Pirmas

Orai pasikeit∂ greiçiau, negu sp∂jo pilnatis pereiti ^ delçiå,
kaip ir buvo nusak´s ßlubasis Doveikos piemuo. Jo kaulus
sukino sausg∂la, tai ßnek∂jo geriau uΩ visus kalendorius.
Unkßt∂ jis botagais nuçaiΩyto ßunies balsu, kaleno dantim ir
labai nenoriai trauk∂si nuo lauΩo. Dienå prieß tai jau pagavo sprangiai rykauti k∂kßtas, paßiauß´s plunksnas ir Ωmog¨
prisileisdamas pernelyg arti. Meleta galando geleΩin^ snapå
^ sauså epuß∂s ßakå, vover∂ piktai ßvirkßt∂, Ωerdama ^ akis
skuj¨ Ωvynus, o zuikiai skuto iß tankumyn¨ ^ palaukes.
Dangaus skvernas, uΩkloj´s balkßvå, negyvå tyrelio lygumå, staiga tamsiai drumstai pam∂lo, jog atrod∂ vakaras bΔt¨ ir suot∂mis smelkt¨si iß vis¨ pusi¨ gilyn ^ paçiå mißko
ßird^. Garbanota ir ßirma pelkyn¨ pußeli¨ sriΔtis, neapΩvelgiamai liΔliuojanti iki eΩero ir j^ apsupanti, sußvito ßvieΩiu
Ωalumu, tartum dobil¨ laukas po lietaus. Egl∂s sujudo iß vidaus, iß paßakni¨. Sniegas kniojosi ir çirßk∂ apledij´ spygliai. Drebulys perb∂go mißkå. Jis pasidar∂ trankiai garsus,
atpalaiduojås iß sav´s visa, kå buvo sug∂r´s per ilgus Ωiemos
m∂nesius, kå ßaltis buvo sukal´s akmenine kΔle ^ Ωem´. GriΔvançi¨ medΩi¨ trenksmas ir j¨ sukelto v∂jo ΔΩesys pjov∂si
birΩ∂mis ir skynimais. Ûalios metalin∂s mus∂s balsu zirz∂
pjΔklai, Ωleg∂jo ir viauks∂jo kirviai, ir eigul^ ßaukiançiojo
Δkavimas skard∂jo ilgai, pratisai, lyg skerdΩiaus ragas.
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Neilg trukus lyg tai migla kokia, lyg patsai debesis nusileido iß virßaus. Aptrauk∂ kirtimus ir ^siv∂l∂ tarp medΩi¨.
Pirßtin∂s sudr∂ko, avalyn∂ atsileido ir apßerkßnijusios darbinink¨ nugaros sujuodavo ßlapiais lopais. Smulkut∂ lijundra
buvo jauçiama ant veido.
Ißmaltu Ωiemkeliu, greitomis pratrintu tarp kelm¨ ir atvaß¨, vienas po kito ßliauΩ∂ popiermalki¨ veΩimai. Braßk∂jo
pakinktai, trat∂jo ienos, cyp∂ pavaΩos, uΩ∂jusios ant plikos
ßaknies, ir pliaußk∂jo botagai ir keiksmai ^kandin sekançi¨
veΩ∂j¨. Juos lenk∂ iß prießingos pus∂s tußçiais, skub∂dami
atgal ^ kirtimus, ißvert´ savo krovinius prie up∂s. Jos pakraßçiu, ßiek tiek pakilesniu nuo ledo, rikiavosi neapΩvelgiamos rietuv∂s sukrautos medΩiagos. Iß çia, kiek siek∂ akys,
tyvuliavo neΔΩaug¨ pußeli¨ plotai ir kelmynai, paßiaußti skurdΩiu atΩalynu ir kur ne kur s∂kline pußim. Mißkas trauk∂si
nuo up∂s tokiais plotais, kokius sp∂davo girininkas su gauja
eiguli¨ apmatuoti per vasarå, Ωiemå paguldyti ant ßono iß
vis¨ urkßtyni¨ surankioti kirt∂jai, ir nuplukdyti pavasar^ ^
Melamedo tvenkin^.
