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kritikų pripažinta, ne vieną tarptautinį apdovanoji-
mą pelniusi kanadiečių rašytoja, kurianti prozą bei 
poeziją. H. Humphreys nagrinėja vienišumo ir at-
skirties temas, jos pasakojimų veiksmas dažniausiai 
vyksta jau istorija tapusiais laikotarpiais, detaliai 

vaizduojamais autorės. H. Humphreys vertinama už meistrišką rašymo 
stilių, persmelktą poetiškų detalių, taupia kalba perteikiamas giliausias 
personažų emocijas.

„Bilas Triušio Pėda“ – tikrais įvykiais paremta neįprastos draugystės isto-
rija, pasakojama su ypatingu švelnumu, žengiant į giliausius žmogaus pri-
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1947-ieji, Kenvudas, Saskačevano provincija Kanadoje. Dvylikame-
tis Leonardas Flintas susidraugauja su miestelio atsiskyrėliu Viljamu 
Danu. Viljamas gaudo triušius ir iš jų gamina sėkmės amuletus –  
miestelio gyventojai dėl to jį pramena Bilu Triušio Pėda. Bilas yra vie-
nintelis Leonardo, taip ir nepritapusio naujoje mokykloje, draugas. 
Jis gyvena atokiai stūksančioje Cukraus kalvoje, į kurią Leonardas 
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do neišskiriami. Tačiau draugystė nutrūksta Bilui įvykdžius nedova-
notiną nusikaltimą.

1959-ieji, Veibernas, Saskačevanas. Prabėga dvylika metų, Leonardas –  
licencijuotas psichiatras. Jis atvyksta dirbti į progresyviais gydymo 
metodais garsėjančią Veiberno psichiatrijos ligoninę. Didelei savo pa-
ties nuostabai, čia jis sutinka Bilą Triušio Pėdą. Lygiai kaip vaikystėje, 
kiekvieną kasdienybės minutę Leonardas nori leisti Bilo draugijoje. 
Trauka prie jo tokia stipri, kad primena maniją. Norėdamas suprasti 
jos priežastį, Leonardas ryžtasi kelionei po atmintį.
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B
ilas nemėgsta išeiti iš miestelio tuo pačiu keliu. 
Jis žingsniuoja taip sparčiai, kad man sunku su juo spėti. 
Vedasi mane per maumedžių giraitę. Per pelkėtą pievą. 

Per aukštas prerijos žoles. Per sraunų, seklų upelį. Kad nepa-
mesčiau jo iš akių, man dažiausiai tenka bėgti bėgte.

Mudu su Bilu draugaujame jau metus ir, nors aplinki-
niai tam nepritaria, vis vien draugaujame. Man patinka, kad 
Bilui nerūpi, ką šneka žmonės. Paprastai jis tik nerimauja, 
kad kas nors paseks jį, einantį iš miestelio, ir pamatys, kur 
jis gyvena. 

Aplinkiniams nepatinka, kad draugauju su Bilu, štai dėl 
ko: visų pirma, jis suaugęs, o man dvylika, o antra – nes jis 
kitoks nei kiti. Visai nekalbus. Gyvena ne name. Neturi tikro 
darbo. Neturi šeimos. Žmonės sako, kad jis atsilikęs, bet, kaip 
jau ir minėjau, man tenka bėgti, kad nuo jo neatsilikčiau.  

Dėl tos draugystės manęs niekas nekaltina. Visi tai lai-
ko Bilo darbu. Bet iš tikrųjų tai aš jos prisiprašiau. Sekio-
davau paskui jį dienomis, kai jis miestelyje pardavinėdavo 
tas savo triušio pėdas ar dirbdavo atsitiktinius darbus poniai 
Odegard. Neatstodavau nuo jo klausinėdamas. Atnešdavau 
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jam vandens, kai sukaisdavo ir ištrokšdavo. Tiek nuvarginau 
savo dėmesiu, kad jis jau priprato, jog maluosi šalia. 

