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Kit^ dien^ jie mane isgabeno } jaunimo prieglaud^. Jaunimo reika-
li} skyriaus darbuotoja, kuri padave man rank^ ir draugiskai nusi-
sypsojo, vaziavo kartu. Ji atsisedo greta man^s, o Karlas ir mama 
sedejo automobilio priekyje. 

Tarsi apkvaitusi zengiau j kambarj, kurj man skyre, ir tada tevai 
isvaziavo, o as likau. 

Baisiai liesa pagyvenusi moteriske istare savo vard^, akimirk^ 
pakrate man rank^ ir paaiskino vidaus tvark^, galiojanci^ prieglau-
doje. As stovejau ir stengiausi klausytis, bet niekaip nejstengiau ne-
galvoti apie Iv^ Cacharij^ ir Karlo rankas, atsiduodancias losjonu 
po skutimosi; vakar vakare jos mane ilgai talze. 

- As cia nenoriu pasilikti! - staiga susnypsciau piktai ir issigan-
dau savo balso. - As nieko nepadariau, kodel turiu sicia buti? 

Moteris trumpais zilais plaukais nusisypsojo ir kalbejo kazk^ 
toliau. Snekejo apie vagystes ir mokyklos nelankym^ - sitie du zo-
dziai pasieke mano ausis. Ir apie mano tevus, keliancius didelius 
reikalavimus. 

- Po velni^, tada as noriu pabuti dabar viena... - susnabzdejau 
jai vis dar snekant ir atsisedau ant svetimos lovos svetimame kam-
baryje. 

Paskui sedejau viena nelaiminga, mano nuotaika vis labiau bju-
ro. Beje, kaip paskutiniu laiku daznai nutikdavo, vel pajutau, lyg 

78 

kas uzverzti4 man gerkl^, ir negaleciau jkvepti oro, ir tureciau uz-
dusti. Stebeilijau j supancias sienas, zalsvas, visas istepliotas, atro-
de, tarytum jos prie man^s artetij ir spaustij. 

Atsiduriau kalejime, taip ir yra! Nubausta vien uz fakt^, kad gy-
venu siame pasaulyje. Tyliai dejavau ir vis sunkiau galejau jkvepti. 

Staiga pasokau, apimta panikos placiai atveriau lang^ ir persi-
sveriau. Mano kambarys buvo pirmame aukste; juokingai paprasta 
issokti ir pabegti, begti tol, kol keistas smaugiantis jausmas gerkleje 
galiausiai dingtij. 

As nuolatos tai dariau. Vis^ laik^ pabegdavau, nesvarbu, kad 
ir kur jie mane isvezdavo. Pirm^syk pabegus atvaziavo mama ir 
besisypsanti moteris is Jaunimo reikalij skyriaus; jos turejo mano 
lagamin^ su daiktais ir palydejo mane j kit^ prieglaud^. An^ vakar^ 
mam^ maciau paskutinj kart^. Veliau labai ilgai nemaciau. 

Naujoje prieglaudoje gavau nauj^ kambarj. Jo sienos buvo to-
kios pat siauros kaip ir pirmosios prieglaudos. Kelet^ dienij istve-
riau. Rytais ejau j mokykl§. Is pradziij tenai niekas nezinojo apie 
mano perkelim^, jauciausi keistai, leisdama pirm^ dienos pusf, 
kaip jprasta, mokykloje, o popietes prieglaudoje. 

Sitoje antrojoje ir kitose paskesnese prieglaudose jauciausi to-
kia pat vienisa kaip ir savo palepeje. Kiti zaisdavo stalo futbol^ ir 
biliard^ bendrose laisvalaikio patalpose ir zaidimo automatu kori-
doriuje, visur visi surmuliavo, triuksmavo, sukaliojo, bet as niekur 
nedalyvavau. 

Paprastai sededavau svetimame kambaryje ir ilgas valandas 
ziuredavau j knygas, mazutj ausinuk^, pilk^ medziagin? pelytf, 
kuri nuo pat vaikystes dienij visada sededavo ant mano lovos. J^ 
kadaise padovanojo Valdemaras, labai keista, Franciska j ^ sudejo j 
lagamin^ kartu su kitais mano daiktais. 