– Ei, ei, zimagorai! Pasispauskit! Pasipustykit delnus, ß^vakar bus kå ant danties uΩmesti! – tußçiomis rog∂mis, gulom ant maißo pasidr∂b´s, smarkia risçia pral∂k∂ Δkininkas.
Kirt∂jai netur∂jo kada su pravaΩiuojançiais rietis. Jie gal∂jo nebent nusispjauti ir pagrΔmoti kirkoçiu, jei kuris jau per
daug ∂jo iß tvarkos. Bet keiksmas, kur^ Tilius paleido pav∂jui, buvo skirtas kitam kam. Jis pajuto atsileidus^ apavå ir
m∂gino persukti autus, pasid∂j´s kojå ant kelmo. PadauΩ∂
rankomis kelni¨ kißenes.
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– Peil^ paskolink, Petrai.
– O kur savåj^ d∂jai?
– Neberandu.
– Kai nuleis sniegå, tik nepating∂k paießkoti. Iki tuzino
susirinksi, – atlenk´s geleΩt´ ir senu ^proçiu brΔkßtel∂j´s aßmenis ^ ßlaun^, padav∂ Petras peil^. – Aßtrus. Ne^sipjauk.
Tilius jaut∂, kad yra sekamas jo nevyk´s darbas, ir tai jam
k∂l∂ apmaudå.
– O tu, Petriuk, per daug neßiaußk ßerio su savo batais.
Dar oΩk¨ virßininku apßauks.
– Nagin∂s gerai, kai ßåla – kojai sveikiau. Bet ne kas tokiå
dienå.
– Ûinia, ne kas. Íunies darbas – ßunies ir duona. Ir viskas.
PaΩiΔr∂k, kokios rankos! – kißo Tilius savo letenas, lyg neklaidingå ^rodymå savo ßunißkos buities. Jos buvo taip ißmirkusios, bjauriai susiraukßlijusia oda, kaip atsitinka skalb∂joms, jog net gurgΩd∂jo braukiant vienå ^ kitå.
– UΩtat, kad su pirßtin∂m. Vegi, mano...
– Kam tau pirßtini¨, jei kå tik gimus^ motina meßkos taukais ißtryn∂? N∂ ßalçio, n∂ ßilumos. Nieko tu nebijai.
– Teisyb∂.
– Kas teisyb∂? – nejaukiai kniostel∂jo Tilius. – Ar pasaka
apie meßkå ir jos taukus?
Petras sukukeno tartum eΩys. Jo rankos k∂l∂ pagarbå ir
pasig∂r∂jimå. Neißdribusios ^ plaßtakas, kad gal∂t¨ jomis uΩkloti pus´ stalo, trumpais, storais pirßtais, putnios, lyg patinusios. Jos blizg∂jo nuo sak¨, kietai sudirbtos, sumußtais
delnais, kaip sunkveΩimio padangos. Kå ∂m∂, kå liet∂ tomis
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rankel∂mis, viskas lΔΩo ir trup∂jo. Turint tokius ^nagius, ne
duona – pyragu gali misti. Gyvas Ωarijas grabin∂ja ir visai
neskub∂damas neßa prie pypk∂s. Dar palaiko prispaud´s.
Kalvis ir tai ßalçiau neapsieina su ugnim.
– KaΩin, kiek laiko?
Petras irgi netur∂jo laikrodΩio, o valandå beveik tiksliai
gal∂jo nusakyti, ar bΔt¨ saul∂ta, ar apsiniauk´.
– Piet¨ lauki?
– Ne piet¨, o vakaro.
– Tai dar toli. Toli vakaras, broliuk.
