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I 

Dangus buvo geltonas it zalvaris ir dar neapsitrauk^s dumais is ka-
minq. Anapus fabriko stogij jis itin svytejo. Netrukus turejo teketi 
saule. A s pazvelgiau j laikrodj. Dar nebuvo astuonii^. Pasiskubinau 
ketvirciu valandos. 

Atidariau vartus ir parengiau benzino siurblj. Apie ^ met^ 
visados jau atvaziuodavo viena kita masina pasiimti degali^. 

Staiga isgirdau, kad uzpakaly manfs kazkas kimiai sukrankse-
jo, — atrode, lyg po zememis kas butij sukiojf s kokius surudijusius 
sraigtus. Sustojau ir emiau klausytis. Paskiau per kiem^ sugrjzau 
prie dirbtuves ir atsargiai praveriau duris. Pustamseje dirbtuveje 
knapinejo smekla. J i buvo su nesvaria balta skarele, melyna prijuos-
te, storomis slepetemis ir mosavo sluota; svere j i devyniasdesimt 
kilogramij: tai buta musij slavejos Matildos Stos. 

Valandel^ pastovejau stebedamas jq. Svirdinedama tarp auto-
mobiliij radiatoriij ir dusliu balsu niuniuodama dain^ apie istiki-
m^j husar^, j i atrode gracinga kaip begemotas. Ant stalo palei lan-
g^ stovejo du buteliai konjako. Vienas buvo pustustis. Vakar vakare 
jis dar buvo pilnas. As uzmirsau juos padeti j spint^ ir uzrakinti. 

— Bet, ponia Stos... — tariau as. 
Daina nutruko. Sluota nukrito ant grindq. Laimingas sypsnys 

uzgeso. Dabar as pavirtau smekla. 
— Jezau Kristau... — eme miknoti Matilda, isputusi j mane 

raudonas aids. — Jusij dar nelaukiau... 
— Suprantu. Patiko? 
— cia kalbeti... bet man nesmagu. — J i nusisluoste bur-

•— As staciai apdujusi... 
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— Na, cia jau perdedate. Jus tik girtutele. Girtutele kaip dulis. 
Jinai vos laikesi ant kojij. Jos Qseliai krupciojo, o akii^ vokai 

kilnojosi kaip senos peledos. Taciau pamazeli jai pavyko truputj 
prasiblaivyti. J i ryztingai zingtelejo j priekj. 

— Pone Lokampai... zmogus tera zmogus... is pradziij as tik 
pauosciau... o paskiau isgeriau gurksnelj... mat viduriuose man kaz
kas vis taip negera... taip, o paskiau... paskiau turbut nelabasis koj^ 
pakiso. Nereikejo gundyti vargses moteriskes ir palikti butelio ant 
stalo. 

Jau nebe pirm^ kart^ as j ^ taip uzklupau. J i ateidavo kas ryt^ 
dviem valandoms apruosti dirbtuves, ir ramiausiai galejai palikti 
kad ir kiek pinigij. Matilda nepaliesdavo ji j ne is tolo, taciau prie 
degtines puldavo kaip pele prie lasiniij. 

As pakeliau butelj. 
— Zinoma, konjako, kuriuo mes vaisiname klientus, jus ne-

palietete, bet ismaukete gerqjj, kurj geria ponas Kesteris. 
Sypsnys dulktelejo raukslii^ isvagotame Matildos veide. 
— Kas teisybe, tai teisybe, — apie tai as nusimanau. Bet jus 

neisduosite man^s, pone Lokampai? Vargses nasles? 
As papurciau galv^. 
— Siandien ne. 
J i nuleido pakaisytus sijonus. 
— Tai as isgaruoju. Jeigu dabar ateis ponas Kesteris... simts 

kalakutij! 
As priejau prie spintos ir atrakinau j ^ . 
— Matilda... 
J i skubinai atsverdejo pas mane. As iskeliau rud^ keturkampj 

butelj. 
J i protestuodama pakele rankas. 
— Cia tai ne mano darbas! Garbes zodis! To tai nelieciau! 
— Zinau, — tariau as ir pripyliau piln^ stikl^. — O jus zinote, 

kas cia? 
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— Kur nezinosi! — J i apsilaize. — Romas! Senas senas Ja-
maikos romas! 

