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1495
m e t u‘  v a s a r i s

– Vilnius! Vilnius jau netoli! – sušuko žygūnas, pristabdęs 
putotą žirgą ties kunigaikštytės rogėmis.

Pirštinėta rankutė jam mostelėjo ir raitelis, šaukdamas 
džiugią žinią, nušuoliavo tolyn, į išsirangiusios kaip gyvatė 
vilkstinės galą, kurio nuo pirmųjų rogių net nebuvo maty
ti. Daugiau kaip mėnesį trukusi kelionė pagaliau artėjo prie 
pabaigos. Maskvos kunigaikštytė Elena, keliaujanti pas suža
dėtinį, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovą Aleksan
drą, jau kelias dienas buvo nekalbi. Tyliai žvelgė pro dengtų 
rogių langą į apsnigtus miškus. Jautė, kaip diena po dienos vis 
labiau pasiilgsta motinos ir namų, net rūstaus tėvo. Kasdien 
vis labiau kerojo baimė jaunoje jos širdyje. Koks tas jai nu
skirtasis vyras? Ar toks išvaizdus kaip paveiksle, atgabentame 
pasiuntinių? O jo būdas? Ar kunigaikštis išdidus ir pasipū
tęs, kaip dauguma lietuvių ir lenkų? Ar niekins ją, maskvie
tę, stačiatikę? Tikriausiai. Bet ji, Elena, labai stengsis palenk
ti vyro širdį, bus gera, ištikima žmona. Stengsis... O  ir kelio 
atgal nėra. Jungtuvės* įvyko dar Maskvoje, dabar ji turi atsi

 *	 	Per	procura	(lot. pagal įgaliojimą) – jungtuvių ceremonija, per kurią tikrąjį su
tuoktinį pavaduoja jo įgaliotas asmuo.
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duoti nepažįstamo, kitatikio svetimšalio malonei. Bet viskas 
dar būtų ne taip blogai, jeigu ne paslaptis, akmeniu slegianti 
širdį. Išleisdamas iš namų, tėvelis prisaikdino Eleną būti jo 
akimis ir ausimis priešiškame lietuvių valdovo dvare. Viską 
turinti įsiminti ir į Maskvą slapta siųsti. Lietuvos ir Maskvos 
kunigaikštysčių pasienis dabar priklausys nuo devynioliktus 
metus einančios Elenos malonės. Ar sugebės ji abiem valdo
vams įtikti, karą sustabdyti? Kelionėje Elena matė nusiaubtas 
pasienio žemes: sudegintus kaimus, apiplėštas cerkves, bena
mius, kaulijančius duonos pakelėse. Ar pajėgs ji užtikrinti tai
ką? Ar jaučiasi stipri ir tam pasirengusi? Ji nežino.

Elena nukreipė žvilgsnį į palydoves  – bajoraites Marfą ir 
Mariją, sėdinčias ant suolelių prie jos kojų. Šiedvi nepaliau
damos čiauškėjo. Marfa negalėjo sulaukti kelionės pabaigos, 
mat į kunigaikštytės palydą pakliuvo be priežiūros, ištrūko 
iš griežto tėvo namų, o lietuviai, kaip buvo girdėjusi, baisiai 
aistringi. Marija irgi tikėjosi patirti vieną kitą nuotykį, nors 
palydoje keliaujantis brolis žadėjo akių nuo jos nenuleisti ir 
kiekvienam kavalieriui rankas kojas nukapoti. Trečioji Elenos 
palydovė buvo persodinta į kitas roges, nes visą kelią nepaliau
jamai bliovė, palikusi Maskvoje mylimąjį – bajoraitį Šumskį.

– Paduok man, Marfuša, tėvelio knygą,  – paprašė kuni
gaikštytė.

– Jau atmintinai ją mokate, jūsų šviesybe, – atsigręžė mer
gina, rankose laikydama storą į jaučio odą įrištą rankraštį.