– Kodėl tau norisi bendrauti su valkata? – klausia mano 
tėvas, o aš atsakyti negaliu. Nesugebu paaiškinti jausmo, api-
mančio bėgant paskui Bilą po plačiu, žydru prerijų dangumi. 
Atrodo, kad jis veda mane iš tamsos, iš vienatvės, kurioje net 
nesupratau skendintis. 

Bilas gyvena Cukraus kalvoje. Pačios kalvos viduje. Ten 
nusigauti užtrunka ilgai, todėl dažnai neinu, nes Bilui tenka 
mane nusivesti, o paskui parvesti atgal iki sutemų.

Atėjus pas Bilą, man visada trūksta kvapo nuo skubėji-
mo. Artėjant prie Cukraus kalvos, jau girdisi jo šunų lojimas, 
o mus pamatę jie atlekia pasitikti. Vienas juodas, kitas pil-
kas, susivėlęs. Bilas jų niekaip nepavadinęs. Paglosto jiems 
galvas, – iš pradžių juodą, paskui pilką, – jie liaujasi loti ir 
nuseka paskui mus į namus. 

Bilo būstas įkastas kalvos papėdėje. Yra nedidelės medi-
nės durys, pro kurias Bilas gali užeiti tik pasilenkęs, bet vi-
duje jis vėl gali atsitiesti. Iškasta erdvė nuramstyta lentomis, o 
sienos padarytos iš medinių geležinkelio vagonų grūdų talpų. 

Ten yra didelis pagrindinis kambarys su dviem iš jo iš-
einančiomis kišenėlėmis. Viena kišenėlė  – virtuvė, kita  – 
miegamasis. Virtuvės sienos iš gofruotos skardos, o kros-
nis padaryta iš keturiasdešimt penkių galonų alyvos bako 
su apačioje išpjauta krosnies anga ir metalo plokšte ant vir-
šaus, kad galima būtų užsivirti vandens ir pasišildyti maistą. 
Vamzdis, išvestas iš bako per žemes viršuje, kyšo lauke tarsi 
žvėrelis, iš urvo uodžiantis, kas vyksta lauke. 

Miegamajame yra lova iš šieno ryšulių, uždengta triušių 
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kailiukais. Pagrindiniame kambaryje tokie šieno ryšuliai su-
krauti atsisėsti, o vieną sieną dengia knygų lentyna. Kartais, 
jei diena šviesi ir Bilas palikęs praviras duris, tįsau ant tų šie-
no ryšulių ir vartau jo knygas. 

Kodėl nedirbti yra blogai? Kodėl negerai miegoti ant šie-
no ryšulių ir švelnių triušių kailiukų su greta susiraičiusiais 
šunimis namuose, kuriuos pats pasidarei? Kodėl nedera no-
rėti laikytis atokiai nuo žmonių? Man žmonės irgi nelabai 
patinka. Gyvenu šitame miestelyje vos porą metų, to turėtų 
pakakti susirasti draugų, bet aš draugų neturiu. 

Tai bus paskutinis kartas, kai ateinu su Bilu į jo namus, 
bet to dar nežinau. Nenuėjau į pamokas, kad čia pabūčiau. 

Dabar vasaros pradžia. Bilo daržas prie kalvos jau smar-
kiai beįsivešantis. Einant vidun, reikia jį praeiti, ir, žings-
niuojant takeliu link durų, jis man rodo ir pasakoja apie au-
galus. 

– Burokai, – sako besdamas pirštu į pliką žemės plotą. – 
Triušiai nugraužė lapus. Rožės, morkos, svogūnai. 

Jis sustoja prie kito tuščio lopinėlio. 
– Čia buvo salotos, – sako. – Bet ištaškiau bandydamas 

iššaudyti triušius. 
Suku ratus apie Bilą kaip musė aplink arklį. Norisi būti 

jam iš visų pusių, visur vienu metu. 
– Bilai, – klausiu, – ar išmokysit mane viską auginti? Ar 

pasiimsit į medžioklę? Gal galiu nušauti triušį?
Bilas atidaro duris ir pasilenkia, kad pralįstų pro staktą. 
– Nea, – atsako ir žengia vidun. 
Man einant pro duris jis atsisuka ir pakelia mane, čiumpa 

savo didžiulėmis rankomis už šonų ir pakelia į viršų. 
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– Raminamės, – sako tarsi kalbėdamas su lojančiais šu-
nimis. 