Zvelgiau j savo daiktus ir veltui stengiausi nurimti. Man niekaip 
nepavyko. Supancios sienos artejo ir spaude mane, o tada apimda-
vo begaline baime. Dazniausiai iskart jsiropsdavau j svetim^ I 0 V 4 , 
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guledavau jsitempusi lyg styga uzmerktomis akimis ir sumisusi 
laukdavau, kad sienos apsiramintq; kartais man pavykdavo, bet 
kartais - ne. Tada privaledavau istrukti lauk, man reikedavo gryno 
oro ir judejimo. Kai jos manf s nepalikdavo ramybeje, as vel pasi-
pustydavau kulnus... 

Kelet^ sykiij islipau pro lang^, kartq pabegau per lankytojq 
kambario balkon^, o kitais kartais pasisekdavo dingti tiesiog pro 
laukujas duris. 

Paskui as atsidurdavau lauke, galedavau laisvai jkvepti oro ir 
pailseti nuo savo jkalinimo. 

Is pradziij begiodavau skersai isilgai po miest§ ir galvodavau 
apie Robing, kurj mama mylejo, nors jo tevas buvo Karlas, talz^s ir 
talz^s, ir talz^s mane. Ji niekada manfs nemylejo. Kiekvien^ miel^ 
dien^ turejau galvoti apie Iv^ Cacharij^, savo tev^, ir apie tai, kaip 
jis kadaise, pries keturiolika metij, mane paleido j pasaulj. 

Ar jis is tikrijji^ buvo svetimsalis, kaip regis, juodaakis, juoda-
plaukis ir tamsiaodis? 

Beveik kiekvien^ naktj j j sapnuodavau ir nuolatos, vis^ laik^ 
ilgejausi ir troskau bent kartelj isdygti priesais jj , piktqjj savo tev^. 

Began per miest^ ir vos ne kiekviename sutiktame vyriskyje, 
kuris budavo niiirus, apsileid^s, juodaakis, regejau savo tev^. Se-
kiojau paskui tuos vyrus tarsi per prievart^, kol jie pradingdavo 
man is akiij. 

Kartkartemis baisiai susaldavau ir jausdavausi vienisesne nei 
anksciau, be to, pasidariau tuzminga ir agresyvi, ir irzli. Nuolat 
budavau alkana, ir tai kele daug rupesci^, mat sunkiai istverdavau 
naktj. 

Naktimis budavo prastai, is tiesi} prastai. Diena is dienos me-
gindavau jas nustumti, atitolinti, bet vis viena ateidavo valanda, kai 
negaledavau isvengti. Tada sutemdavo, dangus pajuosdavo, dienos 
triuksmai pradingdavo, o as stypsodavau viena ir privaledavau ras-
ti bud^ istverti, kol velei imdavo breksti. 
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Dazniausiai patraukdavau j miesto park^ ir tunodavau uz kokio 
suolo ar krumo. Man^s nepaliko beprotiska baime - baugindavo 
keisti garsai, traskantis pomiskis, o labiausiai kraupios zmogystos, 
kurios atejus sutemoms uzplusdavo park^. Kad ir kaip keista, bet 
ne vien^ naktj man nieko nenutiko; tamsiame parke pirm^ kart^ 
gyvenime pajutau palengvejim^, kad ne gyva dvasia man^s nepa-
stebejo. 

Kelet^ sykiij pasislepiau svetimoje mokykloje. Tuomet vis^ sa-
vaitf pliaupe lietus, ir as k^ tik buvau pabegusi is prieglaudos, j ku-
ri4 mane perkele. 

Eiti j senqĵ  savo mokykl^, be abejones, negalejau; ten jau butij 
galejf paskambinti ir pranesti apie eilinj pabegim^. Iki pietq vazi-
nejau autobusais, nes lakstyti savo kojomis neturejau jegq. As kai-
taliojau autobusus ir sukau ratus po miest^, kol galop atejo pietq 
metas. Tada susiradau kazkoki^ mokykl^ ir jslinkau. 

Aplinkui surmuliavo svetimas triuksmingas pasaulis, vien 
svetimi mokiniai zujo pro salj, kazin k^ sukaliojo, snekuciavosi, 
stumdesi nepazjstamuose koridoriuose, bet ne vienas neatkreipe j 
mane demesio; tai is tiesij buvo gerai, bet dar smarkiau mane pris-
lege - jauciausi galutinai sugniuzdyta. Ejau nunarinusi galv^, kol 
radau tualet^, kuriame norejau pasislepti. Skubiai jsmukau j siaur^ 
kabin^ ir uzsirakinau. Paskui laukiau, ilgai laukiau. Kartkartemis 
dirsteledavau j rankinj laikrodj ir nervingai jtempdavau ausis. Pra-
slinko valandos, kol pasidare ramiau. Pus§ penkiij paskutinj kart^ 
suskambo skambutis, ir pagaliau stojo mirtina tyla. Dar kiek palu-
kuriavau ir jsitikinusi, kad negrese ne menkiausias pavojus, atida-
riau kabinos duris. 

Buvau viena ir turejau stog^ virs galvos, ties^ sakant, bent tru-
putj saugi. Keliolika minuciij su palengvejimu zingsniavau tyliais 
koridoriais, visos klases buvo uzrakintos, bet man^s tai netrikde. 
Lauke pyle lyg is kibiro. Kazkuri^ akimirk^ prisedau prie mazo lan-
go virsutiniame aukste ir emiau stebeti lietij. Kramsnojau sokola-
do plytel^ - popiet nugvelbiau nedideleje krautuveleje - ir mazais 
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gurksneliais geriau apelsinq sultis is pakucio, kurj paemiau toje pat 
krautuveleje. Galiausiai susirieciau ant striukes, prisiglaudziau prie 
vasarosilcio radiatoriaus ir uzmigau. 

Sitaip praleidau keturias ramias naktis, bet penkt^ dien^ ne-
pasiseke. Vel labai ilgai istunojau tualete laukdama ir protarpiais 
zvilgciodama j rankinj laikrodj. Penkt^ valand^ uzverciau komiksij 
knygel§, isejau is tualeto ir kaktomusa susiduriau su vyriskiu, kuris 
nesesi jrankiij lagaminelj ir, regis, buvo mokyklos ukvedys. 

- Ei, k^ tu cia tokiu laiku darai? - suktelejo nustebfs ir sugriebe 
man uz rankos. 

- As... as... as, - sumikciojau persigandusi. 
- Pamokos baigesi. Kodel tu cia slampineji? 
Stovejau ir nejstengiau prabilti, pajutau kas sekund? didejantj 

blogum§. 
- Nagi, atsakyk! | kuri^ klasf eini ir koks tavo vardas? Nagi, 

praverk burn^, tau nenutiks nieko bloga... 
Mano galvoje eme suktis viskas, k§ tureciau pasakyti? Galiau

siai nusprendziau pasakyti isgalvot^ vard^ ir klasf. Is pradziij seke-
si gerai, o paskui susimoviau. 

- Mano vardas Ana, - istariau tyliai. - Ana Majevski. 
Mano drauges Anos vardas, j i veikiausiai mane seniai pamirso. 
- Aha, - pasake ukvedys. - Kuri Idase? 
- Astunta a, - kiek padvejojusi pamelavau. 
- Sakyk, k^ tai reiskia? - piktai suburbejo jis. - Visai atsitiktinai 

I 8a klas^ eina mano sunus, o tav§s as ten dar niekada nemaciau. 
Daugiau as nieko nepasakiau. 
- Paklausyk, mano mergaite, - tare ukvedys m^sliai. Jis vis dar 

ziurejo j mane grieztai, bet jo akys kiek susvelnejo. - Neturiu zalio 
supratimo, kodel tu cia uzsirakinai, gal taip norejai papokstauti, o 
gal k^ nors nugvelbti. 2inoma, dabar tureciau paskambinti polici-
jai, ar dabar tau aisku... 

As susiguziau. 
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- Taip, jau sykj buvo j mokykl^ jsilauz^, dar nesena istorija. 
Akimirk^ mudu tylejome, as girdejau lauke be paliovos barbe-

nant lietij. 
- As niekam neskambinsiu, jei tu tuoj pat isgaruosi, gerai? 
Tyledama linktelejau, ir tada mudu koja kojon nusileidome 

placiais laiptais. 
- Bus geriausia, jei dabar trumpiausiu keliu grjsi namo, - drau

giskai pridure ukvedys ir atsisveikindamas svelniai patapsnojo 
man per petj. 

Be zodziij linktelejau ir atsiduriau viena lietuje. Staiga jtrau-
kiau galv^ j pecius, paskui pazvelgiau j dangij. Ukvedys liepe eiti 
namo. Taip, as norejau tai padaryti, nes mano jegos buvo beveik 
issekusios. 

Vargais negalais uzsimaukslinau ant galvos striuk^ ir letai be
gan i autobusij stotel?. Kai galiausiai atvaziavo autobusas, as jlipau 
ir nuvaziavau j miisij priemiestj. Sirdis paselusiai dauzesi, jauciausi 
labai nejprastai. Zvelgiau pro autobuso lang^, o kai pamaciau pir-
muosius pazjstamus pastatus, mano dr^sa iskart isgaravo. As nepa-
kilau ir nuvaziavau iki galines marsruto stoteles. Tiktai ten drjsau 
islipti ir emiau dairytis. Aplinkui driekesi sodij bendrijos, toki^ 
valand^ ir tokiu oru buvo itin ramu ir tylu. Kiek padvejojusi pasi-
leidau gatve. Pilkas dangus dar purske lietij, kelias buvo subjurfs, 
mano dzinsai permirk?, be to, pute saltas slapias vejas. Galij gale as 
nebeistveriau. Perlipau per kazin koki^ tvor^, jveikiau kelis sodo 
sklypus ir paskui aptikau nediduk^ namelj, kurio duris jstengiau 
atidaryti. 

Atsargiai jas praveriau ir jdemiai apsidairiau tamsoje. Uzuo-
dziau dulkes ir seniai nevedintos patalpos or^, bet man buvo ne 
motais. Zengiau vidun ir rupestingai uzdariau duris. 

Emiau ieskoti zvakiij ir degtukij, panarsiau ko nors valgomo ir 
geriamo, tada susiradau antklod^ ir kelet^ pagalviij - turejau visk^, 
ko reikejo. Su palengvejimu issineriau is slapi^ drabuziij ir jsisu-
pau i antklod§. Uzdegiau tris zvakes, jjungiau nedidelj sildytuv^ ir 
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emiau kramsnoti dziuvesius su arbatine desra. Dar isgeriau skar-
din? kolos ir skardinf alaus. Po viso sito susilau ir panirau j gil^ 
svaiginam^ mieg^. 

Sapnavau Iv^ Cacharij^, einantj su mama; jiedu trauke pieva 
susikabin^ rankomis ir abu man mojavo, ir atrode labai laimingi 
kartu. Norejau pas juos nubegti, bet niekaip negalejau, nes Karlas ir 
senele is Kylio laike mane uz kojij ir piktai kvatojo, kai mano mama 
ir mano tevas ejo vieni tolyn. 

Ryt^ nubudau anksti. Apsirengiau savo drabuzius ir pabaigiau 
valgyti dziuvesiij pakelj. Gerti neradau, lentynoje stovejo tik ana-
nasi} griezineliq skardine; niekur neradau atidarytuvo ir pastaciau 
skardin§ atgal j lentyn^. Tada isejau j lauk^. Atsargiai issmukau is 
sodo ir nuvaziavau j miest^. Dabar man reikejo pinigij, kad gale-
ciau papusryciauti. 

- Gal turite man kokj eur^? - klausinejau sutiktq praeiviij. 
Vis kartojau ir kartojau, ir kartojau. Galop turejau pakankamai 

pinigij, kad uzsisakyciau McDonald's pusrycius. Tada pasijutau 
geriau. Pirm^ kart^ po daugelio dienij sviete saule, as pazvelgiau 
j dangij ir patikrinau. Ratus suko keletas pauksciq, kuriems irgi 
buvo lengviau sausu oru. As jiems nusisypsojau. 2iurint is apacios 
jie atrode tarytum lapai, gainiojami vejo. 

