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1. 

Jis ejo klampodamas per pusnis. Buvo perpyk^s. Jo vardas - Sve-
vas Bandinis, gyveno sitoj pat gatvej, tik uz trijij kvartali}. Susal^s 
} ragq, batuose ziojejo skyles. T^ryt skyles buvo uzkams^s maka-
roni} dezutes kartono gabaliukais. Makaronai buvo imti j skol^. 
Kisantis karton^ j batiis mintis apie tai jam nedave ramybes. 

Jis nekente sniego. Buvo murininkas, o sniegas kaipmat su-
stingdo ant plytq kreciamq skiedinj. Jis trauke namo, tik kokia 
prasme tenai grjzti? Vaikysteje gyvendamas Italijoje, Abrucuo-
se, jis irgi neapkente sniego. Juk kai nesviecia saule, nera ir 
darbo. Bet dabar Svevas Bandinis gyveno Amerikoj, Roklino 
mieste, Kolorado valstijoje. tik stume laikjj „Imperatoris-
kojoj" biliardinej. Italijoje taip pat yra kalnij, visai tokiij kaip ir 
sitie, uz keliq myliq j vakarus nuo jo. Lyg milziniskos baltos su-
kneles, kybancios tiesiai virsum zemes. Pries dvidesimt meti}, 
kai buvo dvidesimties, jis istis^ savait^ prabadmiriavo tarp sii} 
atsiauriij snieguotij sukneliij klosciq. Kalnq namelyje miirijo zi-
dinj. Siauciant ziemai ten pavojinga. Taciau anuomet pavojus 
jis pasiunte velniop, - juk buvo vos dvidesimties, be to, Rokline 
turejo merging ir jam reikejo pinigq. Galiausiai dusinantys spei-
gai visq namelj kone palaidojo po pusnimis. 

Tas nuostabus sniegas jam niekada neduodavo ramybes. Vy-
riskis ne pats nesuprato, kodel neisvyko j Kalifomijq. Pasiliko 
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Kolorade, tarp pusniq, o dabar kur nors kraustytis - jau per velu. 
Nuostabus baltas sniegas buvo tarsi nuostabioji Svevo Bandi-
nio zmona, tokia blyski ir tokia isradinga, laukianti jo baltuose 
pataluose viename is namq siek tiek toleliau. Riesutq gatvej e 
Nr. 456, Rokline, Kolorade. 

Svevo Bandinio akys nuo salcio net asarojo. Jos buvo rudos, 
svelnios, moteriskos. Ateidamas j sj pasaulj jis jas pavoge is ma-
mos, kuri po gimdymo taip ir nebeatsigavo, vis sirgo, o zvilgsnis 
nuolat budavo apsiblaus^s, kol galop j i vien^ dien^ numire. Tuo-
met svelniomis rudomis akimis zvelgti j si^ asarq pakaln? atejo 
eile Svevui. 

Svevas Bandinis svere simt^ penkiasdesimt svari| ir ture
jo sum} Artur^, kuris mego ciupineti jo apvalius pecius ir justi 
po oda besirangancias „gyvates". Svevas Bandinis buvo dai-
lus, raumeningas vyriskis, kadaise ved^s moterj vardu Marija, o 
siai pakakdavo vos pagalvoti apie jo raumeningas strenas, ir jos 
kunas bei siela tuojau pat sutirpdavo tarsi pavasarinis sniegas. 
Marijos oda buvo tokia baltut baltutele, kad pamat^s sie} moterj 
galejai pamanyti, jog zvelgi j j ^ pro alyvuogii} aliejaus plevel^. 

Dio cane. Dio cane. Tai reiskia - suniskas Dievas. Sitaip 
Svevas Bandinis keike sniegq. Ir kurii} gali} sjvakar jam reikejo 
prapilti desimt dolerii} losiant pokerj „Imperatoriskojoj" biliar
dinej? Juk jis visiskas skurdzius, augina tris vaikus, neisgali su-
simoketi net uz makaronus, jau nekalbant apie nam^, kuriame ir 
laiko tuos tris vaikus ir tuos sumautus j skol^ imamus makaro
nus. Suniskas Dievas. 