Suspaustas jo gniaužtų, raitausi ir spardausi it vabalas. 
Užuodžiu jo prakaitą ir pribuvusį jo burnos kvapą. Jis nune-
ša mane prie šiaudų ryšulių šalia knygų lentynos ir numeta.

Valgome didžiules duonos riekes su uogiene iš amelian-
kių, augančių daubose tarp kalvų. Bilas puode su rankena 
išverda arbatos ir geriame ją iš aplamdytų aliuminių puode-
lių. Išgėręs savo arbatą, Bilas įmeta į arbatos vandenį išvirinti 
kelias šviežiai nupjautas triušių pėdas. Taip ant jų nebeliks 
jokios mėsos, kraujo ir žemių po nagais dar nuo tada, kai jie 
buvo gyvi. Žmonės perka tik švarias triušių pėdas. Nešvarios 
sėkmės neatneš. 

– Gal galit man duoti dar vieną, Bilai? – paprašau. – Tą, 
kur davėt, pamečiau.

Tai netiesa. Laikau pasidėjęs visas iš Bilo išprašytas triu-
šių pėdas. Išrikiuotas eile pagal dydį ant staliuko prie lovos. 
Kartais, paėmęs kurią į rankas, atstumiu plaukelius ir apčiu-
pinėju kiekvieną mažutį nagutį. Nes tik apčiuopęs nagučius 
prisimenu, kad ši pėda kadaise buvo gyva. 

– Paskutinė, – sako Bilas, prieidamas ir įmesdamas triu-
šio pėdą man į rieškutes. – Kitą kartą jau teks imti pinigus. 

Žinau, kad ir tai netiesa, bet apsimetu, kad perspėjimas 
suprastas rimtai. 

– Suprantu, Bilai,  – atsakau ir įsikišu tą triušio pėdą į 
kombinezono kišenę. 

Po to nužudymo nebežinau, ką daryti su tomis triušių 
pėdomis. Iš viso jų šešios, pakankamai trims triušiams, mat 
amuletams Bilas naudoja tik užpakalines letenas.
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O kai po to nužudymo vienas naktimis guliu savo kam-
baryje, gaila ne to vaiko, bet triušių. Pasidedu triušių pėdas 
sau ant pilvo. Jų ploni kauliukai šalti, nagučiai kibūs. Norė-
tųsi, kad jos vėl stebuklingai atsidurtų ant trijų gyvų triušių, 
šiltų ir virpančių, kurie ramiai ir saugiai ilsėtųsi ant manęs. 

Savo urvuose triušiai miega krūvomis. Kai Bilas nupjau-
na pėdas negyviems triušiams, sumeta juos į krūvą nudyri-
mui. Atrodo, kad jie miega, susiglaudę pūkuotais kūneliais, 
ramiai ir nerūpestingai sukritę vienas ant kito. Atrodo, kad 
jie miega tik iki tol, kol pažvelgiu į jų užpakalines kojas ir ten, 
kur būdavo jų pėdos, pamatau kruvinas biges. 

– Kodėl triušių pėdos neša sėkmę? – klausiu. 
– Ką aš žinau, – Bilas nugara į mane traukia pėdas iš ver-

dančio vandens, kol jos dar nevirto sriuba. 
– Gal todėl, kad jie greiti? Kad gali visus aplenkti? 
Galvoju, kad triušis skuodžia taip greitai, kad galėtų ap-

lenkti ir bėdas. Gal todėl kišenėje nešiojamos jų sudžiovin-
tos, susitraukusios pėdutės turėtų atnešti sėkmę. 

– Jie bėga greitai, bet pagal tam tikrą sistemą, – sako Bi-
las. – Ir, supratus tą sistemą, juos pagauti nesunku, – jis at-
sisuka, ištiesia į mane mažutę šlapią triušio pėdą ir nusišyp-
so. – Va.

