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1 skyrius

Pasaulinis karas ir žagsulys

naktį osle snigo. Didžiuliai, balčiausi sniego kąs
niai dribo iš dangaus ant stogų, gatvių ir parkų. Orų 
pranešimuose greičiausiai buvo užsiminta, kad snie
go dribsniai – ne kas kita, o debesyse sušalęs lietus, 
bet tiesa ta, kad niekas nebuvo dėl to tikras. Sniego 
dribsniai galėjo kristi, tarkim, iš mėnulio, kuris ret
sykiais kyšodavo pro plyšį debesyse ir skleisdavo virš 
miegančio miesto magišką šviesą. Nuklojęs asfaltą 
priešais rotušę, sniegas greitai tirpo ir nubėgdavo į 
artimiausią kanalizacijos šulinį, pro angas žemyn ir 
suvarvėdavo į vamzdžius, o paskui ir į vamzdyną, 
išraizgytą giliai po visu Oslu.

Niekas tiksliai nežino, kas ten, kanalizacijos 
pasaulyje, dedasi, bet jeigu būdamas kvailas drą
suolis šią šaltą gruodžio naktį ten nušoktum ir 
tylėtum sulaikęs kvapą, gal ir išgirstum vieną ar 
kitą keistą garsą. Lašančio vandens, gurguliuojančių 
nuotekų, šmirinėjančių žiurkių, kvarkiančių varlių. 
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O jeigu tu tikras nelaimėlis – išgirstum dar ir 
sugirgždant milžiniškus anakondos žandikaulius, 
atsiveriant dideliems lyg plaukimo ratas nasrams, 
paskui seilėtekio garsą ir ausis apkurtinantį susi
čiaupiančių nasrų kaukštelėjimą. Jau tada tai tikrai 
būtum nurimęs, mano nelaimėli drauge. Bet kadangi 
nesi toks nelaimėlis, šiąnakt išgirsi kitokius garsus. 
Garsus, kurie tave nustebins. Metalinės vaflinės, 
kuri taukšteli uždaroma, spragsinčio lydomo sviesto, 
garsiai murmančių balsų, vėl atidaromos vaflinės. 
O tada – tyliai žiaumojant.

Pagaliau snigti liovėsi, žmonės Osle kėlėsi 
pasitikti naujos dienos ir tamsoje keliavo į darbą 
ir mokyklas. Ir tik poniai Strubei pasakojant 
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mokiniams apie pasaulinį karą iš už kalvos 
pagaliau ėmė vogčiomis žvilgčioti vėl pramiegojusi 
ir pablyškusi žiemos saulė.

Liza sėdėjo suole ir žvelgė į lentą. Ponia Strubė joje 
buvo užrašiusi: PASAULINI KARAS. Ji bus pamir
šusi raidę S. Turėtų būti PASAULINIS KARAS. Šitai 
Lizą sunervino, nes ji troško, kad žodžiai būtų ra
šomi taisyklingai. Dėl to mergaitė niekaip nepajėgė 
susikaupti ir klausytis, ką pasakoja ponia Strubė. 
O toji pasakojo, kaip 1940 metais Norvegiją užpuolė 
vokiečiai ir kaip keletas didvyrių taip juos patvarkė, 
kad norvegai laimėjo karą ir galėjo giedoti: „Pergalė 
mūsų, mes laimėjom, pergalė mūsų.“

– O ką veikė kiti?
– Mes keliame ranką, Biule, kai norime ko nors 

paklausti! – subarė ponia Strubė.
– Tiesa, ir jūs ją iškeliate. Bet dėl to nesulaukiate 

geresnių atsakymų, – nepasidavė mažasis berniu
kas. – Manasis būdas, ponia Strube, tiesiog pasičiup
ti žodį... – Raudonplaukis ir strazdanomis apsipylęs 
Biulė pakėlė rankelę į orą ir nuskynė nematomą 
obuolį. – Šitaip! Pagriebti žodį, jį palaikyti, suteikti 
jam savosios jėgos, sparnus ir paleisti jums...

Ponia Strubė palenkė galvą ir išsproginusi akis 
žvelgė pro akinius, šie dar per centimetrą pasislinko 
ant jos ir taip ilgos nosies. Liza jau išsigando pa
mačiusi, kad mokytoja pakėlė ranką savo garsiajam 
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smūgiui į suolą. Ponios Strubės delno smūgio į puši
nę lentą garsas būdavo pribloškiantis. Buvo kalbama, 
kad jis priverčia vyrus pravirkti, o mamas šaukti 
„mama!“. Liza stengėsi prisiminti, ar tik ne Biulė bus 
šitai sakęs, vadinasi, šimtu procentų negali tuo tikėti.



