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...ir aš žaidžiu 

ledo ritulį 
„Jaunųjų indėnų“ 

komandoje!

Sveiki! Aš – Ričis, 
man vienuolika  

su puse...

ŠMAUKŠT!

Tai mūsų  
katinas Gizmas...

...o čia mano 

tėtis, su mumis 

gyvenantys Vucas 

ir senelė  
Merė!
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Rezultatas 5 : 5, buvo belikę žaisti vos dvi minutės. 
Jos viską ir nulems! Ar pajėgsime dar kartą pulti? Išsirikia-
vę prie centrinio rato susižvalgėme. Teisėjas iškėlė ranką, 
sušvilpė ir numetė ritulį žemėn.

Kaipmat centras pradėjo pasiutusiai kautis dėl ritulio. 
Vladžiui pavyko įveikti priešininką ir jis iškart pastebėjo, 
kad dešinėje pusėje manęs niekas nedengia. Ritulys tėškėsi 
man į ritmušą, aš jį stačiu kampu perdaviau Nelei, o ši nugi-
nė jį toliau į priešininkų baudos aikštelę. Mudu su Vladžiu 
čiuožėme abipus jos. Aš išsiveržiau į priekį. Nelė numušė 
ritulį Vladžiui, o tas ir vėl žiebė jį man. Akimirką uždelsęs 
slapčia dirstelėjau kairėn – „Krokodilų“ gynėjas kaip tik 
mėgino mane aplenkti. Giliai įkvėpiau, užsimojau ritmuša ir 
kietu smūgiu įpyliau ritulį tiesiai į tinklą.

Šmaaaaukšt!
Jėga!
Po dviejų sekundžių nuskardėjo teisėjo švilpukas. Žai-

dimas baigėsi. „Jaunieji indėnai“ sumušė „Krokodilus“, visų 
vadinamus nenugalimaisiais! Viršūnė!

– Jėga, viršūnė, kaip įsodinai tą ritulį, – nesitverdamas 
džiaugsmu ir išsišiepęs iki ausų gyrė mane Skiperis.

Skiperis – mūsų kapitonas. Ir stipriausias, greičiausias 
ledo ritulio puolėjas visame pasaulyje.

– Jų vartininkas tik vėpsojo išsidrėbęs, – džiūgavo Tobis.
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– Tikrai, jis atrodė kaip ant šiknos išsitėškusi dailiojo 
čiuožimo čiuožėja! – Vladis taip įsijautė spygauti, kad net 
seilės tiško pro tarpudantį. Keli purslai tekštelėjo man ant 
kaktos. Bet man buvo vis tiek. Šiandien man paprasčiausiai 
viskas buvo vis tiek.

– Jergutėliau, – atsidusau laimingas ir atgalia ranka nusi-
šluosčiau seiles. – Koks žaidimas!

Kiti jaunieji indėnai tik sulinksėjo galvomis kaip patrakę.
Vladis išsiviepė.
– Pasibaigus „Krokodilai“ svirduliuodami vos išvilko pa-

čiūžas nuo ledo.
Kimiai juokdamasi Nelė trinktelėjo jam per petį.
– Na žinai, tu irgi į galą jau tik kvapą gaudei.
– Cha cha, – išsyk užsiputojo Vladis, – svarbiausia, kad tu 

viską kaip reikiant padarei!
Nelė taikingai jį apkabino.
– Klausyk, brolau, atvėsk. Aš tik pajuokavau. Tu buvai 

nepakartojamas. Tiesiog neįveikiamas. Jiems mes kaip rei-
kiant parodėme, ar ne?

Jai pritardami visi ėmė džiūgauti ir šėlti. Vladis su Ma-
nueliu susikibę rankomis strakaliojo. Skiperis susižavėjęs 
plojo, o Sandras net užtraukė pergalės dainą.

Plačiai išskėčiau rankas į šalis ir atkraginau galvą. Na ir 
puikus tas gyvenimėlis, galvojau sau.

– Ei, žiūrėk, ateina Blyškius Finas, – sularlėjo Tobijas 
niūktelėdamas man į šonkaulius.
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Krūptelėjau išsigandęs. Bet tik todėl, kad kaip tik tuo 
metu mintyse man su nacionaline rinktine teikė pasaulio 
čempionų medalius.

