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P I R m a S  S k y R I u S

Sudribusi suole laikausi iš paskutiniųjų, kad tik nenusileistų ap-
sunkę akių vokai. Nugara žemyn vinguriuoja prakaito lašas. 

Klasėje prikaitinta kaip reikiant, kokie dvidešimt devyni laipsniai 
karščio, nors dar tik spalis. Mėginome skųstis, bet ponia Vinger 
tik suniurnėjo kažką apie ūkvedį: neva teks laukti, kol ateisiąs ir 
sureguliuosiąs termostatą.

Šalia manęs, užsigulęs suolą, Aikis Ferisas kliuvinėjančiu lie-
žuviu grumiasi su „Julijaus Cezario“ tekstu. Mums skirta užduotis 
skaityti poromis, tačiau nuo monotoniško jo veblenimo, o dar ir 
nesuprantamos Šekspyro laikų kalbos, erzinančios ir keliančios 
neviltį kiekvienam anglų kalbos mokytojui, mane nepakeliamai 
marina miegas.

Karštis man yra vienas įprasčiausių postūmių, Šekspyras, regis, 
taip pat. Šilumos srautas šliaužia nugarkauliu aukštyn lyg koks 
šimtakojis. Prisimenu aną rugpjūčio dieną, kai sėdėdama tėčio 
automobilyje nepajutau, kaip ėmė šilti sėdynė.

Žodžiai puslapyje ima lietis į pilkšvas išskydusias linijas, su-
sivokiu, kad tuojau nualpsiu. Patalpa, rodosi, verčiasi išvirkščiai, 
irdama per visas siūles. Skubu išsirinkti ką nors, į ką galėčiau su-
telkti žvilgsnį, ir galiausiai įsistebeiliju į išties įkvepiantį plakatą – 
ant medžio šakos kybantį kačiuką. Užrašas po juo skelbia: „Laiky-
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kis, mažuli!“ Kačiuko snukutis man bežiūrint pradeda skysti, o aš 
pati imu glebti suole.

Esama tam tikrų ženklų, neabejotinai liudijančių, kad tuojau 
nualpsiu: apsunkę akių vokai, raumenys ištežę lyg spagečiai, tuš-
čia veido išraiška. Klasės draugai tai matę ne kartą ir ne du, tad 
išsyk susigaudo, kas dedasi.

– Silvija, – sušnypščia Aikis ir pliaukšteli delnais man priešais 
nosį. – Atsipeikėk!

Markstydamasi susitelkiu į jį. Aikio šukuosena kvaila: šonuose 
ir priekyje apsikirpęs trumpai, užpakalyje kadaruoja ilga sruoga, 
negana to, perdėtai domisi šaunamaisiais ginklais, bet man jis pa-
tinka. Iš jo užuojautos susilaukiu daugiau nei iš kurio kito moks-
ladraugio šitoje mokykloje.

– Tvarkelė? – klausia jis.
Dabar jau visi spigina į mus. Anoks ir įvykis – niekam nebe 

naujiena, kad man gali užeiti priepuolis per pamoką, ir vis dėlto – 
šioks toks trikdis nuobodžiai spalio dienai paįvairinti. Mokykloje 
nebūta jokio naujo peno gandams nuo pat anos dienos, kai poli-
cija su specialiai apmokytais šunimis aptiko maišelį žolės Džimio 
Paino spintelėje, – vadinasi, jau geras dvi savaites. Tad aš, jei tik 
įmanoma, verčiau išsisukčiau nesitėškusi veidu į purvą visų šitų 
maitėdų akivaizdoje.

Atsiplėšiu nuo suolo ir kėblinu pas ponią Vinger, anglų kalbos 
mokytoją. Visa prasmegusi kompiuterio ekrane – veikiausiai dė-
lioja pasjansą. Ji vienintelė iš visų taip ir nepastebėjo, kad aš vos 
nenualpau. Jos didysis rašomasis stalas nugrūstas į patį klasės galą, 
kad jai būtų paprasčiau nekreipti į mus dėmesio. Po dvi, po dvi 
klasės draugų akys atitrūksta nuo manęs ir vėl krypsta į knygas.