– O ką darė ne didvyriai? – pakartojo klausimą 
Biulė. – Atsakykite, miela mokytoja, jeigu tik jūsų 
grožis nenustelbia jūsų žinių. Atsakykite ir leiskite 
mums gerti iš sklidinos žinių taurės.

Ponia Strubė nuleido ranką ir atsiduso. Lizai 
pasirodė, kad griežtą mokytojos išraišką suvirpino 
lūpų kampučiai. Ponia Strubė buvo ne iš tų, kurios 
perdėtai šypsosi ar kitaip žaidžia mimika.

– Kiti norvegai, kurie per karą anaiptol nesielgė 
didvyriškai... – mokytoja patylėjo, – ech, jie džiūgavo.

– Džiūgavo?
– Jie džiūgavo dėl didvyrių. Ir dėl karaliaus, 

pasitraukusio į Londoną.
– Ak, tai patys jie nė pirštelio nepajudino, – 

pareiškė Biulė.
– Ne viskas taip paprasta, – atsakė ponia 

Strubė. – Visi negali būti didvyriais.
– O kodėl ne?
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– Kodėl ne ką?
– Kodėl visi negali būti didvyriais? – nenurimo 

Biulė, papurtydamas raudonus kirpčiukus taip, kad 
šie pakilo net pro suolo kraštą.

Stojus tylai Liza galėjo girdėti riksmus ir žagsulį 
klasėje už sienos. Ten dirba naujasis darbų mokyto
jas Gregoras Galvanijus, kurį jie vadina ponu Žagsu
liu, nes susijaudinęs jis ima žagsėti.

– Trulsai! – iš nevilties falcetu cypė Gregoras 
Galvanijus. – Hik! Trymai! Hik!

Liza girdėjo piktavališką Trulso juoką ir tokį pat 
piktavališką jo brolio Trymo juoką, paskui bėgančių 
dvynių žingsnius ir užsitrenkiančias duris.

– Ne visi gimę būti didvyriais, – pasakė ponia 
Strubė. – Daugelis žmonių tenori ramybės ir taikos, 
tvarkyti savo reikalus ir kad kiti jų neskaudintų.

Čia jau visi klasėje liovėsi klausytis ir ėmė spok
soti pro langus. Mat tenai, sniegu užklotame moky
klos kieme, jie išvydo tursenančius Trulsą ir Trymą 
Tranus. Ne itin gražus reginys, nes Trulsas ir Trymas 
gana tuklūs berniukai ir jiems bėgant vienos į kitas 
garsiai trynėsi kelnių klešnės. Bet juos besivejantis 
vyras atrodė dar kerėpliškiau. Ponas Žagsulys lin
gavo susikūprinęs, klišindamas su šlepetėmis, kaip 
gremėzdiškas briedis, nutviekstas rytmečio saulės. 
O lingavo ir kūprinosi ponas Žagsulys greičiausiai 
dėl vienintelės priežasties – prie jo kelnių užpakalio 
buvo prisiūta kėdė.



Ponia Strubė pažvelgė pro langą ir liūdnai 
atsidūsėjo.

– Biule, kai kurie žmonės, regis, neturi nė men
kiausios kruopelytės didvyriškumo.

– O kas ten tai kėdei? – tyliai paklausė Biulė.
– Atrodo, lyg būtų prisiūta jam prie kelnių, – 

atsakė Liza ir nusižiovavo. – Pažvelkit, jis 
svirduliuoja ant ledo...

Gregoro Galvanijaus, pravarde Žagsulys, šlepe
tės ėmė slysti ir jis pargriuvo. Tiesiai ant užpakalio. 
O kadangi užpakalis buvo prisiūtas prie kėdės, o 
kėdė – su ratukais, ir dar gerai suteptais, o mokyklos 
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kiemas driekėsi iki nuokalnės ir Pabūklų upeliuko 
apačioje, tai ponas Žagsulys staiga pasijuto kaip ne 
savo noru nuokalne ant biuro kėdės, įgaunančios vis 
didesnį pagreitį, važiuojantis keleivis.

– Gerasis Dieve! – suriko persigandusi ponia 
Strubė, suvokusi, kad jos kolega skuba pasitikti 
pasaulio pabaigos – arba bent jau į mokyklos 
kiemo galą.

Stojo tokia tyla, kad net klasėje buvo girdėti dar
dantys ledu kėdės ratukai, besitrinančios šlepetės, 
beviltiškai mėginant stabdyti, ir kaip niekad karšt
ligiškas žagsulys. Ir staiga kėdė su darbų mokytoju 
įlėkė į sniego pusnį kiemo gale. Pusnis kaipmat išga
ravo, nes visas sniegas pakilo į orą. Kėdė ir Gregoras 
Galvanijus dingo be pėdsakų.