Prieš tai, kai man bus laikas namo, Bilas užsiveda mane 
ant Cukraus kalvos viršaus. Tai aukščiausia šių apylinkių 
vieta ir iš ten žvelgdamas į plokščius laukų stačiakampius 
ir grūdų saugyklų kvadratus jaučiuosi labiau paukštis, o ne 
žmogus, atrodo, kad galėčiau leistis skristi nuo Cukraus kal-
vos viršūnės, tingiai sklęsti prieblandoje virš prerijų. 

Šunys su mumis užkopė į kalvos viršūnę ir susiima vi-
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kiuose. Man patinka žiūrėti, kaip jie pešasi, nes jie tuo pačiu 
tai daro ir rimtai, ir nerimtai. Jei nusprendžia, gali kaip-
mat liautis. Kai aš su kuo nors susigrumiu, taip paprasta ne- 
būna. 

Saulė žemiau už kalvą, nors nusileisti už plokščios preri-
jos ir popietę paversti vakaru jai trunka labai ilgai. Šią aki-
mirką mudu su Bilu esame aukščiausioje šių apylinkių vietoje 
ir man norisi jam tai pasakyti, bet jau matau, kad jis pavargo 
nuo mano tarškėjimo. Stovi kiek tolėliau nuo manęs, įrėmęs 
rankas sau į šonus. 

Dabar birželis. Šviesu ilgai, bet vakarais oras atšąla. Jame 
vis dar jaučiasi žiemos kvapas. 

Tai buvo vienas paskutinių tikrų kartų, kai buvau su Bilu, 
ir man gaila, kad nepasikalbėjome ar kad jis neuždėjo rankos 
man ant galvos, kaip kartais uždėdavo. Žiūrėjau į šunis, o jis 
žiūrėjo į dangų, paskui nusisuko ir aš nusekiau paskui jį nuo 
kalvos. 

Jis nuveda mane prie miestelio ribos, o tada pats traukiu 
palei geležinkelio bėgius, kol pareinu namo. Mes gyvename 
stotyje, o ši stotis atrodo lygiai taip pat, kaip ir visos kitos 
stotys, kuriose gyvenome. Man visi prerijų miesteliai vienodi 
ir niekaip nesuprantu, kodėl tėvui jie atrodo nepanašūs. Jis 
neranda ramybės, kartą pasakė mama. Jo siela nerami. Bet 
kaip persikraustymas dvidešimt mylių tolėliau geležinkelio 
bėgiais gali tą neramybę išgydyti? Vienintelis dalykas, kodėl 
ši vieta geresnė už ankstesnę, – Bilas. Kartais vakare grįžda-
mas į stotį iš tiesų, visiškai rimtai, pamirštu, kuriame mies-
telyje esu. 

Vakarienė  – jautienos ir bulvių mišrainė. Tėvui kalbos 
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valgant nepatinka, taigi sėdime vėsioje virtuvėje, girdisi tik 
naktinių prerijų garsai lauke ir peilių ir šakučių tarškėjimas į 
lėkštes. Tėvai iki rytojaus nesužinos, kad praleidau pamokas, 
taigi šįvakar aš saugus, todėl panyru į ramius to saugumo 
vandenis, į mūsų tylią vakarienę virtuvėje, po kurios mudu 
su mama klausomės radijo svetainėje, o tėvas sėdi priean-
gyje, rūko. Laime to nepavadinsi, bet dabar, žvelgdamas at-
gal, manau, kad tam tikra prasme tai buvo laimė, kad saugus 
prieglobstis yra šiokia tokia laimė. 