Elena net nešyptelėjo. Susikaupusi atsivertė vietą, kur dai
liu raštininko braižu buvo suguldytos taisyklės pirmajai dienai.

Atvykus	elgtis	santūriai,	laikytis	prie	savų,	o	kai	vyras	pasiro-
dys,	oriai	laukti,	kol	prieis.

Nesišypsoti,	rankas	prie	savęs	laikyti,	kai	dovanų	duos –	išdi-
džiai	priimti,	palydovams	perduoti.
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Jokiu	būdu	nesėsti	į	vyro	roges	ar	karietą,	o	tik	į	savąsias,	tėvų	
dovanotas.

Įvažiavus	į	miestą	pirmiausia	aplankyti	savos	tikybos	cerkvę...

Tikra tiesa, Elena mokėjo visą taisyklių knygą atmintinai, 
tik viena mokėti, o visai kas kita – daryti. Pažvelgė pro langą: 
apsnigti miškai retėjo, vis daugiau vėrėsi baltutėlių laukų ir 
kur ne kur pabirusių retų kaimų. O netrukus jau ir garsai išda
vė artėjančią didžiulę stovyklą: skaidrią žiemos tylą keitė žir
gų žvengimas, trimitų garsai ir minios šurmulys. Štai pasirodė 
marga palapinė, prie jos raudonai lyg kraujo papilta pritiesta 
brangių audeklų. Ir vyras kiek atskirai nuo kitų lūkuriuoja. Tai 
jis – Elenos širdis suspurdo.

– Pažvelkit, Marfa, Marija, ar gerai atrodau. Kepurėlė ne
nuslinko? O skruostai ar neišblyškę?

Kol palydovės kepurėlę taisė, skruostus trynė, dengtos ro
gės sustojo. Elena apmirusi laukė, kol dvariškiai duris atvers 
ir ją nukels, ant raudonojo patiesalo pastatys. Nedrįsdama 
pakelti akių, beveik nekvėpuodama, klausė besiartinančių ty
lių žingsnių garso. Aplink visi nuščiuvo. Nuleidusi akis, Elena 
matė tik prabangias raudonas, gausiai auksu siuvinėtas pušnis. 
Virš jų – kone žemę siekiantis damasto apsiaustas, pamuštas 
sabalų kailiais, dengiąs tvirtus, plačius pečius. Dar truputį, ir 
pamatys skirtojo veidą. Akys sutiko karštą juodų akių žvilgs
nį apyjauniame, bebarzdžiame veide. Ledinis vėjas kedeno 
ilgokus tamsius plaukus, nepridengtus kepurės. Aleksandras 
žvelgė į žmoną neslėpdamas susižavėjimo. Žengęs dar žings
nį, netikėtai paėmė Elenos ranką, apmautą ploniausio tymo 
pirštine. Prisiartinęs per daug, prispaudė jos ranką sau prie 
širdies ir sušnabždėjo:

– Kokia tu graži, meile mano.
Išblyškę merginos skruostai suliepsnojo, ji karštligiškai 

mėgino prisiminti tėvo instrukcijas, ką daryti. Laimė, Alek
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sandras daugiau jaunosios žmonos nekamavo, atliko visą 
ceremoniją pagal taisykles. Pasibaigus sveikinimo kalboms, 
svečiai maskoliai buvo pakviesti į miestą. Valdovas nuotakai 
pasiūlė savo ekipažą. Elena atsisakė. Jis neįkalbinėjo. Jauna
martė sėdo į savo roges ir uždengė langus. Aleksandras raitas 
ant žirgo lydėjo Eleną, puikiai žinodamas, kad gražioji žmona 
stebi jį pro dengiančio langą audeklo plyšį.

