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T i s nubunda truputj stebedamasis, kad vel, kaip ir kiekvien^ ryt^, 
I atsimerk^s mato blausi^ svies^, besiskverbianci^ pro lango uzuo-

laid^, nes jau pamazu austa, nors dabar ziema ir viskas vyksta kitaip, 
nei pavasarj ar vasar^. Truputj keista ir tai, kad tebera gyvas, koks 
buvo vakar, uzvakar ir pries daugelj jau praeiciai priklausanciii die-
ni j . Sj jausm^ jis patiria kiekvien^ ryt^ pirmomis nubudimo akimir-
komis, ir jos stai vis nesiliauja, kartojasi su nuolatiniu pastovumu. 

Jo galvoje dar smescioja kazkokie neseniai nutrukusio sapno l i -
kuciai, neaiskus ir labai migloti , bet miegas nebeima, butij laikas ir 
keltis, t iktai dar neskuba: juk, ties^ sakant, skubeti niekur nereikia. 
Nei dabar, nei po keliij valandij. I r niekas neparagins eiti pusryciij 
prie stalo, nes Liucijos nera. 

Tai labai aisku. Seniai zinoma. Ne kart^ suvokta ir jsis^moninta. 
Nepaneigiamas dalykas. 

Kodel? Todel, kad Arimantas Jankus - absoliutus savo laiko sei-
mininkas ir gali elgtis su juo taip, kaip jam patinka, niekam del to 
neteikdamas ne menkiausios ataskaitos. 

Laisvas zmogus, ir tiek. Neturintis kokiq nors svarbesniij jsiparei-
gojimq, isskyrus butin^ priesak^ sau paciam: privalo po pusvalan-
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dzio ar valandos sesti prie rasomojo stalo ir pameginti parasyti kelis 
daugmaz vertingus puslapius, tai daryti yra jprat^s beveik kasdien 
ir be to jau neapsieina daugelj metij , mat cia tikrasis jo gyvenimas. 
Kitokio jis ne nejsivaizduoja, net nebando pameginti suprasdamas, 
kad neverta. 

Taciau apie tai veliau. 
O dabar, nors labai ir nerangiai, vis delto privalo pamazu ristis 

is lovos, saltame ir nejaukiame bute eiti j vonios kambarj ir skus-
tis, - tai jis ir daro zvelgdamas veidrodyje j savo ruskan^, senyv^, vis 
gilejanciomis raukslemis pazenklint^ veid^, kuriame blausiai ziba 
dar kiek mieguistos pilkos akys, nespejusios priprasti prie gana rys-
kios elektros sviesos ir paluby kabancios lempos. Paprastai nubud^s 
j4 pirmiausia ir pamato, vadinasi, t ikrai yra gyvas, koks buvo, kai 
vakare pavarg^s atsigule j lov^. Tada bematant ir uzmigo, neprireike 
joki i j migdomijj i j . Sjkart apsiejo be j i j . 

Jis nepatinka pats sau, kol spokso atsidej^s j veido atvaizd^ su 
liudnokomis akimis j j mazumel? tyrinedamas, tarsi regetij p i rm^ 
kart^, bet taip, aisku, nera, nes tas veidas nepaprastai gerai pazjsta-
mas, veidrodyje matytas nesuskaiciuojam^ sykiij, o kito tokio pa-
saulyje niekur neisvysi. Tiesa, kartais gali pasitaikyti labai panasiij, 
bet tai nieko bendra su juo neturetij, - buti j t i k paprasciausias, gal 
siek tiek klaidinantis atvejis. 

Taigi nepatinka. Na, ir kas? Taciau, jei esi bjauriai apsep^s, nusi-
skusti, be abejo, reikia. Tuomet jau nebeatrodysi toks ruskanas ir ne-
zvelgsi j save su nemenku nepasitenkinimu, o upas bus geresnis bent 
tam t ikr^ laik^, ir tai pries darbo pradzi^ ganetinai svarbu: plunksna 
greiciau bega baltu popieriaus lapu, kai jauties zvaliau ir smagiau, 
kai mintis veja mint j , t i k spek jas uzrasyti. 