Naktį už mano kambario lango tolumoje švilpia trauki-
nys, plazda šikšnosparniai. Guliu tamsoje, klausausi šios bir-
želio nakties garsų ir galvoju, ar ir Bilas girdį tą patį iš Cuk-
raus kalvos gilumos, ar jam girdisi tik į tą pačią kalvą su juo 
įsirausę gyvūnai. Galvoju, ar triušių sielos yra neramios sielos 
ir ar jos bando išsikasti iš duobės, ar laksto didžiuliu greičiu 
viduje, ieškodamos savo gyvų kūnų. Galvodamas apie triu-
šius, prisimenu Bilo tądien duotą triušio pėdą ir išlipu iš lovos 
išsiimti jos iš kombinezono kišenės. Basas žengiu per lygias 
šaltas grindis, o perėjęs kambarį prie kėdės, kur sulankstyti 
guli mano drabužiai, matau mėnulį, didžiulį ir sunkų, tem-
piantį žemyn mano kambario lango kampą. Tas mėnulis 
mane sustingdo, kur stoviu, spaudžiantį delne tą triušio pėdą, 
nuo šalčio pašiurpusia oda. Ne dėl to, kad man mėnulis būtų 
gražus, – nors man ir patinka jo pieniškas siūbavimas, – bet 
labiau todėl, kad pajuntu jo sunkumą, tarsi sielvartas būtų 
ūmai pakliuvęs į mano paties kraujo žabangas. 

Kitą dieną mokykloje stengiuosi laikytis kuo toliau nuo 
grupės berniukų, kurie mane visada muša dėl man nesu-
prantamų priežasčių. Lauke lyja, todėl reikia mušti. Per arit-
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metiką mokomės sumavimą, todėl reikia mušti. Dangaus 
mėlynumas šiandien toks ar anoks, todėl reikia mušti. 

Atsliūkinu į mokyklos kiemą visai prieš pat skambutį, 
laikausi pasieniais ir netoliese klases šokinėjančių mergaičių 
būrelio. Kai laikas eiti į pamokas, prieš eidami vidun, mer-
gaitės ir berniukai turi išsirikiuoti į atskiras eiles. Aš būnu 
prisispaudęs prie sienos iki paskutinės įmanomos akimirkos, 
o tada įsprunku vidun mergaičių eilės gale. Klasėje jau sau-
giau, nes yra mokytoja. Ponia Klark mėgsta tvarką ir nešiojasi 
rankose ilgą medinę lazdelę, kad ja taukšteltų per plepančių 
ar kvailiojančių mokinių suolus. Jai nėra nepriimtina ta laz-
dele vožti ir per ištiestus mokinių delnus, jei tie „trukdė pa-
mokai“. Ponios Klark terminai labai glaudžiai susiję su tam 
tikromis bausmėmis, ir mes tą jos žodyną greitai išmoks-
tame. „Nedėmesingumas“ reiškia pusvalandį tyliai stovėti 
klasės kampe, veidu į sieną. Jei mokinys „nepaklusnus“, jis 
išsiunčiamas valandą pastovėti koridoriuje. Bet „trukdantis 
pamokai“ yra išvelkamas į klasės priekį, jam liepiama ištiesti 
delnus, o tada per juos trenkiama ta medine lazdele. Kar-
tais manoma, kad vieno tokio smūgio pakanka, bet jei ponią 
Klark trukdymo pamokai pobūdis itin suerzina, ji tol daužo 
mokiniui per rankas, kol jos parausta ir ištinsta.

Dauguma mano mokyklos mokinių ponios Klark bijo, 
bet aš už ją tik dėkingas. Jai žirgliojant po klasę ar įsitempus 
it stygai rašant ant lentos lygybes, man saugu. Būnant klasė-
je, niekas prie manęs nesikabinėja iš baimės būti palaikytas 
„trukdančiu pamokai“. 