Namų abipus kelio padaugėjo, pasitaikydavo ir mūrinių. 
Greitai pavieniai namai virto miestu. Priartėjus garbinga
jai vilkstinei, nuo tolimesnės kalvos driokstelėjo patrankų 
šūviai. Elena krūptelėjo, tačiau greitai suprato, kad tai mies
to sveikinimo ženklas. Užkilus ant kalvelės, atsivėrė giliame 
slėnyje plytinčio Vilniaus vaizdas. Sniegu užkloti neaukš
ti namai spietėsi palei kreivas gatves ir leido į dangų baltus 
dūmų stulpus. Šiems antrino bažnyčių smailės, tarsi adatos, 
susiuvančios miestą su žemu dangumi. Ant kalvos stūksojo 
pilis, apsupta kuorų. Papėdėje, žinojo, bus valdovo rūmai – 
jos naujieji namai. Vilnius Elenai pasirodė panašus į gimtąją 
Maskvą, gal tik netvarkingesnis, chaotiškesnis. Tačiau žavus, 
malonus akiai. Vos įvažiavusią į miestą, naująją valdovę svei
kino minios šūksniai. Ypač gausi minia buvo susirinkusi mies
to rusų dalyje, netoli cerkvės. Rogės sunkiai skynėsi kelią, lė
tai šliuožė siauromis purvinomis gatvėmis. Valdovas su paly
da atsisveikino prie Skaisčiausiosios Dievo Motinos cerkvės 
durų ir pasuko tolyn, į savąją bažnyčią. Elena gavo valandėlę 
atsikvėpti, susivokti, pamąstyti ir pasimelsti.

Archimandritas Makarijus pasveikino naująją valdovę 
karšta prakalba, prižadėjo globą ir meilę. Iškilmingoms pa
maldoms cerkvėje pasibaigus, rusės merginos paruošė kuni
gaikštytę jungtuvėms. Perrengė specialiai siūtu sarafanu, gau
siai nusėtu sidabro spurgais ir pynėmis. Galvą papuošė perlų 
eilėmis išdabintas kykas. Galiausiai iš didžiulės skrynios da
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mos iškėlė apeiginį specialiai vestuvėms siūtą apsiaustą, siuvi
nėtą laimę ir vaisingumą lemiančiais raštais. Granatų šakeles 
puošė rubinai, apynių – gintarai. Sidabro siūlų gijos vijosi į 
spirales, rombus ir kryžius, žvilgėjo nustelbdamos brangak
menių švytėjimą. Kai apsiaustas buvo deramai uždėtas ir 
suvarstytas, jaunamartės pirštą papuošė motinos dovanotas 
žiedas su septyniais perlais, jis turėjo atnešti šeimyninę lai
mę. Nuotaka vargiai galėjo paeiti nuo puošmenų svorio, o dar 
bateliai spaudė kojas, tačiau jaudulys stelbė visus pojūčius. 
Pavymui merginos bėrė apynių vaisius, linkėdamos turtų ir 
gausios šeimos, ūžė susirinkusi smalsuolių minia. Elena ne
begirdėjo. Rogės vežė į Aleksandro katedrą, naujus namus, 
naują gyvenimą.

Pasipuošusi smailiais bokšteliais aukšta iki dangaus ka
tedra stūksojo greta rūmų, saugiai apsupta mūro sienų. Per 
pakeliamąjį tiltą, pro masyvius vartus būsimos kunigaikštie
nės vilkstinė įvažiavo į erdvų kiemą. Kol palyda deramai išsi
rikiavo, Elena dar gavo minutėlę susikaupti, sukuždėti maldą, 
o tuomet pro plačiai atvertas duris žengė į žvakių nutviekstą 
šventovę. Aukšti skliautai gniaužė kvapą. Nuo sienų žvelgė 
nutapyti šventieji, palubėje kybojo margos vėliavos, kur ne 
kur sienas dengė siuvinėta draperija. Skambant iškilmingai 
giesmei, Elena lėtai ėjo didžiąja nava altoriaus link, kur jau 
laukė Aleksandras. Stengėsi žiūrėti tik į jį, savo vyrą, nejausti 
sunkaus galvą spaudžiančio kyko, nematyti šimtų akių, ste
binčių kiekvieną jos judesį. Katedra buvo sausakimša Vil
niaus diduomenės, kuri žvelgė į naująją valdovę ne taip pa
lankiai kaip prasčiokų minios gatvėse.

