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Antkapiij firmos „Heinrichas Krolis ir suniis" kontora uzlieta 
saules. 1923 meti^ balandis, verslas eina gerai. Pavasaris musy ne-
skriaudzia, mes daug parduodame ir vis labiau del to skurstame, 
bet nieko nepaveiksi — mirtis negailestinga, jos neisvengsi, o zmo-
giskasis sielvartas reikalauja smiltainio, marmuro ir, jeigu kaltes 
jausmas arba palikimas didelis, brangaus, juodo, svedisko granito 
monumenty, poliruotij is visq pusiij. Ruduo ir pavasaris yra geriau-
sias metij laikas prekiautojams gedulo reikmenimis — tada zmo-
nii^ mirsta daugiau negu vasar^ ir ziem^; rudenj del to, kad issen-
ka gyvybines galios, o pavasarj — kad jos pabunda ir ima deginti 
nusilpusj kun^ kaip stora dagtis plon^ zvakel^. Bent jau taip sako 
mus^ geriausias agentas, miesto kapiniij duobkasys Lybermanas, 
kuris turet^ apie tuos dalykus ismanyti; jam astuoniasdesimt, jis yra 
palaidoj^s daugiau kaip desimt tukstanciij negyvelii^, is komisiniij 
uz paminklus nusipirk^s prie upes nam| su sodu ir tvenkinj su upe-
takiais ir per savo profesij^ tapf s rimtu girtuokliu. Mieste jis negali 
pak^sti tik vieno dalyko — krematoriumo. Jo nuomone, tai nedoras 
konkurentas. Mes irgi jo nemegstame. Is urnij nepasipelnysi. 

Pasiziuriu j laikrodj. Tuoj vidurdienis, o kad siandien sestadie-
nis, darb^ jau baigiau. Uzvoziu skardinj gaubt^ ant rasomosios ma-
sineles, nunesu dauginimo aparat^ „Presto" uz sirmos, padedu j salj 
akmeni^ pavyzdzius ir isimu is fiksazo voneles kariij paminkly ir 
neaiskiij kapij puosmenij nuotraukas. Mat esu ne tik firmos rekla-
mos vedejas, dailininkas ir buhalteris; jau metai kai as ir vienintelis 
kontoros tarnautojas, nors ir neturiu tokio issilavinimo. 

Is anksto megaudamasis istraukiu is stalciaus cigar^.Tai juodas 
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braziliskas cigaras. Ryt^ man j j dave Viurtembergo metalo dirbiniij 
fabriko komivojazierius, kad paskui buti} lengviau jpirsti bronzinii^ 
vainik^ partij^; taigi cigaras geras. Imu dairytis degtuki^, bet jie, 
kaip beveik visada, kazkur nukisti. Laime, krosnyje dar dega ugnele. 
Susuku desimties markii^ banknote, palaikau j j ugnyje ir prisidegu 
cigar^. Kurenti krosnj balandzio pabaigoje is tiknyij nera jokio rei-
kalo; tai tik mano darbdavio Georgo Krolio reklaminis triukas. Jis 
mano, kad gedintys zmones, kuriems lemta netekti pinig\|, mieliau 
su jais skirsis siltame kambaryje negu saldami.Jau pats gedulas es^s 
sielos saltis, o jeigu dar ir kojoms salta, tada sunku tiketis, kad gausi 
ger^ kain^. Todel kontoroje pernelyg karsta, o musij agentams kal-
te jkalta, kad niekada nebandytij sudaryti sutarciij s^lant ar lyjant 
kapinese — tiktai siltame kambaryje ir, jeigu jmanoma, pavalgius. 
Gedulas, saltis ir badas yra prasti verslo partneriai. 