Tada ir aš jį išvydau: Finas! Vos prieš kelias savaites vien 
jį pamatęs būčiau susinervinęs. Ir, žinoma, būčiau ėmęs ty-
čiotis iš to lieso tamsiaplaukio berniuko blyškiu it popierius 
veidu. Bet dabar jau viskas kitaip, nes...

Pala! Ne! Stop! Taip nieko nebus! Prieš pradedant pasa-
koti jums visą šią istoriją pirmiausia man derėtų prisistaty-
ti. Taip visada sako mano tėtis. Iš pradžių personalijos (tai 
tėra prisistatymas) ir tik paskui pasakojimas. Jis galų gale 
tikrai žino, kas dera. Juk jis komisaras. Ir netgi vyriausiasis 
kriminalinės policijos komisaras.

Tai štai: aš esu Ričis Michalskis, man vienuolika su puse 
metų, aš lankau Tucholskio bendrojo lavinimo mokyklos 
šeštąją klasę ir esu ledo ritulio komandos „Jaunieji indėnai“ 
puolėjas. Tiesą sakant, mano vardas Ričardas, bet iš tikrųjų 
niekas manęs taip nevadina. Nebent tik toji Piutelmajer. Ir 
tėtis, kai būna ant manęs įtūžęs.

Aš gyvenu šimtaprocentinėje vyrų bendruomenėje: su 
tėčiu ir geriausiu jo draugu Vucu. Net ir mūsų katinas Giz-
mas – vyriškos giminės.

Mūsų butas – jėga. Vietoj svetainės milžiniškas biliardo 
kambarys. O virtuvėje vietoj įprasto valgomojo stalo sto-
vi didžiulis baras su keturiom chromuotom baro kėdėm. 
Mano kambarys įrengtas ledo ritulio tema. Ant sienos, virš 
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lovos, kabo didžiulis plakatas su mano mėgstamiausiu 
žaidėju Maiku Modanu. Prie tėčio sukalto medinio rėmo 
pritvirtinau korteles su visų garsių ledo ritulininkų auto-
grafais.

Beje, vardą man sugalvojo mama, mat anuomet ji dievino 
aktorių Ričardą Girą. Apie ją ne ką daugiau ir žinau. Tik kad 
jos plaukai tokie pat šviesūs kaip mano. Juokdavosi kaip ir 
aš gergždžiančiu balsu. Neįsivaizduoju, ar tai tiesa. Aš jos 
neprisimenu. Ji mirė. Netrukus po to, kai gimiau.

Keletą kartų tėtis bandė surasti man naują mamą. Bet aš 
visai nenoriu naujos. Juk vieną jau turiu. O daugiau nei vie-
ną mamą juk neįmanoma turėti, ar ne?

Be to, dar yra Merė, gyvenanti gretimoje gatvėje. Ji – 
mano senelė ir jos tikras vardas yra Marianė. Bet aš vadinu 
ją Mere, taip jai labiau patinka ir man taip pat. Be tėčio ir 
Vuco, dar, aišku, yra jaunieji indėnai. Du iš jų lanko tą pačią 
klasę kaip ir aš. Tobis ir Nelė, neseniai atėjo ir Krisis.

Su Krisiu mes neperskiriami draugai. Mudu net kraujo 
broliai. Tikra tiesa! Viską atlikome kaip reikiant: įsipjovėme 
į pirštus ir sumaišėme savo kraują.

Su Krisiu darome nemirtingus dalykus. Mat jis pats šau-
niausias iš visų, kuriuos pažįstu. Ir dar padūkęs. Ir dar aki-
plėša. Ir dar neišauklėtas. O kartais kaip reikiant įžūlus. 
Bent jau taip visuomet sakydavo mūsų klasės auklėtoja po-
nia Piutelmajer. Kartą ji net vidury pamokos ėmė šaukti, esą 
jis sunkiai auklėjamas.
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Sunkiai auklėjamas. Kaip tai skamba? Tarsi kalbėtų apie 
Merės prancūzų buldogę Heleną, ir vėl užsispyrusią neat-
nešti pagaliuko.

