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Pirmas skyrius 

N'ejtiketina, kaip greit gali pasikeisti tavo gyvenimas. 
Per visus tuos sesiolika savo amziaus metij mudvi, 

Kerstina ir as, vaiksciojome tomis pat grjstomis gatvelemis 
sitame amzinai snaudzianciame kareiviniii miestelyje, kur 
visiskai nieko o nieko nenutikdavo. Jeigu neskaiciuosime 
to karto, kai putniomis vaikiskomis kojukemis abi sku-
tome namo is smelio dezes miesto parke ir, begant pro 
trijij aukstti nam^ Didziojoje gatveje, mums ant galvij ko 
neuzdribo kaminkretys: taip, dar tais metais, kai buvome 
konfirmuojamos, sudege Striombergo popieriaus parduo-
tuve. Bet daugiau - nicnieko! Visas miisii gyvenimas buvo 
rupestingai apibreztas. Kalti gramatik^ visuotin^ istorij^ 
biologij^ ir daugiau tokiij dalyki j , kaip verte kr i iva tus-
ciagarbiti mokytojii, kad apkartintij gyvenim^ nekaltiems 
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jauniems zmonems, nepadariusiems nieko bloga. Taigi 
kasryt turejai pedinti j brangi^j^ senq m o k y k l ^ zinoma, 
jei netycia nebudavai susigriebusi kokio negalavimo, pa-
teisinancio gulejim^ lovoje. O po piettj, savaime supran-
tama, vaiksciodavome is vieno Didziosios gatves galo i 
k i t ^ kol imdavo sopeti kryzkaulis. D u simtai metric pir-
myn ir tiek pat atgal. Vis^laik apsigr^zdavome prie Sven-
sono variklii j akcines bendroves, pirma metusios zvilgsnj 
I didel^ vitr in^ ir jsitikinusios, ar tik neatrodome prastai. 
Rimtai kalbant, tai man net nereikejo jokios vitrinos, kad 
zinociau, kaip atrodau. Gana zvilgteleti i Kerstinq, nes j i 
beveik tokia pat kaip as. Jeigu buvai dvyne sesuo sesioli
ka metq, pedsaki^ lieka, tai jau tikrai. Ir jeigu netureciau 
rudo taskeliuko ant kairio zando, tai niekas ir nezinoti^, 
katra is miisii Barbru, katra Kerstina. Vis delto Barbru esu 
as, t^ pareiskiu visiems laikams. Ne todel, kad tai labai 
jau svarbu, nes mudvi atrodome kaip du vandens lasai 
ir musij mintys visais atzvilgiais sutampa, ir gudraujame 
vienodai, ar veikiau tureciau sakyti - gudravome vieno-
dai, lygiai taip pat vargais negalais kapstemes mokykloje, 
vaiksciojome kaip tik I tuos pacius gimnazistij vakarelius 
ir sokome su tais paciais vaikinukais. 

Taip, niekad nieko nenutikdavo, ir as asmeniskai nie
ko kito negalejau jsivaizduoti, tik kad ir toliau tipensiu 
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tomis pat vezemis, kol priartes mirtis isvaduotoja. Bet vis 
delto vien^ dien^ sis tas atsitiko. Priezastis buvo paprastij 
paprasciausia, nes teciui stuktelejo penkiasdesimt metu, 
ir budamas majoras jis isejo j atsarg^ is pulko, kuriame 
ligi sio laiko tarnavo karaliui ir tevynei. O tetis aukstas 
ir stambus, sveikas ir tvirtas vyriskis , kuriam joks zmo-
gus nebiitii dav^s ne dienos daugiau kaip keturiasdesimt 
metii, taigi vargu ar jis galejo patogiai kiiatoti susidej^s 
rankas ir laukti, kol atguls j mirties patal^. Ir jis eme suk-
ti ga lv^ ko jam dabar imtis. Buvo draudimo bendrove, 
trokstanti j j pasamdyti agentu ir siiilanti nemenkas paja
mas, jei tik jis |sidarbintii. Bet tetis nebuvo link^s sutikti. 
I lg^ laik^ jis atrode toks susim^st^s ir nieko aplink nema-
t^s, kad mes bemaz nedrjsome jo kalbinti. 