Toli. Dienos jau itin prat^susios. Kai saul∂ ^spindi pro ßakas, sniegas nebeatsilaiko ir pat´Ωta. Ir iß ^kaitusios Ωiev∂s
plyßio ißlenda gerai praΩiemojusi Ωalia mus∂.
Petras patikrino kirvio aßmenis, pasispjaud∂ delnus ir, atidΩiai apved´s akimis egl∂s virßΔn´, ießkojo jos pasvirimo. Ir
ßak¨ ißsid∂stymas, ir v∂jas tur∂jo didel∂s reikßm∂s tinkamam
medΩio nuleidimui. Skiedros burgzdamos skrido ^ ßalis, apt∂kßdamos sniegå, atsimußdamos ^ kitus medΩius, atkandamos lyg pl∂ßriais dantimis nuo kelmo. Jis tvojo be sustojimo, kiekvienå kirt^ palyd∂damas savotißku kv∂ptel∂jimu, ißeinançiu garsu: kha, tartum priduodançiu dar daugiau j∂gos
jo rankoms.
– Kam tok^ gil¨ pakirtimå? Ar vien kirviu ketini nuΩlegenti?
– D∂l to, kad raudonegl∂. Kaip stiklå trupinte trupinu, –
atsak∂ kirt∂jas lygiais kv∂ptel∂jim¨ tarpais, nesul∂tindamas
skaudΩi¨ kirvio smΔgi¨.
Tada prid∂jo skerspjΔklio dantis prie Ωiev∂s. Tilius trauk∂
priklaup´s abiem keliais, persisuk´s ir svyruodamas visu lie18

meniu, Petras stov∂jo kaip sustir´s, kaip ^kastas, perlΔΩ´s pusiau, ißlenkta kupra, nors pjov∂ paçioje paßakn∂je. Tik rankos ßvaist∂si plaçiai ir laisvai. Koks bebΔt¨ medis – åΩuolas,
epuß∂ ar egl∂, kokio bebΔt storio, jeigu tik skerspjΔklis ißneßa, reik∂jo nupjauti vienu prad∂jimu, neatsitraukiant. Tok^ jis
tur∂jo paprot^, nors jaunasis vaip∂si rangydamasis ant sniego
ßlapiais keliais. Ir tai str∂nas vargino ir nugarå smelk∂.
– Tik rankas leisk laisvai. Pats pjΔklas tegul dirba. Èprasi –
nieko, – guod∂ ir mok∂ senasis kirt∂jas.
Ûiema baig∂si, o jis vis dar ne^prato ir nebetik∂jo susilyginti su draugu. Jis skaiçiavo pjΔklo trΔkius. Iki ßimto, ßimto penki¨ deßimt¨. Raudonegl∂ tvirtai laik∂si. Dantys dΩerΩg∂, lyg stiklo ßukes grauΩdami. J^ vargino tas nesibaigiantis
skaitlini¨ did∂jimas. Jis steng∂si atsikratyti keisto ^proçio,
bet skaitlin∂ augo jo mintyse, kartu su rankos judesiu ^kirsdama kaΩkur sekundes, minutes... Petras, jei nelaik∂ pypk∂s
dantyse, tai kramt∂ kok^ Ωabel^ ar skiedrel´. Ir Petras tur∂jo
^prot^. O jis skaiçiavo trΔkius, apneßtas pjuvenomis, atlauΩ´s galvå ir jå kraipydamas, tartum vieno darbo dar bΔt¨
per maΩai. Gerai, jog ßeßtadienis ir poilsio valanda jau çia
pat. Gi Petras, Ωaltys, neparodo, kaip svarbu sulaukti to vakaro. Kantrus ir kietas jis, ir botago kirt^ priimt¨ blakstienomis nesumirkçiodamas. Ta mintis vaikßçiojo nuo vieno
prie kito. Jie galvojo kå tai panaßaus.
