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Kristina Gudonytė – aktorė, dailininkė, ra-
šytoja, populiarių televizijos filmų („Dvynu-
kės“, „Dvynukės ir dvynukai“ ir kt.) ir daugy-
bės spektaklių scenarijų autorė ir režisierė, 
televizijos serialų „Neskubėk gyventi“, „Mo-
terys meluoja geriau“, „Nemylimi“ scenarijų 
bendraautorė. 

„Ida iš šešėlių sodo“ – trečia Kristinos Gudonytės knyga paaug- 
liams. 2002-aisiais pasirodė „Gėlių dvaras“ – pirmas jos roma-
nas, skirtas vaikams, kurie jau šį tą išmano apie gyvenimą. Roma-
nas „Blogos mergaitės dienoraštis“ buvo pripažintas geriausia 
2009 metų knyga paaugliams.

Paauglė moksliukė Sofija svajoja tapti rašytoja. Ši knyga – pir-
mas Sofijos kūrinys. Tai pasakojimas apie bendraamžę Idą, kuri 
netikėtai atsidūrė jų namuose ir sujaukė tvarkingą šeimos gy-
venimą. 

– Vargšė mergaitė... Ji nieko neturi! Visiškai nieko. Net savo vargin-
gos praeities, savo prisiminimų neteko. O ta kraupi avarija! Stebuk- 
las, kad liko gyva! – susijaudinęs pasakoja dėdė Aleksandras. 

– Ar tu bent suvoki, kas per paukštelis ta Ida Derna? Kiekvieną 
kartą, kai tą komediantę pričiumpam, ji pasakoja vis kitą savo gy-
venimo versiją. O jos kūrybos viršūnė – istorija, kad ji – Bambikio 
princesė, – piktinasi prokuroras Filypas Bosas. – Va, pasigrožėk, 
kiek visko nuveikė! Įkliuvo devynis kartus, o kiek dar kartų ne- 
įkliuvo! Dažniausiai už vagystes iš parduotuvių, butų apiplėšimą, 
automobilių nuvarymą. Yra čia ir kažkokio sandėlio padegimas, 
ir gatvės muštynės, ir smulkaus chuliganizmo atvejų... Dar maža?

Kokia ji ir kas ji, ta nenuspėjamoji Ida Derna, spręskite jūs. Ir dar... 
Tai knyga apie MEILĘ. Apie meilę, kuri trunka visą amžinybę... 
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Pratarmė
Apie knygos autorę  
ir  romano rašymą

Aš esu Sofija. Pavardė nesvarbu. Vis tiek ketinu susi-
galvoti kokį lengvai įsimenamą pseudonimą. Nors mamytė 
mano kitaip, man atrodo, kad tos -aitės, -ytės ir -utės kaž-
kaip visai neskamba. 

Mokausi septintoje klasėje. Nenoriu girtis, bet esu pir-
mūnė ir jau dvejus metus iš eilės – klasės seniūnė. Be to, 
mokyklos gražuolių konkurse laimėjau „Mis Septintokės“ 
karūną. Žinoma, malonu, bet aš to nesureikšminu, nes man 
labiau rūpi vidinis žmogaus grožis. 

Mamytė sako, kad aš labai dalykiška, moku bendrau-
ti su žmonėmis, turiu organizacinių sugebėjimų ir lengvai 
galėčiau tapti politike. Ai, nežinau... Ta politika manęs ne-
traukia, man norisi gyvenime ką nors iš tikrųjų nuveikti... 
Žodžiu, kol kas ieškau savęs: lankau dramos ir retorikos, 



8

meninės gimnastikos būrelius, fortepijono, papildomas an-
glų kalbos pamokas. Nuo šeštos klasės suku galvą, kuo no-
rėčiau būti. Iš pradžių svajojau tapti CSI kriminaliste. Kaip 
tos moterys, kurios iš vieno plaukelio atkuria visą žmogaus 
gyvenimą. Tada net pradėjau lankyti chemijos būrelį ir, ži-
noma, nepraleidau nė vienos „CSI kriminalistų“ serijos. Bet 
vėliau kažkaip apsigalvojau – visgi būtų nykoka visą gyveni-
mą kapstytis po neatpažintus kaulus ir numirėlių vidurius. 
Be to, turbūt ir kvapas nekoks... Mamytė sako, kad yra ir kitų 
būdų tyrinėti žmones, nebūtina jų pjaustyti. Nežinau... Ko 
gero, ji teisi. 