- Netrukdykit, jis galvoja, - sake grazuole musij mo-
tina pasaipiai vypteledama. Ir leido jam ramiai m^styti, 
o pati vel jniko j savo uzsiemimus, kurie stebetojui is sa-
lies dazniausiai atrodydavo riipinimasis savo groziu ir is-
vaizda tarytum is madij zurnalo, kad tik niekas negaletij 
nuspeti, kokia j i siaubingai pareiginga ir energinga yra is 
tikriiji j . Mat galima buti pareigingai ir vis delto atrodyti 
kaip anglei aristokratei, sako tetis. Tokia yra mama, ir as 
visqlaik jauciuosi salia jos kaip puiki ardenxj veisles k u -
melaite. 
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Vien^ vakar^ tetis pabaige apm^stymus, atejo i miega-
m^ji, kur mama kaip tik sedejo priesais tualetinj veidrodi, 
o Kerstina ir as ant otomanes, ir energingai mostaguoda-
mas, is susijaudinimo svytinciomis akimis isdeste savo 
diding^ sumanym^. 

Tetis gime kaime, sename iikyje. Jis vadinasi Lilhamra 
ir priklauso jo giminei, nezinau, kiek laiko. Bet tetis buvo 
vienintelis siinus seimoje ir tapo karininku, o seneliui pri-
truko pinigq, ukis nedave jokio pelno, mociute mire, sene-
lis pasiligojo, galop viskas tapo nebe jo jegoms, ir isnuo-
moj^s iik| jis issikrauste I miest^. Parduoti nenorejo, nes 
mane, kad jo proteviams labai nepatiktij, jei jis isleistij ukj 
is gimines rankij . Netrukus senelis mire ir pats taip pat 
tapo proteviu. 

Nei Kerstina, nei as niekuomet nebuvome maciusios 
Lilhamros. Bet kol augome, istisai klausemes tecio pasa-
kojimij apie jo vaikyst?. Tada jis visiskai susigraudinda-
vo, o ir mudvi zaliuodavome is pavydo, kai jis aistringai 
vaizduodavo Kaledas ukyje ir pasivazinejimus rogute-
mis, ir vasarvidzio pasisokimus, pasiplaukiojimus ezere, 
istorijas apie vaiduoklius prie zidinio ir visokius kitokius 
dalykus, su kuriais palyginti mxisij pasi l inksminimai 
mieste atrodydavo leksti ir nykijs. O pavasarj, kai berzai 
sutvaskedavo alyvine spalva, tecio akys paprastai niau-
riai suzibdavo, jis imdavo jausmingai deklamuoti: 
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- Ilgiuos as zemes, as ilgiuosi akmenu, kur zaisdavau vai-

kystej. 

Vien^ kartq, per metus jis vaziuodavo ilgq, keliq, | L i l -
hamr^ apsiziureti, o kai pargrjzdavo, bene dvi savaites 
budavo pavojingas aplinkiniams. Kla iku matyti savo vai-
kystes namus atitekusius plesikams, sakydavo ir griez-
davo dantimis vien pagalvoj^s, kaip kasmet vis labiau 
apleidziama jo numyletoji Lilhamra. 

Ir stai dabar tetis stovejo miegamojo viduryje susive-
lusiais plaukais ir atsagstytu uniforminiu svarku, o jam 
is burnos audringai pliido zodzii j srautas. Jis primine 
mamai apie t^ nedidel^ s u m ^ k u r i ^ buvo paveldej^s is 
tetos ir kuri apriipintij jo ir mamos senatv^, tvirtino, jog 
huhi visiska beprotybe investuoti jq, kitur nei | patikimus 
vertybinius popierius, kalbejo, kad pats tik per plauk^ 
netap^s draudimo agentu ir neabejotinai butq galej^s 
sudaryti kruv^ pelningij ir puikii^ sutarciij, pabreze, jog 
ne kruopelytes nenutuokia apie i ik in inkavim^ ir is viso 
dabar zemes i ik iu i sunkus metas, tvirtino, kad is tiesij 
bemaz nejmanomas daiktas zmogui, kuris gim^s mieste, 
susitaikyti su gyvenimu atokiame kaime, ir per patj siq 
kalbij v iduri eme mikcioti, apsidaire aplinkui sutrik^s ir 
paklause, ar biitti galima... ar mama jsivaizduotij... trum-
pai drutai - gal mama vis delto panoretij vaziuoti su juo 
I Li lhamr^ ir jsikurti tenai ateiciai. 