– Kå man tas ßeßtadienis?
– Ûmoguti, kaip tu taip? Ar neΩinai, kad Veronika jau narsto silk∂m Ωiaunas?
– Saugokis! PjΔklå trauk!
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Egl∂ brakßtel∂jo, lyg m∂ßlungio suimtas sånarys. Íakomis
nub∂go virpulys, nukr∂sdamas sniego kåsnelius. Stuobrio
vidury, paçioje ßerdyje, trat∂jo, skilo. PjΔvis Ωiojosi, kaip Ωiovaujançio ßunies nasrai. Vyrai ^r∂m∂ rankas, akimis sekdami
medΩio svirimå. PamaΩu jis ^gavo greit^. VirßΔn∂ dangaus
lopinyje nur∂Ω∂ staig¨ brΔkßn^ ir griuvo, lengvai uΩkliudydama kitus medΩius. Nuo j¨ pakilo sniego pΔga, nutvilkdama pav∂jui. Ûalia ir kupli kaip vanta egl∂, dunkstel∂jusi dusliu trenksmu, pan∂r∂ ^ sniegå ir nurimo. Tik drΔtgalys, pora
p∂d¨ pakil´s nuo kelmo, dar siΔbavo, tartum porinio veΩimo rodiklis.
Íakos trΔkte trΔko nuo kamieno ne aßmenim, o pentimi
uΩgautos. Jas vilko gl∂biais ant pribl∂susio lauΩo, ir dΔm¨
kamuoliai muß∂si per Ωaliå ir storå dangå, sukdamiesi ir gr´Ωdamiesi ^ papilkavusiå erçiå, minutei, kitai apsemdami virßΔnes. Tratanti liepsna pl∂ß∂si iß paskos.
– Tai sakai, Veronika jau ruoßia mums uΩkandå? – klastingai merk∂ Petras, rakin∂damas nuΩlebentå pypk´.
– Sukasi vikriai ir vis pro langå, ar nepareina Petras.
– Kå tu niekus...
– Priemen∂j pasitinka, duris atidaro...
– Chu, chu, chu...
– Muilo tuoj kvepiançio nusiprausti. Marßkinius baltus...
– Gera moterait∂, kad jå kur pypkakotis.
– Paçiam tai jau kaip motina.
– Motina motinai nelygu, – Petras uΩsikos∂jo, per giliai
uΩlup´s dΔmå. Nosis visai prisiplojo ir beveik dingo galyb∂je smulki¨ raukßleli¨. – O tau, rodos, jaunoji po ßirdΩia?
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– Per jauna. Ankßtis dar, – numet∂ vaikinas ranka. – Kad
taip Veronika, vyrelis, tai jau kita kalba. Arba, kad ir vyresnioji... Bet ta jau turi tok^ prisiplak∂l^. O ßitoji – vaikas.
Gaila bΔt¨ dar. Paauginti reikia kokius metus.
– Augino, kol nepri∂jo. O paskui jau, kaip su samçiu.
– Pasakos.
– Nu ne. Juk ir tu nesisakytum, jeigu kokios.
– Kas man? O ar ji tikrai, Petrai, tavo gimin∂?
– Kas, ar Veronika? Taigi pusseser∂.
– Hm... Kartais taip lyg ir atrodyt¨. O KaΩdaila sako kå
kita.
– Kå tas greb∂stas ißmano. Neklausyk tu jo.
– Aß klausau tav´s. Ûinai, tokia ten ta giminyst∂. Nuo
pançio radimo, kaip sako pas mus. Visgi kartå ir aß tvirtai
suabejojau. Ir laukiau, kas bus toliau.