Katalikiškos jungtuvių apeigos buvo trumpos. Tėvas Afa
nasijus, greta vyskupo atliekantis stačiatikių ritualus, elgėsi 
padoriai, nesistumdė, tad viskas praėjo greitai ir gana sklan
džiai. Pagaliau šventikas padavė Elenai vyno taurę, vos prilie
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tusi lūpas, ji šią ištiesė vyrui. Ranka drebėjo: ar žinos jis, ką 
daryti? Aleksandras nedvejojęs išgėrė vyną ir trenkė taurę į 
grindis. Ši pažiro tūkstančiais smulkių šukių. Vyskupas nesu
laikė pikto vypsnio – šitoks įžeidimas jo Dievo namams... Ele
na dėkinga pažvelgė į vyrą, gal ir sutars, sugyvens – gimė viltis.

Iš bažnyčios išėjo kartu. Peržengus rūmų slenkstį, pasitiko 
būrys pasipuošusių smalsių dvariškių. Elena dairėsi po nau
juosius namus, senokai statytus, tačiau skoningai išpuoštus. 
Didžiojoje menėje jau laukė vaišių stalai. Elena užėmė sostą 
ant pakylos, šalia savo vyro. Dabar ji – Lietuvos didžioji ku
nigaikštienė. Įpratusi viešumoje laikytis kukliai, mėgino at
rodyti oriai, šypsodama priėmė sveikinimus, neraudo šimtų 
akių nužiūrima. Prie kito kunigaikščio šono sėdėjo Vilniaus 
vyskupas, dar nesenas, rūstaus veido. Jis neslėpė paniekos 
kupinų žvilgsnių, skirtų visai Elenos palydai. Už jo buvo Vil
niaus vaivada Mikalojus Radvila, žilabarzdis, nekalbus ir labai 
rimtas. Tolyn užstalę buvo nusėdę kiti Lietuvos ponai, kurių 
vardų Elena nespėjo įsidėmėti. Baltomis staltiesėmis užtiesti 
stalai tįso ir kitoje menėje, ten publika buvo paprastesnė ir 
triukšmingesnė. Didžiosios menės kampe linksmas melodi
jas vinguriavo penkių muzikantų orkestras. Pasieniu stovinia
vo keletas vyrų su ilgais trimitais. Ūmai trimitininkai žengė į 
priekį ir, pakėlę instrumentus, sugaudė. Tuo metu pro duris 
įžengė tarnai, nešdami didžiulį padėklą, jis keliavo tiesiai ant 
valdovo stalo.

– Paršeliais įdarytas šernas iš Merkinės girios,  – pranešė 
raikytojas, skubėdamas ilgu peiliu raikyti riebalais apvarvėju
sį kepsnį.