Svevo Bandinio zmona niekada nesakydavo „duok pinigq 
maistui" arba „duok pinigi}, nes reikia vaikams", taciau j i ture
jo didziules juodas akis, liguistai blizgancias is meiles, ir siose 
akyse visada budavo kazin kas nenusakoma, kazin kaip jos vis 
tiek slapciomis isnarstydavo jo bum^, jo ausis, jo pilvq ir jo 
kisenes. Sios akys buvo tokios liudnai pastabios, kad kaskart 
savaime sumodavo, jog k c | tik „Imperatoriskosios" biliardines 
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kasa gerokai pasipilde. Ak, tos is proto varancios akys! Jos 
permate j} ir visas jo viltis kiaurai, taciau niekada nesugebejo 
jzvelgti jo sielos. 

O tai gana keista, nes Marija Bandini buvo i§ tq moten}, ku-
rios ne akimirkai nesuabejoja, kad visi gyvieji ir mirusieji turi 
sielas. Ji zinojo, kas yra siela. Zinojo, kad siela - tai nemirtingas 
dalykas. Nemirtingas dalykas, del kurio net nera ko gincytis. 
Siela nemirtinga, ir viskas. Kad ir kas buti}, svarbiausia - kad 
j i nemirtinga. 

Marija turejo balt£} rozinj, tokj balt^, kad pamet^s j j sniege 
per amzius nebeatrastum, ir j i melsdavosi uz Svevo Bandinio ir 
savo vaiki} sielas. O kadangi nuolat stigdavo laiko, j i tikejosi, 
kad kur nors siame pasaulyje kazkas, tarkim, vienuole atokiame 
tyliame vienuolyne ar dar kas nors - bet kas - atranda laisv^ 
minutely pasimelsti ir uz Marijos Bandini siel^. 

Svevas Bandinis turejo lov^ su baltais patalais, kuri jo lau-
ke ir kurioje miega jo zmona, silt^ ir viliojanci^, bet brido per 
pusnis ir svajojo, kaip vienq dien^ isras sj t^ reiksmingo. Galvoj 
jam jau sukosi siokia tokia ideja - apie pluginj sniego valytuvq. 
Namuose is cigari} dezucii} buvo padirb^s jo modeliuk^. Stai 
toks sumanymas, o kodel gi ne? Staiga Svev:} nukrete drebulys, 
tarsi nugarg k^ tik butq paliet^s saltas metalas: prisimine, kaip 
daugyb^ karti} ropsdavosi j silti} lov^ prie Marijos, kaip ziemos 
vakarais nedidukas saltas jos rozinio kryzelis it padykfs ma-
zytis zalciukas glaustydavosi prie jo kuno ir kaip jis tuojau pat 
pasislinkdavo } saltesnj lovos krastq ir imdavo mqstyti apie mie-
gamqj}, apie nam^, uz kurj dar nera atsiskaityta, ir apie nuolat 
aistros istroskusi^ skaisciaod^ zmon^. Ak, tai tiesiog nebepake-
liama - apimtas jsiucio jis is visq jegi} spyre } salikeleje pupso-
jusi^ didziul? pusnj, tarsi sniegas pajegti} sugerti visj} zmogaus 
sukauptq pagiezq. Dio cane. Dio cane. 

Jis turejo sunq Artur^, siam buvo keturiolika ir jis mego vazi-
netis rogutemis. Vos jsukus \, uz kurj vis dar neissimoketa, 
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kiemg, Svevo kojos staiga svystelejo aukstyn, o pats jis zlegtele-
jo ant nugaros - akies krasteliu dar spejo pamatyti, kaip Arturo 
rogutes nuskrieja tiesiai j apsnigt^ aiyvij krum^. Dio cane! Kiek 
karti} tam berniuksciui, tam mazam isperai reikes dar kartoti, 
kad nepaiikti} rogucii} tiesiai ant tako! Svevas Bandinis pajuto, 
kaip saltis lyg simtai paklaikusii) skruzdeliq uzpusta jo rankas. 
Jis atsistojo, pakele akis j dangq ir, kone sprogdamas is pykcio, 
pagrumojo kumsciu Dievui. Po galais, tas Arturas. Tas mazas 
ispera! Istrauke rogutes is pakrumes ir su setonisku jsiuciu nu-
plese ji} pavazas. Ir tik kai rogutes tapo nebepanasios \, 
prisimine, kad jos kainavo septynis penkiasdesimt. Stoviniavo 
valydamasis drabuzius ir kulksnyse juto keist^ karstj - nuo pri-
byrejusio j batus sniego. Septyni doleriai penkiasdesimt centi} 
paleisti vejais. Diavolo! K ^ gi, teks leisti berniuksciui nusipirkti 
kitas. Siaip ar taip, jau seniai norejo naujq. 