– Gal galėčiau į tualetą? – pasistengiu, kad nuskambėtų kuo 
kukliausiai ir nuolankiausiai.
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Mokytoja net nesivargina atitraukti žvilgsnio nuo kompiute-
rio ekrano. Jeigu pakeltų akis, tikriausiai pamatytų, kad priešais ją 
stoviu aš, Silvija Bel, ta pati, kurią kamuoja narkolepsija. Galbūt 
net prisimintų, kad jos prašyta išleisti mane iš klasės, kai tik man 
prireikia.

Nagi. Imk ir išleisk mane. LEISK MAN IŠEITI.
Klasė jau važiuoja ratu, keliai pradeda težti.
– Negi negalėtum palaukti, kol baigsis pamoka? – ponios Vin-

ger balsas atžarus, ji trupina mane juo į mažyčius grumstelius, 
kuriuos nesunku būtų sušluoti į šiukšlių dėžę. Paskui spusteli pe-
lės klavišą, perkelia visą kortų eilę.

– O jūsų žaidimas negalėtų palaukti, kol baigsis pamoka? – 
užsikišu ryškiai rožinių plaukų sruogą už ausies. Žinau, šlykštu 
taip sakyti, bet galai nematė. Šiaip ar taip, tai vienintelis būdas 
patraukti jos dėmesį.

Galų gale ji teikiasi dirstelėti mano pusėn – sudirgusi, tad pa-
gilėjusiomis raukšlėmis apie akis.

– Gerai jau. Eik. Kad grįžtum po penkių minučių.
Nieko jai neatsakau – aš jau prie durų. Turėčiau nosies tiesu-

mu drožti pas medicinos seserį, bet ji įpareigota pranešti mano 
tėčiui apie kiekvieną priepuolį, o aš dabar visai nenusiteikusi atsa-
kinėti į klausimus. Tiktai ne šiandien. Aš tokia pavargusi. Miegas 
persekioja mane dieną, o naktį kažkur prašampa. Praėjusią naktį 
pavyko numigti gal kokias keturias valandas, ne daugiau.

Sliūkinu į tualetą patyliukais melsdama, kad tik ten nieko ne-
būtų. Taigi, išgraužk: vos pastūmusi duris išvystu mergaitę, klū-
pančią galinėje kabinoje, pakaitomis tai žiaukčiojančią, tai kūk-
čiojančią. Atpažįstu sidabrinius jos sandalus. Tai Sofi Džeikobs, 
vienintelė iš mano jaunylės sesės draugių, kurią galiu pakęsti. Na, 
ja bent jau galima pasikliauti – apie mano priepuolį ji niekam 
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neišpliurps. Pati turi paslapčių – štai kad ir šis mėginimas atsi-
kratyti pusryčių.

Atsišliejusi į sieną suskantu naršyti džemperio kišenes – ieškau 
oranžinio buteliuko su prilipinta etikete „Provigilis“. Tablečių man 
prirašė gydytojas, kad nesmigčiau netinkamoje vietoje netinkamu 
metu, tik štai nė velnio jos man nepadeda. Tad provigilį iškra-
čiau lauk, vietoj jo įsibėriau pigių kofeino tablečių – jis vienintelis, 
regis, man padeda, bet tiktai sužiaumojus kokias šešias piliules 
iš karto. Nuo provigilio apima toks jausmas, tarytum irčiausi per 
tirštą rūką, ir tik išgėrusi kofeino viską vėl imu matyti aiškiai ir 
ryškiai. Virpančiomis rankomis išsikrapštau kelias ovalias piliu-
les, įsimetu į burną, nors nuojauta kužda, kad jau per vėlu.

Tualete sušniokščia nuleidžiamas vanduo, man už nugaros at-
silapoja kabinos durys. Tarpduryje stypso Sofi: akys padėrusios, 
rankos tirta; skiausčia plaštaka ji persibraukia burną. Blizgan-
čiuose juoduose jos plaukuose įkibęs kažkoks geltonas gniutulas. 
Turiu nukreipti akis į šalį.

– Aak, gerai, kad tai tu, – taria Sofi. Prisiartina, pasuka kriau-
klės rankenėlę viršun. Mūsų mokykloje nėra karšto ar šalto van-
dens, jis tik vienos temperatūros – ledinis. Ji prisisemia rieškučias, 
susišlapina veidą. – Kažko vis bloguoju šiomis dienomis.