Gardžiausi kąsneliai atiteko šventės kaltininkams, po jų 
ir visi likusieji gavo po dalį. Gerai iščirškintos mėsos kvapas 
kuteno šnerves, tačiau Elena valgyti neskubėjo. Apžiūrinėjo 
dailias sidabrines lėkštes ir spalvoto stiklo taures, į kurias tar
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nai negailėdami pylė užjūrio vynų. Tik vyro paraginta, Elena 
kando šernienos, užpiltos aštriu pipirų padažu. Vyno negė
rė, tik vilgė džiūstančias lūpas. Muzikantų treliavimą užgožė 
garsus čepsėjimas, po kelių taurių kalbos bei juokas suvis nu
stelbė kilnią muziką. Trimitams vėl sugaudus, į stalą atkeliavo 
paukštiena kimštas elnias, vėliau keptos jerubės, kurapkos ir 
putpelės, jūrų žuvys ir dar daugybė patiekalų, kurių pavadi
nimų Elena nebuvo girdėjusi. Po kiekvieno patiekalo, didžiai 
Elenos nuostabai, prie Aleksandro prisistatydavo tarnas su 
drėgnu rankšluosčiu ir nuvalydavo taukuotas rankas. Greitai 
ji įsitikino, kad toks paprotys labai patogus. Tolėliau sėdintys 
svečiai dėl tokių niekų galvos nesuko, krovė ant duonos pa
pločių mėsą, kirto gausiai užgerdami vynu ir skaniai nulaižy
dami riebaluotus pirštus. Po mėsos patiekalų buvo paduotos 
saldžios vaišės: meduoliai, džiovinti vaisiai ir riešutai, mirkyti 
meduje, net rytietiški saldumynai. Svečiai įsisiūbavo, kalbas 
ir užstalės juokus keitė šokiai. Aleksandras pats šokti nešoko, 
tačiau mielai žiūrėjo ir retsykiais net paplodavo. Už langų su
temus ir puotai pamažu besibaigiant, Eleną apėmė baimingas 
virpulys. Prie stalo jos vyras buvo puikus, pats puikiausias, ta
čiau ar sutars jie likę vienu du?

Kai galiausiai ilgoji diena pasibaigė, dvariškės, neslėpda
mos šypsenų, perrengė Eleną nakčiai. Nerimas kaustė kūną, 
prasimušdamas drebuliu šiltai prikūrentame miegamajame.

– Šviesiausias kunigaikštis, – pagaliau pranešė kamerdine
ris ir įleidęs uždarė duris.

Aleksandras įėjo šypsodamas, įraudęs nuo vyno, nešinas 
gražia dėžele.

– Čia tau, meile mano. Pasipuošk. Užsakiau savo gražiau
siai žmonai iš geriausių meistrų.

Elena nebuvo pratusi prie tokių žodžių. Nuraudusi atkėlė 
dangtelį. Žvakių šviesoje sužibo blizgūs akmenys sidabro ap



taisu. Didžiulis subtiliai padirbtas kaklo vėrinys maloniai svė
rė putlią Elenos krūtinę, dengiamą tik plonos drobės marški
nių. Tamsūs banguoti jos plaukai žėrinčiu kriokliu krito že
miau nugaros. Kunigaikštis ilgiau nebelaukė, apglėbė žmoną, 
pažvelgė į veidą, nebedengiamą jokių apdarų ir puošmenų, 
neišlaikęs prispaudė prie jos lūpas, o kad kunigaikštienė nesi
priešino, netruko išbučiuoti visą, nuo galvos iki kojų.

Už uždarų durų kvapą užgniaužusios klausėsi Marfa ir Mari
ja. Nieko ypatingo neišgirdusios, sulindo į kietą guolį ir iki vė
lios nakties pakuždom svajojo apie sutiktus Vilniuje vyriškius.

Paryčiui, kai pavargęs Aleksandras kietai įmigo, plačiai 
išsitiesęs Elenos lovoje, jaunoji žmona gulėjo, klausydamasi 
lygaus jo kvėpavimo, ir galvojo. Mintys sukosi ir mainėsi lyg 
snaigių sūkurys, tačiau vieną dalyką Elena tikrai žinojo: ji nie
kada nebus šnipė savo vyro rūmuose.

O visą tą naktį iždininkai stropiai svėrė ir skaičiavo kuni
gaikštienės atsivežtą kraitį.
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2010
m e t ų  l a p k r i t i s