Dabar, kai jau esu septintokė, mąstau realiau. Labiausiai 
man sekasi lietuvių. Už rašinius dažniausiai gaunu 9,8 arba 
9,9 (ne dėl to, kad mama lietuvių kalbos mokytoja, o todėl, 
kad nuolat darau pažangą). Manau, jei dar labiau pasisteng-
čiau, rašyčiau kasdien bent po valandą, galėčiau tapti garsia 
rašytoja. O ką? Tik, aišku, reikia gerokai pasitreniruoti, iš-
mokti logiškai dėstyti mintis. Ir jų turėti, beje. O aš jų turiu.

 Manau, galėčiau drąsiai pradėti nuo romano. Para-
šyčiau ką nors apie bendraamžius. Mamytė sako, kad ver-
ta rašyti tik apie tokį gyvenimą, įvykius ir žmones, ku-
riuos gerai pažįsti. Kitaip viskas bus dirbtina ir neįdomu. 
Romano ašis turi būti kokia nors stipri asmenybė. Na, 
bent jau neeilinė, keista, įdomi. Be to, knyga turėtų ko 
nors mokyti, kad ją perskaitęs žmogus bent minutę su-
simąstytų ir apie savo gyvenimą. Čia jau sudėtingiau –  
juk tas, kas rūpi vienam, kartais visai nedomina kito... Antra 
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vertus, kiekvienas gali rinktis knygą pagal save, tad, manau, 
neverta kvaršinti sau galvos. Man pačiai patinka knygos, ku-
riose yra nors truputis mistikos ir visokių paslaptingų da-
lykų, tada yra dėl ko pasukti galvą ir norisi skaityti knygą  
iki galo. 

Taigi, apgalvojusi visus už ir prieš, nutariau, kad noriu 
būti rašytoja ir parašyti knygą apie Idą. Kodėl pasirinkau 
Idą?.. Nežinau... Turbūt todėl, kad ji keista, kitokia, nepanaši 
nė į vieną mano pažįstamą žmogų... Lyg iš kito pasaulio... 
Todėl, kad jos ir mintys, ir gyvenimas keistas... 

Bėda tik, kad nežinau, kaip pradėti... Ar nuo gimimo ir 
mažų dienų, kaip tikruose romanuose, ar nuo tos dienos, kai 
su ja susipažinau... Ai, tebūnie, rašysiu jos istoriją nuo to sek- 
madienio, kai dėdė Aleksandras man apie ją papasakojo. O 
vėliau – kaip bus, taip. Pavadinimo dar nesugalvojau.
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1
Sekmadienio pietūs

Sekmadieniais pas mus tradiciškai pietauja dėdė Alek-
sandras. Tąkart jis atsivedė savo draugę Viktoriją. Jiedu susi-
pažino universitete, kur dėdė studijavo psichologiją, o Vik-
torija krimto medicinos mokslus, svajojo tapti terapeute. 

Taigi dėdė atėjo su Viktorija, o tai reiškė, kad jo širdis ir 
vėl laisva (Viktorija nesiskaito, ji tik draugė, be to, jie nuolat 
dėl ko nors riejasi). Mano dėdei tuoj bus net trisdešimt pen-
keri, bet iki šiol dar nė karto nebuvo vedęs. Mamytė sako, 
kad jos senbernis brolelis tikras donžuanas: maždaug kartą 
per pusmetį pas mus atsitempia naują paną, kad mamytė ir 
tėtis ją įvertintų, pasakytų, ką mano, ir panašiai. 

Mamytė už brolį jaunesnė trejais metais, bet dėdulė jos 
nuomonės labai paiso. Kaip ir mano tėčio nuomonės (jiedu 
kartu mokėsi, sėdėjo viename suole – žodžiu, taip pat kaip 
broliai). Nors mačiau krūvas jų vaikystės nuotraukų, vis tiek 
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kartais sunku būna patikėti, kad šitie persirpę senoliai – tai 
tie patys nuotraukiniai mokinukai... Ypač kai prie jų prisi-
deda dar vienas – ponas Filypas Bosas, ir visi trys pradeda 
kvailioti kaip paaugliai. Mano tėtukas ir dėdė Aleksandras 
tikri kvatokliai, o ponas Filypas mažai šypsosi, nes jis proku-
roras, be to, garsenybė, nes jį kartais rodo per televizorių, to-
dėl užprogramuotas visada būti rimtas. Be to, jis mažiausiai 
klasiokiškas – labai storas, gerokai praplikęs ir už draugus 
atrodo kur kas vyresnis. Tėtė sako, kad Filypas ir mokyklos 
laikais buvo storiausias ir rimčiausias klasėje, tik praplikęs 
buvo ne visada. Sunku patikėti. Beje, su manim mokosi 
pono Filypo sūnus Teodoras. Tikras gražuoliukas ir bjaurus 
pamaiva. Bet aš čia ne apie tai. 