Prasižioju atsakyti, bet iš burnos ištrūksta tik sprangus gargž-
desys. Man skelia galvą. Patalpa aptemsta, dar spėju prisispausti 
delnus prie kaktos ir susmunku ant grindų.

———

Žvelgti kieno nors kito akimis – jausmas, prie kurio niekaip ne-
galiu priprasti. Gali pamanyti, kad kiekvienas žmogus regi pasaulį 
nudažytą vis kiek kitokiu atspalviu. Kebliausia būna perprasti, kas 
tasai asmuo, kurio akimis dairausi, yra. Bemaž tas pat, kas ran-
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kioti tinkamus dėlionės kibučius: ką aš matau, girdžiu, užuodžiu? 
Kiekviena smulkmena gali virsti nuoroda.

Ką užuodžiu dabar? Pelėsius ir plaukų laką.
Aš – mergaičių drabužinėje. Abipus manęs rikiuojasi šleikščiai 

rausvos spintelės. Mergaitė, į kurią įslydau, bruka netikru įdegiu 
nurudintas pėdas į plokščiapadžius balerinos batelius. Kojų pirštų 
nagai nuteplioti liepsnelės kiaušinių mėlynumo laku su žydinčio-
mis per vidurį saulutėmis.

Tikriausiai kūno kultūros pamoka bus pasibaigusi. Aplinkui 
šmirinėja pusnuogės mergaitės, rangosi iš sportinių kelnaičių, ge-
rokai per menkų spalio mėnesiui, šukuojasi, nepersistengdamos 
purškiasi pudros kvapo dezodorantu.

Už poros žingsnių matau ką tik įsispraudusią į aptemptus džin-
sus blondinukę, atpažįstu ją. Jai ant šlaunies yra balta „Playboy“ 
triušio pavidalo dėmelė: degindamasi ji ten prisiklijuoja lipduką. 
Tai Metė. Mano sesuo ir mano priešingybė visais įmanomais at-
žvilgiais. Ji – it rausvas blizgutis ant Valentino dienos atviruko, 
o aš – nebent storas juodas flomasteris, kokiu mokyklinėse nuo-
traukose mokytojams pripiešiame ūsus.

Jaučiu, kaip man prasiveria burna ir iš jos ištrūksta balsas – ne 
kieno kito, o Amberės Preskot, manau, pačios nepakenčiamiau-
sios personos galaktikoje.

– Siaubas. Kad pasiuto gelti galvą... nei iš šio, nei iš to. Gal turi 
aspirino?

Mano galvoje mintis veja mintį. Kaip galėjo nutikti, kad įslydau 
į Amberę? Juk neliečiau jokio jos daikto. O gal vis dėlto paliečiau?

Metė tampria gumele susiriša šilkinę arklio uodegėlę.
– Gaila, bet ne. Neturiu. Iš tikrųjų visai ne mano svarbalas, kad 

Sofi užsimanė susidėti su Skočiu. Jei pati nori elgtis kaip šliundra, 
ir tegul.
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– O aš manau, kad šlykštu šitaip kartis jam ant kaklo. Argi gera 
draugė taip elgtųsi? Juk žinojo, kad tai tu jį įsižiūrėjusi.

Skočis? Ar turėčiau suprasti, kad kalbama apie Skočį Bekerį? 
Totalų bjaurybę? Kito tokio žemesnėse klasėse nė su žiburiu ne-
rasi. Vos išgirdus jo vardą man susuka vidurius. Įdomu, nuo kada 
Metė žibina akis į Skočį – amerikietiškojo futbolo komandos įžai-
dėją ir neprilygstamą šiknių?

Metės veidas susiraukia, tarsi būtų ką tik sutriauškusi visą sau-
ją citrininių ledinukų – visada taip nutinka, kai bando apsimesti, 
kad tai, apie ką kalbama, jai nesvarbu.

– O ką pasiūlysi man daryti? Juk negaliu priversti jo trokšti 
būtent manęs. Be to, kodėl Sofi neturėtų jam patikti? Juk ji... atro-
do... na, išties pribloškiančiai, – sako Metė ir klestelėjusi ant suolo 
delnais užsidengia veidą.

