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4 skyrius

Naujokas ponios  
 
Strubės klasėje

nors lauke čiulbėjo paukščiai ir švietė saulutė, 
klasėje buvo mirtina tyla. Ponia Strubė stumtelėjo 
akinius ant neįtikimai ilgos nosies žemyn ir pažvelgė 
į naujoką.

– Vadinasi, tu ir esi Biulė? – lėtai paklausė gergž
džiančiu balsu.

– Taip, ir ką man pasakysite? – atsakė Biulė.
Keletas vaikų nusijuokė, bet ponia Strubė pliaukšte

lėjo liūdnai pagarsėjusiu savo delnu per suolo viršų, ir 
akimirksniu vėl stojo mirtina tyla.

– Ar malonėtum pasirodyti? – sudžeržgė jos bal
sas. – Vos įžiūriu tave suole.

– Atsiprašau, ponia Strube, bet aš tikrų tikriausiai 
sėdžiu. Bėda ta, kaip pati matote, kad esu itin mažo 
ūgio, – paaiškino Biulė.

Vaikai ėmė juoktis dar smarkiau.
– Tylos! – sugriaudėjo ponia Strubė. Ji dar tolėliau 

pastūmė akinius, o šitai galėjo daryti drąsiai, nes nosis 
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tikrai buvo ilgų ilgiausia. – Kadangi esi naujokas, galbūt 
būsi toks draugiškas ir truputėlį mums papasakosi apie 
save, ponaiti Biule?

Biulė apsidairė.
– Naujokas? – perklausė jis. – Aš ne naujokas. Jei 

paklaustumėt manęs, tai jūs čia visi naujokai. Išskyrus 
Lizą, ją vakar jau buvau sutikęs.

Visi atsisuko į Lizą, o šiai norėjosi prasmegti skra
džiai žemę.

– Be to, man dešimt metų, – kalbėjo Biulė. – Taigi, 
jeigu, tarkim, būčiau batų pora, būčiau nebe naujas, o 
senas. Senelis turėjo mišrūną, kai tas sulaukė dešimties 
metų, atidavė jį į nukaršusių šunų prieglaudą.

Ponia Strubė nė nebemėgino tildyti pasitikėjimo 
nekeliančio juoko, tik susimąsčiusi žiūrėjo į Biulę, kol 
juokas nurimo.

– Gana juokdario vaidinimo, ponaiti Biule, – pasa
kė ji, ir plonomis jos lūpomis nuslinko šypsnys. – Ka
dangi tamsta nedidukas, kai kalbi, siūlau atsistoti ant 
suolo.

Jos nuostabai, Biulės nereikėjo prašyti du kartus. Jis 
užšoko ant suolo ir pasitempė kelnių petnešas aukštyn.

– Gyvenu Pabūklų gatvėje kartu su seserimi ir 
mama. Mes esame gyvenę visose Norvegijos apskrityse 
ir dar poroje, nepriklausančių Norvegijai. Tiesą sakant, 
ledynmečiu jos priklausė Norvegijai, bet kai ledynas 
ėmė tirpti, atskilo didžiulės lytys ir nuplaukė per van
denyną. Viena jų dabar vadinasi Amerika. O ten jau 
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niekas nebežino, kad gyvena ant ledo lyties, kuri iš tiesų 
yra Norvegijos apskritis.

– Ponaiti Biule, – nutraukė jį ponia Strubė. – Pasa
kok tik pačius svarbiausius dalykus. Ačiū.

– Visų svarbiausia yra trimituoti orkestre per Gegu
žės septynioliktosios šventę. Nes pūsti trimitą – tas pat, 
kaip bučiuoti moterį į lūpas. Ar kas nors man galėtų 
pasakyti, kur rasti artimiausią orkestrą?

Visi mokiniai klasėje sėdėjo išsižioję ir tik spok
sojo į jį.
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– O taip, vos neužmiršau, – prisipažino Biulė. – 
Vakar lankiausi vietelėje, kur buvo padarytas vienas 
didžiausių šių laikų atradimų. Išradėjas – daktaras Prok
toras, o aš buvau paskirtas jo asistentu. Išradimą pava
dinome daktaro Proktoro bez...

– Pakaks! – sušuko ponia Strubė. – Gali sėstis, po
naiti Biule.

Visą pamoką ponia Strubė pasakojo, kodėl mes 
švenčiame Gegužės septynioliktąją. Tačiau niekas iš kla
sės, nors ir spengė mirtina tyla, jos nesiklausė. Vaikai 
sėdėjo įbedę akis į mažutėlį Biulę, vos įžiūrimą iš po 
suolo. O paskui nuaidėjo skambutis.

Per pertrauką Biulė stebėjo vaikus, žaidžiančius liesty
nes ir šokinėjančius į klases. Jis dirstelėjo į Lizą, ji irgi 
stovėjo viena nuošaliau. Biulė jau buvo beeinąs prie jos, 
bet staiga priešais jį išdygo du aukšti berniukai trumpai 
apkirptomis statinaitės pavidalo galvomis ir pastojo ke
lią. Biulė numanė, kas jo laukia. Ne pirmą kartą atėjo į 
naują mokyklą.

– Labas, mažiau, – tarė vienas.
– Sveiki, milžinai, klajojantys po žemę sunkiais 

žingsniais ir uždengiantys saulę, – išpyškino Biulė, ne
pakeldamas akių aukštyn.

– Ką? – išsižiojo pasisveikinęs berniukas.
– Nieko, pėdsekiai, – atsakė Biulė.
– Tu naujokas, – prakalbo ir antrasis berniukas.
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– Ir kas? – ramiai paklausė Biulė. Nors jau beveik 
žinojo atsakymą į savo klausimą.

– Esi naujokas, vadinasi, turi būti pakrikštytas 
geriamojo vandens fontanėlyje, – paaiškino pirmasis 
berniukas.

– Ir kodėl gi? – dar ramiau paklausė Biulė. 
Ir į šį klausimą atsakymą jis žinojo.
Pastojęs kelią berniukas gūžtelėjo pečiais.
– Nes... nes, – lemeno jis, kol sugalvojo kodėl. 
O tada visi trys – abudu berniukai ir Biulė – choru 

pabaigė:
– NES TAIP REIKIA.
Abu berniukai apsidairė, matyt, norėdami būti tikri, 

kad netoliese nematyti mokytojų. Tada didesnis berniu
kas čiupo Biulei už apykaklės ir iškėlė aukštyn. Antrasis 
laikė Biulę už kojų ir šitaip jie ėmė nešti jį iki geriamojo 
vandens fontanėlio mokyklos kiemo viduryje. Biulė ka
bojo tarp jų it tuščias miltų maišas ir spoksojo į baltą 
debesėlį nuostabiai žydrame danguje. Debesėlis ten 
aukštai panėšėjo į nusipenėjusį raganosį. Biulė išgirdo, 
kaip nutraukiami žaidimai, o aplinkui garsiai ir viltin
gai murmėdami spiečiasi vaikai. Jie brovėsi vienas per 
kitą pasirengę užkimšti pirštais skylutes vandeniui gerti, 
kad liktų tik viena stipri srovė, pakylanti net iki dviejų 
metrų. Biulė jautė, kad bus išsviestas į orą ir nuo srovės 
pajus šaltus šiurpuliukus. Kažkas jį ėmė kelti.

– Krikštijam tave... – pradėjo ritualą tas, kuris laikė 
Biulę už kojų.
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– Mažuliu Švaruliu, – pridūrė kitas.
– Nuostabu, Trulsai! – suriko pirmasis.
– Taip, lyg išpraustas pigmėjas.
Jie ėmė taip juoktis, kad Biulė kratėsi aukštyn že

myn. Berniukai jį laikė galva žemyn, ir vandens srovė 
švirkštė tiesiai Biulei į veidą, nosį ir burną. Jis negalėjo 
įkvėpti ir akimirką pamanė, kad jau uždus, o tada  



rankos pakėlė jį aukštyn nuo srovės. Jis apsižvalgė, dirs
telėjo į susispietusius prie fontano vaikus ir Lizą, tebe
stovinčią kitoje mokyklos kiemo pusėje.