— Puiku. Tai ir isgerkite stikl^! 
— Man? — J i atsoko. — Pone Lokampai, tai jau per daug! 

As tiesiog neturiu kur akiij deti is gedos! Sene Stos slapciom islaka 
jams konjak^, o jus dar vaisinate j ^ romu. Jus — sventasis, tikras 
sventasis! Geriaujau mirsiu, bet negersiu! 

— Taip? — tariau as ir apsimeciau, kad rengiuosi paimti stikl^. 
— Na, k^ gi! — J i greitai stvere stikl^. — Gero daikto negali 

atsisakyti, jeigu tau j j siulo. Net jeigu nesupranti, uz k^. J sveikat^! 
Gal siandien jusy gimimo diena? 

— Taip, Matilda. Atspejote. 
— Is tikriyy? — J i sueme mano rank^ ir papurte. — Nuosir-

dziausiai sveikinu! Linkiu pinigeliij kuo daugiausia! Pone Lokam
pai, — j i nusisluoste burn^, — as taip susijaudinau, kad batinai 
reiketij dar vien^ ismesti! Juk as myliu jus kaip tikr^ sumj. 

— Gerai. 
As pripyliau jai dar vien^ stikl^. Matilda islenke j j ir, liaupsin-

dama mane, isejo is dirbtuves. 

Nukrausciau butelius ir atsisedau prie stalo. Blyskus saules spin-
duliai krito pro lang^ man ant rankij. Keisti jausmai suima tave 
gimimo dien^, net jeigu tau j i ir ne galvoj. Trisdesimt metxj... Buvo 
laikas, kai as maniau, kad niekad nesulauksiu dvidesimties, kaip 
man atrode toli iki j i j . O paskiau... 

Issitraukiau is stalciaus lap^ laiskinio popieriaus ir pradejau 
skaiciuoti. Vaikyste, mokykla... visa tai buvo taip seniai, jog nebe-
sinori tiketi. Tikrasis gyvenimas prasidejo tik 1916 metais. Tada as 
kaip tik patekau j kariuomen?. Laibas, isstyp^s astuoniolikos metxj 
vaikinas, as klausiau usociaus puskarininkio komandos ir guliau, ir 
keliau ant k^ tik suarto dirvono uz kareiviniij. Vien^ is pirmiyij va-
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karij I kareivines man^s aplankyti atejo motina, bet j i turejo laukti 
daugiau kaip valand^. Mat as ne taip, kaip nustatyta, susikroviau 
kuprin^ ir uz tai buvau nubaustas laisvalaikiu sveisti isviet^. Jinai 
norejo man padeti, bet niekas jai neleido. Motina verke, o as buvau 
toks pavarg^s, kad uzmigau jai dar tebesedint pas mane. 

1917 metai. Flandrija. Mudu su Midendorfu nusipirkome 
kantinoje* butelj raudonojo vyno. Rengemes pauzti. Taciau nieko 
neisejo. Svintant prasidejo smarki anglij ugnis. Vidurdienj buvo su-
zeistas Kesteris, popiet zuvo Majeris ir Detersas. O vakare, kai jau 
tikejomes pailseti ir atkimsome butelj, buvo paleistos dujos, kurios 
eme smelktis j apkasus. Tiesa, mes laiku uzsidejome dujokaukes, 
bet Midendorfo kaukes buta kiauros. Kai jis tai pastebejo,jau buvo 
per velu. Kol vyras j ^ nusitrauke ir susirado kit^, jau per daug buvo 
prisirij^s dujij ir veme kraujais. Midendorfas mire kit^ ryt^; jo vei-
das buvo pazaliav^s ir pajuod^s, o kaklas visas sudraskytas: jis me-
gino pradreksti j j nagais ir jtraukti oro. 