Tos dienos popiet^ padariau klaid^. Man jau pakako vienatves, 
ir as antr^kart nuvaziavau j nedidelj musij priemiestj. Kodel as taip 
padariau, nezinau, tiesiog emiau ir padariau. 

Pasiekiau musi| nam^ ir slinkau per sod^ siapus muro tvoros, 
kur anksciau gyveno Ana. Tenai tvoroje buvo mazos senos durys, 
kurias laike tik suriidijusi viela. 

Atsargiai pakeliau viel^ ir jsmukau pro plysj. 
Cia buvo Robinas, mazasis globojamas broliukas graziomis za-

liomis akimis kaip mano mamos. 
As jj pasaukiau, Robinas dziugaudamas pribego ir buvo toks 

meilutis, nors ir Karlo sunus. 
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- Eiks, Robi, einam truputj pasivaikscioti, - tariau svelniai ir 

tyliai. 
_ Gerai, Sofija, - atsake Robinas ir jspraude maz^ putli^ rankel^ 

man j deln^. 
Mudu isejome, ejome ir ejome, ir Robinas be perstojo tauskejo 

ir strakaliojo salia. 
As dar kiek paprasiau praeiviij ismaldos ir uz surinktus pinigus 

nupirkau broliukui ledij; mudviem is tikrijjij buvo gera kartu. 
- Man skauda kojas, - po kurio laiko pasake Robinas. - As pa-

vargau, noriu popiecio miegelio ir pieno. 
Mes sustojome, as paklausiau prosal einancios moters, kuri va

landa. Buvo jau velu, is tiesij velu, ir Robinas seniai turejo guleti 
savo lovoje, galij gale jam tebuvo treji. Buvo vasara, o dangus labai 
zydras, ir as visai nepajutau, kaip prabego laikas. 

Robinas uzsiropste man ant kupros, greitai sustabdziau taksi ir 
jsodinau broliuk^. Tada vairuotojui pasakiau namij adres^ ir paais-
kinau, kad mano tevai jam sumokesi^ reikiam^ sum^. 

Po dviejij dienij sodij bendrijoje mane priciupo vyras, kai keti-
nau jsmukti j maz^ sodo namelj. 

- Pagaliau as tave turiu! - suklyke gaudydamas or^ ir tvirtai 
sugriebe uz pakarpos. - Tu, maza velniukste, jau kelias dienas cia 
triniesi, ar tiesa? 

- Paleiskit mane! - reziau jsiutusi, issigandusi ir sumisusi. -
Man skauda. 

Vis delto vyras nepaleido, jstume j namelio vid^, kuriame pra
leidau paskutines naktis, ir uzrakino duris. 

Ilgai laukti neprireike, policija atvaziavo greitai, as is siaubo be
veik pakvaisau. Kojomis sutraiskiau zvakes, nuo lentynos nusvie-
dziau dubenis, lekstes ir puodelius, sudauziau kelet^ geliij vazonij 
ir vazij, sudraskiau ir ismeciau laikrascius. Kai policininkai mane 
sueme, namelis atrode kaip po karo, o vyras, kuriam priklause so
das, isblysko. 
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- Situos banditus, sitas gatves siuksles reikia pasodinti, - piktai 
kalbejo jis ir debtelejo j mane. 

- Kuo tu vardu ir kur gyveni? - paklause vienas is policininki}, 
kai vaziavome j miest^. 

As tylejau ir spoksojau priesais. 
- Ne tai ne, - tare jis ir daugiau nekreipe j mane demesio. 
Nuovadoje turejau atsisesti ant oranzines plastiko kedes. 
- Gal nori kolos ir sumustinio? - paklause kitas policininkas ir 

akimirk§ ranka paliete man nugar^. 
As linktelejau, nors baisiai nenorejau taip pasielgti, bet buvau 

alkana kaip vilkas, ir galva pati pries mano vali^ linksejo. 
- Gerai, - tare policininkas ir atnese bandel^ su kolos stikline. 
- Kas cia tokia? - paklause trecias policininkas ir pazvelge j mane. 
- Kol kas neturi vardo ir pavardes, begle, as uzsiimu. Viename 

sodij bendrijos namelyje surenge tikr^ pogrom^... - jis man nusi
sypsojo. - Jaunimo reikalij skyrius jau pakeliui. 