Desimties markiy banknoto nuodeg^ numetu j krosnj ir atsi-
stoju. paci^ akimirk^ isgirstu, kaip name priesais atsidaro lan-
gas. Man nereikia ziureti, ir taip zinau, kas ten darosi. Atsargiai 
palinkstu prie stalo, lyg man dar reiketi^ pasiknibineti su rasom^a 
masinele. O is tiknyi^ slapcia spoksau j veidrodelj, kurj esu taip 
pastat^s, kad matyciau lang^.Tenai, kaip visada, stovi ir r^zosi Liza , 
arkli^ skerdiko Vaceko zmona. J i tik dabar pakilusi is patalo. Gatve 
sena ir siaura, L iza mato mus ir mes matome j ^ , — j i tai zino, todel 
ten ir stovi. Staiga jos plati burna issisiepia, j i nusijuokia parody-
dama visus dantis ir baksnoja pirstu j veidroduk^. J i pastebi j j savo 
sakaliskomis akimis. Man pasidaro pikta, kad esu uzkluptas, taciau 
deduosi, jog nieko nepastebejau, ir nueinu apsigaub^s dumij de-
besiu j kambario gilum^. Po valandeles grjztu. L iza pasaipiai ziuri 
j mane. As iskisu galv^ j gatv^, taciau neziuriu j j ^ ir deduosi, kad 
kazkam moju. L iza uzkimba ant to kabliuko. Jai pasidaro smalsu, 
j i persisveria per lang^ paziureti, kas ten yra. Tenai nieko nera. Tad 
dabar issisiepiu as. J i piktai baksteli pirstu sau j kakt^ ir dingsta. 

Net nezinau, kodel vaidinu t^. komedij^. L iza yra, taip sakant, 

prasmatni moteris, ir as pazjstu kruv^ zmoniij, kurie paklotij por^ 
iriilijonii, kad galetij kasryt megautis tokiu vaizdu. As juo irgi me-
gaujuosi, bet jis mane vis tick erzina, nes ta tingi kutvela, tik perpiet 
jgsiritanti is lovos, pernelyg kliaujasi savo kerais. Jai net neateina j 
galv4, kad ne kiekvienas iskart nori ropstis su ja j lov^. Apskritai 
jai tai nelabai svarbu. J i stovi prie lango su savo juodais tarsi ponio 
kirpciukais, jzuliai atkisusi nosj, ir judina krutis is pirmarusio Kara-
ros marmuro, kaip tetule barskutj kudikiui pries veid^. Jeigu turetij 
por^ oro balionij, rodytij juos su tokiu pat malonumu, o kad yra 
nuoga, rodo krutis, ir jai vis tiek. J i paprasciausiai dziaugiasi, kad 
gyvena ir kad visi vyrai del jos eina is proto, bet paskui pamirsta tai 
ir puola pusryciauti savo godzia burna. Arkl i^ skerdikas Vacekas 
tuo tarpu galabija pavargusius senus vezikij kuinus. 

Liza vel pasirodo. Dabar j i su priklijuotais iisais ir be galo pa-
tenkinta savo ismone. J i atiduoda pagarb^, ir as suprantu, kad ta 
begediska isdaiga skirta senam kaimynui, atsargos virsilai Knopfui, 
bet paskui prisimenu, kad Knopfo miegamasis tik su vienu langu, 
iseinanciu j kiem^. Ir Lizai uztenka proto suprasti, kad jos is greti-
mî  nami^ niekas nemato. 

Staiga, tarsi kazkur biitij pralauztos tylos uztvaros, suskamba 
Marijos baznycios varpai. Baznycia stovi gatves gale, ir jos varpi^ 
duziai griaudeja taip, lyg kristij j kambarj staciai is dangaus. Tada 
pro kit^ kontoros lang^, iseinantj j kiem^, pamatau, kaip tarsi pa-
mekliskas melionas praplaukia plika mano darbdavio galva. Kas-
dienis sventojo Antano gundymas vel atlaikytas. 

' Am-

Georgui Kroliui tik keturiasdesimt metti, taciau jo galva jau blizga 
kaip kegliij tako rutulys. J i blizga nuo tada, kai j j pazjstu, o nuo 
to laiko jau praej? daugiau kaip penkeri metai. J i taip blizga, kad 
kai mes, tarnaudami viename pulke, tunojome apkasuose, Georgui 
buvo duotas specialus jsakymas net tada, kai visai nesaudoma, buti 
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su salmu, — mat jo plike net ir patj romiausi^ snaiperj masinte 
masino jsitikinti, ar tai ne milziniskas biliardo rutulys. 

As issitempiu ir raportuoju: 
— Firmos „Krolis ir sunus" stabas ir prieso sekimo punktas. 

