jam buvo įgimtas. Kalbėdamasis 
su žmogum, Mažasis Petras jį apkabindavo, glostydavo 
jam petį ar ranką arba švelniai tapšnodavo per pilvą. Jei 
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pašnekovas būdavo moteris, jisai nejučia imdavo žaisti 
jos plaukais: sukdavo sruogą ant piršto ar papūsdavo 
vyno prisigėrusiu kvapu kokią garbaną ant moters kak
tos. Ir visa tai be jokio valios judesio, be jokios sąmo
ningos pastangos patikti ar, priešingai, ką įžeisti. Žiū
rint iš šalies netgi atrodydavo, kad Markandija kalbasi 
pats su savimi, kad pašnekovas tik netyčiom atsikliuvo 
greta Mažojo Petro tuo momentu, kai šis ėmė kalbėti.

Nebuvo tokios moters, kurios paveikslą Markandija 
Petras nešiotųsi širdy. Ne, neteisinga taip manyti. Ne
buvo tokios moters, bet paveikslas buvo. Tik girtuo
klis ir hoprato apsėstasis gali tokį turėti. Mažasis Pe
tras svajojo apie tokią moterį žibančiomis stepių vilko 
akimis, atsiradusią iš nieko, iš erdvės ir laiko (kurie ir 
yra niekas), laikinai įgijusią apčiuopiamą kūną, kurio 
niekaip nebus tau lemta pažinti iki galo, nes tam tikra 
prasme tai ne baigtinis kūnas, bet amžinas ir begalinis. 
Markandija laukė tokios moters ir retkarčiais netgi ma
tydavo ją iš tolo, leidžiantis nuo kalvos, užstojančios 
Sniegoviją nuo šiaurės vėjų, matydavo ją, šviesią tarsi 
angelas, bet net ir pats suprato, kad tai niekas kitas, tik 
vyno garų pažadinta vizija. Nešiodamasis širdy tokį pa
veikslą, Mažasis Petras tikrenybėje susitikdavo tik su 
žmonių dukromis, samprotaujančiomis apie savigarbą, 
su dukromis, kurių kakta nuberta mažais spuogeliais ir 
kurios bėgant laikui virsta pagiežingais raukšlėtais re
taplaukiais padarais, neturinčiais jokios prasmės.

Argi Markandija Petras buvo mažo ūgio, kad jį vadi
no Mažuoju Petru? Visai ne. Toks vardas jam prigijo dėl 
to nerūpestingumo, kuriuo visuomet išorėje reiškiasi 
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šokėjo dvasios apsėstos sielos. Rūpestingiems žmo
nėms tai labai panašu į vaikiškumą. Daug ką galima 
būtų papasakoti apie Markandiją ir jo gyvenimą. Tačiau 
ne apie jį ši istorija, o apie raudonąją lapę.

Kalvai ataušus po gaisro, Jeronimas Kintana užkopė 
ton vieton, kur anuomet visi matė besiblaškančią lapę. 
Kalva atrodė nykiai. Ir ne tik dėl to, kad rausvi saulė
lydžio spinduliai, susimaišę su pelenų pilkuma, sudarė 
vargiai nusakomą vaizdą, nusmelkiantį kažkokia tuš
tuma ir nežmoniška ramybe, bet dar ir todėl, kad Bu
temaras, liūdesio paukštis, lydėjo Kintaną, perregimais 
sparnais liesdamas jo raukšlėtą kaktą ir susirūpinusį 
veidą. Ir tikrai: vienoje vietoje Jeronimas Kintana iš
vydo puriuose pelenuose įsispaudusių smulkių pėdsa
kų virtinėlę. Pėdos ėjo žemyn nuo kalvos, Sniegovijos 
link, ir baigėsi ties gaisro riba, vešlioje žolėje. Kintana 
apvaikščiojo visą kalvą, bet daugiau pėdsakų neaptiko.

Jau visai sutemus Kintana grįžo namo ir, užsidegęs 
žiburį, sėdo pilstyti parako į blausiai spindinčias šešio
likto kalibro tūteles, vis dar nežinodamas, ar tatai bus 
reikalinga.

Apie tą metą visiškai sunoko javai ir prasidėjo jų kir
timo ir kūlimo talkos. Į vienas pabaigtuves atėjo Mar
kandija Petras ir atsinešė keletą lėlių, dailiai išpjaustytų 
iš medžio ir sunertų virvelėmis. Jis pasirodė tada, kai 
talkininkai buvo šiek tiek įkaušę, kitaip niekados jie ne
būtų leidę Mažajam Petrui elgtis taip, kaip jis pasielgė.

Visi nudžiugo Markandijai atėjus, nes, nors ir neteisi
no jo gyvenimo būdo, Sniegovijos žmonės mylėjo Mažąjį 
Petrą ir niekam nebūtų šovę į galvą barti jį ar jo vengti. 
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Markandija išlenkė kelis stikliukus degtinės, nusijuokė 
ir išėjo iš užstalės, laikydamas lėles rankose. Ten buvo 
penkios ar šešios, vienos vaizdavo vyrus, kitos moteris, 
o viena – raudoną lapę. Ar tai todėl, kad Markandija sto
vėjo kiek šešėlyje, ar kad laikė lapę už kitų lėlių nugarų, 
niekas iš pradžių tos lėlės nepastebėjo, kitaip jau tada 
nebūtų leidę Mažajam Petrui elgtis taip, kaip jis pasielgė.

Mažasis Petras suvaidino su savo lėlėmis nedidelį pa
ties sugalvotą spektakliuką, kur vyrai mylėjo moteris, 
moterys vyrus, visi mylėjo ne tuos, ką norėjo, bet net ir ta 
liūdna aplinkybė kažkaip ištirpo Mažojo Petro pokštuo
se ir niekam nekrito į akį. Galop, matyt, pristigęs sąmo
jo, o gal norėdamas kiek pagąsdinti bailesnes merginas, 
Markandija ištraukė švieson lapę, tampydamas virveles 
privertė ją šokčioti taip, kaip ji darė kalvoje per gaisrą, 
o kitas lėles, cypčiojančias išgąsdintais balsais (cypčiojo, 
žinoma, pats Mažasis Petras), nuviliojo sau už nugaros. 
Toje scenoje visi atpažino Sniegoviją, tai yra save pačius.

Nereikėjo Markandijai Petrui šito daryti, nereikėjo 
gadinti nuotaikos. Jeronimas Kintana irgi buvo tenai ir 
viską matė. Kai Mažasis Petras parodė lapę, jis nustėro 
ir apsilaižė džiūstančias lūpas, o akys jo sublizgo. Taip 
esti dvidešimtmečiam jaunuoliui, kai jis, praskleidęs 
karklų krūmus, išvysta savo mylimąją, nuogut nuogutė
lę besitaškančią seklioje srovėje arba užsnūdusią sode, 
kriaušių ūksmėje. Jis ir nori pulti prie tos, kurią sapnuo
ja kasnakt, ir negali, nes kojos jam virpa ir bijo jis (visai 
be reikalo) išgąsdinti merginą ar netgi... ak, nereikia.

Kintana atsitokėjo tuo metu, kai, šeimininkų subar
tas, Markandija Petras atšovė:


