
Sveiki a
tvykę į

 Merivete
rio  

viDUriNę
 Mokyklą

Mano pirma diena naujoje mokykloje. Turiu septynis 

naujus sąsiuvinius, sijoną, kurio negaliu pakęsti, ir pilnas 

kelnes baimės.

Mokyklos autobusas girgždėdamas sustoja prie kampo. 

Atsidaro durys ir įlipu. Šiandien aš čia pirmoji. Vairuo

tojas jau važiuoja, o aš vis dar stoviu. Kur sėstis? Niekad 

nebuvau iš tų nevykėlių, kurie grūdasi gale. Bet jei prisėsiu 

kur nors viduryje, šalia gali klestelėti koks nepažįstama

sis. O jei priekyje, tai atrodysiu lyg mažvaikė, bet čia, ko 

gero, mane greičiausiai pastebėtų viena kuri iš draugių, 

jei kartais vis dar norėtų su manimi kalbėtis.

Į autobusą po keturis ar penkis lipa mokiniai. Eidami 

pro šalį visi tie, kurie pradinėje mokykloje buvo mano 

porininkais laboratorijoje ar bičiuliais sporto salėje, 

dabar spokso iš padilbų. Užsimerkiu. Būtent šito ir 

bijojau. Autobusui pajudėjus iš paskutinės stotelės 

aš vienintelė vis dar sėdžiu viena.

Vairuotojas įjungia kitą pavarą, kad perrėplio

tume per kalvas. Variklis žviegia, o berniūkščiai 

gale rikteli kažką nešvankaus. Nežinia kas per

nelyg prisikvėpino. Pamėginu atidaryti langą, 
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bet tas nepasiduoda. Bernas, sėdintis už manęs, išsivynioja 
pusryčius ir sviedžia pakuotę man į pakaušį. Toji atšokusi 
nukrenta ant kelių – nuo šokoladinio Ho-Ho keksiuko.

Pravažiuojam valytojus, kurie piešia naują ženklą virš 
mokyklos vartų. Valdyba nusprendė, kad devizas „Meri
veterio vidurinė – Trojos narsuolių gimtinė“ neatspindi 
mokyklos blaivybės programos, taigi pavertė mus „Mė
lynaisiais Velniais“. Ką gi, geriau velnias, kurį pažįsti, nei 
nepažįstamas „Trojos narsuolis“. Mokyklos spalvos liks 
purpurinė ir pilka. Valdyba nelinkusi taškyti pinigų nau
joms uniformoms.

Vyresniems mokiniams leidžiama trintis koridoriuose 
iki pat skambučio, bet mus, devintokus, suvaro į salę. Iš
kart susiskirstom klanais – Sportininkai, Kaimo Šaunuo
liai, Kvaišos Eruditai, Palaikymo Komandos Šokėjos, Ne
vykėliai, Europos Atliekos, Būsimieji Amerikos Fašistai, 
Kudlotosios, Martos, Kenčiančios Menininkės, Aktorės, 
Gotai, Niektauzos. Aš nepriklausau nė vienam. Paskutines 
rugpjūčio savaites iššvaisčiau žiūrėdama prastus animaci
nius filmukus. Nevaikščiojau po parduotuves, nevažiavau 
prie ežero, nėjau į baseiną, nekėliau telefono ragelio. De
vintą klasę pradedu su nevykusia šukuosena, nevykusiais 
drabužiais, nevykusiu požiūriu. Ir neturiu su kuo sėdėti.

Aš – Atstumtoji.
Nėra prasmės dairytis savo senųjų draugių. Mūsų se

nasis klanas, Pilkosios Pelės, subyrėjo, o šukes prarijo 
konkuruojančios firmos. Nikolė trinasi su Sportininkėmis 
aptarinėdama randus, likusius po vasaros varžybų. Aivė 
dreifuoja tarp Kenčiančių Menininkių ir Aktorių. Ji pa
kankamai stipri asmenybė ir gali patempti du vežimus. 
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Džesika išsikraustė į Nevadą. Ne kažin koks praradimas. 
Ji vis tiek daugiausia draugavo su Aive.

Vaikai už nugaros žvengia taip garsiai, kad suprantu 
juos juokiantis iš manęs. Nieko negaliu sau padaryti. At
sisuku. Tai Reičelė, apsupta mergiočių, vilkinčių tokiais 
skudurais, kurių nė su žiburiu nerasi EastSide prekybos 
centre. Reičelė Brun, mano buvusi geriausia draugė. Spok
so man kažkur pro kairę ausį. Krūtinėje užverda žodžiai. 
Tai mergaitė, kuri kartu su manimi iškentė skautes, mokė 
mane plaukti, viską suprato apie mano tėvus, nesijuokė iš 
mano kambario. Jei visoje galaktikoje ir yra žmogus, ku
riam siaubingai norėčiau papasakoti, kas nutiko, tai Reiče
lė. Net gerklėje sutvinksi.

Jos akys įsminga į manąsias. „Nekenčiu tavęs“, – ištaria be 
garso, vien lūpomis. Nusisuka nuo manęs ir juokiasi su savo 
draugėmis. Prikandu lūpą. Negalvosiu apie tai. Buvo šlykš
tu, bet viskas baigta ir dabar apie tai negalvosiu. Iš lūpos 
sunkiasi kraujas. Skonis visai kaip metalo. Reikėtų prisėsti.

Stoviu pačiame klasės viduryje tarp suolų lyg sužeistas 
zebras iš National Geographic plakato ir dairausi, kur ir 
prie ko čia prisėdus. Artinasi grobuonis – niūrus, spor
tiškas, skusta makaule, ant sprando švilpukas, o jau tas 
sprandas – dar už galvą storesnis. Ko gero, visuomenės 
mokslų mokytojas, pasamdytas mokyti medžioklės.

Sprandas:
– Sėsk.
Čiumpu kėdę. Man šypsosi dar vienas sužeistas zebras. 

Mažiausiai penki kreivi dantys, bet puikūs batai.
– Aš Hetera iš Ohajo, – sako. – Naujokė. O tu?
Nėra kada atsakyti. Šviesos prigęsta ir prasideda ap

mokymas.
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pirmosios dešimt melagysčių, kišamų  
į galvą vidurinėje mokykloje

 1. Mes čia tam, kad jums padėtume.
 2. Iki skambučio dar liks pakankamai laiko kabinetui 

susirasti.
 3. Uniformos privalomos.
 4. Mokyklos teritorijoje rūkyti draudžiama.
 5. Mūsų mokyklos komanda šiais metais laimės taurę.
 6. Tikimės dažniau jus čia matyti.
 7. Konsultantai visada pasirengę jus išklausyti.
 8. Tvarkaraštis sudarytas atsižvelgiant į jūsų poreikius.
 9. Jūsų spintelės kodas slaptas.
 10. Šiuos mokslo metus prisiminsite su malonumu.

Pirmoji pamoka – biologija. Niekaip nerandu kabineto 
ir gaunu pirmąją drausminę nuobaudą už valkiojimąsi ko
ridoriais be leidimo. Be dešimties devynios ryto. Teliko 699 
dienos ir dar septynios pamokos iki mokyklos baigimo.

MūSų Mokytojai GeriaUSi...

Anglų kalbos mokytoja neturi veido. Susivėlę jos plaukai 
krenta iki pečių. Nuo viršugalvio iki ausų juodi, o likę iki 
pat garbanotų galiukų – neoninės apelsino spalvos. Nie
kaip negaliu suprasti, ar ji užkniso savo kirpėją, ar pamažu 
virsta drugeliu monarchu. Pavadinu ją Plaukuosena.

Plaukuosena sugaišta dvidešimt minučių, kol mus su
žymi, nes galvos taip ir nepakelia. Ji taip įbedus nosį į 
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stalą, kad plaukai krenta ant viso veido. Likusį pamokos 
laiką rašo ant lentos ir aiškina vėliavai, kokias knygas 
mums prisieis skaityti. Ji norėtų, kad kasdien rašytume 
dienoraščius, bet pati prisižada jų neskaityti. Įrašau, kad 
ji nenormali.