– Dar, dar! – šaukė vaikai. 
Biulė atsiduso ir įkvėpė. Ir vėl buvo murkdomas 

vandens srovėje.
Jis nesipriešino ir nepratarė nė žodžio. Tik užsimer

kė ir užsičiaupė. Įsivaizdavo, kad sėdi motorinės senelio 
valties priekyje prie proplėšos, o jūros purslai taško jam 
į veidą. Malonu...



Naujokas ponios Strubės klasėje     |   39

Pagaliau vaikiščiai baigė ritualą, nuleido Biulę že
myn ir nuėjo savais keliais. Šlapi raudoni Biulės plaukai 
buvo prilipę prie galvos, o batuose žliugsėjo. Kiti vaikai 
būriavosi aplinkui ir juokėsi spoksodami į jį, pro petne
šas nusitraukiantį marškinėlius žemyn.

– Palikit fontanėlį ramybėje, – sukomandavo jis.
Visi aplinkui nuščiuvo. Biulė nusišluostė veidą.
– Berlyne, Kurfiurstendame, įrengtas geriamojo van

dens fontanas, o jo srovė pakyla iki dešimties metrų, – 
pasakė jis. – Vienas mano draugelis pamėgino gerti iš 
jo. Srovė išmušė du krūminius dantis, o jis pats prarijo 
kabes. Matėme italą, pamėginęs atsigerti vandens jis 
liko be peruko.

Gręždamas šlapius marškinėlius, Biulė teatrališkai 
padarė pauzę.

– Kažkas teigė, kad tai net ne perukas, o nurauti pa
ties italo plaukai. Aš tada nusprendžiau atsisėsti ant sro
vės. – Biulė pasilenkė į šalį, kad iš ausies išbėgtų vanduo.

– Ir kas nutiko? – neiškentęs paklausė vienas vaikas.
– Na, – tarė Biulė ir, susiėmęs už nosies, pirmiausia 

stipriai išpūtė pro vieną šnervę, paskui – pro kitą.
– Ką jis sako? – paklausė vaikas, stovintis už kitų 

nugarų.
– Ša! – riktelėjo stovintys priekyje.
– Iš taip aukštai, kur sėdėjau, galėjau įžiūrėti Lenkiją 

už šimtų mylių, – kalbėjo Biulė, vis papurtydamas kirp
čiukus, kur kliuvo čiurkšlė. – Galbūt skamba lyg iš fan
tastikos serialo... – Iš užpakalinės kišenės jis išsitraukė 



šukas ir ėmė šukuotis. – Tačiau reikia prisiminti, kad tai 
buvo neįprastai graži diena ir kad ten, piečiau, Europos 
paviršius gana lygus.

Paskui Biulė ėmė skintis kelią per mokinių būrį ir 
nužygiavo tiesiai prie Lizos į kiemo pakraštį.

– Na, – šyptelėjo ši, – ir kaip tau patinka mūsų mo
kykloje?

– Ne taip ir blogai, – atsakė jis. – Dar niekas nepra
vardžiuoja manęs Lėle Biule.

– Čia Trulsas ir Trymas, – paaiškino Liza. – Jie dvy
niai ir gyvena, deja, Pabūklų gatvėje.

Biulė patraukė pečiais.
– Trulsas ir Trymas gyvena visur.
– Ką turi galvoj? – sukluso Liza.
– Visos gatvės turi savuosius trulsus ir trymus. Išsi

kėlęs kur nors kitur, nuo jų nepabėgsi.
Liza susimąstė. Ar gali būti, kad trulsų ir trymų ne

trūksta ir Sarpsborge?
– Ar susiradai naują geriausią draugę? – pasiteiravo 

Biulė.
Liza papurtė galvą. Jiedu stovėjo vienas šalia kito ir 

žiūrėjo į žaidžiančius vaikus, o paskui Liza paklausė:
– Ar tiesa, ką pasakojai apie daktarą Proktorą ir 

išradimą?
– Žinoma, – atsakė Biulė ir kreivai šyptelėjo. – 

Beveik viskas, ką pasakoju, tiesa.
Ir kaip tik tada sučirškė skambutis.