Taigi sekmadienio pietums mes su mamyte iškepėme su-
perinę vištą, įtrintą cinamonais ir adžika (toks gruziniškas 
prieskonis), o tėtė suimprovizavo visą dubenį savo firminių 
vaisių salotų. Dar išvirėm birių ryžių. Buvo žiauriai skanu.

Žodžiu, kai pavalgėm, mudvi su Viktorija nučiuožėm į 
virtuvę plauti indų. Tėvai ir dėdė Aleksandras liko svetainėje, 
supratom, kad nori pasikalbėti. Mačiau, kad dėdė kažko su-
sirūpinęs, per pietus mažiau juokavo, net nepasidomėjo, kaip 
man sekasi, o aš kaip tik išsitaisiau chemiją, gavau dešimt. 

– Šiandien dar neturėjom progos paplepėti, Sofija. Kaip 
tau sekasi? – paklausė Viktorija ir atkišo išplautą lėkštę, kad 
iššluostyčiau.

– Viskas daugmaž. Vidurkis 9 kablas 9, – atsakiau  
abejingai.
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– Tai tu vis dar mūsų moksliukė?
– Nežinau, turbūt. Ai, aš jau pripratau. Šiaip tai man pa-

tinka mokytis.
– Tėvai turbūt labai tavimi didžiuojasi?
– Ir jie priprato.
– Taigi, prie gero greitai priprantama. O jeigu taip dėl 

įvairovės parsineštum porą vienetukų? – mirktelėjo man 
Viktorija ir parodė dvi eiles baltutėlių dantų. 

Jos dantys nuostabūs ir šiaip ji žiauriai graži. Juodi, žvil-
gantys, tankūs plaukai beveik siekia liemenį, kai šypsosi, 
vos vos parausta, o skruostuose atsiranda mažos duobutės. 
Gaila, kad dėdei ji tik bendrakursė, amžina draugė, ir neturi 
jokių šansų už jo ištekėti. Būtų superinė teta, daug gražesnė 
ir geresnė už tas prisidažiusias tuščias manekenes, kurias jis 
pas mus vedžiojasi. 

Viktorija atsisuko į mane ir alkūne nusibraukė nuo veido 
plaukus.

– Tu taip daug dirbi. Įsivaizduoju, kaip lauki atostogų. 
– Aha, bent išsimiegosiu. 
– Ką veiksi vasarą?
– Ai, nežinau. Man dukart per savaitę pianino pamokos, 

dar tėtė nori, kad užsirašyčiau į vokiečių kursus, be to, per 
vasarą daug perskaityt reikia. Matytum, koks sąrašas.

– Nesąmonė. Per atostogas reikia ilsėtis, siausti su drau-
gais, keliauti, krėsti nesąmones. 

Viktorija stvėrė pašluostę ir ėmė paskubomis šluostytis 
rankas, kiekvieną pirštą atskirai.
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– Šiaip tai man patinka skaityti. Nežinau, gal prie jūros 
ištrūksim, jei tėtę išleis atostogų. 

Viktorija truktelėjo mane už rankos ir abi sutartinai šlep-
telėjom ant taburečių. 

– Klausyk, ar tau nenusibodo nuolatos sukinėtis tarp 
tų nykių suaugusiųjų? Kai aš buvau trylikos, sekmadieniais 
netupėdavau namie, lėkdavau susitikti su draugais. Ir ko tik 
mes neprisigalvodavom! Negi neturi su kuo pasiausti?

– Kodėl? Turiu aš draugų. Visą klasę ir dar daugiau, bet 
žinai, jie tokie dar vaikiški... Ai, nesvarbu. 

– Viešpatie, tu samprotauji kaip tikra senė. O ar niekada 
nepagalvojai, kad gera būtų turėti sesę arba brolį?

Ji paėmė iš vazos porą gabalėlių ananaso, vieną įkišo man 
į burną, kitą sau. Abi kramtėme, o Viktorija įdėmiai stebėjo 
mane laukdama atsakymo. 