Visuomenės moksluose irgi reikės rašyti dienoraščius. 
Matyt, mokykla gavo nuolaidą sąsiuviniams. Devintą kar
tą per devynerius metus mokysimės Amerikos istorijos. 
Dar kartą patikrinam sugebėjimą suprasti žemėlapius, 
savaitė vietiniams amerikiečiams, kažkur apie Kolumbo 
dieną – Kristupas Kolumbas, piligrimai per Padėkos die
ną. Kiekvienais metais mums žadama, kad prieisime iki 
mūsų dienų, bet visada įstringam kažkur prie pramonės 
revoliucijos. Septintoje klasėje buvome prisikasę iki Pir
mojo pasaulinio karo – kas galėjo žinoti, kad buvo karas 
su visu pasauliu? Reikėtų daugiau švenčių, kad visuome
nės mokslų mokytojai nepamestų pasakojimo gijos.

Mano visuomenės mokslų mokytojas – Sprandas, tas 
pats vyrukas, kuris įsakė sėstis salėje. Prisimena mane su 
malonumu.

– Nenuleisiu nuo tavęs akių. Į pirmą eilę.
Ir man malonu vėl susitikti. Galvą guldau, kenčia nuo 

potrauminio sindromo. Vietnamas ar Irakas – vienas iš tų 
karų, kuriuos rodo per televizorių.
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DėMeSyS

Po visuomenės mokslų pamokos susirandu spintelę. Spy
nelė kiek stringa, bet atidaryti pavyksta. O paskui neriu į 
srovę tų, kuriems priklauso valgyti per ketvirtą pamoką, ir 
plaukiu link valgyklos.

Aš ne tokia kvaila, kad neščiausi priešpiečius pačią pir
mąją dieną vidurinėje mokykloje. Niekas negali pasakyti, 
kokia priimtina mada įsivyraus. Rudo popieriaus maiše
liai – nuolanki duoklė priemiesčiui ar visiškų apkiautėlių 
atributas? Temperatūrą išlaikantys krepšiai – naujausias 
būdas apsaugoti planetą ar pernelyg rūpestingos mamu
lytės antspaudas? Vienintelė išeitis – pirkti. Be to, tai dar 
viena galimybė pasidairyti draugiško veido arba nuoša
laus kampo.

Karštas patiekalas šiandien – kalakutiena ir iš miltelių 
sumaišyta bulvių košė su padažu, kažkokia susmukusi ža
lia daržovė ir sausainis. Nelabai žinau, kaip užsisakyti ką 
nors kita, taigi tiesiog stumiu padėklą ir leidžiu virtuvės 
pakalikams krauti į jį viską iš eilės. Priešais mane einantis 
dvimetrinis dvyliktokas neištaręs nė žodžio kažkaip suge
ba susirinkti tris mėsainius su sūriu, skrudintų bulvyčių 
ir du šokoladinius keksiukus. Ko gero, tam tikra Morzės 
abėcėlė akimis. Reikės pasidomėti. Paskui Ilgšį Krepšinin
ką einu į valgyklą.

Matau kelias drauges – ar bent jau tas, kurias kadaise lai
kiau draugėmis, – bet jos nusisuka. Greičiau galvok, grei
čiau. Štai prie lango skaito toji naujokė, Hetera. Galima sės
tis prie jos. Arba nuslinkti prie šiukšlių dėžės. Arba tiesiai į 
tą šiukšlių dėžę sukrėsti visus pietus ir drožti lauk pro duris.
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Ilgšis Krepšininkas moja stalui, kur sėdi jo draugai. Na 
žinoma. Krepšinio komanda. Jis pasitinkamas keiksma
žodžiais – keistas sportiškų spuoguotų berniūkščių būdas 
sveikintis. Ilgšis nusišypso ir sviedžia keksiuką. Mėginu jį 
aplenkti.

Šliop! Bulvių su padažu gumulas teškia tiesiai man į 
krūtinę. Visos kalbos valgykloje nutyla ir visi įsispokso, 
mano veidas įsispraudžia jų akių tinklainėse. Aš visam 
laikui liksiu „Toji, kurią pačią pirmąją dieną apmėtė bul
vių koše“. Ilgšis Krepšininkas atsiprašo ir sako dar kažką, 
bet tuo pat metu keturi šimtai žmonių pradeda žvengti, 
o skaityti iš lūpų aš nemoku. Atsikratau padėklo ir puolu 
pro duris.

Iš valgyklos skuodžiu taip greitai, kad jeigu čia būtų 
pasipainiojęs bėgimo treneris, tai būtinai būtų paėmęs 
mane į mokyklos bėgikų komandą. Bet ne, valgykloje budi 
Sprandas. O Sprandui nepatinka merginos, lakstančios 
šimto metrų per dešimt sekundžių greičiu, nebent jos su
gebėtų tai daryti nešinos amerikietiško futbolo kamuoliu.

