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Kartą vaikų namuose (kai jų dar buvo) paklausiau, kas yra skaitęs 
knygų apie indėnus. Nepakilo nė viena ranka, išgirdau tik klausimą: o 
kas jie tokie? Ši mano pirmoji knyga paaugliams – visai ne apie tikruo-
sius indėnus, apie juos rašyti paprasčiausiai nedrįsčiau. Ji apie vaikus, 
kurie gyvena dabar, yra tokie patys kaip visi, tik jų vidaus, norų, min-
čių ir galimybių mes nematome. O jie visko turi tiek daug ir yra pasi-
ruošę dalytis. Mums tereikia leisti!

Trys mano pasakojimo indėnai – Antanas, Alvydas ir Justė – yra 
paprasti vaikai. Aš nė nežinau, kaip jiems sekasi mokykloje. Nežinau ir 
kuo jie bus užaugę. Tačiau kai gyvenimas jiems pamėtėja nepaprastus 
išbandymus, jie atranda save. O gal jau buvo atradę, tik mes to nežino-
jome.

Ar tokie trys Mūsų miestelio indėnai gyvena iš tiesų? Manau, kad 
taip. Antraip ši knyga nebūtų gimusi. Ilgai apie ją galvojau, nedrįsau 
rašyti, o paskui leidau šiems vaikams gyventi ir elgtis taip, kaip būtum 
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Gegužės pirmąją miestelio gyvenimas niekuo nesisky-

rė nuo gyvenimo balandžio trisdešimtąją.

Batsiuvys Ivoška, į taisomo bato pakulnę pirmą vinį 

įvarantis lygiai devintą ryto, kaip visada, atmynė dviračiu, 

prirakino jį prie tvoros statinio ir apsižvalgė pro akinių vir-

šų. Šie akiniai skirti žiūrėti į kiaurus batus, o jų stiklai stori, 

kad atšokusi vinis nesužeistų akių. Taigi, Ivoška prirakino 

dviratį, metė žvilgsnį į dangų ir nusistebėjo gandru, žiūrin-

čiu pro lizdo kraštą. „Ir kantrus gi... – sumurmėjo Ivoška. –  

Jei tokį įdarbinčiau, tai bent pagalbininką turėčiau.“ Supra-

tęs, kad pagalvojo labai kvailai, numojo ranka ir švilpauda-

mas nudrožė vėdinti savo dirbtuvės.
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Penkios po devynių miestelio gatve nudardėjo 

bulvių maišų prikrautas vežimas – mokyklos ūkvedys 

Gaulia jau sudaigintas bulves visada sodina anksti, ge-

gužės pirmą dieną. Ir būtinai raudonas. Kaimynai ty-

lomis juokiasi iš to, o Gaulia linkčioja galvą ir jų žodžius 

nuleidžia negirdom. Tačiau kai birželio vidury priešais 

parduotuvę pasistato maišelį šviežių bulvyčių, visi sku-

ba pirkti ir sako, kad niekas tokių negali išauginti. Tik  

Gaulia...

Jau pusė dešimtos, tačiau daugiau nematyti jokio ju-

dėjimo. Tik nesakyk, kad visi kažkur pradingo ir niekas 

nieko nemato. Yra vienas žmogus, kuris apie miestelį žino 

viską ir, ko gero, apie tai galėtų parašyti knygą. Gal net apie 

kiekvieną namą, kiemą ar žmogų. 

Tas žmogus yra ponas Trinkūnas. Niekas nepamena, 

kada ponas Trinkūnas pradėjo dirbti priešgaisrinės apžval-

gos bokšte. Tas bokštas nepaprastas: jame gurga siurblys, 

iš po žemės visam miesteliui pumpuojantis vandenį, raiz-

gosi vamzdžiai ir vamzdeliai, aukštyn kyla siauri mediniai 

laiptai, o viršuje kūpso langais į visas pasaulio puses žiūrin-

ti pono Trinkūno žvalgykla. Dabar net įsivaizduoti sunku, 

kad bokštas kada nors liktų tuščias. 
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Ponas Trinkūnas nuo ankstaus ryto iki vakaro gyve-

na bokšto viršuje esančiame kambarėlyje. Jame švaru, gal 

net per daug, langų stiklai žvilga, o ant palangės nerasi nė 

musės. Ir grindys tokios švarios, sakytum, miestelyje nėra 

purvo ir niekada nelyja. Visą dieną ponas Trinkūnas žval-

gosi po miestelį, jo apylinkes, o išvydęs ką nors neaiškaus 

stveria nuo stalo žiūronus.

