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1
Halo gimtadienis
Halas visada norėjo tik šuns.
Jis norėjo šuns paskutinio gimtadienio, ankstesnio
gimtadienio ir Kalėdų proga, o dabar, artėjant dar vienam
gimtadieniui, šuns troško žūtbūtinai. Jis skaitydavo apie
šunis ir sapnuodavo šunis; žinojo, kaip juos šerti ir
dresuoti. Bet kaskart, kai paprašydavo mamos šuns, ji
liepdavo jam nekvailioti.
– Kaip mes galime laikyti šunį? Pagalvok apie netvarką: plaukai ant kilimo, subraižytos durys, o smarvė...
Jau nekalbu apie balas ant grindų, – sakydavo Albina
Fenton krūptelėdama.
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O kai Halas pažadėjo žiūrėti, kad šuo nedvoktų, ir
dažnai vesti jį į lauką, kad nebūtų balų, ji užsigavo.
– Turi tokius gražius namus, – pareiškė sūnui. – Maniau, būsi dėkingas.
Iš dalies tai buvo tiesa. Halo tėvai – turtingi; gyveno
didžiuliame šiuolaikiškame priemiesčio name su tokiais
storais kilimais, kad juose nugrimzdavo kojos, ir su
šilkinėmis užuolaidomis, kurios šlavė grindis. Garaže
stovėjo trys nauji automobiliai: vienas Albinai, vienas
jos vyrui ir vienas tarnaitei, kuriuo ji vežiodavo Halą
į mokyklą. Vonios kambariai buvo penki, su auksiniais
čiaupais, reguliuojamo stiprumo srovės dušais ir sauna.
Virtuvėje ūžė ir gaudė įvairiausi prietaisai, skirtingo
galingumo sulčiaspaudės ir kavavirės, o vidaus kiemas
buvo išklotas marmuru, pagal užsakymą atvežtu iš
Italijos.
Bet visame name nebuvo nė vieno gyvo padaro. Nei
mažiausio vabalėlio, nei gležniausio vorelio, nei baikščiausios pelės. Tuo rūpinosi Albina Fenton ir nuolat
besikeičiančios tarnaitės. Sode nebuvo gėlių, tik grėbstytas žvyras – nes gėlės reiškia žemę, taigi ir purvą.
Halas žinojo, kad tikėtis paika, ir vis dėlto nusprendė pabandyti paskutinį kartą. Likus trims dienoms iki
dešimtojo gimtadienio, jis atsikėlė anksti ir nutipeno
sodriai mėlynu kilimu, kuris kitą savaitę bus pakeistas,
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nes mėlyna spalva, pasak motinos, išėjo iš mados. Halas pasakė, kad jam patinka mėlyna, bet motina tik su
gailesčiu nusišypsojo kaip visada, kai jis leptelėdavo
kvailystę.
Jis išjungė naktinę skraidančiosios lėkštės pavidalo
lempą ir ėmė svarstyti, kodėl taip blogai miega jos apšviestas, kaip ir anksčiau, kai lempa buvo dangoraižio
formos.
Paskui Halas nuėjo į vonios kambarį ir stropiai nusiprausė, žiūrėdamas, kad nieko nepraleistų, itin uoliai
išsivalė dantis elektriniu šepetuku ir pasipurškė burną
aukšto slėgio burnos gaivikliu, pritaisytu prie sienos.
Norėjo, kad viskas būtų kaip reikiant, prieš rašydamas
raštelį mamai, nes tai svarbu. Jei ji pastebės, pavyks,
o jei ne...
Taigi dabar jis atsisėdo prie savo pagal užsakymą
suprojektuoto rašomojo stalo, susirado rašiklį ir lapą
popieriaus su pavarde ir adresu, nes tėvai nepakenčia
nevalyvumo, ir labai labai rūpestingai išvedžiojo:

AR NEGALĖČIAU GIMIMO DIENOS PROGA
GAUTI ŠUNS? LABAI PRAŠAU.
Perrašė tris kartus, nes norėjo, kad rašysena būtų
tikrai graži, – tėvai atsiėmė jį iš paskutinės mokyklos,
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Tarpduryje pasirodė mažas baltas padarėlis. Valandėlę Šlakelis
stovėjo ir dairėsi. Paskui kaip kulka šovė per visą kambarį prie Halo.
Beveik tą pačią akimirką Halas puolė ant kelių ir išskėtė rankas.
– Aš tau sakiau! – sušuko jis. – Sakiau, kad žinosiu. Sakiau tau,
kad abu žinosim!
Tie gyvūnai – vienos bėdos, sako suaugusieji. Nuolatinis šurmulys, purvas, netvarka, sugraužti baldai... Ne išimtis ir Halo tėvai.
Tačiau šuo – tikras draugas. Ir didžiausia Halo svajonė. Berniukas sako, kad atpažins tą tobulą, sau skirtą šunį vos į jį pažvelgęs. Ir
mylės savo naująjį draugą amžinai.
Po atkaklių sūnaus prašymų Halo tėvai nusprendė, kad šunį
paprasčiau išsinuomoti savaitgaliui – vis tiek vaikui greitai pabos.
Tačiau kaip jie klydo!
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