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R Y T U V E J A S 

Jei ieskosi Vysnii j gatves, geriausiai klausk policininko, 
stovincio sankryzoje. Jis atsismauks salmq^ ant sono, pa-
galvos, pasikasys pakausj, atkis stambii pirstinet^ pirst^ 
ir tars: „Pirmiausia j desin§, tada j kair§, vel staciai j 
desin§, ir jiis jau ten. Viso labo". 

Ir tikrai, jei tiksliai eisi pagal jo nurodymus, atsidursi 
tiesiai Vysniq gatveje, kur vienoje puseje namai, kitoje -
parkas, o vidury snara vysnios. 

O jei noresi susirasti septyniolikt^ n a m ^ - tikriausiai 
noresi, nes si knyga ir yra apie t^ n a m ^ - daug neklai-
dziosi. Vis i j pirma jis maziausias gatveleje. Be to, gerokai 
apsiur^s ir nubluk^s. Mat ponas Benksas, sio namo savi-
ninkas, pasake savo zmonai poniai Benks, kad pasirinktii: 
arba dailus, grazus namas su visais patogumais, arba 
keturi vaikai. Ir to, ir to jis neisgali. 

Ponia Benks, ir siaip pagalvojusi, ir anaip, nusprende, 
kad jai geriau tureti Dzein§, vyriausi^ j^ dukterj, M a i k l ^ 

7 



antr^jl v a i k ^ ir Dzon^ su Barbara, dvynukus, maziau-
sius. Taip buvo sutarta, todel Benksij seima apsigyveno 
septynioliktame name. Ponia Br i l jiems virdavo valgj, 
Elena dengdavo s t a l ^ o Robertsonas Ejus sienaudavo 
pievel^, svitrindavo peilius, blizgindavo batus ir, kaip 
ponas Benksas sakydavo, „svaiste jo pinigus ir la ik^" . 

Dar, zinoma, su jais gyveno ir aukle Keite, tik j i visai 
nenusipelne pakliuti j s i ^ k n y g ^ nes kaip tik tuo laiku, 
apie kur i pasakoju, isejo is Benksij . 

- Negavusi sutikimo, ne zodziu neispejusi. Kq. man 
daryti? - skundesi ponia Benks. 

- Duok skelbim^ brangute, - atsake ponas Benksas, 
audamasis batus. - O! Geriau jau Robertsonas Ejus is 
musii iseitij... Tegu ne zodziu ne|spej^s, - va, jis vel vien^ 
bat^ nublizgino, o kito ne. Atrodysiu lyg sleivas. 

- Cia menkas daiktas, - tare ponia Benks. - Bet tu dar 
nieko nepasakei, k^ daryti su aukle Keite. 

- O ke\. darysi, jei j i dingo be zinios, - atsake ponas 
Benksas. - Tavim detas, pasistengciau, kad kas nors pa-
duotij i „Rytini laikrastj" skelbim^ jog Dzeine su Maik-
lu ir Dzonas su Barbara Benksai (jau nekalbant apie j i j 
mam^) nedelsiant yra reikalingi kuo geriausios aukles 
uz kuo maziausi^ alg^- Tada tik sedziu sau ir z iuriu, kaip 
aukles rikiuojasi uz varttj j vorel^, ir baisiai ant jx^ pyks-
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tu, kam stabdo gatves eism^ ir sudaro policininkui tiek 
vargo, kad net turiu jam sumoketi v i s ^ sil ing^ baudos. 
Na, jau man metas eiti. Brr, salta kaip Siaures asigaly. Is 
kurios puses vejas? 

Tai tar^s, ponas Benksas iskiso galv^ pro lang^ ir pa-
zvelge zemyn I admirolo Bumo nam^ paciame gatveles 
gale. Tai didingas namas, ir visa gatvele labai juo didzia-
vosi, nes jis lygiai kaip laivas. Sode - veliavos stiebas, o 
ant stogo paauksuota vetrunge teleskopo pavidalo. 

- H m ! - pasake ponas Benksas, greit jtraukdamas 
galv^. - Admirolo teleskopas rodo, kad pucia ryti j vejas. 



Taip ir maniau. Net per kaulus saltis eina. Aps iv i lks iu 

dar vien^ apsiaustq^. 

Pakstelej^s zmonai kazkur j nosj ir pamojav^s va i -

kams, jis isejo j miest^. 

Na, o miestas - tai tokia vieta, kur ponas Benksas 

eidavo kasdien, isskyrus sekmadienius ir banko sven-

tes; ten jis atsisesdavo i didel^ kedq prie didelio stalo 

ir darydavo pinigus. Kiauras dienas jis ten darydavo 

pensus, silingus, puskronius ir tripensius. Pareidamas 

namo, parsinesdavo J4 nedideliame juodame portfelyje. 

Kada ne kada duodavo po kelis pinigelius ir Dzeines su 

Maiklu taupyklems, o kai neturedavo atliekamij, saky

davo „bankas sugriuvo", ir jie zinodavo, jog t^ dien^ jis 

nedaug pinigij tepadare. 

Taigi ponas Benksas isejo su juodu portfeliu, o ponia 

Benks nuejo j svetain^ ir kaip atsisedo, taip v i s ^ dien^ 

neatsistojo - rase i laikrascius, prasydama iskart atsiiisti 

kelias aukles. Antram aukste, vaiki j kambaryje, Dzeine 

su Maiklu nesitrauke nuo lango, ziuirejo, kas pas juos at-

eis. K a d aukle Keite isejo, jie tik dziaugesi, nes j ^ nelabai 

temylejo. Ji buvo sena, stora, ir nuo jos trenke degtine. 

Nesvarbu, kas ateis, mane jie, vis tiek bus geriau, negu 

aukle Keite, - o gal net daug geriau. 
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K a i jau diena eme sleptis uz parko, atejo ponia Br i l ir 

Elena duoti jiems vakarienes ir ismaudyti dvynuki j . Po 

vakarienes Dzeine su Maiklu vel susedo prie lango, lauk-

dami, kol pareis namo ponas Benksas, ir klausydamiesi, 

kaip gatveleje ryti j vejas svilpauja pro plikas vysni i i sa-

kas. O medziai lingavo, siiibavo, ir prieblandoje atrode, 

kad jie lyg pakvais^ patys rauna savo saknis is zemes. 

- Stai ir jis! - susuko Maiklas ir parode zmogyst^ 

kur i smarkiai pastiime vartelius. Dzeine jsmeige akis j 

tirstejanci^ tams^. 

- Cia ne tetis! - pasake j i . - Kazkas kitas. 

Ta zmogysta, blaskoma ir lenkiama vejo, pakele 

vartelii4 velk§, ir vaikai pamate, kad tai moteris, - vie

noje rankoje j i laike krepsj, kita pritiirejo skrybelait^ ant 

galvos. 

Toliau Dzeine su Maiklu isvydo nebut^ daikt^. Vos ta 

zmogysta atsidure kieme, vejo gusis stvere j ^ ir atsviede 

prie pat namo. Atrode, kad vejo j i buvo atbloksta ir ik i 

vartelii4, o kai juos atsidare, jis vel pasigavo j ^ ir su visu 

krepsiu atnese prie namo durtj. Spoksantys vaikai isgir-

do baisij t renksm^ o kai j i dunkstelejo I zemq, net visas 

namas sudrebejo. 

- Tai bent! P i r m ^ kart^ matau, - tare Maiklas. 
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