Įkurtuvės Algės ir Žygio namuose prasidėjo blogu ženklu – 
sudužo naujutėlaitis vonios veidrodis. Bet šeimininkų tai 
neišgąsdino. Vos spėjus sušluoti šukes, ėmė rinktis svečiai. 
Žygio bendradarbiai, kolegijos dėstytojai, dovanojo naujaku
riams senovinę stiklo vazą. Algės kolegos reklamininkai įteikė 
ledukų smulkintuvą. Du pagyvenę vyrai smarkiai išsiskyrė iš 
kitų svečių. Antanas, naujosios gamtameldystės krivis, ilgus 
žilus plaukus buvo susirišęs į kaselę ir panėšėjo į solidų hipį. 
Jis atnešė tikrą pasagą ir liepė pakabinti virš durų, apskritąja 
puse į apačią  – kad saugotų namus. Algės tėvas Jonas Gus
tas, vienuolis pranciškonas, atėjo nešinas gražiai išleista Bi
blija. Šiuodu garbingi svečiai įsitaisė svetainės kampe ramiai 
pasikalbėti. Kelios poros naujųjų kaimynų laikėsi kartu ir ne
drąsiai žvalgė aplinką. Naujasis Algės ir Žygio būstas, erdvus 
namas Jeruzalės mikrorajone, atitiko abiejų lūkesčius. Algė 
norėjo gyventi naujos statybos name, nes nepakentė senie
nų, o Žygis pro langą matė Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčią 
ir girdėjo varpų skambesį  – tai jam bent šiek tiek priminė 
mėgstamą senamiestį. Būstas buvo moderniai įrengtas. Bal
tas kambarių sienas puošė keli šiuolaikiniai paveikslai. Langai 
iki žemės teikė erdvei lengvumo. Baldai minimalistiniai, balti 
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arba stikliniai, jokių kilimų, suvenyrų, servetėlių, užuolaidė
lių, tik aiškios formos, tobula technika ir ideali tvarka. Išimtis 
buvo padaryta Žygimanto kabinetui. Jame karaliavo chaosas, 
milžiniškos knygų lentynos, ant senovinio darbo stalo gulėjo 
šūsnys popierių. Kaip tik čia susirinko akademinė svečių dalis 
su taurėmis brendžio pasveikinti kolegos, išleidusio knygą.

Žygimantas buvo liesas pailgo veido vyras, anksti pradėjęs 
žilti ir nuo kaktos kiek plinkantis. Savo išvaizdai jis niekada ne
skyrė daug dėmesio, tačiau susituokęs su Alge pasikeitė. Žmo
na jį nuvedė pas brangų kirpėją, išrinko madingus aukso spal
vos akinių rėmelius. Iš susivėlusio, išsiblaškiusio mokslininko 
Žygis tapo pagarbos vertu kandidatu į mokslų daktarus ir net 
pats buvo patenkintas savo permainomis, kai jas pastebėdavo.

Algės kolegos, susibūrę svetainėje su taurėmis martinio, 
diskutavo apie naujausią šeimininkės pirkinį – supermodernų 
televizorių. Apie technikos naujoves Algė galėjo kalbėti neuž
sikirsdama. Užtat nemėgo moteriškų temų. Rengėsi griežtai, 
nuobodokai, pilkais kelnių kostiumais, figūrą slepiančiais 
švarkeliais. Ilgus plaukus rišo į arklio uodegą ir pasileisdavo 
tik išskirtiniais atvejais. Šis vakaras buvo kaip tik toks, todėl 
jos plaukai vilnijo nugara, o ausyse baltavo mažutėliai, tačiau 
tikrų tikriausi perlai. Geriau pažįstantys Algę svečiai palankiai 
įvertino jos pastangas šįvakar atrodyti šiek tiek moteriškiau.

Tarp susirinkusiųjų laiminga bėgiojo trejų metų Algės ir 
Žygio duktė Ievutė. Dėmesys jos nė kiek netrikdė: visiems 
rodė mėgstamiausią žaislą pliušinį kiškį Kikį, o kiekvienam 
paprašiusiam pašoko naujai išmoktą šokį. Ievutės auklė ponia 
Liudviga dirbo viršvalandžius, bet dėl to, atrodė, nesijaudi
no. Mat šeimininkai jai buvo skyrę kambarį, kuriame galėjo 
nakvoti. Pastaruoju metu auklė beveik persikraustė pas darb
davius, nes šie buvo labai užsiėmę. Ji kiek nuobodžiaudama 
sukinėjosi tarp svečių, bet budriomis akimis sekiojo paskui 
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mergaitę. Būtų laikas vesti mažąją miego, bet ši užsispyrė su
laukti vėluojančio svečio – savo numylėtinio Kęsto.

