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Moteris artejo prie Raviko jstrizai gatves. Ejo greitai, bet kazkaip 
keistai sverdinedama. Ravikas pastebejo j ^ tik tada, kai moteris at-
sidure salia. Jis isvydo blyskij veid^ su atsiki§usiais skruostikauliais 
ir toli viena nuo kitos tarsi jstatytomis akimis. Tas veidas buvo su-
sting^s tarytum kauke; atrode priplotas, o akys gaXves zibintij svie-
soje tokios tuscios, kaip stiklines, jog nejucia jis susidomejo. 

Moteris prasvyravo pro salj taip arti, kad j j kone kliude. Ra
vikas griebe jai uz rankos. J i susverdejo ir butij pargriuvusi, jeigu 
nebutij laik^s. 

Jis laike moterj uz rankos. 

— Kur jus einate? — paklause Ravikas po valandeles. 
Moteris jsispoksojo j j j . 
— Paleiskit mane, — susnibzdejo. 

Ravikas nieko neatsake. I r toliau laike j ^ uz rankos. 
— Paleiskit mane! tai reiskia?! 
Moters lupos vos krutejo. 

Ravikui pasirode, kad j i visai jo nemato. Zvelge tarytum kiau-
rai, kazin kur j nakties tustum^. Tiesiog jai kazkas sutrukde eiti, 
todel vis kartojo: 

— Paleiskit mane! 
Ravikas iskart suprato, jog j i ne kekse ir ne girta. Jis laike j ^ 

uz rankos nebelabai stipriai. Moteris butij galejusi lengvai issiva-
duoti, jeigu tik butij panorejusi, bet j i to ne nepastebejo. Ravikas 
luktelejo. 

— Tikra i , kurgi jus einate, viena, Paryziuje, tokiu velyvu 
metu? — pakartojo jis ramiai ir paleido jos ranlq. 



Moteris tylejo. Taciau liko stoveti. Tarytum kart^ jau sulaikyta 

nebebuty galejusi atsitolinti. 

Ravikas atsireme j tilto tureklus. Delnais pajuto dregn^ koryt^ 

akmenj. 

— Gal tenai? 

Galva jis parode atgal, zemyn, kur permainingai blizguodama 

I Almos tilto seselj pilkus savo vandenis neramiai gine Sena. 

Moteris nieko neatsake. 

— Per anksti, — tare Ravikas. — Per anksti ir itin salta. Dabar 

lapkritis. 

Jis issieme cigareciij pakelj ir pasirause kisenese degtukij. Kar-

tonineje dezuteje surado tik por^ ir atsargiai pasilenke j priek|, del

nais apgaubdamas liepsnel^ nuo upes vejo. 

— Duokit ir man cigaret^, — paprase moteris bejausmiu balsu. 

Ravikas atsitiese ir parode jai pakelj. 

— 7\lzyrietiskos. Juodasis svetimsaliij legiono tabakas. Jums 

tikriausiai per stiprios. O kitokii} neturiu. 

Moteris papurte galv^ ir paeme cigaret^. Ravikas prikiso de-

gantj degtuk^. J i paskubomis eme rukyti giliai uzsitraukdama. Ra

vikas sviede degtuk^ per tureklus. Kaip mazytis meteoras jis per-

skrode tams^ ir uzgeso tik vandeny. 

T i l tu palengvele atvaziavo taksi. Sustojo. Vairuotojas zvelge j 

juos ir lukuriavo; paskui spustelejo akceleratoriij ir nuriedejo slapiu, 

juodai blizganciu Jurgio Penktojo aveniu aukstyn. 

Ravikas staiga pajuto nuovargj. Vis^ dien^ jis sunkiai dirbo ir 

negalejo uzmigti, todel vel isejo is nami^ ko nors isgerti. Taciau ne-

lauktai dabar, smelkiancioje vidurnakcio vesoje, nuovargis apgaube 

jo galv^ kaip maisas. 

Jis pasiziurejo j moterj. Kodel, po teisybei, j ^ sulaike? Aisku, 

jai kazkas nutiko. Taciau kas jam rupi? Buvo mat^s daugelj moterj, 

kurioms kazkas nutiko, ypac naktj, ypac Paryziuje, bet jam dabar 

viskas buvo vis vien, trosko tik kelet^ valandij numigti. 

— Eikite namo, — paragino jis. — Ko tokiu metu dar ieskote 
gatveje? Jeigu ir galite ko susilaukti, tai tik nemalonumi^. 

Jis pasistate palto apykakl? ir pasigr^ze eiti. Moteris ziurejo j 
j j lyg nesuvokdama zodziij prasmes. 

— Namo? — pakartojo j i . 
Ravikas guztelejo peciais. 

— Namo, j but^, j viesbutj — vadinkite kaip tinkama. Kur 
nors. Juk nenorite, kad jus suciupti^ policija? 

— I viesbutj! Dieve mano! — sudejavo moteris. 
Ravikas sustojo. Stai ir vel viena nezino kur detis, pamane jis. 

Galejo t^ numatyti is anksto. Visada tas pat. Naktj jos nezinodavo 
kur detis, o ryt^, kai pabusdavai,jii ir pedos budavo ataususios. Tada 
jau zinodavo kur detis. Sena pigi tamsos neviltis, ateinanti su ja ir 
iseinanti. Ravikas numete cigaretf. Tarsi pats to nebutij isband^s 
iki koktumo! 