Petras nusipurt∂. Íiurm∂l∂s nub∂go nugara ir str∂nomis,
girdint, kå tas çiulba. Ar ten buvo kas, jis neatsimin∂. Bet jei
sako, tai gal? Gal padaugin´s buvo? Nepigu apskaiçiuoti,
par∂jus iß mißko, ar jau uΩtenka, ar dar stiklinait´. O ta stiklinait∂ daΩniausiai ir padaro juok¨. Ißkrinta koks gelΩgal∂lis, ir nebeaißku ant ryto, kas toj vietoj. Migla.
Metro ilgio pagaliais raiΩ∂ nuleistå egl´, krypuodami
prießprießiais, pΔsdami dΔmus vienas kitam ^ akis. Dr∂gm∂
krito iß aukßto, pjuvenos barst∂si ant rank¨. Toliau poßk∂jo
kirviai, su trenksmu griuvo medΩiai, ir tratanti eglißaki¨ liepsna muß∂si keliose vietose.
– Í^vakar n∂ laßo. Pasiimu uΩdarb^ ir namolei. Èkrisiu ^
roges kokio muΩiko ir pav∂Ωys diduma, – svarst∂ pusbalsiu
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Tilius, tempdamas ^kyriå mint^, kaip siΔlå iß susiraizgiusios
sruogos. – Í^vakar turiu bΔt namie pas mamå.
– Geras vaikas.
– Tu, Petrai, vyras rimtas, pagyven´s ir kand´s dant^ ^ visokiå duonå. Ar tau n∂ra taip atsitik´, jog atsikeli rytå ir
niekaip nesusigraibai apie save? Ießkai kelni¨, o pasiimi batus. Eini nusiprausti, o nukrapeni ne ten, kur reikia, o darΩin∂n, sakysim. Ißvirkßçiå megztukå uΩsitrauki ir, bepl∂ßdamas Ωem∂n, visas sagas ißbarstai. Iß pat ryto nesiseka, painioja kaΩin kas tau kojas. Ir tik paskui pradedi atitokti, kad
yra kas tai ne taip. O kas – ir neΩinai. Gal sapnavai, ar kuris
biesas? Bet neatsimeni. Vaizdai susijauk´ tavo galvel∂je lyg
såßlavyne. Nu, pajunti kok^ tai kniet∂jimå paßirdy. Neramumå ar kå... Va ßiandien aß toks, kaip batus ant koj¨ sumain´s. Kruta kaΩin kas, dilina sprandå, nors pasiusk.
– Nebekrut∂s, kai uΩpilsi gerå mierå.
– Aß rimtai, o tu niekus paistai. Jei neißmanai, tai ir tyl∂k.
Sakiau, kad negersiu, tai ir negersiu. Ar nelaikas uΩkåsti?
– Niekas dar neina.
Ech, jei ne mok∂jimo diena, mest¨ darbå ir su ßviesa pareit¨ namo. Ten kas nors yra. Gal motina sirguliuoja ir mini
nesulaukdama. Gal koks laißkas? Arba pakvietimas? Na, ir
kod∂l taip negal∂t¨ bΔti? Pareini ir randi. Praßau, mes tamstå kvieçiame uΩimti vietå... Pasakytum Petrui, tai jis ißjuokt¨. Kokiå vietå? O velniai Ωino. Visaip gali pagalvoti. Pra∂jo
ruduo, ir Ωiema jau baigiasi... Taip savait∂ po savait∂s laukimo, lΔkuriavimo, buvimo lyg parengties stovyje. Ir ^ mißkå
jis at∂jo su slapta, bet tvirta viltimi – padirb∂ti kolei kas.
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Na, dar savait´, dar... Kå reißkia pasimarkstyti po sniegå
tuose metuose Ωinant, kad gali paskui ir nebetekti toki¨ malonum¨? Tik negerai, kad taip ilgai uΩtrunka. Ir tariamieji
malonumai apkarsta. Jau ir Ωiema b∂ga. Bet... kod∂l, sakysime, ßiå savait´ negal∂jo ateiti kokia nors gera Ωinel∂? Net ir
ßiandien pat, tarkime... Ar bΔt¨ kas nepaprasto?