– Galgi ne... – numykiau prarijusi ananasą. – Ai, neži-
nau... Nemoku elgtis su mažais vaikais. Jie tokie, kaip čia pa-
sakius... neprognozuojami...

Viktorija nusijuokė ir įsimetė į burną dar vieną ananaso 
gabalėlį. 

– O jeigu turėtum?
Nesupratau, kur Viktorija lenkia ir ką reiškia tas jeigu. 

Koks gali būti jeigu, jei aš jau esu vienas vienintelis vaikas 
šeimoje ir visai nesijaučiu dėl to nelaiminga. Nenoriu aš jo-
kių seserų nei brolių. O gal mama... Gal ji laukiasi? Ne, ne-
gali būti, man pirmai būtų pasakiusi... Man ir tėtei. Ne, ne, 
ne, nenoriu! Jokių seserų ir brolių! Iškart prisiminiau Agnę 



15

iš mūsų klasės. Ta vargšė turi du gerokai jaunesnius brolius 
ir vieną dvejų metų sesutę, todėl negali ramiai gyventi. Agnė 
jau ne kartą norėjo bėgti iš namų, nes tie trys mažiai nuolat 
rėkia, stumdosi, šlapinasi į lovas, paeiliui serga, ima kas pa-
kliuvo, nuolat krečia šunybes, bet dėl visko tėvai kaltina ją, 
Agnę. Kodėl neprižiūrėjai, kam leidai, kodėl nepasirūpinai, 
ne taip aprengei, dėl to susirgo ir panašiai. Vargšė Agnė kas 
rytą vėluoja į pamokas, nes veda savo sesutę į darželį. Už 
tai, žinoma, gauna pylos. Jos drabužiai klaikūs, visad dėmėti, 
nes prieš darželį turi sesę dar ir pamaitinti, o ši košės ne-
mėgsta... Argi tai gyvenimas? Agnė man žiauriai pavydi. Na, 
kad aš vienturtė ir panašiai. Pati taip sakė.

– O jeigu turėtum savo amžiaus seserį? – paklausė Vik-
torija.

Pamaniau, kad Viktorija juokauja, bet ji žiūrėjo man į 
akis ir visai nesišypsojo.

– Tipo, dvynę? – nustėrau. – Bet tai, ko gero, PRAKTIŠ-
KAI IR BIOLOGIŠKAI neįmanoma? Tada reikėtų sugrąžinti 
laiką atgal?

Nė neišgirdau, kaip į virtuvę įslinko mamytė. Atrodė 
smarkiai susirūpinusi. Tokią miną paprastai nutaiso, kai ne-
apsisprendžia, kokį pažymį rašyt beviltiškam tinginiui – ar 
dvejetą, ar pasigailėt ir parašyti tris. Ji mūsų gerietė, todėl 
dažniausiai parašo tris. Pažvelgė į mane ir tyliai ištarė:

– Sofija, vaikeliuk, Aleksandras nori su tavimi pasitarti.
– OK, – pasakiau nepagalvojusi.
– Mažuliuk, nevartok tų užsienietiškų žodžių, kai ben-

drauji su lietuviais. Tai nėra labai skoninga.
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– Gerai, – taikiai linktelėjau.
Dėdulė Aleksandras jau stovėjo tarpduryje pasiryžęs 

mane apginti. Jis aiškiai bandė praskaidrinti bendrą rimtą 
nuotaiką, todėl nusijuokė ir prisigretinęs niuktelėjo mamai 
į šoną.

– Nesvarbu, sesut, aš suprantu ir angliškai.
– Aš dabar dar ir vokiečių mokysiuos, – skubiai pasigy-

riau norėdama jį palaikyti.
– Wunderbar! – audringai įvertino dėdė, o vokiškai tai 

reiškia nuostabu.
– Na va, ir vėl svetimybės, – suraukė nosį mamytė.
– Eikš! – truktelėjo mane už rankos dėdulė. – Noriu su 

tavimi rimtai pasikalbėti.
Mamytė nepatenkinta dėbtelėjo į jį ir nusisuko į langą, o 

aš pajutau, kad kažkas bręsta, tad nejučia pastvėriau rankš-
luostį ir pradėjau trinti savo idealiai švarias rankas. 

Galop mudu išėjome į verandą. Dėdė atsisėdo į krėslą, 
užsidegė cigaretę ir, giliai įtraukęs, išpūtė dūmą. Tas nuvin-
guriavo mūsų vyšnių pusėn ir ištirpo žieduose, tarsi šie būtų 
jį sugėrę. Na va, teks valgyti kancerogenines vyšnias... 