Bet ponia Piutelmajer ir šiaip dėl visko jaudinasi. Jai at-
rodo didžiausia nesąmonė, kad aš gyvenu vyrų bendruome-
nėje visiškai be mamos. Bent jau taip ji kartą sakė tėčiui. 
Žinoma, ji nesakė „nesąmonė“. Ponia Piutelmajer niekada 
nesako „nesąmonė“.

Vajetau, kaip tėtis nirto vėliau pasakodamas apie tai mu-
dviem su Vucu. Veidą ir kaklą išmušė raudonos dėmės. Taip 
visuomet nutinka, kai jis dėl ko nors pyksta arba be galo 
nervinasi.

Kaip per paskutines Velykų atostogas, kai būtinai norėjo 
mane supažindinti su ta savotiška Martina. Ji buvo advoka-
tė. Ir, girdi, visiškai atsitiktinai apsistojo tame pačiame vieš-
butyje, kuriame ir mes gyvenome.

Aš, žinoma, bemat kiaurai permačiau tėtį. Juolab kad 
pusė jo kūno išpylė raudonos dėmės. Originaliai jis tada at-
rodė: lyg būtų nelaimingai susidūręs su deginančia skiauta-
burne medūza.

Tai jau tikrai. Meluoti tėtis visiškai nemoka.
Martina man iš karto pasirodė kvaištelėjusi. Ir dar ge-

rokai. Kalbėjo su manimi taip, tarsi aš būčiau mažuliukas 
pupuliukas. Gal norėtum rutuliuko ledų? Gal paskui pažais-
kime kamuoliu? Ar tau patinka eiti į mokyklą? Gelbėkit! Ji 
nesustodama tarškėjo, tarškėjo ir tarškėjo.
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Aš jai, žinoma, neatsakinėjau. Su tokia juk nepradėsiu 
plepėti! Jos nagai buvo kaip miniatiūrinės semtuvės. Ir dar 
ji dvokė kaip gliti ūdros šnervių piurė. Visiškai šlykščiai.

Tėtis sakė, kad tai ne dvokas, o brangūs kvepalai. Na ži-
nai, jau geriau būtų juos išpylusi į klozetą.

Dar gerai, kad tos dvokiančios bombos susidomėjimas 
tėčiu greitai užgeso. Ji, matote, nebenorėjo daugiau gadintis 
nervų su tokiu neišauklėtu vaikėzu kaip aš. Na ir puiku – tas 
jausmas buvo abipusis!

Taigi tėčio kaklas buvo išpiltas raudonų dėmių, kai pasa-
kojo mudviem su Vucu apie pokalbį su ponia Piutelmajer. 
Vucas tik skaniai nusikvatojo ir pasakė, kad ji aiškiai pavydi, 
nes su ja tai jau tikrai niekas nesiveržtų gyventi kartu vie-
name bute. Čia tai jis šimtu procentų teisus. Savo noru su ja 
niekas neištvertų.

Beje, Vucas irgi dirba policijoje. Nepaprastai slaptame 
ypatingajame skyriuje. Ten viskas taip įslaptinta, kad jis net 
kankinamas negalėtų apie tai nė žodeliu prasitarti.

Matote, jis tikras slaptasis policijos agentas. Bet to nie-
kas neturi žinoti. Todėl aš niekam apie tai nepasakoju.

Bent jau paprastai nepasakoju. Papasakoju tik su labai 
labai retomis išimtimis.

Okei, kiaurai mane matote: apie tai žino visi mano draugai.
Na ir kas. Mano gyvenimas vyrų bendrijoje tiesiog supe-

rinis (nors prieš kelis mėnesius tėtis ir prismeigė prie išvie-



tės durų iš vidaus ir prie šaldytuvo durelių iš išorės „Dešimt 
bendrabūvio įsakymų“). Nebuvo jokio pagrindo ką nors 
keisti. Jokio. Visiškai jokio!

Bet atėjo diena, kai ta nukvakusi Piutelmajer atidavė 
man mano rašinėlį apie sektinus pavyzdžius.