– Žmogus už borto! – sugriaudėjo Biulė, užlipo 
ant suolo ir nušokavo nuo vieno suolo ant kito prie 
durų.

Visi puolė jam iš paskos, taip pat ponia Strubė. 
Ir nespėjus suskaičiuoti nė iki trijų į kiemą jau 
buvo išvirtę visi, išskyrus Lizą. Ji stovėjo prie lentos 
su kreida rankoje ir tarp raidžių I ir K parašė S. 
PASAULINIS KARAS. Šitaip. O tada ir ji išpuolė 
į kiemą.

Šalia sniego pusnies ponia Strubė su kolega moky
toju bandė išlaisvinti Gregorą Galvanijų, tebesėdintį 
ant kėdės.
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– Kaip ten viskas buvo, Gregorai? – susirūpino 
ponia Strubė.

– Hik! – žagsėjo Gregoras. – Aš apakau!
– Tikrai ne, – ramino jį ponia Strubė ir įkišo 

pirštą už akinių stiklų, norėdama juos nuvalyti. – 
Štai taip...

Galvanijus suglumęs sumirksėjo ir išraudo, pa
matęs ją šalia.

– O, laba diena, ponia Strube! Hik!
– Daug triukšmo dėl nieko, – pasakė Liza Biulei, 

kuris visuomet būdavo pirmas įvykių sūkuryje, o da
bar baltutėlis nuo Galvanijaus pakelto į orą sniego.

Biulė tylėdamas žvelgė į Pabūklų upelį.
– Ar kas nutiko? – pasmalsavo Liza.
– Prieš eidamas pas jus mačiau kažin ką tenai, 

apačioje. Visą aplipusį sniegu.
– Aplipusį ką?
– Tai kad nežinau. Sniegui ištirpus nieko nebeliko.
Liza atsiduso.
– Reikia ką nors daryti dėl tavo perdėtos vaiz

duotės, Biule. Galbūt daktaras Proktoras ką nors iš
rastų pernelyg lakiai vaizduotei sumažinti.

Biulė mirksėdamas nuo vokų nusikratė sniegą ir 
čiupo jai už rankos.

– Eime!
– Biule...
– Eime, – pakartojo Biulė ir timptelėjo už pūki

nės striukės užtrauktuko.



– Vidurys pamokos!
Bet Biulė laikėsi savo. Jis jau buvo panardęs po 

sniegą, o dabar ėmė slysti ant pilvo pašlaite apledėju
sio upelio pusėn.

– Biule! – šaukė Liza, klampodama paskui. – Ne
valia eiti prie upelio!

Biulė, jau atsistojęs, džiūgaudamas rodė kažką 
sniege.

– Kas čia? – paklausė Liza, priėjusi arčiau.
– Pėdsakai, – atsakė Biulė. – Įsispaudusios pėdos.
Liza pamatė beveik vienodus gilius pėdsakus 

sniege. Jie vedė per upelį, ant kurio ledo buvo men
kas sniego sluoksnis.

– Kažkas perėjo upelį, – tarė Liza. – Na ir kas?
– Pažvelk į pėdsakus, – pasakė Biulė. – Juk jie ne 

žvėries?
Liza prisiminė, kokių gyvūnų pėdsakus jie matę 

per gamtos pamokas. Letenų, nagų, varnų pėdelių. 
Šie pėdsakai nė į vienus iš anų nepanėšėjo. Ji linkte
lėjo pritardama draugui.

– Ir čia ne aulinių, ne batelių pėdsakai, – tarė 
Biulė. – Mistika...

Jis ėmė žvalgytis pėdsakų ant ledo.
– Pala! – šaukė Liza. – O jeigu ledas...



Tačiau Biulė nesiklausė. Saugiai perėjęs į kitą 
krantą paklausė:

– Tai ateini?
– Jeigu ledas išlaiko tave, nebūtinai išlaikys 

mane, – sušnibždėjo Liza, baimindamasi, kad ponia 
Strubė pamatys juos iš mokyklos kiemo.

– Ei! – ragino Biulė.
Liza parodė į ledą.
Biulė pabaksnojo sau į galvą.
– Pasitelk riešuto dydžio smegenėles! Pažvelk 

į pėdsakus! Tas, kas čia ėjo, kur kas didesnis už tave 
ir mane kartu sudėjus!

Lizai nepatikdavo, kai Biulė vaidindavo  
esąs už ją protingesnis.  
Ji piktai patrepsėjo  
sniege.  