Trumpai paaiškinsiu. Tris vyšnias – man, mamytei ir sau –  
tėtė pasodino, kai čia atsikraustėm. Aš tada buvau tik ką 
gimusi, o mano tėvai buvo studentai. Butas jiems pasitaikė 
pigus, pirmame aukšte, labai apleistas, kūrenamas krosni-
mis. Užtat vieta nuostabi, šalia Vilnelės ir visai netoli Dailės 
akademijos, kurioje tėtė mokėsi. Uždarame purviname kie-
me, prieš mūsų buto duris, plytėjo nedidelis žemės plotelis, 
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apaugęs žolėmis ir krūmais. Mano tėvai jį išlygino, sutvarkė, 
užsėjo žole ir pasodino vyšnias. Taigi turime trijų vyšnių so-
delį. Gegužę jis atrodo kaip apsnigtas, nes vyšnios pražysta. 
Visos trys. Nepakartojamas vaizdas. Visada, kai ateina tos 
dienos ir vyšnios staiga tampa baltos, sakau sau, kad pasiim-
siu dažų ir jas nupiešiu, bet taip nė karto ir neprisiruošiau. 
Nes gegužę atsiranda daug svarbesnių dalykų už žydinčias 
vyšnias, pavyzdžiui, trimestro pabaiga. 

– Klausyk!
– Aha, dėdule?
– Mažuliuk, nevadink manęs dėdule. Juk aš dar nesu 

toks beviltiškas.
– Aha, gerai. Bet tu tada nevadink manęs mažuliuku. Aš 

turiu vardą.
– Gerai, Sofija, sutarėm. 
Įsitaisiau ant verandos laiptelių ir pradėjau skabyti ne 

vietoje išdygusias žoleles.
– Noriu su tavim pasitarti, – tyliai pasakė dėdė. – Ir pa-

prašyti pagalbos... Atsimeni, prieš kokį pusmetį pasakojau 
apie vieną mergaitę, tokią Idą, kurią į Centrinę ligoninę at-
vežė po žiaurios avarijos? Paauglę, tavo amžiaus, nusikaltėlę, 
apiplėšusią parduotuvę ir nuvariusią mašiną. Prisimeni? 

– Ar tą, kuri nemokėjo net valgyti, kalbėti ir šlapinosi į 
lovą?

– Visa tai praeitis, nuo to laiko ji labai pasikeitė, daug ko 
išmoko ir į lovą seniai nebesišlapina. Bet jos atmintis... Ji iki 
galo taip ir negrįžo. 
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– Na ir? – paklausiau dalykiškai.
– Reikia, kad tu padėtum ją prakalbinti. Aš tiek dirbau 

su ja... Prieš pusmetį jos prisiminimai buvo padriki, sunku 
būdavo suprasti, kas tikra, o kas sufantazuota, bet ji man no-
riai pasakojo įvairius malonius atsitikimus iš vaikystės, apie 
paukštelius, kuriuos rado iškritusius iš lizdo, apie šuniukus, 
kuriuos globojo... Iš pradžių ji buvo tokia atvira, tokia naivi, 
imli, taip greitai viską įsimindavo ir darė tokią pažangą, kad 
galima tik pasvajoti. Bet dabar man neramu, kad jos elge-
sys pradėjo keistis. Kuo toliau, tuo labiau ji užsiveria. Gal 
pradėjo prisiminti baisybes, kurias anksčiau patyrė? O gal aš 
per daug ją spaudžiu? Nežinau, kas jos galvelėje dedasi, bet 
Ida staiga nutilo, matau, kad ji sutrikusi, kažin ko bijo. Žino-
ma, jai reikia bendrauti ne tik su manimi ir seselėmis. Rei-
kia socializacijos, supranti? Kad ji, kaip kiekvienas normalus 
vaikas, susitiktų su bendraamžiais, atsivertų, išsipasakotų. 
Sofija, aš turiu žinoti, kas jai darosi, apie ką ji galvoja, tik 
tada galėsiu jai padėti. Nenoriu, kad vėl grįžtų į savo buvusį 
gyvenimą, supranti?

– Dėde, tai ko tu nori? Ar kad ji pagytų, na, kad atgautų 
atmintį? Ar kad niekada jos neatgautų, o tai reiškia, kad ir 
nepagytų, bet elgtųsi taip, kaip tu nori? Lyg būtų iš naujo 
gimusi?