– Pareinu, o ant stalo laißkas. Nepaprastas laißkutis, ypatingas laißkelis. Vokas rudas, be paßto Ωenklo, antspaudais
nudauΩytas. Reißkia: – praßau, ponas, atvykti. Mes laukiame tamstyt∂s, reißkia...
Petras, nelyginant senas Ωvirblis, pelais nepriviliojamas.
Jis netiki ir tik ßaiposi. Kas tavo rankose – tai tavo. O misti
paΩadais, laukti – nuobodu.
– Tugaudis jau treti metai laukia, – vaizdumo d∂lei prid∂jo.
– Jis atleistas. O kai jau kartå pavarytas, tai sunkiau.
– Per daug ponyb∂s.
– Ne apie ponavimå aß kalbu.
– Per daug mokyt¨. Pratryn∂ akis ßluotraΩiu ir nebenori
dirbti. Lengvos duonos ießko. Tik kur visiems ißtekti?
– Kå tu, – susirauk∂ Tilius, bet, neprarasdamas auksin∂s
planavimo nuotaikos, svajojo toliau. – Su manim visai kas
kita. Íiuo metu, kai ^ tavo pragertå galvel´ m∂ginu ^sprausti
gerå mint^, laißkininkas, skirstydamas korespondencijå, vienå
laißkå atideda ^ ßal^. Jis gali bΔti iß Mißk¨ departamento.
Skiria Ωvalgu...
– Ûvalgu? – sukluso Petras.
– Taip. Ar tu mane laikai netinkamu mißk¨ Ωinybai? Tur∂çiau, Ωinoma, susipaΩinti pradΩiai. Dar ir tau darbo parΔ23

pinçiau. Kokiu sand∂lininku. Bet tas reikßm∂s neturi. Gali
ir iß geleΩinkeli¨ ateiti. Bud∂toju skiria. Pasipraktikuoju ir
vaikßtau po peronå raudona kepure, kaip gaidys su skiautere. Arba Paßt¨ valdyba maloniai kvieçia uΩimti vietel´.
Kad ir laißkaneßiu. Vis geriau, negu markstytis iki paΩast¨
pusnyse. Neblogai ir sargu kokioj ^staigoj ar mokykloj. Dykas beveik. Laisvalaikiais eini paupin su meßkere, skaitai
knygas, laviniesi toliau. O ar negali bΔti, kad mane priima
policijon?
– Gali, gali. Matau, kad plaçiai Ωioji.
– Tad gal kå ir nukåsiu.
– Íunißkas amatas.
– Kod∂l? – pak∂l∂ antakius pasakorius.
– Paklausk TugaudΩio.
– Tu apie policijå? Tai jis tur∂t¨ dΩiaugtis, kad j^ atleido,
jeigu ßunies, sakai. Bet ßuniui ne kas, kai jis prie kl∂ties prirakintas. O kai palaidas, tu paimk j^. Dulka laukai, sniegas
rΔksta. Kur sustojo – ten kaulas, kur prikrito – ten nakvyn∂.
Aß kartais nor∂çiau bΔti ßunies, tokio ßunies vietoje. Ne tik
kaimieçio kieme loti, bet ir ^kåsti mokançio. Iß viso – kvailiausias palyginimas.
– Aha, Tugaudis, – svarst∂ toliau Tilius, nesulaukdamas
atgarsio iß draugo. – Keikia tai keikia jis visas tarnybas, o j¨
laukimu tik ir tebegyvena. Kartå pam∂gin´s mat tai kaip
girtuoklis, nors ßleikßtu ant ßirdies, bet nori. Tik ar jis gali
lygintis su geru vyru, na? Ir dar turint tokius paΩym∂jimus?
– Atlik´s karin´ prievol´ jaunesnio puskarininkio laipsniu. Teismo nebaustas. Pavyzdingo elgesio. Drausmingas.
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