Nemanykite, kad jo darbas toks paprastas. Pono Trin-

kūno dėka buvo išsaugota kelios dešimtys pastatų, nes gais-

rininkai suspėdavo nurūkti prie jų vos ugniai įsiplieskus. Jis 

padėjo išgelbėti ne vieną vėjo nuneštą žvejų valtį, o nukly-

dusių ir surastų gyvulių skaičiaus niekas dabar nė neatsime-

na. Jų labai daug.

Taigi, gegužės pirmosios rytą ponas Trinkūnas, kaip 

visada, budėjo savo bokšte. Žinoma, jis matė batsiuvį ir 

bulvių sodinti nudardėjusį mokyklos ūkvedį. Suskaičiavo, 

kiek sykių miestelyje giedojo gaidžiai, patikrino, kurion pa-

balėn nuskrido varliauti gandras. 

Ponas Trinkūnas, žinoma, matė atvažiavusį automobi-

lį, iš miestelio aikštės įsukusį į kiemą, ir viską žinojo apie 

jame sėdėjusius žmones. Tačiau nežinojo, kad tądien prasi-

dėjo nepaprasta tos vasaros istorija.
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• • •

Gegužės pirmąją dar nelauk šilumos – kai tėtė atrakino 

spyną ir atvėrė duris, jiems į veidus papūtė šaltas skersvėjis. 

– Vaje, – atšlijo mama. – Kaip nejauku. Sakiau, dar 

anksti, dar...

– Pats laikas, – lyg jos neišgirdęs ramiai atsakė tėtė. – 

Štai atidarysim langus, pakursim krosnį ir priešpiečiais tu-

rėsim jaukius namus.

Kaip tėtė sakė, taip ir buvo – iš pradžių kaminas rūko, 

dūmai virto trobos vidun, tačiau greitai viskas tiko net ma-

mai. Nuo palangių nušlavę muses, nubraukę grindis, jie ati-

traukė užuolaidas ir sėdosi pietauti.

– Vėl namuos... – ilgai kažką galvojęs pasakė tėtė. – 

Niekada negalėčiau jų prarasti. Tik įsivaizduokit, šitomis 

grindimis aš mažas ropinėjau...

– Tu vėl savo, – papriekaištavo mama, tačiau tėtės tas 

visai nepaveikė.

– Kai kartą palei langą... pala, atrodo – va tenai, įlūžo 

supuvusi grindų lenta, tėtė nutarė pakeisti grindis visuose 

namuose. Tai bent buvo džiaugsmo: visur po kojomis tik 

rąstai, sudužusios plytos. Mano lova stovėjo kampe ant 
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smėlio krūvos, ir aš bet kada galėjau kapstytis ir statyti pilis. 

O paskui vėl šliauždavau į lovą...

– Tai gal prieš tai nors rankas nusiplaudavai? Ar taip 

ir augai murzius? – mama visada randa kur įterpti kandų 

žodį. Ji augo dulkinoje miesto gatvėje, kuri iki šiol jai yra 

pati gražiausia pasaulyje.

– Kokias rankas... – numojo tėtė. – Rankoms laiko ne 

visada lieka, kai dirbi ką nors rimta. Ar tiesą sakau?

Paskutiniai žodžiai buvo skirti dukrai, kuri visą laiką 

tylėjo ir po stalu mataravo kojomis. 

– Žinoma, tiesą, – burbtelėjo ji. – Ačiū už pietus, jau 

lėksiu.

– Lėk lėk... – tėtė pasiėmė pjūklą ir susiruošė į sodą.

Mama toliau graibė voratinklius ir šlavinėjo pakampes. 

Ilgai tylėję kaimo namai vėl ėmė alsuoti gyvybe.

• • •

Per žiemą ir pusę pavasario kieme niekas nepasikei- 

tė – po senosios obels šaka kabo vienišos sūpynės, prie šu-

linio ant trinkos stovi kibiras. Keisčiausiai atrodo ant kū-

dros lieptelio tupinti raina katė – pernai rudenį, atsisveikin-
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dami su sodyba, jie paliko ją toje pačioje vietoje. Negi gali  

taip būti?