Šiandien aš į klasę ateinu paskutinis, man žengiant pro 
duris, ponia Klark užeina man už nugaros ir jas uždaro. 
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– Kodėl nebuvai vakar, Leonardai? – klausia ji. 
Eidamas į mokyklą jau surepetavau, ką meluosiu, ir tas 

melas sklandžiai išeina man iš lūpų. 
– Padėjau tėčiui stotyje, tamsta, – atsakau.
Tai žemdirbių miestelis. Mokytojai pripratę, kad moki-

niai dėl darbų praleidžia pamokas. 
– Ką gi, gerai, – taria ponia Klark. – Bet kitą kartą tegul 

jis parašo raštelį. 
– Gerai, tamsta. 
Durys už manęs užsidaro ir aš atsisėdu į savo vietą suole 

prie lango. 
Mokykloje man visai nieko. Daug pastangų gerai mo-

kytis nereikia, todėl dalį dienos galiu susitelkti į pamokas, 
o kitą laiką spoksoti pro langą į laukus. Man patinka galvoti 
apie Bilą, įsivaizduoti, ką jis veikia, kol mokausi geometriją ar 
provincijų sostines. Smagu įsivaizduoti jį darant pačius pa-
prasčiausius veiksmus – vaikštant su šunimis ar pusryčiau-
jant. Jis nuolat veikia keletą tų pačių dalykų, vėl ir vėl, ir man 
jų dauguma žinomi. Geras jausmas, kai galiu sėdėdamas mo-
kyklos suole mintyse atkurti jo kasdienę veiklą. 

Pertrauka atneša susidūrimo su vyresniais klasės berniu-
kais pavojų, jie suuodžia mane ir atlekia iš paskos kaip šunys 
paskui žiurkę. Tai mano skriaudikų gaujai vadovauja aukš-
tas berniukas pravarde Žalčius, nors iš tikrųjų jis yra Semas 
Munro. 

Į mokyklą įėjau paskutinis, per pertrauką išlėkiau pir-
mas, puoliau pro duris į kiemą ir prisiplojau prie sienos, kur 
ant žemės nupieštos klasės šokinėjimui. 

Kartais tos mergaitės manęs pasigaili ir leidžia joms sa-
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kyti skaičius, bet šiandien išėjau į lauką joms dar nespėjus 
susirinkti, o priekabiautojų gauja jau čia pat už manęs. Gir-
džiu, kaip jie trepsi mane vydamiesi. Garsas primena nuo 
tvenkinio kylančių žąsų sparnų plasnojimą. 

Žalčius čiumpa mane už kaklo, jo ranka prakaituota, o 
burnos kvapas keistai saldus. Piktas jo veidas vos per kelis 
colius nuo manęs, jis stipriai pastumia mane prie sienos. 

– Manei, kad pabėgsi nuo bausmės? – klausia jis. 
Iš tikrųjų tai nėra klausimas, ir jau esu pasimokęs iš pra-

eities klaidų, kad jam atsakyti nereikia, net jei jis to ir reika-
lauja. Kad ir ką atsakyčiau, atsakymas netiks ir man bus tik 
dar daugiau bėdos. Taigi tik apsimetu, kad negaliu kvėpuoti, 
kad jis užspaudė man gerklę. Gaudau orą ir kosėju, tikėda-
masis, kad veidas rausta kaip pridera. Mosuoju rankomis ir 
trepsiu. 

O tada, kaip didžiulis iš dangaus nusileidęs paukštis, kaip 
angelas iš rojaus, ponia Klark nuplėšia nuo manęs Žalčių, o 
kiti berniukai išsibarsto kaip vištų lesalas. Pasitrinu kaklą. 
Matyti, kaip ponia Klark nutempia Žalčių atgal į mokyklą 
neabejotinai smarkiai prilupti, yra tikras stebuklas. Tačiau 
žinau ir tai, kad ši pergalės akimirka trumpa ir kad išsilais-
vinęs iš mokytojos Žalčius persekios mane dvigubai aršiau. 

Klasių šokinėtojos jau kieme. Apsupa mane it varnos. 
Viena jų, Salė, kurios suolas netoli maniškio, suima mane už 
dilbio.

– Tau skauda?
Papurtau galvą. Kaklą truputį skauda, bet tai niekis, paly-

ginus su tuo, ką paprastai tenka iškęsti Žalčiaus ir jo draugų 
naguose. Man ne skauda, o pasisekė.
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Salės rudų akių žvilgsnis malonus, ir antakius ji surauku-
si iš susirūpinimo, o ne nepasitenkinimo. Man malonu jausti 
jos delną sau ant rankos. 

