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16 skyrius

Šiandien antradienis, vasario 18-oji. Prieš trisdešimt 
tris dienas mano gyvenimas pasikeitė. Taip, tai buvo dar 
visai neseniai. Prieš mėnesį, per kurį nutiko tiek daug. 
Iš tiesų daug. Po žudynių maniau, kad ta patirtis pakeis 
mano gyvenimą. Tačiau mano gyvenimą pakeitė ne tai. 
Jį pakeitė žmonių, kurie buvo šalia, sprendimai, – taip 
pat ir mano pačios.

Pamėginkite kaip nors įsivaizduoti, kad Matijaso 
Štaudto veiksmai buvo to, kas įvyko, pasekmė. Pagalvo-
kite, kaip mes iš jo tyčiojomės. O kiekvienas veiksmas 
neišvengiamai verčia atsakyti už savo poelgius. Ir tie po-
elgiai dažnai nulemia kur kas daugiau, nei mums atrodo.

Aš mačiau, kas gali nutikti. Mačiau, ką gali smurtas. 
Turiu galvoje ne tik žudynes. Turiu galvoje ir laiką iki jų. 
Kai man dar atrodė, kad viskas yra, kaip ir turėtų būti. 
Kai tyčiojomės iš Matijaso Štaudto. Mes sunaikinome 
jį. Aš mačiau, mes visi matėme, į ką jį pavertėme. Bet 
paprasčiausiai nusukdavau akis į šalį. Mes nė karto net 
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nesusimąstėme, kaip jis jaučiasi. Mes kalti dėl to, kas 
įvyko. Mes už tai atsakingi.

Nelengva su tuo gyventi. Žinant, kad elgėmės negerai. 
Ir tas akivaizdu. Pagaliau suvokti, ką kiti turi iškentėti 
dėl savo kvailysčių. Negyva penktokė. Tobis. Jie žuvo ne 
be priežasties. Ta priežastis buvome mes. Jų mirtis be-
prasmė. Tobis pats išsikasė sau kapo duobę.

Prieš pradėdami lankyti mokyklą, paprasčiausiai esa-
me tik laimingi vaikai. Esame tokie, kokie esame. Tačiau 
vos tik ateiname į mokyklą, tai baigiasi. Tada stengiamės 
prisitaikyti prie kitų. Rengiamės vienais ar kitais dra-
bužiais, kad patiktume kitiems. Kalbame tuos ar anuos 
dalykus, nes žinome, kad tie kiti nori girdėti būtent šitai.

Mokykla ugdo mus tokiais žmonėmis, kokie vieną 
gražią dieną ir tampame. Lankomės abejotinuose vaka-
rėliuose, kad patiktume kitiems. Apsiperkame tik tam 
tikrose tose parduotuvėse. Ir išjuokiame kitus mokinius, 
kad pademonstruotume priklausą dar kitiems. Kažkas 
visada duoda toną. Ir dažniausiai – įžūlios kvaišos ir 
„mačistai“. Jie išsirenka vieną arba dvi aukas ir ima kabi-
nėtis. Ir kadangi niekas iš mūsų pačių tarpo nenori tapti 
dar viena auka, mes taip pat į tai įsitraukiame. Pasiduo-
dame grupės spaudimui.

Nežinau, kas pirmas ėmė tyčiotis iš Matijaso Štaudto. 
Jis jau buvo „keistuolis“, dar prieš ateidamas į šią mokyk-
lą. Mergaitės, kurios mokėsi su juo pradinėje mokykloje, 
pasakojo mums, kad jis esąs atgrasus. Tad mes jau iš pat 
pradžių laikėmės nuo jo atokiai. Mes net nežinojome, 
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ar tai tiesa, nes jo juk visai nepažinojome. Paprasčiausiai 
mes tuo tikėjome.