Po obelimis susmegusios lapų, sugrėbtų dar pernai, 

krūvos, o visa pievelė banguoja kurmių išverstos žemės 

kauburėliais. Tėtė tuos eibininkus vadina pasiutėliais ir 

žada kada nors imtis tokių priemonių, nuo kurių jie lėks 

strimgalviais. Juokas ima pagalvojus, kaip kurmiai gali vers-

tis strimgalviais ir lėkti. Tačiau kas ten supaisys tėtės išmo-

nes – jis daug ką moka. Štai, kad nereikėtų žiūrėti į gretima-

me sode kiurksantį apleistą namą, tvorą sukalė taip, jog pro 

ją visai nieko nematyti. O tvora ne aklina, pro jos plyšius 

landžioja katės.

Tačiau tėtė nežino, kad pralenda ir dar kai kas. Tam 

tereikia nepastebėtam užeiti už pirties kampo, pirštais iš-

traukti apatinę vienos lentos vinį – ir kelias laisvas. Įdomu, 

ar niekas nesurado šio tako ir neįkalė naujos vinies?

Iš savo bokšto ponas Trinkūnas matė viską: palinga-

vo galvą regėdamas nenorintį rūkti trobos kaminą, paskui 

pritariamai linktelėjo, kai jis lyg ugnikalnis aukštyn pūs-

telėjo dūmų stulpą. Pro jo akis nepraslydo niekas – nei 

karučiu lapus vežantis vyras, nei po kiemą straksinti bal-

taplaukė mergaitė. Net katė, tupinti ant kūdros lieptelio, 
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atrodė lyg būtina šių namų dalis. „Viskas gerai...“ – ponas 

Trinkūnas nusigręžė į kitą miestelio pusę ir ėmė žval- 

gytis ten.

Kai tėtė prisikrovė pilną karutį pernykščių lapų ir švil-

paudamas išdardėjo pro vartus, mergaitė skubiai nėrė už 

pirties, pritūpusi pirštais ištraukė vinį ir pro tvoroje atsi-

vėrusį plyšį smuko kiton pusėn. Atsargiai grąžinusi lentą į 

vietą, susigūžė už serbentų krūmo ir apsidairė.

Viskas čia – kaip buvę. Tos pačios kerpėtos obelys, 

sena pasvirusi tuja, nuo kurios sklinda negeras kvapas, dar 

kažkokie spygliuoti krūmai. Labiausiai pasikeitė senasis na-

mas: ant žemės mėtėsi raudonos plytos – pakėlusi akis ji 

pamatė, kad žiemą subyrėjo kaminas. Namo durys tabala-

vo ant suklypusio vyrio ir buvo praviros, o vienas langų, iš 

vidaus užkaltų lentomis, nejaukiai žiojėjo. Tokie būna tik 

vaiduoklių namai. Brrr... 

Atsargiai pastūmusi lentą, ji grįžo į savo kiemą, pritvir-

tino išklibintą vinį ir nusivaliusi rankas nustraksėjo prie kū-

dros. Įdomu, ką ten veikia toji katė?
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• • •

Šeštą valandą vakaro ponas Trinkūnas paskutinį kartą 

apmetė akimis miestelį, pro žiūronus ilgai žvalgėsi po ežero 

pakrantes ir tolimą kaimą. Visur buvo ramu, todėl jis pasi-

ėmė pintinėlę, kurioje kas rytą atsinešdavo sumuštinių, ir 

švariais nublizgintais bokšto laiptais ėmė leistis žemyn.

Tuo metu ne tik jis susiruošė į namus – paskutinę pa-

kulnę baigė kalti batsiuvys, skirstėsi kaimo aikštėj visą po-

pietę kamuolį gainiojęs vaikų pulkelis ir grindiniu nudardė-

jo Gaulios vežimas. 

Visą popietę tvarkęsis kieme tėtė iš pastogės ištraukė 

kepsninę, pastatė ją kiemo vidury ir prikrovė malkų. 

– Tuoj bus smagu, – pamerkė dukrai ir ėmėsi kurti 

ugnį. 

– Jūs ką, namus supleškinti norite? – prasivėrė durys ir 

kieme pasirodė vandens kibiru nešina mama. – Irgi man –  

pečkuriai... jeigu kas atsitiktų, jūs net vandens neturite.

– Vandens ana – pilna kūdra! – nusijuokė tėtė. – Baik 

darbus, geriau eikš į ugnį pažiūrėti.

Smagu taip visiems kartu prie laužo. Ko gero, kažkada 

taip aplink ugnį sėdėdavo ir į ją žiūrėdavo mūsų protėviai. 
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Jiems buvo šilta, apšviestas ratas apibrėžė saugią erdvę, bet 

toliau juodavo nežinoma baugi naktis. Atsigręžusi tamson 

mergaitė išvydo nepermatomą juodumą. Užsimerkė, kad 

akys priprastų, atsimerkė ir... Tai truko vos akimirką – prie 

vartų sušmėžavo šviesi dėmė ir išnyko. Ji dar sykį užsimer-

kė, atsimerkė ir papurtė galvą – ne, nieko ten nėra. Jokios 

dėmės...