Na, taip, laikas issijudinti po nakties, kur i nebuvo i t in maloni su 
tais slogiais, i k i pat paryciij j j kamavusiais sapnais, issisklaidziusiais ir 
dingusiais it pypkes diimas, todel ir sunku juos ryskiau prisiminti. 
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Vienu zodziu, rytmetinis ritualas prasideda, - kaip visada jpras-
tas, kasdieniskas ir neisvengiamas. Argi vaiksciosi apsep^s ir pana-
sus i apsileidusj senj? Baig^s skustis Jankus lyg ir pajauneja truputj , 
tad paskui nebe taip koktu stebeti save veidrodyje, niekada neme-
luojanciame ir atkakliai patvirtinanciame t^ akivaizdzi^ ir nemalo-
n i ^ ties^, kad veidas per pastaruosius kelerius metus spejo pastebi-
mai pasikeisti ir nesulaikomai keiciasi toliau. Bet ar ne t^ patj buti} 
galima pasakyti ir apie vis^ buvusiq jeg^ ir stangrum^ prarandantj 
kun^? Deja, is t i k r i j j i j tai tinka ir jam. O sis procesas vyksta nenu-
maldomai, jo nesustabdysi, kas gi to nezino? 

Laikas darbuojasi negailestingai, nepripazindamas joki i j isimciij. 
Nei jauniems, nei seniems. Ir Jankus pagalvoja: juk moteriai tai tu-
retij buti kur kas nemaloniau, ypac graziai, matant tuos ryskejancius 
pasikeitimus veide, kai jie tiesiog primygtinai ir aiskiai ima byloti apie 
artejanci^ senatv^, pries kur i^ akivaizdziai bejege naujausia ir geriau-
sia kosmetika, siuloma brangiausiij ir jzymiausiij uzsienio firmij. 

Dievazi, nieko cia nepadarysi ir nepakeisi. Esama dalyki}, visiskai 
nepriklausanciq nuo miisij valios, ir vienas is toki i j - laikas. Zmogus 
t i k beviltiskas jo jkaitas, kad ir k^ megintij pakreipti savo naudai. 
Pastangos bergzdzios, sansij laimeti nera. Negi tai ne is anksto nu-
lemta ir ne savaime suprantama? 

Taip nelinksmai galvoja nusipraus^s, smakr^ pasitryn^s kvapniu 
odekolonu ir apsivilk^s svarius marskinius Jankus pakeliui j virtuv§, 
kur pirmiausia zvilgteli j anapus lango kabantj termometr^ (astuo-
niolika laipsniij zemiau nulio), o paskui suka prie seno vokisko, bet 
vis dar puikiai veikiancio kavos automate. Nepranokstama kokybe 
ir patikimumas. Ko daugiau reikia? 

Kava taip pat rytmetinio ritualo dalis. Kaip be jos? Sito jis net 
negali sau leisti, nors stiprokos kavos puodelis, turint galvoje jo gana 
aukst^ kraujospudj, t ikrai nerekomenduotinas. Jau seniai t^ zino, ir 
vis delto be jos issiversti nepavyktq. 
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Nieko gero neiseitij. Kelios prarytos ir vandeniu uzgertos pi l iu-
les anksciau ar veliau prades veikti, mazindamos prakeikt^ krau
jospudj, kuris jau daugelj metq nuodija Jankaus gyvenim^: sunki, 
it smelio pripilta galva, slogi savijauta, aritmiskas sirdies plakimas, 
kartais spengimas ausyse. 

Tai pakankamai bjauru, jkyrej^ ir, deja, neisvengiama, o kokia 
iseitis? Nebent atsisakytij rasymo ir vengtij net ir menkiausios ner
vines jtampos, taciau kaip pasijusti}, jei daugiau nebepaimtij plunks-
nos j rank^? Negi pavyktij susitaikyti su tokia apgailetina ir bepras-
miska padetim? 