Galiu įsivaizduoti, kaip viskas prasidėjo. Matijasas dėl 
kokios nors smulkmenos susikivirčijo su „kietuoliais“ iš 
pirmos klasės. Tie berniukai paskleidė apie jį gandus, 
kuriais visi patikėjo. Vėliau jau kitoje mokykloje apkal-
bos nesiliovė. Ir vėl niekas nenorėjo turėti su juo nieko 
bendra. Su Matijasu buvo visada elgiamasi taip, tarsi jis 
būtų koks suskretėlis. Ir tik todėl, kad kažkuriam ber-
niukui pirmoje klasėje jis neįtiko.

Tiesą sakant, aš niekada rimtai nesusimąsčiau, kaip 
atsitiko, kad su Matijasu buvo šitaip elgiamasi. Juk Ma-
tijasas Štaudtas niekada manęs nedomino – tada, kai 
man viskas sekėsi puikiai. Ir tai yra liūdna.

Visi ir visada sako, kad padėti kitiems žmonėms yra 
teisinga. Jie kalba apie pilietinę drąsą. Mums aiškinama, 
kad visi žmonės yra lygūs. Su savo artimu reikėtų elg-
tis taip, kaip norėtum, kad kitas elgtųsi su tavimi. Tada 
mokykloje netikėtai išgirstame: „Laikykis nuo jo kuo to-
liau.“ Arba: „Susidraugauk geriau su ja.“

Kada nors vėliau, per pamoką, kalbama apie patyčias. 
Visi sėdi kėdėse ratu ir pasakoja, kaip tai bjauru, ir tuo 
pat metu žvelgia į akis berniukui ar mergaitei, su kuriais 
taip patys ir elgiasi. Šitaip „įkvėptas“ dar ir mokytojas 
niekina mokinį, kurio negali pakęsti.

Keičiant mokymosi įstaigą taip pat patariama: „Neik 
į tą pagrindinę mokyklą, ten vien asocialūs tipai ir už-
sieniečiai.“
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Mes nuolatos tik ir girdime kalbas, kad visi žmonės 
yra lygūs. Tačiau tuo pat metu esame vis „paprotinami“, 
esą mes – geresni. Liūdna. Man dėl to tikrai liūdna. Šis 
pasaulis toks melagingas. Ir visada tas pat. Stiprieji su-
sidoroja su silpnaisiais. Turtingieji išnaudoja varginguo-
sius. Galingieji naudojasi bejėgiais. Tikriausiai kitaip 
niekada ir nebus. Tai uždaras ratas. Ir ištrūkti negali 
niekas.

Mes tyčiojomės iš Matijaso Štaudto dėl pačių įvai-
riausių priežasčių. Vieni dėl to, kad patys nesijaustų to-
kie menki. Kiti – kad „nedalyvaudami“ bijojo patys tapti 
pajuokos objektais. Dar kiti taip elgėsi, nes mėgavosi 
„leisdami“ parodyti savo galią silpnesniems. O aš apie 
tai tiesiog niekada rimtai nesusimąsčiau. Nė karto net 
nepagalvojau, kaip jis turėjo jaustis. Ir aš pati taip elgiau-
si, nors nežinau kodėl. Galbūt todėl, kad taip elgėsi visi. 
Maniau, kad tai visai nekaltas reikalas. Tačiau vieną gra-
žią dieną šis nekaltas reikalas virto tuo. Mano dabartiniu 
gyvenimu. Taigi mano neapgalvoti veiksmai sugriovė 
mano pačios gyvenimą.

Dabar išgyvename pragarą, diena po dienos. Mano 
tėtis negali šito suprasti. O dėl mamos – tai dar nesu 
pasirengusi ja visiškai pasitikėti. Niekas iš mūsų šeimų 
neįstengs suprasti mūsų iki galo. Niekada negalėsime at-
siremti į jų pečius ir išsiverkti, kiek tik širdis geidžia. Aš 
to net nenorėčiau. Verkti dėl to – nenorėčiau. Ir galvoti 
apie tai esu linkusi kuo mažiau. Norėčiau kuo greičiau 
grįžti į savo kasdienybę.


