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, tejo Kudios. AB kiaur4 dien4 kapojau malkas. Mano nosis

p5do - apie Snerves susidard plona ledo plutele. Sten-

giausi galvoti apie Kaledas namie, prisiminti kiekrdene trl Sven-

iiq smulkmene. T4 vakar4 niekas, vos gavqs i rankas duonos da-

vini, nepuole jo ryti. Maloniai pasveikinq vieni kitus, patrauke-

me link savo trobeliq. Jonas jau vel buvo pasidarqs panaSesnis i
save. IStirpinq sniego, iSsitrinkome galvas ir pameginome i5si-

krap5tyti pajuodusias panages. Mama segtukais susisege plau-

kus ir brukStelejo lupdaZiu sau per lupas. La5eli daZq ji itryne ir
man i skruostus, norddama suteikti jiems spalv4.

- Ne kaZin kas, bet padarem, k4 galejoffi, - warlrydama mosq

drabuZius ir plaukus, atsiduso mama.

- Pasiimkim ir Seimos nuotrauk4, - pasiul€ Jonas.

Kitiems irgi ta pati mintis buvo atejusi i galvas. Plikio trobe-

leje mirgdte mirgdjo Seimq ir mylimqiq nuotraukos. Pamadiau

ponios Rimien€s su vyru atvaizdq. Jis irgi buvo nedidukas -
kaip Zmona. Toje nuotraukoje ji juokesi. Atrode visai kitokia nei

dabar, kur kas stipresnd. O Siomis dienomis buvo visa sukritusi

ir sukumpusi, tarsi kas botq iSleidqs i5 jos or4. Plikis t4 vakar4

buvo k ip reta tylus.

TARP PILKU DEBESU 199

Susddome ratu ant grindq - tarsi apie stal4. Per viduri buvo

paklota balta stdtiese su Sieno kuok5teliu ir egles Sakutemis

kiekvienam. Viena vieta buvo palikta tuSiia. Prieiais j4 dege la-

jine spingsule. Pagd lietuviq paproiius, prie stalo derejo palikti

vietos iSvykusiems ar neseniai pasimirusiems Seimos nariams.

Ties ta tu5iia vieta visi sudejome artimqjq ir draugq nuotrau-

kas. A5 Svelniai paguldZiau ten ir musq Seimos atvaizd4.

ISsitraukiau ry5eli su maistu, kuri buvau sutaupiusi, ir pade-

iau ant stdo. Vienas kitas buvo parengq nedidelq staigmen4 -
kaZin kur nulikt4 bulvq ar koki k4sneli, kuri pavyko nugvelbti.

Pikiiurna moteri5ke padeio kelis sausainius, kuriuos, matyt,

pirko miestelyje. Mama puoldsi jai dekoti ir aikiioti.

- Tas vaik€zas Arvydas su mama perdave Stai k4,- pasake

plikis. - Sake, bus po valgio - uZsigardZiuoti. - Ir jis mestelejo

kaZkq ant stalo. Tas daiktas nukrito net dunksteledamas. Visi

aiktelejo. Negalejau patikiti savo akimis! Buvau tokia priblokS-

ta, kad net dmiau juoktis. Tai buvo Sokoladas. Tikrq tikriausias

Sokoladas! Ir plikis jo nesu5lemste!

Jonas dme ukauti i5 dZiaugsmo.

-5SS... Jonuk, ryliau! - sudraude ii mama. Tada dirstelejo i
paketeli ant stalo. - Sokoladas! Kaip nuostabu. Na, dabar jau

mfisq taurd sklidina!

Plikis pastatd ant stalo buteli degtines.

- Na ia.r, k4 dia dabar sugalvojot, - subare ii panele Grybai-

te. - Tik ne per Kuiias!

- O lq aS iinau, po Simts? - burbtelejo plikis.

- Gal vdliau, kai pavalgysim? - mirktelejo mama.

- Man viso to nereikia, - atsiliepe plikis. - AS gi - Z.ydas.

Visi net lo5telejo i5 nuostabos.
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- Bet... Pone Stalai, kodel jus mums nieko nesaket? - paklau-

sd mama.

- Nes tai - ne jusq reikalas, - atSove tas.

- Betgi mes diena i5 dienos rinkdavomds iia kalbetis apie

Kaledas. O jus taip maloniai uZleidote mums savo trobelq! Jei

butumet mums pasakqs, butume galeie at5vgsti ir Chanuk4, -
papriekai5tavo mama.

- Nemanykit, kad neSveniiau Makabiejrl, - pamokomai i5-

kelqs pir5t4, atreme plikis. - AS tik nepliau5kiu apie tai be pa-

liovos, kaip jus, mulkiai. - Kambaryje stojo tyla. - AS apie savo

tikejim4 neply5oju. Tai - mano vieno reikalas. Po Simts, kiekgi

galima apie t4 aguonpieni, kad ji kur!

Zmonis nejaukiai pasimuistd. Jonas praddjo kikenti. I5 tie-
sq, jis nemego aguonpienio. Plikis irgi eme krizenti. Netrukus
jau visi isteriSkai kvatojomds.

I5tisas valandas mes prasedejome prie savo vakarienes ir ne-

tikro stalo. Giedojom kaledines giesmes. Ilgokai vargusi, mama

pagaliau ipra5e pliki sukalbeti hebrajiSk4 mald 4 Ma'oz Tzur. Ta-

riant jos ilodLius, jo bdse nebeliko iprastinio irzlumo. Jis uZsi-

merkd ir net virpedamas i5 jaudulio kalbejo maldq.

AS negaldjau atitraukti akiq nuo m[sq Seimos nuotraukos,

paddtos tuSdioje vietoje prie stalo. Ligi Siol visada Kaledas Svqs-

davome namie, gatveje uZ lango tilindZiuojant varpeliams, o i3

virtuv€s sklindint gardiems valgiq kvapams. Dabar vaizdavau-

si, jog mosq valgomajame tamsu, sietynas apkibqs voratinkliais,

o stdas storai nuklotas dulkiq. Galvojau apie teti. Kq jis veikia

dabar, per K0iias? Ar turi bent trupindl[ burnoje tirpstaniio 5o-

kolado?

Staiga trobeles durys su trenksmu atsilapojo. Vidun isiverZe
enkavedistai ir atstatd i mus Sautunrs.
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