Sprandas:
– Aha, štai ir vėl tu.
Aš:
– ...
Gal jis suprastų, jei pasakyčiau: „Man reikia išeiti namo 

persirengti“, o gal: „Ar matėt, ką padarė tas asilas?“ Nepa
našu. Taigi nė nebandau išsižioti.

Sprandas:
– Na, ir kurgi susiruošei?
Aš:
– ...
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Lengviau jau patylėti. Užčiaupti srėbtuvę, užsisiūti ir 
viso gero. Visos tos nesąmonės, kurios kišamos per tele
vizorių apie bendravimą ir jausmų išreiškimą, – grynas 
melas. Niekas iš tiesų nenori klausytis, ką tu sakai.

Sprandas pasižymi mane užrašų knygelėje.
– Iš pirmo žvilgsnio supratau, kad su tavim gyvas vargas. 

Mokytojauju čia jau dvidešimt ketverius metus ir supran
tu, kas darosi vaikų galvose, vien iš jų žvilgsnio. Daugiau 
neperspėsiu. Ką tik užsidirbai nuobaudą už vaikščiojimą 
koridoriumi be leidimo.

PrieGlobStiS

Dailės pamoka po priešpiečių bus kaip geras sapnas po 
košmaro. Klasė pačiame pastato gale, su aukštais langais į 
pietų pusę. Sirakjuse nedažnai nušvinta saulė, taigi dailės 
klasėje sugaudoma jos kiek įmanoma daugiau. Čia viešpa
tauja jauki švari netvarka. Grindys nutaškytos persiden
giančiomis dažų dėmėmis, sienos apklijuotos iškankintų 
paauglių ir riebių mažylių eskizais, lentynose pristaty
ta molinių puodynių. O per radiją transliuojama mano 
mėgstamiausia stotis.

Mokytojas Frimanas negražus. Didžiulis persenusio 
skėrio kūnas, lyg kokio cirkininko su kojūkais. Nosis – 
kaip kreditinė kortelė, įkalta tarp akių. Bet mums sueinant 
į klasę jis šypsosi.

Palinkęs prie besisukančio puodo, rankos rudos, 
molinos.
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– Sveiki atvykę į vienintelę pamoką, kur jus mokys išgy
venti, – sako jis. – Sveikinu dailės pamokoje.

Įsitaisau kuo arčiau jo stalo. Šioje pamokoje yra ir Aivė. 
Ji sėdi prie durų. Vis spoksau į ją trokšdama, kad atsisuk
tų. Kai kada tai rodo filmuose – vieni žmonės pajunta kitų 
spoksojimą, atsisuka ir ką nors pasako. Bet arba Aivę saugo 
apsauginis laukas, arba mano lazeriai per silpni. Ji į mane 
neatsisuka. Norėčiau sėdėti greta jos. Ji supranta meną.

Frimanas išjungia žiestuvą ir nė nenusiplovęs rankų 
griebia kreidą. „SIELA“ – užrašo ant lentos. Molis lyg iš
džiūvęs kraujas išmargina žodį drūžėmis.

– Čia jūs galite atrasti savo sielą, jeigu išdrįsite. Čia ga
lėsite paliesti tą savo kampelį, į kurį anksčiau nedrįsdavot 
žiūrėti. Atėję čia neklausinėkite manęs, kaip nupiešti vei
dą. Geriau paklauskite, kaip rasti vėją.

Vogčiomis žvilgteliu sau už nugaros. Antakių telegra
fas dirba visu pajėgumu. Tas tipas keistas. Tikriausiai jis 
tai mato, tikriausiai supranta, ką mes galvojame. Bet kal
ba toliau. Jis sako, kad baigsime mokyklą gerai mokėdami 
rašyti ir skaityti, nes milijonus valandų mokomės rašyti ir 
skaityti. (Galėčiau pasiginčyti.)