Jtartinas daliniij judejimas arklii^ skerdiko Vaceko rajone! 
•— Aha! — sako Georgas. — Liza daro rytin? mankst^. Lais-

vai, grandini Bodmeri! Kodel jus rytais be akidangcii^ kaip kavale-
rijos orkestro arklys ir tokiu budu nesaugote savo nekaltybes? Ne-
jau nezinote trijij svarbiausiij gyvenime dalykij? 

— Is kur man zinoti, pone vyriausiasis prokurore, jeigu as tik 
mokausi gyventi? 

— Dora, naivumas ir jaunyste! — sako Georgas. —Jeigu kar-
t^ tai prarandi, niekada neatgausi! Ir nieko nera blogiau uz patirtj, 
senatv^ ir salt^ prot^! 
);1 — Skurdas, negalia ir vienatve, — atsakau as ir atsistoju laisvai. 

— Tai tiktai kiti patirties, senatves ir paklydimo sinonimai. 
Georgas istraukia man is burnos cigar^, trumpai j j apziuri ir 

kaip peteliskiij kolekcionierius nustato pavadinim^. 
— Grobis is metalo dirbinii^ fabriko. 
Jis issitraukia is kisenes dailiai aprukusj juros putij kandiklj, 

jkisa j j j cigar^ ir ruko. 
— As neturiu nieko pries cigaro konfiskavim^, — sakau. — 

Ta i siurksti prievarta, taciau tu, kaip buv^s puskarininkis, daugiau 
nieko ir nemoki. T i k kam tas kandiklis? As juk ne sifilitikas. 

— O as ne homoseksualas. 
— Georgai, — sakau, — per kar^ tu su mano saukstu valgy-

davai zirnien?, kai as jos nukniaukdavau virtuveje. O tas saukstas 
buvo laikomas mano purvino bato aule ir niekada neplaunamas. 

Georgas apziurineja cigaro pelenus. Jie balti kaip sniegas. 
— Karas baigesi pries ketverius su puse metq, — desto jis. — 

Tada mes per didziul? nelaim^ tapome zmonemis. Siandien per 
begediskq turto vaikym^si vel virtome plesikais. Kad tai pasleptu-

mums vel reikia tam tikrij manierij laiko. Ergo! Bet ar tu neturi 
(lar vieno cigaro? Metalo dirbiniij fabrikas niekada nebandytij pa-
pirkti firmos vienu cigaru. 

As paimu is stalciaus antr^ cigar^ ir atiduodu jam. 

•— Protas, patirtis ir amzius vis delto, atrodo, sio to verti, — 

sakau. 
Jis issisiepia ir jteikia man uz tai cigareciij dezut^, kurioje jau 

nera sesiij. 
— Kas dar naujo? — klausia jis. 
— Nieko. Klientij nebuvo. Bet man butinai reikia, kad padi-

dinmm algij. 
— Ir vel? Juk tiktai vakar padidinau! 
— Ne vakar, o sjryt devint^. Sumauti astuoni tukstanciai 

markiij. Aisku, sjryt devint^ tai dar buvo sis tas. O dabar paskelb-
tas naujas dolerio kursas, ir uz tiek as negaliu nusipirkti net naujo 
kaklaraiscio, nebent butelj pigaus vyno. Taciau man reikia kakla-
raiscio. 

— O koks dabar dolerio kursas? 
— Siandien perpiet — trisdesimt sesi tukstanciai markiij. O 

sjryt dar buvo trisdesimt tukstanciij. 
Georgas Krolis apziurineja savo cigar^. 
— Trisdesimt sesi tukstanciai! Greitis kaip dulkinantis triu-

siams! Kuo tai baigsis? 
— Visuotiniu bankrotu, pone feldmarsale, — atsakau. — Bet 

kol kas reikia gyventi. A r atsinesei pinigij? 
— Tiktai maz^ lagaminelj siandienai ir rytojui. Tukstanti-

niij, desimttukstantinii} ir netgi kelet^ pakeliij semj mielij simti-
nii}. Mazdaug penki svarai popieriniij pinigij. Infliacija dabar tokia 
didele, kad Valstybes bankas nespeja spausdinti. Naujosios simta-
tukstantines isejo tik pries dvi savaites — o dabar jau greitai tures 
spausdinti milijonines. Kada mes prieisime iki milijardij? 

• Jeigu taip ir toliau bus, po poros menesiij. 


