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Klerfe sustabde automobilj prie degalines, pries kuri^ 

buvo nukastas sniegas, ir pasignalizavo. Varnos karke ant te-

lefono stulpij, o mazoje dirbtuveleje uz degalines kazkas kale 

skard^. Zvangesys nutilo, ir pasirode sesiolikametis vaikinas 

su raudonu megztiniu ir akiniais plieno remeliais. 

— Pripilk bak^, — pasake Klerfe, islipdamas is masi-

nos. 

— „Super"? 

— Taip. Kur cia dar butij galima uzk^sti? 

Jaunuolis parode nyksciu j kit^ gatves pus^. 

— Siandien pas juos pietums Berno kepsnys. Nuimti 

grandines? 

— Kam? 

— Kelias auksciau dar labiau apledej^s negu cia. 

— Visoje perejoje? 

— Per perej^ jus negalesit vaziuoti. Nuo vakar j i vel uz-

daryta. Tokiu zemu lenktyniniu automobiliu jus ir neprava-

ziuotumet. 
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— Nejau? — tare Klerfe. — T u mane suintrigavai. 

— Jus mane taip pat, — atsake jaunuolis. 

Uzeiga buvo nevedinta, kvepejo senstelejusiu alumi ir 

ilga ziema. Klerfe uzsisake Biundnerio kepsnj, duonos, surio 

ir elio. Padaveja atnese jam visk^ j teras^. Lauke nebuvo labai 

salta. Dangus atrode didziulis ir melynas kaip gencijonas. 

— G a l perlieti masin^ is zarnos? — suktelejo vaikinas 

is degalines. — Velniskai prasosi. 

— Ne. T i k nuvalyk priekinj stikl^. 

Automobilis buvo seniai neplautas, ir tai iskart krito j 

aids. Liutys uz Ekso paverte raudonas San Rafaelio pakran-

ciq dulkes batikos rastais ant kapoto ir sparnij; cia buvo ir 

kalkii^ demiij is Prancuzijos kelii^ bali^, ir purvo, kurj ant ke-

bulo uzteske begale pralenktij sunkvezimiij. „Kas mane cia 

atvede? — pagalvojo Klerfe. — Slidineti, ko gera, jau per 

velu. G a l tuomet uzuojauta? Uzuojauta — prastas keliones 

palydovas ir dar prastesnis keliones tikslas. Kodel nevaziuoju 

j Miunchen^? Arba j Milan^? Taciau k^ veikti Miunche-

ne arba Milane? Arba dar kur nors kitur? As pavargau, — 

galvojo jis. — Ir pasilikti, ir atsisveikinti. O gal tik nenoriu 

apsispr^sti? Bet argi man reikia del ko nors apsispr^sti?" Jis 

isgere elj ir sugrjzo j uzeig^. 

• 
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Padaveja uz prekystalio plove stikliukus. Kalnij ozkos 

galvos iskamsa spoksojo savo stiklinemis akimis pro j ^ ir 

Klerfe j Ciuricho alaus daryklos reklam^ ant sienos. Klerfe 

issitrauke ploksci^ oda aptraukt^ butelj. 

— A r galite pripilti konjako? 

— Martelio. 

Padaveja pradejo stikliukais matuoti konjak^. |slinko 

kate ir erne glaustytis apie Klerfe kojas. Jis dar paprase dviejij 

pakeliij cigareciij ir uzsimokejo. 

— Tai kilometrai? — paklause lauke jaunuolis raudonu 

megztiniu, rodydamas j spidometr^. 

— Ne, mylios. 

Jaunuolis svilptelejo. 

— K ^ gi veikiate cia, Alpese? Kodel jus su tokiom veze-

ciom ne autostradoje? 

Klerfe pazvelge j j j . Spindintys akiniij stiklai, riesta no-

sis, atlepusios ausys — tai buvo butybe, tik k^ ismainiusi vai-

kystes melancholij^ j visus virtimo suaugusiuoju trukumus. 

— Ne visuomet darai kas reikia, mano sunau, — atsake 

jis. — Net jei ir zinai tai. Tame retkarciais gludi gyvenimo 

zavesys. Supratai? 

— Ne, — atsake jaunuolis ir sniurkstelejo. — O pagal-

bos telefom^ rasite visoje perejoje. Tereikia paskambinti, jei 

jklimpsite. Mes istrauksime. Stai musi^ numeris. 

— A r nebelaikote senbernanj su degtines buteliukais 

ant kaklo? 

— Ne. Alkoholis per daug brangus, o sunys pasidare 
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pernelyg gudrus. Jie patys islaka degtin^. Dabar tam laikome 

jaucius. Sveikus jaucius — parvilkti. 

Jaunuolis spindinciais akiniij stiklais atreme Klerfe 

zvilgsnj. 

— T i k tavfs man siandien betruko, — istare Klerfe 

pagaliau. — Alpii j gudruolio tukstancio dviejij simtij metrij 

aukstyje! G a l tu dar Pestalocis ar Lavateris? 

— Ne. Geringas. 

— Kaip? 

— Geringas, — jaunuolis issisiepe. Jam truko priekinio 

danties. — Bet vardu Hubertas. 

— Gimine tam... 

— Ne, — nutrauke Hubertas. — Mes — Geringai is 

Bazelio. Jei as priklausyciau prie anij, tai nepilstyciau cia 

benzino. Tuomet butumem visiskai islaikomi. 

Kurj laik^ Klerfe tylejo. „Keista diena, — sumurmejo jis 

sau. — Kas galejo to tiketis?" 

— L i k sveikas, suneli. T u buvai man staigmena. 

— O jus ne. Esate lenktynininkas, ar ne? 

— Kodel? 

Hubertas Geringas parode j jau beveik nusitrynusj nu-

merj ant purvino kapoto. 

— O tu, pasirodo, labai nuovokus, — Klerfe jlipo j au

tomobilj. — G a l hutxi geriau tave is karto patupdyti j kale-

j im^, kad apsaugotume zmonij^ nuo naujos nelaimes. Nes, 

kai tapsi ministru pirmininku, bus per velu, — jis paleido 

variklj. 
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