Frimanas:
– O kodėl neskyrus laiko menui – tapymui, skulptūrai, 

piešimui anglimi, pastele, aliejumi? Negi žodžiai ir skai
čiai svarbesni už vaizdus? Kas taip nusprendė? Ar algebra 
gali sujaudinti iki ašarų? – (Pakyla kelios rankos, matyt, 
nusprendusiųjų, kad jis laukia atsakymo.) – Ar būtasis 
tęstinis gali išreikšti tai, ką jaučiate širdies gelmėse? Jei 
dabar neišmoksite meno pagrindų, tai niekada neišmok
site kvėpuoti!!!
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Ir taip toliau, ir taip toliau. Kaip abejojantis žodžių pra
sme žmogus, jis pernelyg daug plepa. Užsisvajoju ir grįžtu 
tik tada, kai jis paima milžinišką gaublį, kuriam trūksta 
pusės šiaurės pusrutulio.

– Ar kas nors gali man pasakyti, kas tai? – klausia.
– Gaublys? – pasigirsta balsas iš klasės galo.
Frimanas išverčia akis.
– Gal kokia nors brangi skulptūra, kurią kažkoks mo

kinys paleido iš rankų, o paskui turėjo susimokėti iš savo 
kišenės arba buvo išmestas iš mokyklos? – klausia kitas.

Frimanas atsidūsta.
– Jokios vaizduotės. Kiek jums metų, trylika? Keturio

lika? O jūs jau leidotės, kad jums išmuštų visą kūrybin
gumą! Tai senas gaublys, kurį leisdavau savo dukterims 
spardyti po dirbtuves, kai lyjant lietui negalėdavo žaisti 
lauke. Vieną dieną Dženės koja įsmigo į Teksasą ir Jung
tinės Valstijos nuskendo jūroje. Ir voilà – puiki mintis! 
Šiuo sugadintu gaubliu galima išreikšti tokius stiprius 
įvaizdžius  – galima nupiešti paveikslą, kaip iš tos skylės 
išskrenda žmonės, kaip šuo šlapiu snukiu žiaumoja Alias
ką  – begalės galimybių. Gal net ir per daug, bet jūs irgi 
esate svarbūs ir galite pareikšti savąsias.

A?
– Iš šio gaublio jūs kiekvienas išsitrauksite po popie

rėlį. – Jis apeina klasę, kad kiekvienas iš žemės centro išsi
trauktume po raudoną popieriaus skiautę. – Šiame popie
rėlyje jūs rasite vieną žodį, daikto pavadinimą. Tikiuosi, jis 
jums patiks. Visus mokslo metus jūs praleisite mėginda
mi tą daiktą paversti meno kūriniu. Darysite skulptūras, 
eskizuosite, lipdysite iš papjė mašė, drošite iš medžio. Jei 
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pavyks susitarti su informatikos mokytoju, galėsite pasi
naudoti kompiuterių klase ir kurti kompiuteriu. Bet yra ir 
slapta gudrybė – iki metų pabaigos turėsite sugalvoti, kaip 
priversti savo objektą ką nors pasakyti, išreikšti jausmą ir 
kalbėti kiekvienam, kas tik į jį pažiūrės.

Vienas kitas sudejuoja. O man suvirpa širdis. Nejaugi 
jis iš tiesų leis mums tai padaryti? Būtų pernelyg gerai. Su
stoja prie mano suolo. Sugrūdu ranką į patį gaublio dugną 
ir susižvejoju popierėlį. „Medis“. Medis? Pernelyg lengva. 
Medį išmokau piešti dar antroje klasėje. Ištiesiu ranką no
rėdama išsitraukti antrą popierėlį. Frimanas purto galvą.

– Ajajai, – sako jis. – Ką tik pasirinkai savo likimą, ne
gali jo pakeisti.

Iš po žiestuvo jis ištraukia kibirą molio, kabina po 
kumščio dydžio gabalą ir meta mums visiems iš eilės. Pas
kui pagarsina radiją ir juokiasi.

– Sveikinu pradėjus kelionę.

eSPañol

Ispanų kalbos mokytoja visus metus ketina apsieiti be 
anglų kalbos. Tai ir smagu, ir naudinga – daug lengviau 
nekreipti į ją dėmesio. Ji su mumis bendrauja plačiais 
mostais ir vaidyba. Lyg vestų pamoką šaradomis. Pasako 
sakinį ispaniškai ir prisideda atgalią ranką prie kaktos.

– Jūs karščiuojate! – šaukia kažkas iš klasės. Ji purto gal
vą, kad ne, ir kartoja veiksmą.