Amberė prisislenka arčiau Metės, tapšnoja šiai per nugarą.
– Tik jau nemalk man šūdo, Mete. Skočis išties kvankt, jei pasi-

rinko tą nutukėlę vietoj tavęs. Tik pagalvok, juk ji nė penkių minu-
čių neištveria nesusigrūdusi pirštų į gerklę. Bet, net jei ir atsikratė 
geros pusės kūno masės, tai dar visai nereiškia, kad neliko riebi 
viduje. Kaip buvo Lašinių Vyniotinis nuo šeštos klasės, taip ir liko.

Lašinių Vyniotinis. Ši senoji Sofi pravardė žadina prisimini-
mus, tiktai nė vieno gero. Prisimenu, kaip kartą autobuse vaikiš-
čiai apsvaidė ją kremu perteptais avižiniais sausainiais. Arba kaip 
kompiuterių klasėje Skočis Bekeris atidarė žodyno tinklalapį, kad 
kompiuteris, vos jai prisiartinus, imtų mechaniniu balsu be pa-
liovos kartoti „hipopotamas“. Tiesiog negaliu patikėti, kad Sofi 
išvis dar nori kalbėtis su Skočiu po viso to, ko jis yra jai prikrė-
tęs žemesnėse klasėse. Man netgi sunku patikėti, kad ji kalbasi 
su Mete ar Ambere. Tiedvi pradėjo su ja bendrauti tik tada, kai ji 
numetė nemaža svorio, bet netgi dabar mėgstamiausias Amberės 
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laisvalaikio užsiėmimas – kurpti naujus būdus kankinti Sofi. Kur 
buvusi, kur nebuvusi, tik ir taikosi jai pašikti: tai pareiškia Sofi, 
kad šios (vos įžiūrimas) užpakalis per riebus, tai pasiteirauja, ar 
šiai tikrai būtina valgyti tą picos gabalą. Akivaizdu: ji miršta iš 
pavydo, kad Metė artimai susidraugavo su Sofi. Tad dabar nieku 
gyvu nepraleis progos pamėginti jas sukiršinti.

Metė pro išskėstus pirštus dirsteli į Amberę.
– Tikrai taip manai?
– Nepanikuok, – sako Amberė išsitraukdama baisiai jau praš-

matnų rausvą mobilųjį telefoną. – Žinau, kaip nutupdyti ją ten, 
kur jai ir priklauso.

———

– Silvija! Vija! Viskas gerai? Gal bėgti pakviesti slaugės? – Sofi 
linkso viršum manęs nerimastingai grąžydama rankas.

Mano skruostą vėsina plytelėmis išklotos tualeto grindys. Ka-
žin, kada paskutinį kartą plautos? – šmėkšteli mintis. Remdamasi 
rankomis atsisėdu ir mėginu išguiti iš galvos besirangančių bak-
terijų vaizdinį.

– Oi ne, ne. Viskas gerai.
– Dievulėliau! Tavo kakta...
Apsičiupinėju: gumbas iššokęs kaip turi būt.
Sofi atplėšia kelis popierinius rankšluosčius, pakiša po van-

dens čiaupu. Paskui švelniai prispaudžia šaltą, šlapią popierių 
man prie kaktos. Tikra mamytė, kad ją bala. Praėjusį rudenį, kai 
jiedvi su Mete rengė bendrą gimtadienio vakarėlį, Sofi iškepė 
šokoladinį pyragą, viena pati, niekieno nepadedama. Papuošė 
šokoladiniu glajumi ir „M&M“ saldainiukais, o iš žvakučių su-
dėliojo „Metė“. Metė savo ruožtu padovanojo Sofi „Twinkie“ py-
ragaitį popierinėje lėkštelėje.
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Vos pagalvojusi apie tą vakarėlį susinervinu. Sofi tokia mie-
la panelė, tikrai, kad ir kokios būtų jos draugės, tarp jų ir mano 
sesužė, kuri dar pernai buvo tyra ir geros širdies, bet pastaruoju 
metu virto tikra kale. Dėl to kaltinu tiktai Amberę.