Vargu. Taigi ko vertas bi i t i j tas tavo gyvenimas? Ar jis dar truputj 
dziuginti}? Labai abejotina, nes prarastum didel^ dalj sav^s, ir kas tada 
is to tuscio egzistavimo liktij? Kuo uzpildytum dienas ir koki^ prasm^ 
jose bematytum? Juk visa tai ne juokai. Ne smulkus ir nereiksmin-
gas menkniekis, kad lengvai j j j numotum ranka. Kam esi pasauktas, 
tuo ir privalai bi i t i pagal l ik imo arba prigimties tau nubrezt^ linijq, 
lengvabudiskai nesiblaskydamas tarp niekingq dalykij. Ir nesvarbu, 
kad tav^s niekas ir nepasigenda, nes, matyt, jau esi nebereikalingas ir 
nejdomus, mat laikai dabar savotiski, abejingi ir salti tokiems kaip tu. 
Sito gal nevalia pamirsti? Kitaip juk nebus. Kam tos iliuzijos, kurios 
dazniausiai buna apgaulingos? Ar ne geriau is viso jvj netureti? 

Esi tarsi valtyje, vienas atsidur^s tau priesiskoje juroje, todel, kol 
pajegi, privalai j ^ irkluoti , nors ir nezinai, kur nuplauksi ir kur tas 
tavo isganingasis krantas, kad ant jo tvirciau atsistotum. 

Miglose skendintis krantas, bet j j reikia pasiekti. Nulla dies sine 
linea, vadinasi, ne dienos be bruksnelio, zymincio pasistCimejim^ j 
priekj, kai nuveiki kazk^, kas tave patenkina. Arba manai nuveik^s 
po ilgi} ir sunkiij pastangij, o kitokiq juk nejmanoma tiketis. Tai ne 
obuolj nuo obels nuraskyti. Tikrai ne. Kuryboje lengvij pasiekimij 
nebuna, nebent kartais jvyksta stebuklas ir tau paselusiai sekasi. Bet 
ta svente nedazna. 
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Gurksnis juodos karstos kavos is balto porcelianinio puodelio. 
Paskui kitas. Pakepinto batono rieke, uztepta sviestu, ir truputis 
desros. Sito pakaks, kadangi apetitas nelabai koks, senstant jis gal 
prasteja, nes jaunystes ir sveikatos nebeliko. Tarytum ne nebuta... O 
dabar gali t ik spelioti, kiek tau apskritai lemta gyventi, - metus, tre-
jus arba netgi daugiau... Nezinomybe. Ta nuolatine musij palydove, 
permaininga ir nenuspejama. 

Viskas keiciasi. Ir kas gali buti labiau neisvengiama kaip ta tavo 
dienij pabaiga, k u r i be paliovos arteja? Laikinumas - stai kur musxj 
neatsaukiama lemtis, ir veltui megintum j ^ paneigti. Esam pasmerk-
t i isnykimui - nuo pat gimimo i k i paskutines gyvenimo valandos. 

Jankus zvilgteli pro apsalusj virtuves lang^: dangus giedras, var-
nos tupi apsnigtij medziij virsunese, o tai reiskia, kad saltis spaudzia 
atsakanciai, ne menkiau nei vakar ar uzvakar - tokia tad nuozmi ir 
speiguota si ziema, panasios jau daugybf metij nebebuvo, ir kartais 
atrodo - j i amzina, nejveikiama, be pabaigos. 

K4 gi, dar vienas rytas, bet dar ne paskutinis, nors jis visada 
anksciau ar veliau isausta. Praver^s apsalusj lang^, kad ant snieguo-
tos palanges padetij zylems lasiniij bryzelj, Jankus isgirsta, kaip kelis 
sykius miskelyje garsiai krankteli juodvarnis, lyg pranasautij kaz-
k^ negera ir lemtinga. Ne, juodvarnio jis nenori klausytis, ne, ne, 
uztat greitai pasitraukia nuo uzverto lango ir galvoja t i k apie zyles: 
jos megsta lasinius, netrukus turetij viena ar net kelios atskristi. I r 
zvelgiant j jas kazkodel visada apima geras jausmas, o sirdyje pasi-
daro sviesiau, - taip atsitinka tuomet, kai smuikininkas minorin^ 
melodij^ pakeicia smagesne. 

Taciau siandien spaudzia didelis saltis, jos gali ir nebeatskristi. 