– Jūs tuoj apalpsite!
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Ne. Ji išeina į koridorių, paskui įpuola pro duris, suglu
musi ir susirūpinusi. Atsisuka į mus, suvaidina nustebusią, 
o paskui vėl atgalia ranka trinasi kaktą.

– Jūs paklydot!
– Jūs pykstate!
– Pataikėt ne į tą mokyklą!
– Ne į tą šalį!
– Ne į tą planetą!
Ji mėgina dar kartą ir taip trenkia sau kakton, kad net 

šiek tiek susvirduliuoja. Dabar jos kakta jau rausva, kaip ir 
lūpų dažai. Vėl pasipila spėlionės.

– Vis stebitės, kiek daug vaikų susirinko į pamoką!
– Pamiršote, kaip kalbėti ispaniškai!
– Jums skauda galvą!
– Jums įsiskaudės galvą, jei mes taip ir nesusigaudysime!
Netekusi vilties ji parašo sakinį ispanų kalba ant lentos: 

Me sorprende que estoy tan cansada hoy. Niekas nežino, ką 
tai reiškia. Mes nemokam ispaniškai – todėl čia ir sėdim. 
Galų gale kažkokie gudručiai susigaudo pasiimti ispanų–
anglų žodyną. Visą likusį pamokos laiką praleidžiame mė
gindami išversti sakinį. Suskambus skambučiui, jau esame 
sukurpę: „Pavargti diena nustebti.“

NaMų. Darbai.

Šiaip ne taip ištveriu pirmąsias dvi savaites nenusprogusi. 
Hetera iš Ohajo sėdi su manimi per pietus ir skambina pa
sikalbėti apie anglų kalbos namų darbus. Ji gali kalbėti va
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landų valandas. Man tereikia laikyti ragelį ir kartkartėmis 
pritariamai sumykti naršant po internetą. Reičelė ir visi 
kiti, kuriuos pažinojau devynerius metus, vis dar mane 
ignoruoja. Neretai apstumdo koridoriuose. Kelis kartus 
atsitiktinai išmušė knygas iš rankų ir nutrenkė ant grindų. 
Stengiuosi nekreipti į tai dėmesio. Galų gale jiems nusibos.

Iš pradžių mamai visai neblogai sekdavosi gaminti pie
tus ryte ir sukišti į šaldytuvą, bet nujaučiau, kad tai ilgai 
netruks. Parėjusi namo randu raštelį: „Pica 5554892. 
Arbatpinigiais šįkart nesišvaistyk.“ Prie raštelio prisegtas 
dvidešimties dolerių banknotas. Mano šeimoje gera tvar
ka. Mes bendraujame rašteliais ant virtuvės stalo. Aš ra
šau, kai prireikia ko nors mokyklai arba kai noriu šoktelėti 
iki prekybos centro. Jie rašo, kada sugrįš, ir prašydami ką 
nors atitirpinti iš šaldymo kameros. Ką čia bepridursi?

Mamai vėl bėdos su darbuotojais. Mano mama vado
vauja Effert’s – drabužių parduotuvei verslo rajone. Bosas 
siūlė jai parduotuvės skyrių mūsų prekybos centre, bet ji 
atsisakė. Man rodos, jai patinka stebėti žmonių reakciją, 
kai pasisako dirbanti mieste.

– Ar nebijai? – klausia žmonės. – Aš tai jau niekada, už 
jokius pinigus, tenai nedirbčiau.

Mamai patinka daryti tai, ko kiti bijosi. Ji galėtų dirbti 
gyvačių dresuotoja.

Bet dirbant mieste sunkoka susirasti darbuotojų. Kas
dieninės vagystės, prie durų besišlapinantys valkatos ir 
retkarčiais pasirodantys ginkluoti plėšikai atima drąsą 
darbo ieškotojams. Štai pavyzdžiui. Dar tik antra rugsė
jo savaitė, o ji jau galvoja apie Kalėdas. Jai galvoje sukasi 
plastikinės snaigės ir raudonkepuriai Kalėdų seneliai. Jei 
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rugsėjo mėnesį ji nepririnks pakankamai darbuotojų, tai 
prasidėjus atostogų sezonui atsidurs iki kaklo mėšle.

