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Iki ketvirtos pamokos pradžios dar buvo likusios 
45 minutės. Algė sėdėjo ir svarstė, eiti į tą ketvirtą 
ar ne. Buvo nebūtina. Už referatą ji atsiskaitė pra-
eitą pamoką, mokytoja ją lyg ir atleido, sakė, gali 
ateiti nebent pasiklausyti klasės draugų pristaty-
mų. Tai buvo neįdomu, netgi visiškai nyku, nes a) 
tie klasės draugai jai jokie draugai, b) daugelio re-
feratai kone ištisai nupilti iš interneto, ir mokytoja 
tai puikiai supranta.

Algė su ja sutarė puikiai. Iš visų mokyklos te-
tulių nutįsusiais trikotažiniais sijonais istorikė iš-
siskyrė nepakartojamu nemokytojišku stiliumi, 



I lona EžErInytė

erzinančiu ne tik koleges, bet ir direktorių. Kartą 
(Algė pati girdėjo) jis valgykloje mestelėjo: ar tik ji 
nesumaniusi stoti į savanorių kariuomenę, nes jau 
dabar pasiruošusi – kareiviški batai ir kuprinė, ku-
rioje, žinoma, sausas davinys. Moterytės prie mo-
kytojų staliuko pritariamai sugirgsėjo, bet istorikė 
ramiausiai paaiškino, kad yra trečią mėnesį nėš-
čia – tokių į kariuomenę neima. Algė vos nesprogo 
iš juoko, o mokytojos ir direktorius vyptelėję įniko 
naršyti savo kotletus.

Valgyklos maistas buvo labai šiaip sau, kavą 
padoresnę ruošdavo tik mokytojams, tad Algė 
laisvas pamokas, kurių pagal jos individualų tvar-
karaštį buvo nemažai, stengdavosi leisti kur nors 
kitur. Bendraklasiai prisipirkę glaistytų spurgų 
slankiodavo po artimiausią prekybos ir pramo-
gų centrą (mirk iš juoko, kokios tame centre 
pramogos: trys žaidimų automatai ir eskalato-
rius), tad Algei reikėjo pasiieškoti kitos vietos 
savo malonumams. Ir ji tokią rado. Netoli mo-
kyklos vienos siauros gatvelės gale buvo stiklinė 
kavinukė. Jos savininkai dažnai keitėsi, keisdami 
ir kavinės pavadinimą (nuo „Damų rojaus“ iki 
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„Arabeskos“), perstumdydami žalsvu gobelenu 
aptrauktus minkštasuolius ir mažučius kičinius 
staliukus nuo vienos salės sienos prie kitos, bet 
kavinė kažkodėl nebuvo populiari. Šaldytuvuose 
vyto graikiškos salotos, vitrinose žiedėjo sumuš-
tiniai. Eklerai, kepami ne čia, buvo visai pamano-
mi. Bet Algė nemėgo kremo. Pirkdavo tik tuos su 
varške. Ir kavos. Vidutinį puodą balintos su cina-
monu. Visada atsisėsdavo tamsiajame kampe, už 
nugaros likdavo baras su slapčia žiovaujančia pa-
davėja, prieš akis – langas į vidinį kiemą su vieline 
tvora, gluosniu svyruokliu ir baseinėliu apirusiais 
kraštais. Visi kiti lankytojai (jų vis dėlto būdavo 
po kelis  – dažniausiai netyčia užklydę turistai ar 
provincialai, ieškantys pigesnės kavos) sėsdavosi 
saulėtoje pusėje prie lango.

Šitaip Algė ir pramogaudavo  – lėtai gerdama 
kavą ir žiūrėdama į vidinį kiemą. Už tvoros buvo 
senas daugiabutis, į jo avarinės būklės balkonus 
kartais išeidavo tokios pat būklės močiutės. Algė 
sekdavo nerangius jų judesius ir galvodavo: ką da-
bar mąsto tos senos moterys, likusios vienos tam-
siuose butuose aukštomis lubomis... Galvoti, ką 
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galvoja kiti, prikurti, kas būtų, jeigu būtų, – Algei 
tai labai patiko. Tai ir buvo jos didžioji pramoga.

Bet šiandien lynojo, ir balkonuose buvo tuščia. 
Kavinėje irgi. Užimtas tik vienas staliukas – beveik 
geriausias. Jei Algei būtų reikėję keisti savo pamėg-
tąjį užbarį, ji būtų sėdusi prie šito  – stikliniame 
kampe. Šiandien prie jo sėdėjo elegantiška dama. 
„Užsilikusi iš „Damų rojaus“ laikų“,  – ironiškai 
pagalvojo Algė ir toliau apžiūrinėjo moterį. Šlapio 
smėlio spalvos puspaltukas, zomšinis („O, čia tai 
geras!“) midi sijonas ir rudi auliniai. Nieko sau, 
stilinga pagyvenusi moteris. Regis, ji irgi gėrė latę. 
Irgi lėtai, daugiau žiūrėdama pro langą. Priešais ją 
ant staliuko aušo dar vienas puodelis kavos. Buvo 
akivaizdu – moteris kažko laukia. Algė spėjo – to-
kios pat žavios draugės rausvu perlamutru lakuo-
tais nagučiais. Jos abi ne iš tų pilkų pensininkių, 
skaičiuojančių centus batonui, jos energingos ir 
turtingos. Va, išgers kavos ir eis į pilateso treni-
ruotę... Buvo bepinanti galvoje senučių pokalbį, 
bet laisvos pamokos minutės išseko. Nutarė vis 
dėlto eiti į tą istoriją  – gal šiandien niekas neat-
siskaitys už referatus ir bus paprasta pamoka, kai 

