
Pries kelerius metus 

Jis negalejo uzmigti. 
Anokia naujiena. Jau lyg turejo jprasti. 
Bet ne, kiekvien^ vakarq Sebastianas Grejus uzsimerkdavo 

su viltimi uzmigti. Kodel jam nepavyksta? Jis puikios svei-
katos, laimingas, guvaus proto jaunas vyras. Ne menkiausios 
priezasties, del ko turetij nemiegoti. 

Taciau uzmigti nesiseke. 
Taip biidavo ne visada. Kartais, nors priezasciij jis ne-

suprato, uztekdavo priglausti galv^ prie pagalves ir jis aki-
mirksniu nugrimzdavo j malonij snaudulj. O kitomis nak-
timis vartydavosi, sukiodavosi, keldavosi paskaityti, isgerti 
arbatos, vel vartydavosi, atsised^s ziiiredavo pro lang^ su
kiodavosi ir vartydavosi, pametydavo strelytes, sukiodavosi 
ir vel vartydavosi, kol galiausiai pasiduodavo ir pasitikdavo 
sauletekj. 
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Jis jau mate daugyb? sauletekiij. Tiesq pasakius, Sebas
tianas save laike sauletekiij Britij salose zinovu. 

Nuovargis galiausiai nugaledavo. Isausus jis uzmigdavo 
lovoje ar kresle, o keliskart net nepatogiai prisispaud^s veidu 
prie stiklo. Taip nutikdavo ne kasdien, bet gana daznai, todel 
Sebastianas spejo pelnyti miegaliaus reputacij^. Atvirai 
kalbant, tai jam netgi patiko. Juk niekas negalejo prilygti 
gaiviam, energingam rytui. Ir joks valgis nebutij pradziugin^s 
labiau uz socius angliskus pusrycius. 

Jis susigyveno su savo beda. Pamego pusryciauti pusbrolio 
Hario namuose. Is dalles del to, kad Hario seimininke puikiai 
ruose valgi, ir dar del to, kad Haris jau jprato laukti Sebas-
tiano. Todel devyniskart is desimties Sebastianas privalejo 
pasirodyti, o tai reiske, kad t^ vakar^ turetij jaustis pavarg^s 
ir, vos atsigul^s j lov^ ir uzmerk^s akis, lengvai uzmigti. 

Teoriskai. 
„Ne, taip nes^zininga", - galvojo jis. Neverta sarkazmo 

nukreipti j save. Is pradziii atrod^s puikus planas pasiteisino 
tik is dalies. Jis miegojo truputj geriau. Bet ne si^nakt. 

Sebastianas atsikele ir priejo prie lango. Jreme kakt^ | 
stikl^. Lauke buvo salta. Saltukas pakuteno jj per stikl^. Jam 
patiko pojutis. Svarbus. Reiksmingas. Jsimintina akimirka, 
primenanti, kad jis zmogus. Jam salta. Vadinasi, yra gyvas. 
Jam salta. Vadinasi, nera nepazeidziamas. Jam salta. Va
dinasi... 

Jis atslijo ir nepatenkintas kostelejo. Jam salta. Vadinasi, 
salta. Ir nereikia plestis. 
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Jis nusistebejo, kad nelyja. Kai vakare grjzo namo, atrode, 
jog lis. Zemyne jis jgudo numatyti or^. 

Tikriausiai greitai lis. 
Jis letai grjzo \o gilum^ ir nusiziovavo. Gal reiketi^ 

paskaityti. Kartais tai sukelia mieguistum^. Aisku, tokia 
busena - ne iseitis. Jis gali jaustis mirtinai mieguistas ir ne-
uzmigti. Uzsimerkia, pasitaiso pagalv? ir... 

Nieko. 
Guli ir laukia, laukia, laukia. Megina atsikratyti minciii, 

nes to jam tikrai reikia. Reikia baltos drobes. Svarios lentos. 
Jei pavyktti jsijausti j tustumq, jis uzmigtii. Neabejojo. 

Taciau nepavykdavo. Vos tik Sebastianas Grejus pa-
megindavo jsijausti \^ grjzdavo karas ir jj pasi-
glemzdavo. 

Jis vel mate kar^. Isgyveno. Vel. Is naujo patyre tai, ko, 
atvirai kalbant, buvo per daug ir vien^ kart^. 

Jis vel atsimerke. Apzvelge savo kuklij miegam^jj su pa-
prasta lova. Zali^ dygsniuot^ antklod?, aukso spalvos uzuo-
laidas. Medinj staH. 

Buvo tylu. Dien^ butij girdeti miesto garsij, o naktj si 
miesto dalis skendejo tyloje. Didziulis malonumas megautis 
tyla. Klausytis vejo, gal pauksciii ciulbesio ir jsitempus ne-
laukti zingsnivi ar suvio. Arba dar blogiau. 

Atrodytii, kaip galima neuzmigti, kai tvyro tokia palai-
minga ramybe. 

Jis vel nusiziovavo. Gal paskaityti? Siandien issirinko 
kelias knygas is Hario bibliotekos. Nelabai buvo is ko rinktis. 
Haris mego skaityti pranciaziskai ir rusiskai. Sebastianas taip 
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pat mokejo sias kalbas (to reikalavo abiejij mociute is motinij 
puses), tik ne taip gerai kaip Haris. Skaityti ne gimt^ja anglii 
kalba nebuvo itin lengva, o Sebas nenorejo vargti. 

Ar knyga turetij reiksti daugiau nei pramog^? 
Jeigu pats rasytij knyg^ tai tik nuotykiq. Gal paaukotij 

kelias gyvybes, bet tik kelias. Ir tikrai ne pagrindinitj veikejij. 
Tai pernelyg prislegia. 