Po trečios dešimt užsisakau pietus ir pavalgau ant bal
tosios sofos. Nežinau, kuriam iš tėvų užplaukė, kai jie tą 
sofą pirko. Valgant ant jos svarbiausia apversti pagalvėles 
purvina puse į viršų. Toji sofa gyvena dvejopą gyvenimą: 
„Melinda čia šlamščia picą su grybukais ir pipirine dešra“ 
ir: „O ne, svetainėje niekas niekada nevalgo, nene, ma
dam.“ Kramtau spoksodama į televizorių, kol išgirstu į ke
liuką sukant tėčio džipą. Šlept šlept šlept – pagalvėlės jau 
vėl rodo baltutėlius savo žandus, o aš skuodžiu viršun. Kai 
tėtis atrakina duris, viskas atrodo taip, kaip jam norisi, o 
manęs nebėra.

Mano kambaryje gyvena ateivis. Tai lyg kokios nors 
penktokės vizitinė kortelė. Man visai buvo pasimaišęs 
protas, kai maniau, kad kuo daugiau rožių, tuo geriau ir 
kad gražiausia spalva – rausva. Tai vis dėl Reičelės. Ji iš
siprašė mamos, kad leistų perdaryti jos miegamąjį ir taip, 
galų gale, mes visos išsikaulijom naujus kambarius. Ni
kolė griežtai atsisakė naktinį staliuką puošti kvailu sijonu 
su raukinukais, o Aivė susitvarkė šauniausiai, kaip visada. 
Džesika pasirinko dykumos ir kvailų kaubojų temą. O aš 
pasidariau kažkokį tarpinį variantą, iš kiekvienos šiek tiek 
nuknisdama. Iš tiesų man čia tepriklauso pliušinių triu
šiukų kolekcija, renkama nuo pat ankstyvos vaikystės, ir 
lova su baldakimu. Kad ir kiek juokėsi iš manęs Nikolė, to 
baldakimo nenorėjau nuimti, ir baigta. Dabar jau svarstau, 
gal pakeisti tuos apmušalus su rožėmis, bet čia įsitrauktų 
mama, tėtis turėtų išmatuoti sienas, o tada abu imtų gin
čytis dėl jų spalvos. Beje, vis tiek pati nežinau, ko norėčiau.
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Apie namų darbus negali būti nei kalbos. Lova tiesiog 
spinduliuoja miego troškimu. Nieko negaliu sau padaryti. 
Purios pagalvės ir šilta antklodė daug galingesnės už mane. 
Nėra kitos išeities, kaip tik patogiai įsitaisyti po apklotu.

Girdžiu tėtį įsijungiant televizorių. Cinkt cinkt cinkt į 
stiklinę storu dugnu pabyra ledukai, paskui jis įsipila kaž
kokio birzgalo. Atidaro mikrobangų krosnelę – tikriau
siai šildysis picą, – užtrenkia jos dureles, pradeda pypsėti 
laikmatis. Įjungiu radiją, tegu žino, kad aš namie. Iš tikro 
miegoti nesiruošiu. Šioje niekieno teritorijoje, stotelėje 
pakeliui į miego karalystę, galiu pratūnoti valandų valan
das. Nereikia nė akių užmerkti, tiesiog kiūtoti po antklo
dėmis ir kvėpuoti.

Tėtis pagarsina televizorių. Kvailys diktorius užbliauna:
– Penki žuvę per gaisrą namuose! Užpulta jauna mergi

na! Paaugliai įtariami degalinės apiplėšimu!
Dantimis grandau šašą nuo apatinės lūpos. Tėtis per

junginėja kanalus ir visi, vienas per kitą, šneka tą patį per 
tą patį.

Stebiu save veidrodyje anapus kambario. Ūū. Plaukų iš 
po antklodės nė nesimato. Apžiūrinėju veido formas. Gal 
vertėtų tą veidą įpaišyti į savo medį, kaip kokią driadę iš 
graikų mitologijos? Dvi akys lyg purvinos dėmės po juo
dais antakių brūkšniais, šnervės kiaulės šnipą primenan
čioje nosyje ir nukramtytos lūpos, kaip iš kokio košmaro. 
Į driadę nė iš tolo nepanašu. Niekaip negaliu liautis kram
čiusi lūpų. Tarsi jos būtų ne mano. Lyg priklausytų visiškai 
nepažįstamam žmogui.

Išlipu iš lovos ir nukabinu veidrodį. Įgrūdu jį spinton 
nusukusi į sieną.