1918. Tai buvo ligonineje. Pries por^ dienij atejo naujas trans-
portas suzeistiyij. Popieriniai tvarsciai. Sunkus suzeidimai. Aima-
nos. Vis^ dien^ cia jvaziuodavo, cia isvaziuodavo leksti operaciniai 
vezimeliai. Kartais jie sugrjzdavo dyki. Salia man^s gulejo Jozefas 
Storis. Kojij jis nebeturejo, taciau to dar nezinojo. Pamatyti nega-
lejo, nes vielij pintine pakojy buvo uztiesta apklotu. Jis butij tuo ne 
tiketi netikej^s, nes juto kojij skausmus. Musij palatoje naktj mire 
du zmones. Vienas labai is leto ir sunkiai. 

1919. Vel namie. Revoliucija. Badas. Lauke vis dar trata kul-
kosvaidziai. Kareiviai pries kareivius. Draugai pries draugus. 

1920. Pucas. Susaudytas Karlas Bregeris. Kesteris ir Lencas 
suimti. Mano motina ligonineje. Vezio paskutine stadija. 

1921... 
Pagalvojau. Nieko nebeatsiminiau.Tij metij staciai stigo. 1922 

* Kantina — valgykla, bufetas, uzkandine (kareivinese). 

metais as buvau gelezinkelio darbininkas Tiuringijoje. 1923 metais 
vadovavau vieno gumos dirbiniij fabriko reklamai. Tai buvo inflia-
cijos laikais. D u simtus bilijonij markiij uzdirbdavau per menesj. 
D u kartus per dien^ budavo ismokamos algos, ir kiekvien^ kart^ 
pusvalandziui pertraukdavome darb^ ir begdavome j krautuves ko 
nors nusipirkti, kol dar nepaskelbtas naujas dolerio kursas; mat po 
to pinigij verte nukrisdavo perpus. 

O paskiau? Kas buvo velesniais metais? As padejau piestu-
k^. Nebuvo prasmes viso to mineti. Ir nebeatsiminiau visko taip 
tiksliai. Pernelyg susipainiojo viskas. Paskutinj kart^ savo gimimo 
dienq svenciau „Internacionalio" kavineje. Ten visus metus buvau 
taperiu.* Paskiau vel susitikau Kesterj ir Lenc^. O dabar dirbu cia, 
„Auredi" jmoneje, — Kesterio ir Ko automobiliij remonto dirbtu
veje. Ko buvome mudu su Lencu, taciau is tikro dirbtuve priklau-
se vienam Kesteriui. Anksciau jis buvo musij mokyklos draugas ir 
musij kuopos vadas, paskiau lakunas, veliau kurj laik^ studentas, 
po to lenktynininkas ir pagaliau nusipirko sit^ lauz^. Pirmiausia 
prie jo prisidejo Lencas, kuris pries tai kelet^ metij bastesi po Pietij 
Amerik^, o paskiau priklydau as. 

Issitraukiau is kisenes cigaret^. Ties^ sakant, galeciau buti v i -
sai patenkintas. Sekesi man neblogai, turejau darb^, buvau stiprus, 
istvermingas — sveikas, kaip sakoma; taciau vis delto geriau buvo 
daug apie tai negalvoti. Ypac kai esi vienas. Ir vakarais taip pat. 
Mat kartkartemis vis dar isplaukia kas nors is praeities diemj ir ima 
spoksoti negyvomis akimis. Bet tokiais atvejais turi degtines. 

U z lango girgztelejo vartai. As sudraskiau lapelj su savo gy-
venimo datomis ir jmeciau j krepsj. Durys su trenksmu atsidare. 
Tarpdury stovejo Gotfrydas Lencas, aukstas, liesas, su kupeta siau-
dij spalvos plaukij ir nosimi, kuri, matyti, buvo skirta visai kitam 
zmogui. 

* Taperis — pianistas, grojantis kavinese, restoranuose. 
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— Robi! — suriaumojo jis. — Senas smaliziau, stot ir stovet 
kaip pridera! Tavo virsininkai nori su tavim kalbeti! 

— Viespatie Auksciausias! — As atsistojau. — Tikejaus, kad 
jus to neatsiminsit! Pasigailekit, vyruciai! 

— Dar ko uzsimanysi! — Gotfrydas padejo ant stalo rysulj, 
kuriame kazkas smarkiai suzvangejo. Paskui j j jejo Kesteris. Lencas 
atsistojo priesais mane. 