10



Sut ikt i  e idą

mokytoja tiesiog pasakoja temą. Ji gerai pasakoda-
vo. Šmaikščiai ir įdomiai. Algei patiko. Tad ji paki-
lo nuo staliuko ir išeidama dar dirstelėjo į moterį 
prie lango  – toji visiškai ramiai tebesėdėjo, nors 
kavą jau buvo išgėrusi, ant puodelio kraštų džiūvo 
pieno puta. Draugės kava, be abejo, atvėso. „Buvo 
latė, tapo frapė“, – šyptelėjo Algė ir uždarė duris.

Daugelis bendraklasių urzgė ant kvailo tvarkaraš-
čio, pilno skylių, bet tik ne Algė. Tie tarpai tarp 
pamokų jai buvo kaip oro gurkšnis. Galimybė 
įkvėpti giliau prieš išneriant į dusinantį paviršių. 
Ji net į mokyklą išeidavo geru pusvalandžiu anks-
čiau, kad pereitų pustuštėmis gatvėmis, susigalvo-
tų kokią gražią istoriją, apsiraizgytų mintimis lyg 
apsauginiu kokonu ir jau būtų pasiruošusi ištver-
ti mokyklą. Ištverti? Gal Algė blogai mokėsi? Ne. 
Visai gerai. Aštuoni kablelis... Ar Algė pykosi su 
klasės draugėmis? Ne. Visai gerai sutarė. Ar Algės 
mokykloje nesimokė gražių vaikinukų, galinčių 
tapti lengviausia dingstimi ryte ryškiau pasidažyti 
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blakstienas? Mokėsi. Ir vieną ji buvo nusižiūrėjusi. 
Tyrinėdavo per pertraukas. Jie niekada nesikalbė-
jo, nors turėjo bendrų pažįstamų. Susipažinimą 
suorganizuoti būtų buvę lengva, tik... Algė nenorė-
jo. Bijojo nusivilti. Susimauti... Svajoti buvo daug 
saugiau.

Kam jai reikalingos istorijos galvoje, Algė per 
daug neanalizavo. Jos tiesiog paįvairindavo rea-
lybę. Štai stovi Algė stotelėje, laukia troleibuso. 
Tamsoka. Drėgnoka. Šaltoka. Šalia stovi mergai-
čiukė. Akivaizdžiai per plonai apsirengusi tokiu 
oru – juodos tamprės, batukai plonu padu, ankšta 
striukytė... Striksi mergaičiukė. Spaudžiasi tai prie 
kioskelio sienos, tai prie reklaminio stendo – ieš-
ko užuovėjos. Ateina į stotelę vyrukas. Studentas 
koks  – alpinisto batai, islandiška raštuota kepu-
rytė, išpūstas krepšys su kompiuteriu. Pūkinė 
dygsniuota striukė. Atsilapojęs net, toks sukaitęs. 
Pastoviniuoja kiek ir suka prie kiosko. Grįžta po 
minutės ir duoda mergaičiukei kavos puodelį. Ką 
ten puodelį  – XL dydžio tarą. „Trisdešimt trečio 
lauki?“ – „Mmm, na... taip...“  – nustebusi atsako 
mergaičiukė. „Tai ilgai teks laukt, sušalsi. Susišil-
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dom“, – išsiviepia studentas ir išsitraukia iš krep-
šio termosiuką. Mergaitė nuraudusi gurkšteli savo 
kavos. Dialogas nesitęsia. Tiesiog stovi trys žmo-
nės tamsioje stotelėje ir šypsosi. Ir šilta.

Algė vėl dirsteli į strikinėjančią mergaitę. Jai 
šalta. Ir jos realybėje neateina joks studentas su 
puodeliu kavos. Jos realybėje neužtenka pinigų 
taksi. Jos realybėje kvaila melodija suskamba mo-
bilusis telefonas. Mergaitė be pirštinių. Trumpai 
irzliai kažkam kažką atsako. Atvažiuoja trisdešimt 
trečias. Pagaliau. Mergaitė įlipa. Tuščioje stotelėje 
Algė lieka laukti 49.

O šiandien nebuvo istorijos. Klasė suošė, kai pava-
duotoja pranešė, kad vietoj istorijos  – geografija. 
Taip, tiesa, istorikė (Renata jos vardas, ji visada 
prašydavo, kad vaikai ją vadintų Renata), taigi Re-
nata buvo minėjusi, jog savaitei išvyks į kažkokią 
tarptautinę konferenciją, vienžo... Geografiją iš 
klasės lankė tik keli, vadinasi, visiems kitiems  – 
laisvas laikas. Pirmyn spurgų.
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