Turetij buti romantikos. Ir pavoju. Pavojai jam patiko. 
Gal truputis egzotikos, bet ne per daug. Sebastianas mane, 

kad autoriai daznai imasi rasyti per mazai jsigilin^ j temq. Ne-
seniai jam teko skaityti romanq, kurio veiksmas vyko arabij 
hareme. Tiesa, Sebui patiko sumanymas apie harem^... 

Labai patiko. 
Taciau autorius, jo manymu, kai kur smarkiai perlenke lazdq. 

Nors siuzetas buvo jdomus, jis tikrai nepatikejo, kad drqsi heroje 
angle paspruko nusliuozdama nuo palanges gyvate. 

Lyg to butij maza, autorius nepaminejo, kokios riisies gy-
vates buta. 

Jis pats tikrai sugalvotq geriau. 
Jei rasytii knyg^ veiksmas vyktij Anglijoje. Jokivj gyvaciij. 
Ir pagrindinis herojus nebutij pasipiit^s grazuoliukas, 

kuriam terupi svarko modelis. Jei rasytij knyg^ herojus hutq 
tikras didvyris. 

Turintis paslapting^ praeitj. Kad buti4 jdomiau. 
Aisku, hutxi ir heroje. Jam patinka moterys. Galetij apie 

vienq parasyti. Kuo ji biatii vardu? Kokiu nors jprastu. Gal 
Dzoana. Ne, per grieztai skamba. Gal Mere? Ana? 

Taip, Ana. Jam patinka vardas Ana. Maloniai skamba. 
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Taciau jos niekas nevadintu Ana. Jei rasytij knyg^ jo heroje 
butu savarankiska, be artimiiju. Niekas j j ^ nesikreiptij kriks-
cionisku vardu. Jai reiketq parinkti tinkam^ pavard§. Lengvai 
istariam^. Ir maloni^. 

Sensburi. 
- Jis pakartojo mintyse. Sensburi. Kazkodel primena siiri. 

Gerai. Jis megsta siarj. 
Ana Sensburi. Tinka. Ana Sensburi. Panele Sensburi. 

Panele Sensburi ir... 
Ir kas? 
Koks turetii buti herojus? Ar darytii karjer^? Sebastianui 

buvo puikiai pazjstamas kilmingiiju gyvenimas, jis moketij 
sukurti istizusio lordo portret^. 

Taciau \)vM\. Jei pasiryztii rasyti knyg^ siuzetas 
turetii biiti uzburiamai jdomus. 

Herojus galetij buti kariskis. Jis tai ismano. Gal majoras? 
Panele Sensburi ir paslaptingasis majoras. 

Gal ne. Uzteks aliteraciJH. Net jam atrodo per daug ma-
nieringa. 

Tai gal generolas? Ne, generolai paskend? reikaluose. 
Daznai J4 nesutiksi. Jei reikia rango, gal tiks koks kuni-
gaikstis? 

O gal pulkininkas? Aukstas rangas, suteikiantis valdzios 
ir galiii. Galetq buti kil^s is geros, neskurstancios, bet ir ne-
pertekusios pinigais seimos. Jaunelis sunus. Jauneliams tenka 
patiems skintis keli^. 

„Panele Sensburi ir paslaptingasis pulkininkas". Jei rasytii 
knyg^ pavadintii taip. 
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Taciau jis neketina rasyti knygos. Nusiziovavo. Kaip rastij 
laiko? Zvilgtelejo j mazytj staliuk^. Ant jo stovejo tik puodelis 
atsalusios arbatos. Kur ieskoti popieriaus? 

Jau pradejo svisti. Reikia sliauzti j lov^. Gal pavyks kelias 
valandas numigti pries pusrycius pas Har|. 

Jis paziiirejo pro lang^. Ausra buvo nurausvinusi stikl^. 
Jis sustingo. Jam patiko zodzii^ skambesys. 

Stiklq nurausvino austantis rytas. 

Ne, neaisku. Visi jo pazjstami skaitytojai pagalvoti|, kad 
kalbama apie brendzio taur^. 

Lango stiklq nurausvino austantis rytas. 

Dabar gerai. Bet to negana. 

Lango stiklq nurausvino austantis rytas. Po plonyte antklode 

susirangiusi panele Ana Sensburi galvojo, kaip prasimanyti pinigu 

maistui. 

Labai gerai. Jam paciam pariipo suzinoti, kas nutiko pa-
nelei Sensburi, ir jis eme kurti. 

Sebastianas prisikando apatin^ liap^. Gal vertetij uzrasyti. 
Ir padovanoti jai sunj. 

Jis prisedo prie stalo. Popieriaus. Jam reikia popieriaus. Ir 
rasalo. Stalciuose turettj biiti. 
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Lango stiklq nurausvino austantis rytas. Po plonyte antklode 

susirangiusi panele Ana Sensburi vel galvojo, kaip prasimanyti 

pinigu maistui. Ji zvilgtelejo f istikimq aviganj, ramiai gulintj ant 

kilimelio prie jos lovos. Suprato, kad atejo laikas svarbiam spren-

dimui. Nuo jo priklause jos broliu ir seserij likimas. 

Jus tik paziurekite. Visa pastraipa. Ir be ypatingu pastangu. 
Sebastianas vel pazvelge pro lang^. Pro stiklq tebesi-

skverbe austantis rytas. 
Austantis rytas skverbesi pro stiklq ir Sebastianas Grejus 

jautesi laimingas. 
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