Uz nam^ vis dar neissimoketa. Sis namas - tikn} tikriausias 
Svevo priesas. Jis turi bals^ ir su juo nuolatos kalbasi tarsi pa-
puga, amzinai kartodamas vis t^ patj. Vos sugirgzdejus priean-
gio grindlentems namas kaipmat uzgieda: as tau nepriklausau, 
Svevai Bandini, ir niekada nepriklausysiu. Tas pat kartojasi ir 
kaskart prisilietus prie duri} rankenos. Istisus penkiolika meti} 
sis namas tyciojasi is jo ir erzina savo idiotiska nepriklausomy-
be. Kartais Svevui net kildavo noras pakisti po juo dinamito ir 
susprogdinti velniop. O kadaise namas buvo apsuk^s jam galv^ 
tarsi moteris, kurstanti jos siekti. Taciau per keliolika meti} Sve
vas gerokai nusivare nuo koji} ir nusilpo, o namas del to tik dar 
labiau ispuiko. Tik Svevui Bandiniui tai jau neberupejo. 

Bankininkas, kuriam namas priklause, buvo vienas didziau-
sii} jo priesq. Vien prisiminus jo fizionomijj} Svevo Bandinio 
sirdis imdavo plakti taip smarkiai, kad rodydavosi, tuojau plys 
is jtuzio. Bankininkas Helmeris. Zemes siuksle. Pemelyg daz-
nai Svevui tekdavo stoveti priesais j j teisinantis, kad neturi pi-
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nigi} net seimai ismaitinti. Velniai griebti} t£} Helmerj rupestin-
gai sulaizyta zile, svelniomis rankutemis ir verteivos veizolais, 
kurie, vos Svevui prisipazinus, kad neturi pakankamai pinigq 
eilinei jmokai, imdavo paneseti \. Svevas dare tai jau 
daugyb? sykii} ir tos svelnios Helmerio rankutes kaskart j} vis 
baisiausiai suerzindavo. Su sitokiu zmogumi nedereti} net kal-
betis. Helmeris j j siutino. Jam noredavosi nusukti Helmeriui 
sprand^, isplesti is krutines sirdj ir strykteleti ant jos is visi} jegi} 
abiejomis kojomis. Prisiminus Helmerj issyk imdavo bambeti: 
arteja terminas! Arteja terminas! Tai ne jo namai ir, kad sitai 
prisiminti}, pakakdavo tiesiog prisiliesti prie rankenos. 

Jo zmonos vardas buvo Marija, ir salia jos juodi} kaip anglis 
akii} net tamsa atrodydavo baltesne. Svevas pirsti} galais nuti-
peno } pakamp? ir atsisedo ant kedes prie lango su uztrauktomis 
zaliomis uzuolaidomis. Sedantis trakstelejo abu jo keliai. Marijq 
sis garsas paveike lyg varpelio skimbtelejimas, o jis pamane -
argi ne kvaila zmonai sitaip smarkiai myleti savo vyr^? Kam-
baryje labai salta. Alsuojant is burnos virto kamuoliai garq. At-
sivarstydamas batq raistelius jis krioktelejo tarsi imtynininkas. 
Tie bati} raisteliai amzinai nepaklusta. Diavolo! Turbut greiciau 
jau jis nukrios ir issities mirties patale, negu ismoks normaliai, 
kaip visi zmones, tvarkytis su savo bati} raisteliais. 

~ Svevai? 
- Taip. 
- Atsargiai, nenutrauk ji}, Svevai. Uzdek svies^, as atrisiu. 

Tik nesiusk, nes dar imsi ir nutrauksi. 
Viespatie auksciausias! Svenciausioji Mergele Marija! Ir 

kas tq moteri} galvose darosi? Nesiusti? O del ko cia apskritai 
siusti? Dieve, kaip noris teksti kumsciu stai \j lang^! Jis dar 
tvirciau suleido nagus j mazg^. Sumauti batq raisteliai! Ir kam 
jie apskritai reikalingi? Mhhm. Mhhm. Mhhm. 

- Svevai. 
- Taip. 
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