Paskutinio svečio laukė ir Algė. Reikėtų visus suburti, pa
sakyti kalbą, pakelti tostą už Žygio knygą, bet lyg ir negražu 
nesulaukus... Pagaliau į duris paskambino. Kęstas įsiveržė į 
svetainę lyg romantinio filmo herojus – žavus, besišypsantis. 
Algė jau daug metų pažinojo šį vyrą, iš pradžių buvo įsimy
lėjusi, vėliau išbraukusi iš pažįstamų sąrašo, tačiau jo žavesys 
neleido ilgai pykti, todėl dabar jie buvo draugai. Ievutė klyk
dama iš laimės pasileido jo link, buvo pagauta ir paskraidinta 
palube. Apdovanojęs mažylę kalnu žaislų, svečias manierin
gai pasisveikino ir pristatė savo palydoves. Pirmoji, buvusi Al
gės kolegė Rasa, mėgino gyventi su Kęstu jau kelerius metus. 
Jų santykiai svyravo nuo begalinės meilės iki nuožmios nea
pykantos, tačiau Rasa neatsisakė planų vieną dieną paversti 
Kęstą teisėtu vyru. Antroji kartu atėjusi moteris buvo nepa
žįstama. Kęstas pristatė:

– Susipažinkite, Olga, tam tikra prasme kolegė. Iš Mas
kvos, tačiau puikiai kalba lietuviškai.

Olga ištiesė ranką pasisveikinti ir nusišypsojo. Rodėsi, kad 
kambarys prisipildė lipnių moteriškų kerų. Tą pačią akimirką 
visos moterys svetainėje jos jau nekentė, o vyrai ėmė svajingai 
dūsauti. Kodėl Kęstas ją čia atsivedė, Algė nesuprato ir tyliai 
pyko. Kartais taip atsitinka, kad vienas žmogus, visai nieko 
nedarydamas, vien tyliai būdamas, sujaukia vakaro nuotaiką. 
Olga buvo kaip tik tokia. Neliko nieko kito, tik stengtis jos 
nepastebėti ir mėginti linksmintis toliau.

Kęstas, naudodamasis seno šeimos draugo statusu, ėmėsi 
vadovauti.

– Dėmesio, visų prašau dėmesio! Kvieskite naujai iškeptą 
rašytoją ir šių namų šeimininką, noriu abiem šį tą įteikti, – iš
kilmingai pradėjo, o kai išgirdę šurmulį į svetainę sugužėjo 
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Žygimanto kolegos, pakėlė taurę šampano. – Visų progų pro
ga leiskite padovanoti jums šį paveikslą. Jis vadinasi „Vilniaus 
sapnas“. Aukcione pristatytas kaip paveikslas su legenda, sle
piančia lobio paslaptį. Žinodamas jūsų pomėgį, neatsispyriau 
pagundai. Tikiu, kad Vilniuje liko dar ne vienas lobis ir judu 
visus juos rasite.

Svečiams ėmus ploti, Žygis sutrikęs spoksojo į dovaną, o 
Algė negaišdama nuplėšė pakuotę. Visi sužiuro į paveikslėlį 
senais išblukusiais rėmais. Iš tiesų tai buvo net ne paveikslas, 
o tik piešinys, atliktas pieštuku ar kreidele. Namų fone stovė
jo graži jauna moteris ilgu drabužiu. Iškėlusi rankas, žvelgė į 
naktinį dangų, kuriame švietė pilnatis ir žibėjo kelios pabiros 
žvaigždės, šalia jos uodega vizgino baltas šuniukas.