Kaip tik t^ minutf zenge Jaunimo reikalij skyriaus darbuotoja, 
kuri anksciau visada sypsodavosi, bet sj kart§, isvydusi mane, ne-
besisypsojo; nepatenkinta susirauke ir baisiai jaudinosi del jvykio 
su Robinu. 

- Sjsyk tu, Sofija, per toll nuejai, - iskart reze irzliai. 
Ji eme versti asmens bylos lapus ir aiskinti, kad mano tevai 

telefonu issake nor^ isgabenti mane j jaunimo prieglaud^, buvusi^ 
tikrai toll. Taip ir nutiko. Dar t^ pat dien^ automobiliu mane per-
veze, o Jaunimo reikalq skyriaus darbuotoja perdave byl^, kurioje 
buvo parasyta: Sofija Speichert, gimusi 1983 m. birzelio 1 d., kitai 
nepazjstamai moteriai, lydejusiai j nenorim^ kelion§ ir vis^ laik^ 
tylejusiai. 

Dangij aptrauke pilkuma, as vis^ keli^ tylejau. Galiausiai pa-
siekeme viet^, ir as gavau nauj^ tusci^ kambarj, beveik tusci^; te
nai buvo tiktai lova, stalas, kede, lentyna ir veidrodis, kurj sukuliau 
pirm^jj vakar^. 

86 

Suprantama, as ir vel istrukau. 
Po paros jie mane sugavo gatveje ir isgabeno j kit^ prieglaud^. 
Sita jstaiga buvo is toki^, kuriij duris nuolat rupestingai rakin-

davo, o langai turejo gelezines grotas. 
Nepaisant visko, prieglaudos vadovas elgesi draugiskai. Jis pa-

spaude man rank^, prisistate vardu, parode nauj4 tusci^ kambarj ir 
isaiskino vis^ vidaus tvark^. Jo zodziai padrikai sukosi man galvoje, 
bet as stengiausi parodyti, kad suprantu kiekvien^ zodj; ziurejau tie-
siai jam j akis, nes neseniai ismokau taip daryti ir suzinojau, kad toks 
elgesys palieka gerq jspudj, parodo demesingum^ ir bendrum^. 

Sj kart^ pabegti nebejstengiau. 
- Po galais, ar cia jmanoma pabuti vienai? - paklausiau Katari-

nos, naujos kambario drauges. 
Katarina nusisypsojo ir pakele akis; kasdien^ ji nurydavo sauj^ 

mazuciq roziniij tableciij, apie kurias nieko nezinojau, ne nenuma-
niau, kaip jos patenka j prieglaud^. Katarina del jij kraustesi is pro-
to; vien^ dien^ sitij piliuliij neturejo ir eme raudoti, paskui klykauti 
ir dauzyti galv^ j sien^. 

- Ei, Sofija, - prabilo dabar letu, t^siu balsu, kokiu visada kal-
bedavo, kai nurijus tablet^ praeidavo geras pusvalandis. - Cia tie
siog super gera buda. Kasdien kruva maisto uz miesto lesas ir silta 
uztikrinta vieta permiegoti... ir dar sitos, - kalbedama Katarina 
pakrate tiktakq dezut?, kurioje slepe savo pillules. - ... nuo vienat
ves, - pridure po minutes. 

As tylejau ir zvelgiau nusiminusi j uzrakintas kitas duris ir gro-
tuot̂  lang^. 

- Na, jeigu labai nori is cia istriikti, - t̂ se Katarina ir maloniai 
prigludo man prie peties, - tiesiog palauk, kol ateis susalelis Ferdi-
nandas. 

Ji nusijuoke ir atrode daili ir normaU, be to, papasakojo, jog 
sicia apsistojo del to, kad metro pozemiuose apsvarindavo senyvus 
keleivius. 
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