
Kas? 

Ne zmogus. K u r ten. Jis buvo keturis kartus aukstesnis 
uz pat| auksciausi^ zmogq. Jis buvo toks aukstas, kad 
galva sieke virsutinius nami| aukstus. Sofija issiziojo 
rekti, bet jai uzkando zad^. Sustingo is siaubo. 

Is tikrrjjii raganysciij valanda. 
Aukstas juodas pavidalas artinosi. Jis stengesi ne-

nutolti nuo namij ir slepesi tamsoje, neapsviestoje me
nesienos. 

Pavidalas ejo vis artyn. Nelygiu zingsniu. Sustos, 
paejes, paskui vel sustos. 

Kq, po galais, jis veikia? 

Aha! Pagaliau Sofija suprato. Pavidalas sustodavo 
prie kiekvieno namo ir pazvelgdavo pro virsutinj lan-
gq. Turedavo pasilenkti, toks buvo aukstas. 

Sustodavo ir jsiziiiredavo. Paskui slinkdavo prie 
kito namo, zvilgteledavo. Per visq gatv§. 

Dabar jis buvo daug arciau, ir Sofija aiskiau jj mate. 
Jdemiai jsiziiirejusi, j i nusprende, kad butybe pana-

si i zmogq. Ne zmogus, bet panasi. 
Turbut M I L Z I N A S . 
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Sofija stebeilijo j kitq likanotos menesetos gatves 

pus?. Milzinas (jei j i neapsiriko) vilkejo i lg^ J U O D ^ 

A P S I A U S T A . 

Vienoje rankoje jis laike L A B A I I L G ^ P L O N A T R I -

M I T A , kitoje - D I D Z I U L I L A G A M I N ^ . 

Milzinas sustojo prie Gucii} namo. Jie ties Auksto-

sios gatves viduriu turejo darzoviq krautuvel?, virs jos 

ir gyveno. Sofija zinojo, kad antrame aukste miega du 

Gucit} vaikai. 

Milzinas pro langq ziurejo [ kambarf, kuriame mie-

gojo Maiklas ir Dzeine Guciai. Is kitos gatves puses, 

sulaikiusi kvap^, j | stebejo Sofija. 

Ji pamate, kaip milzinas zengia zingsnf atgal ir deda 

ant saligatvio lagamin^. Jis pasilenke, atidare lagami-

n^ ir kazkq iseme. L y g ir kvadratinj stiklainj su uzsu-

kamu dangteliu. Milzinas atsuko dangtel| ir kazk^ su-

pyle I ilg^ji trimit^. 

Sofija drebedama ziurejo. 

Ji pamate, kaip milzinas atsitiesia ir kisa trimit^ pro 

atdar^ virsutinio auksto langq i kambarj, kuriame mie

ga Gucii4 vaikai. J i pamate, kaip milzinas giliai jkvepia 

ir pusteli trimitq. 
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Trimitas nesuskambejo, bet Sofija suprato, kad da
bar stiklainio turinys jpustas j Guciq vaiki j miegamqjj. 

Kas tai galetij buti? 

Milzinas istrauke trimit^ ir, lenkdamasis paimti laga-

mino, atsisuko ir apzvelge gatv?. 
Menesienoje Sofija isvydo pailgq, blyskij , raukslet^ 

veid^ su didziulemis ausimis. Nosis buvo smaili kaip 
peilis, o dvi zerincios akys jsmigo j Sofij^. Zvilgsnis 
buvo nuozmus, velniskas. 

Sofija suspiege ir atsoko nuo lango. Nukure per 
miegamqjl prie lovos, stryktelejo | patal^ ir pasislepe 
po antklode. 

Susiguze ir drebedama tunojo kaip pele po sluota. 



Pagrobimas 

Sofija kiutojo po antklode. 
Netrukus j i kilstelejo antklodes krastq ir dirstelejo 

pro plysj. 

Si^nakt antr^ kart^ kraujas jai sustingo gyslose ir 
uzkando zadq - Sofija norejo surikti, bet tik be gar-
so zioptelejo. Lange su atitrauktomis uzuolaidomis 
dunksojo milziniskas pailgas blyskus rauksletas Mi l -
ziniskosios Biitybes veidas. Zerincios juodos akys ste
beilijo i Sofijq. 

Paskui pro langq flindo stora kaip medzio kamienas 
ranka blyskiais pirstais ir per kambarj erne slinkti prie 
Sofijos lovos. 

Sj kartq Sofija sukliko, bet riksmas tetruko akimir-
k^r nes milziniski pirstai apgniauze j ^ po antklode, ir 
sauksm^ nuslopino patalyne. 

Susitraukusi | kamuoliuk^, Sofija pajuto, kaip mil 
zinas ciumpa jq, kelia is lovos ir su visa antklode nesa 
pro langq. 

Jei gali |sivaizduoti baisesnj |vyk|, nutikusj kam nors 
vidury nakties, noreciau apie j | isgirsti. 

Baisiausia, kad Sofija puikiai suprato, kas vyksta, 
nors nieko nemate. Ji suprato, kad pabaisa (ar milzi
nas) didziuliu pailgu blyskiu rauksletu veidu ir gres-
mingu zvilgsniu raganysciq valandq istrauke j ^ is lo
vos ir issinese pro langq, suvyniot^ j antklod§. 

Paskui nutiko stai kas. Isnes^s Sofijq | laukq, milzi
nas viena didziule ranka sueme antklod? uz keturiq 
kamptj, kad Sofija neistruktij, kita griebe lagamin^ su 
ilguoju trimitu ir nudiime. 

Sofija muistesi tol, kol jai pavyko iskisti galvq pro plysj 
po milzino ranka. Apsidaire. 

Pro sail svilpe kaimo namai. Milzinas skuode Auks-
tqja gatve. Bego itin greitai, juodas apsiaustas plevesa-
vo uz nugaros lyg paukscio sparnai. Kiekvienas zings-
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nis buvo sulig teniso kortu. Jis isbego is kaimo ir dabar 
skuto menesienos apsviestais laukais. Gyvatvores, ski-
riancios vien^ laukq nuo kito, milzinui netrukde, jis jas 
tiesiog perzengdavo. Pasirode plati upe, j ^ jis persoko. 

Sofija, dunksedama | milzino kojas kaip bulvii j mai-
sas, tunojo antklodeje ir zvalgesi. Jis diime per laukus, 
gyvatvores, upes, ir po valandeles Sofijai dingtelejo 
siaubinga mintis. „Milzinas bega greitai, nes yra alka-
nas, - tare j i sau. - Jis nori kuo greiciau grjzti namo ir 
manimi papusryciauti." 