– Kažkada indėnai taip perduodavo signalus, – tėtė 

visada žino, ką pasakoti. – Jie užkurdavo ugnį, ir aukš-

tai kylanti liepsna jų tolimiems kaimynams praneš- 

davo apie...

– O jeigu malkos būdavo šlapios? Jeigu dūmus šalin 

nešdavo vėjas? Ką tada tie kaimynai galėjo pagalvoti? – ma-

mai tėtės pasakojimas nedarė įspūdžio. – Juk galėjo taip 

būti?

– Galėjo, – tėtė pasitrynė nuo ugnies įkaitusią kaktą. – 

Tačiau jie tikriausiai turėdavo ir sausų malkų...

Kol tėtė su mama nesusitarė dėl indėnų ugnies, mer-

gaitė žengė į tamsą, pirštų galais pritykino prie kiemo vartų 

ir apsižvalgė. Nors jau tikra naktis, tačiau šviesos atšvaituo-

se buvo gerai matyti vartų kablys, mažųjų vartelių kabliu-

kas ir... už vartelių užkišta popieriaus skiautė. Mergaitė pa-
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silenkė, atsargiai ištraukė sulankstytą lapą ir skubiai įsikišo 

švarkelio kišenėn. 

– Ar nebijai? Eikš, eikš prie ugnies! – mama tik dabar 

jos pasigedo. – Ką ten pamatei?

– Nieko, – ji mostelėjo ranka. – Vartelius užkabinau ir 

tiek. Tai kaip ten su tais indėnų ženklais?

Laužo anglys žioravo dar ilgai, o kai puota baigė-

si, tėtė mamos atneštą vandens kibirą užpylė ant nuo-

dėgulių – taip saugiau, ir visi patraukė vidun. Diena bu- 

vo ilga...

• • •

Troba nebuvo tokia jauki kaip dieną. Tik virtuvėje, 

kur mama kūreno krosnį, tvyrojo šiluma. O galinis namo 

kambarys, kuriame ji visada gyvena ir miega, tėtės žodžiais, 

yra tikra ledaunė. „Kas ta ledaunė?..“ – mergaitė patraukia 

pečiais ir žvalgosi po nejaukią patalpą. 

Braukia pirštu per dulkėtą stalą, išvedžioja savo var-

dą, nupiešia ovalą ir kiek pagalvojusi vietoj žmogaus veido 

brūkšteli ausų trikampius, akis ir ūsus – štai linksmas kati-

nas. Pala... Mergaitė ima skubiai naršyti po švarkelio kiše-
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nes, pagaliau užčiuopia vartelių plyšy rastą popieriuką. Kas 

tai? Laiškas?

Skubiai nusirengusi neria po patalais – kaip šalta! Už-

siklojusi ilgai kvėpuoja, kol pagaliau ima jausti malonų sto-

ros pūkinės antklodės prisilietimą. Tai kas gi tame laiške?

Pasiėmusi mobilųjį telefoną įjungia žibintuvėlį, delnu 

išlygina popierėlį ir išplečia akis. Hmmm... Tai bent laiš- 

kas – nė vienos raidės, net kablelių ir taškų nėra. Jį per-

skaityti būtų paprasta, nes iš viso tėra trys ženklai. Vienas 

ženklas šiek tiek panašus į koją – laiško autorius galėjo ir 

labiau pasistengti... Koja – vadinasi, eiti, ateiti. Kitas ženk- 

las – lankas su aukščiausioje vietoje pavaizduota saule. 

Kada ta saulė būna aukščiausiai? Nieko, tėtė pasakys. Tre-

čias ženklas – tulpė. Negali būti – laiško siuntėjas rašo, kad 

tulpės pražysta tada, kai saulė būna aukščiausiai? Gal ir taip, 

kas tas tulpes žino. Tačiau ar tikrai indėnai apie tai rašė laiš-

kuose? 

Paslėpusi laišką po pagalve, ji išjungia telefoną ir įsi-

klauso: tylu tylu. Ne, va pelė kažkur nubėgo... Kažkur ma-

šina nuburzgė. Kodėl viena? Aaa, ji ne mieste, ji – tėčio tė-

viškėje. Kažkada jos tėtė čia kapstėsi smėly. Net nesitiki... 

labanakt.
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