— Robi, k^ tu siandien ryt^ pirmiausia sutikai? 
As pagalvojau. 
— Kazkoki^ sokanci^ sen^. 
— Sventasis Moze! Blogas zenklas! Bet tinka prie tavo ho-

roskopo. Vakar sudariau j j . T u gim^s po Saulio zenklu, esi nepati-
kimas, svyruoji kaip nendre vejyje, be to, siais metais tave dar vei-
kia jtartini Saturno trigonal ir suzalotas Jupiteris. Kadangi mudu 
su Otu atstojame tau tev^ ir motin^, jteikiu as tau pradziai sioki^ 
toki^ apsaugos priemon^. Imk sit^ amulet^! Kadaise j j man pado-
vanojo viena indij palikuone. J i buvo melyno kraujo, pilnij padij, 
turejo uteliij ir mokejo pranasauti ateitj. „Baltaodi svetimsali, — 
pasake j i man, — karaliai j j nesiojo, jame slypi Saules, Menulio 
ir Zemes galia, o k^ jau mineti mazesnes planetas, — duok man 
sidabrinj dolerj degtinei ir nesiok sau sveikas." Kad laimes gran-
dine nenutruktij, jteikiu j j tau. Jis saugos tave ir privers begti tavo 
nedraug^ Jupiterj. 

Lencas pakabino man ant kaklo juod^ figur^ prie plonos 
grandineles. 

— Sitaip! Tai pries didzi^sias negandas, o sicia pries kasdieni-
nes bedas: sesi buteliai romo nuo Oto! Jie dvigubai vyresni uz tave! 

Jis isvyniojo rysulj ir state vien^ po kito butelius, ryto saules 
nusviestus. Jie tviskejo kaip gintaras. 

— Puikiai atrodo, — pasakiau as. — Is kur tu juos traukei, 
Otai? 

Kesteris nusijuoke. 

— Paini istorija. Daug pasakoti. Bet pasakyk tu man, kaipgi 
jautiesi? Kaip atrodo trijij desimciy sulaukus? 

As numojau ranka. 
— Kaip sesiolikos ir penkiasdesimt kartu. Nieko ypatingo. 
— Ir tu sakai „nieko ypatingo"? — pasipriesino Lencas. — 

Juk tai geriausia, kas tik begali buti. Vadinasi, tu isdidziai nugalejai 
laik^ ir gyvensi dvigubai. 

Kesteris pazvelge j mane. 
— Duok jam ramyb^, Gotfrydai, — pasake jis pagaliau. — 

Gimimo dienos baisiai slegia zmogaus saviman^. Ypac is ryto. Jis 
tuoj vel atitoks. 

Lencas prisimerke. \ 
— Juo maziau zmogus apie save mano, juo jis vertesnis, Robi. 

Ar tai bent kiek paguodzia tau sirdj? 
— Ne, — tariau as, — ne trupucio. Jeigu zmogus ko nors 

vertas, tai jis jau tera paminklas paciam sau. Man atrodo, kad tai 
varginama ir nuobodu. 

— J i s filosoflioja, Otai, — tare Lencas, — tai jau isgelbetas.Ji-
sai jau jveike tyli^^ valandel^! Tyliqj^ gimimo dienos valandelf, kai 
zmogus ziuri pats sau j akis ir matai, koks tu esi nupiep^s visciukas. 
Dabar galime ramus eiti prie savo darbo ir tepti dublius senajam 
kadilakui... 

Mes dirbome, kol sutemo. Paskiau nusiprauseme ir persiren-
geme. Lencas godziai zvilgciojo j isrikiuotus butelius. 

— A r nenusuksime kuriam sprando? 
— Tai jau tegu Robis sprendzia, — tare Kesteris. — Negrazu, 

Gotfrydai, taip negrabiai uzsiminti zmogui, kuris gavo dovanij. 
— Dar negraziau leisti, kad mirtq is troskulio tie, kurie dave 

dovanij, — atsake Lencas ir atkimso vien^ butelj. 
Tuctuojau nukvipo visa dirbtuve. 
— Sventasis Moze, — tare Gotfrydas. 
Visi emem uostyti. 