Vargšė Sofi. Net nenutuokia, kad kaip tik šiuo metu, šią pat 
akimirką, dvi jos neva geriausios draugės mala apie ją visokį šūdą. 
Ir dar rezga kažką, kad nutupdytų ją ten, kur jai ir priklauso. No-
rėčiau perspėti Sofi pasisergėti tųdviejų, bet kaipgi šitai atrody-
tų – drabstau purvais savo pačios seserį? Ir išvis – ar Sofi manimi 
patikėtų?

Trūktelėdama už rankų ji padeda man atsistoti. Atsišliejusi į 
kriauklę patraukiu nuo kaktos popierius – noriu pasižiūrėti vei-
drodyje, ar stipriai nukentėjau. Kakta neatrodo taip jau baisiai. 
Atsargiai apsičiupinėju gumbą. Šiek tiek bumbtelėta ir tiek. Tėtis 
gal net nepastebės.

Sofi įbeda žvilgsnį į mano akis veidrodyje.
– Tikrai viskas gerai?
Atsigręžiu į ją. Pečiai pasmukę, galva panarinta. Kojos – du 

pagaliukai, kyšantys iš po striksės sijonėlio. Ji sveria kokius trisde-
šimt kilogramų, tikrai ne daugiau.

– Taip, viskas gerai. Iš tikrųjų. O kaip tu laikaisi?
Jos veidas kažkaip juokingai persikreipia, nesuprantu, ar ji 

tuojau nusijuoks, ar apsižliumbs.
– Šiandien mano gimimo diena, – galiausiai išspaudžia Sofi gūž-

telėdama pečiais. – Metė nepasakė nė žodžio. Perduok savo seseriai 
šitą. Pati padariau, – ji ištiesia man pintą draugystės apyrankę, vie-
ną iš tokių, kokių paprastai pripiname vasaros stovyklose. Raudonų 
ir auksinių siūlų – kad atitiktų striksių uniformos spalvas.

Bemaž galiu galvą guldyti: Metė neparuošė Sofi jokios ypatin-
gos gimtadienio dovanos. Jaučiu: kažkas vėl timpčioja mane už 



liežuvio iškloti Sofi, kad atsipeikėtų ir įsitaisytų geresnių draugių. 
Grabaliodamasi tinkamiausių žodžių užsineriu apyrankę ant rie-
šo, kad nepamesčiau.

– Sofi... – prasižioju žingtelėdama arčiau jos, bet prisiartinti 
nespėju: apsipylusi ašaromis, ji praneria pro mane į koridorių.

Įdūkusi sugniaužau popierinį rankšluostį ir teškiu gniutulą į 
šiukšlių dėžę. Prametu per kokią mylią. O kai pasilenkiu pakelti, 
iš džemperio kišenės išslysta dolerio banknotas. Dėmėtas ir įply-
šęs, beveik perplyšęs perpus.

Tai šūdliava. Dėl jo ir būsiu įslydusi į Amberę.
Tik blykst – ir prisimenu viską: Amberė, protekine kuduliuo-

janti prie manęs, mosuojanti sumaigytu doleriu man po nosimi.
– Tas kvailas gargaras neima mano pinigų! – pasiskundė. – 

Organizmas reikalauja kofeino, skubiai. Gal turi žvangančiųjų?
Buvo visai išklerusi – bent jau tiek, kad paliktų saujoje su-

gniaužtame banknote emocinį įspaudą, pakankamai stiprų, kad 
jį, nepraėjus nė valandai, pasigaučiau aš.

Sugraibiau jai kelias monetas, paėmiau iš jos dolerio banknotą 
ir įsibrukau į kišenę. Tikriausiai nejučia jo prisiliečiau krapštyda-
ma iš kišenės provigilio buteliuką – tuo metu jau alpėjau, taigi, 
buvau pažeidžiama. Jei vėl tą pinigą pasiimsiu, žiūrėk, dar įslysiu 
į Amberę ir kitą kartą.

Nenorėdama rizikuoti, pakeliu dolerį su popieriniu rankšluos-
čiu, ne plika ranka, ir abu drauge drebiu į šiukšliadėžę. Nėmaž 
nepageidauju dar sykį atsidurti Amberės Preskot galvoje.