Visi net pasistiepę žiūrėjo vienas kitam per petį, nuvilnijo 
nusivylimo banga:

– O kur paslaptis?
Kęstas atsuko kitą paveikslo pusę ir perskaitė priklijuotą 

tekstą:

Sapnavau	aš	sapną,
Kad	senoje	Vilniaus	gatvėje
Per	kiekvieną	pilnatį
Pasirodo	nuostabi	moteris,
Kelia	rankas	į	dangų
Ir	meldžia
Grąžinti	madoną.
Žada	atiduoti	
Savo	neįkainojamą	lobį	už	tai.
Raudodama	moteris	sako:
Toji	madona –	stebuklinga	guodėja
Ir	kenčiančiųjų	užtarėja.
Jei	į	tave	pažvelgia,
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Širdis	prisipildo	vilties	ir	gėrio.
Ji	sukurta	žiūrint	į	gražiausią	pasaulio	moterį,
Ji	saugojo	miestus	ir	imperatorius,
Valdovai	ir	vyskupai	jos	geidė,
Ji	matė	daug	blogio	ir	skausmo,
Stebuklais	šildė	krikščionių	širdis.
Apkeliavusi	pusę	pasaulio,
Ji	liko	Vilniuje.
Jos	negalima	išvežti	iš	Vilniaus,
Nes	ji	priklauso	man.

Kokį pusvalandį svečiai šnekėjosi apie paveikslo paslaptį, 
lobių paieškas ir sapnų reikšmes, vėliau šią temą keitė kitos. 
Paslaptingąją dovaną Žygis pastatė į savo knygų lentyną – pa
galvos apie tai vėliau.

Prieš vienuoliktą svečiai ėmė skirstytis. Rasa padėjo 
Algei nurinkti indus. Vos užvėrusi virtuvės duris, Algė pa
klausė:

– Iš kur Kęstas traukė tą Olgą?
– Nežinau. Pati vos iš koto neišvirtau, kai pakeliui taksi 

sustojo prie viešbučio ir įlipo ta kiaunė. Matei jos vėrinį su 
brangakmeniais – manai, tikri?

– Aišku, ne, – atsakė net nesvarsčiusi Algė. – O ką Kęstas 
veikė Maskvoje?

– Paklausk tu jo, argi rimtai atsakys... Tik saulele, zuikuti, 
ir niekad nieko rimto. Lyg ir darbą pakeitė, dabar turtuoliams 
prašmatnius turus po pasaulį rengia. Namie aš jo beveik ne
matau.

Rasa, rodėsi, tuoj apsiverks.
– Mesk tu jį, tiek kartų sakiau, Kęstas nepasikeis. Jo nuo

lat nėra, namų nėra, vaikų irgi nėra, dar visokios barakudos 
aplink šlaistosi. Nejau ketini amžinai kęsti?
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– Tu teisi, žinau. Tu visada teisi, – jau šniurkščiojo Rasa. – 
Bet ne taip viskas paprasta. O gal... aš jį myliu. Ir, po galais, 
nejaugi neliko nė lašo konjako?

Radusi alkoholio, buvusi kolegė gurkštelėjo tiesiai iš bu
telio.

– Žinai, – tarė paslaptingai, – buvau pas būrėją.
– Tau galvoj negerai? – atsisuko rūšiuodama indus Algė.
– O kas?.. Visos mano draugės pas ją vaikšto. Tai ta būrėja, 

vardu Banga, man pasakė, kad viskas bus gerai, Kęstas mane 
ves ir turėsim du vaikučius, berniuką ir mergaitę. Ir vandens 
butelį užkalbėjo. Jausmams sustiprinti. Tik Kęstas to vandens 
negeria, neskanus, sako. Tai ką man su juo daryti?

– O tu kompoto išvirk, – metė per petį Algė, – arba sriubos.
– Sriubos?! O tu tikrai žinai, kad sriuboje stebuklingo van

dens galia išliks?
– Neturiu žalio supratimo, – patraukė pečiais Algė ir grįžo 

į svetainę išlydėti paskutinių svečių.