– Geras klausimas... – sumirksėjo dėdė ir minutę pamąs-
tė. – Sofija, saulute, kad aš žinočiau... Kaip psichoterapeutas 
turėčiau siekti, kad ji prisimintų visas tas nesąmones, ku-
rias iškrėtė, sąmoningai suprastų tokio gyvenimo bepras-
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mybę ir pati trokštų pasikeisti... Bet tada ji turėtų atsakyti 
už savo nusikaltimus. Galimas dalykas, kad būtų įkalinta, 
paskui vėl išmesta į gatvę, ten, iš kur atėjo... Nežinau, So-
fija, kas geriau... – dėdė bejėgiškai skėstelėjo rankomis, gi-
liai atsiduso ir užsimerkė, lyg norėdamas atsiriboti nuo viso  
pasaulio. 

Išpešiau paskutinį ne vietoje išdygusį žolės stiebelį ir įsi-
spoksojau į bitę, sukančią ratus apie vyšnios žiedus. Jaučiau, 
kad dėdė žiūri į mane ir laukia, todėl sumurmėjau:

– Neturiu kada. Man trimestro pabaiga. Žinai, kiek už-
duoda vien tik matiekos?

– Baik, Sofija! Aš atkovojau ją iš visokių prokurorų, be-
veik padariau iš jos žmogų! Padėk man!

Dabar supratau, kodėl mamytė atrodė tokia susirūpinu-
si. Aišku, kad tas sumanymas jai nepatiko. Nelabai patiko ir 
man. Aš tikrai neįsivaizdavau, ką turėčiau veikti su atmintį 
praradusia nusikaltėle. Jei rimtai, aš net nežinau, ką veikti su 
savo klasės draugais, apie ką su jais kalbėtis. Nors jie tarsi ir  
normalūs. 

– Ar turėčiau ją aplankyti ligoninėje? Kiek kartų? – tyliai 
paklausiau.

– Manau, galėčiau atvežti ją čia, – pašnibždom atsakė 
dėdė. 

– Čia?!
Į verandą įžengė mano tėvai ir Viktorija, nešini kava, sul-

timis ir vaisiais. Tėtė ėjo paskutinis, kažkodėl plačiai šypso-
damasis.
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– Aleksi! Palik ją ramybėje! – ryžtingai pareiškė mamytė.
– Nepaliksiu! – nukirto dėdė. – Ir apskritai, ko čia atsi-

beldėt? Sofija protinga, ji gali tai suprasti. Aš juk nieko ypa-
tinga neprašau, tiesiog noriu išgelbėti vaiką! 

– Nesikarščiuok ir nekelk balso, – bedė smiliumi į jį ma-
mytė.

– Nesikarščiuoju, – dėdė panarino galvą tarp rankų.
Kiek patylėjęs pažvelgė į mane.
– Sofija, mažute! Ji nieko neturi! Visiškai nieko. Net savo 

vargingos praeities, savo prisiminimų neteko. O ta kraupi 
avarija! Stebuklas, kad ji liko gyva! Kitaip to paaiškinti neį-
manoma.

– Geeeras... – pasakiau nepagalvojusi.
– Sofija, kaip tu kalbi? Nieko čia gero, – sumurmėjo ma-

mytė.
Sugavau tėtės šypseną. Nutaisiau dalykišką veidą.
– Atsiprašau. Vajetau kaip šiurpu, – ir žvilgtelėjau į 

mamą. – Dabar gerai?
Nenorėjau jos skaudinti, ji geriausia mano draugė, mu-

dvi neturim jokių paslapčių, bet kartais perlenkia su tuo 
savo taisyklingumu. Mama tai suprato. Prisėdo šalia manęs, 
apkabino ir iškart pasijutau kaip išdavikė. 

– Tai baisi istorija... – sudejavo mamytė.
– Gal kam kavos? – paklausė Viktorija.
Dėdė Aleksandras ištiesė puodelį.
– Na, Aleksi, pasakok, – linktelėjo tėtė. – Viską nuo pra-

džių.
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Paskui dėdė pasakojo. Prisidėjo ir Viktorija. Vėliau pa-
bandžiau viską užrašyti. Žinoma, literatūriškai, kai ką pagra-
žindama. Jeigu noriu parašyti romaną, turiu stengtis, kad tai 
būtų išties meniškas kūrinys. Argi ne? Žodžiu...
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