- Ir, - jsiterpiau as, - net jeigu studentiska kepuraite 
niekuomet nepapuos garbanotij musi j pakausii j , maza 
daili berete gali taip pat atrodyti graziai. 

Mama abejodama pakraipe galv^, bet geriau pam^s-
ciusi ir j i tikriausiai pagalvojo, kad jei mes ir siaip niekuo
met nepareidavome namo su aukstesniais jvertinimais 
kaip „patenkinamai", tai gal nieko baisaus nenutiktij, jei 
ir nebaigtume mokyklos, siaip ar taip, saliai jokios neati-
taisomos zalos. 

- Valio! - suklykeme Kerstina ir as, o tetis vel nusvito 
lyg saule, ir tik dabar mums pries akis iskilo tai, kas turejo 
jvykti : kad vaziuosime j Lilhamrq, nepasiekiamq, karstai 
trokstamq, neprilygstam^ musxi vaikystes svajoniij pil j . 
Isisvajojusi as jau regejau save kaip z a v i ^ dvaro panel?, 
jodinejanci^ po apylinkes grynaveisliais zirgais ir besisu-
kanci^ pagal sokiij muzik^ per svaigulingus pokylius. Bet 
tetis greit isblaske mano viltis. 

- Darbo bus i k i kaklo, brangieji Sovinukai, - pasake 
jis. - Ir turesime trupuciuk^ susiverzti dirzus. Vadinasi, 
ir atsisveikinti su triuksmingu ir neriipestingu miesto gy
venimu. 

Bet galesite perimti mano senus zemuogynus, - kal
bejo toliau tokiu veidu, lyg dovanodamas milijon^. Ir jis 
tiek ilgai ir vaizdingai grazbyliavo apie tuos savo zemuo-
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gynus, jog labai greit supratau nuskriausta gyvenimo 
kaip tik todel, kad budama maza neturejau vienos kitos 
zemuogiii vieteles. Kiekvieno vaiko svenciausia ir nenu-
gincijamiausia teise tureti zemuogiij vieteles, tikino te
tis, ir tikrai regejosi, kad zemuogynai Lilhamroje kur kas 
svarbesni ir uz zemes darbus, ir uz gyvulius. 

Vakaras praejo gyvai snekuciuojantis ir svajojant apie 
sviesi^ ateiti, ir tetis vel gavo pasakoti mums savo vai 
kystes prisiminimus. Tie prisiminimai v i s ^ laik^ mums 
atrode nauji ir kerejo, o dabar, kai zinojome, kad netrukus 
visk^ galesime pamatyti savo akimis, tie pasakojimai at
rode mums dar gyvesni. 

- Barbru, - staiga tare Kerstina, - reikia paskelbti s i ^ 
z in i^ ir pribloksti pasaulj! Kokia pritrenkiama staigmena 
siauraprociams snobams! Lekiam! 

- O taip, - atsakiau. - Jiems akys issoks ant kaktos, 
kai isgirs, jog dabar savo dienas mes leisime didziuliame 
dvare. 

- Sakai, didziuliame, - tare tetis. - Ne, vaikuti , L i l 
hamra nedidele. Joje gali siaip ne taip pramisti penkio-
lika karvii j , keturi arkliai, dvidesimt aviv^ keletas parsii 
ir visti j , viena princese ir du Sovinukai. Ir senas atsargos 
majoras! 