— Eime, isgersim dar kur po taurel^, — tare jis. 
Tai buvo paprasciausia. Jis sumokes ir eis sau, o j i pagalvos, k^ 

veiks toliau. 

Moteris nevikriai sujudejo ir kluptelejo. Ravikas vel sugriebe 
j ^ uz rankos. 

— Pavargote? — paklause jis. 
— Nezinau. Tikriausiai. 
— Pervargote ir negalite uzmigti? 
J i linktelejo galv^. 

— Buna. Na, eime. As jus prilaikysiu. 
Juodu eme kopti Marso aveniu. Ravikas jaute, kaip moteris 

svyra ant jo, tarytum laikydamasi, kad nepargriutij. 
Juodu perejo Petro Serbo aveniu. Uz Sajo sankryzos tolumoje 

lyg tamsus luitas lietingo dangaus fone iskilo Triumfo arka. 
Ravikas parode j siauras apsviestas rusio duris. 
— Va cia — cia mums dar kai ko duos. 



Tai buvo vairuotojii uzeiga. Viduje sedejo keli taksistai ir dvi kek-
ses. Taksistai lose kortomis. Kekses gurksnojo absent^. Jos greitai 
nuzvelge moterj. Paskui abejingai nusuko aids. Vyresnioji balsiai 
nusiziovavo, antroji eme tingiai dazytis. Sales gale jaunesnysis pa-
davejas jpykusiu ziurkisku veidu pabarste pjuvenomis akmeniniij 
ploksciij grindis ir eme sluoti. Ravikas su moterimi atsisedo prie 
staliuko netoli duri^. Taip buvo patogiau; paskui jis gales greiciau 
iseiti. Palto Ravikas nenusirenge. 

— gersite? — paklause jis moterj. 
— Nezinau. Nesvarbu. 

— D v i kalvadoso, — pasake Ravikas padavejui su liemene ir 
paraitotam marskiniij rankovem. — Ir pakelj „Chesterfield". 

— Neturime, — pareiske padavejas. — Cigaretes tik prancu-
ziskos. 

— Gerai. Tada pakelj „Laurens", zaliiyi^. 
— Ir zaliiyi^ neturime. T i k melynosios. 

Ravikas pazvelge j padavejo dilbj, kur buvo istatuiruota nuo-
ga, debesimis zengianti moteris. Padavejas paseke jo zvilgsnj, su-
gniauze kumstj ir pajudino dilbio raumenis. Moteris nepadoriai 
sutrukciojo pilv^. Y<>. 

— Duokit melyniyij, — pasake Ravikas. 
Padavejas issiviepe. 
— Gal dar kokj vien^ ir zaliiyij turime. 
Jis nuslepsejo tolyn. 
Ravikas nulydejo j j akimis. 

— Su raudonom kurpem, — tare jis. — Ir pilvo sokeja! Tur-
but tarnavo turkij laivyne. 

Moteris pasidejo rankas ant staliuko taip, tarsi niekad nebutij 
ketinusi j i j nuimti. Rankos buvo priziuretos, bet tai nieko nereiske. 
Ne taip jau labai ir priziuretos. Ravikas mate, kad desines rankos 
nykscio nagas nuluz^s, rodes, nuplestas, bet nenubruzintas. Nagy 
lakas kai kur apsilaup^s. 

Padavejas atnese taureles ir pakelj cigareciij. 
— „Laurens", zaliosios. Dar vien^ radau. 
— Taip ir maniau. Tarnavote laivyne? 

— Ne. Dirbau cirke. 
— Dar geriau. — Ravikas padave moteriai taurel? per stal^. — 

Stai isgerkit. Siuo laiku tai pats geriausias gerimas. O gal norite kavos? 

— Ne. 
— Isgerkite vis^ vienu mauku. 
Moteris linktelejo galv^ ir isgere taurel?. Ravikas apziurejo j ^ . 

Jos veidas buvo uzges^s, blyskus, kone be israiskos. Lupos putnios, 
bet nubalusios, konturai tarytum nutrinti, ir tik plaukai labai gra-
zus, svytintys naturaliu geltoniu. J i devejo beret?, o po lietpalciu 
melyn^ siutinj kostiumelj. Siut^ gero siuvejo, taciau zalias ziedo 
akmuo ant jos pirsto atrode per didelis, kad butij tikras. 

— Gal norite dar vienos? — paklause Ravikas. 
Moteris linktelejo galv^. 

Ravikas pamojo padavejui. 
— Dar dvi kalvadoso. Bet didesnes. 
— Didesnes? Ir daugiau jpilti? 

— Taip. 
— Vadinasi, dvi dvigubas kalvadoso. 

— Atspejot. 
Ravikas nusprende greitai islenkti savo taur? ir sprukti. Jis 

nuobodziavo ir buvo labai pavarg^s. Apskritai prie nuotykiij buvo 
pripratfs — uz peciij keturiasdesimt metij permainingo gyvenimo. 
Taciau sita padetis jam buvo labai jau gerai pazjstama. Jis kelet^ 
metij gyveno Paryziuje ir prastai miegojo naktimis; bastydamasis 
daug pamatydavo. 

Padavejas atnese taures. Ravikas paeme astriai kvepiancios aro-
matingos obuoliij degtines taur? ir atsargiai padejo j ^ priesais moterj. 

— Isgerkite dar sit^. Pades ne kazin kiek, bet susildys. Ir kad 
ir kas ten jus kamuotxj — neimkite taip labai j sirdj. Viskas praeina. 