– Kodėl jis manęs nekenčia?  – klausiu.  – Aš jam nieko 
nepadariau. 

– Tu naujokas, – atsako Salė. 
– Ne visai, – atsakau. 
Kenvude gyvenu jau dvejus metus. Man tai atrodo pa-

kankamai ilgas laikas. 
– Naujokas, – pakartoja ji. 
– Ir mažas, – priduria viena kitų mergaičių. 
Ir tada viską suvokiu. Tai visiškai ne dėl manęs paties. 

Taip yra todėl, kad aš čia pradėjau mokytis neseniai, mokyk-
loje, kur naujų mokinių turbūt apskritai nebuvę, mažame 
miestelyje, kur nepasitaiko atvykėlių, kur nėra jokių nepažįs-
tamų. Be to, esu ne pagal amžių smulkus, todėl mane lengva 
skriausti. Kažkodėl tai supratęs nusiviliu. Būtų smagiau, jei 
Žalčius kažkaip persekiotų mane dėl asmeninių savybių, o 
ne dėl man nepavaldžių gyvenimo aspektų. 

– Vadinasi, tai nesibaigs, ar ne? – klausiu. 
– Gal tu užaugsi didesnis, – paguodžia Salė. Ir atitrau-

kia ranką. – Gal norėtum mums paskaičiuoti iki baigsis per-
trauka?

Mokykla yra miesto pakrašty. Jei pereisiu visą Kenvudą ir 
išeisiu kitoje pusėje, tada dar paėjėsiu dulkėtu keliuku, parei-
siu namo, į nedidukę sodybą prie stoties, kur dabar gyvena-
me. Jei išėjęs iš mokyklos pasuksiu priešinga kryptimi, galė-
siu laukais nužingsniuoti iki pat Cukraus kalvos. 

Nusprendžiu po pamokų traukti namo, o ne eiti ieškoti 
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Bilo. Man šiandien pasisekė – neprigavo dėl vakar praleistų 
pamokų ir panelė Klark išgelbėjo mane nuo Žalčiaus, bet ne-
galiu tikėtis, kad tokia sėkmė lydės ir toliau. Kas pasiteisina 
vieną dieną, dažnai visai nepasiteisina kitą. 

Aš puikus bėgikas, taigi paprastai pavyksta pabėgti nuo 
bet kurio, norinčio mane sumušti po pamokų. Bet šiandien 
aš saugus, nes Žalčius ir priluptas, ir paliktas po pamokų, o, 
jam nevadovaujant, niekas nelinkęs manęs gainiotis. Galiu 
vaikštinėti Kenvudo gatvėmis, eiti namo neskubėdamas, pa-
silenkti paglostyti kokią rainą katę ar pasižvalgyti pro ūki-
nių prekių parduotuvės virtinas, arba pasimakaluoti prie 
degalinės, nes man patinka, kaip suskamba skambutis, kai 
koks automobilis pervažiuoja guminę žarnelę prie kolonėlės. 

Liusė Veber lauke prie savo rožių. Pamačiusi mane, ji 
mosteli prieiti. Ji mano mamos bičiulė, kartais ateina pas mus 
po vakarienės pasėdėti su ja verandoje. Perbėgu per gatvę, o 
tada ir jos keliuku iki namo. 

– Leonardai, – sako ji, – manau, kad padariau atradimą. 
Ji ištiesia ranką. Jai ant delno guli kažkas nediduko. Per-

einu per veją arčiau jos. 
– Erškėtuogė, – sakau. 
Man keista, kad Liusė Veber nieko nenutuokia apie erškė-

tuoges, nors augina rožės. 
Ji nusijuokia. 
– Taip, – atsako. – Bet pažiūrėk geriau. Ką ji primena?
Pasilenkiu prie tos erškėtuogės. 
– Atrodo tiesiog kaip erškėtuogė, – atsakau. 
Net prisimerkus ir pakreipus galvą, ji atrodo lygiai taip 

pat. 
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