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igSi rugsejis 

Brangus Peliuk, 

idomusfaktai apie zudymq: kokakola galima isimti kraujo de
nies. Askorbo rugstis, sumaisyta su gazuotu vandeniu, „suvirskina" 
kraujq ir nepalieka {kalciq. 

Zudymij as neplanuoju. Bet tai jdomu. Kaip ir kitkas, ko ketinu 
mokytis sj trimestr^ — lotynij kalba, matematika, anglij ir pranciizij 
kalbos. Man tikrai patinka anglij kalba. Bet literatures s^rasas siau-
bingas. „Nezudyk strazdo giesmininko", Coseris, Beris Hainsas. I r 
Sekspyras. Visada SekspjTas. Kodel nors kart^ negalima skaityti ko 
nors smagaus? Ko nors siek tiek astresnio? 

Ir vis delto tu siandien turetum didziuotis. As neissidaviau. 
Niekada nepasakok pasak^, neverk, niekada neissiduok. Tik taip tau 
seksis mokykloje. I r dar, zinoma, biik saunus. Kaip tik todel niekas 
nesupras, kad as rasau sj dienorastj. Nes dienorastis nera saunu. 
Dienorascius raso lepiineles mergaites. Dienorastis viskq isduoda, 
todel surasysiu savo mintis ten, kur mano tevams niekada nesaus 
j galv^ ziiireti. Savo §v. Osvaldo mokyklos pratybij s^siuvinyje, kurj 
gavau sjryt, pirm^q rudens trimestro dien^. Paslepsiu savo istorij^ 
atviroje vietoje, kaip lavon^ salia kapo. 

Tevai niekada neziiiri mano namij darbij, isskyrus ten, kur rau-
donai svyti desimtukai. Tol, kol tij desimtuki} yra, viskas gerai. 
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Ir mano klases aukletojas ten nepazvelgs. Jau dabar zinau. Po
nas Streitlis, mokyklos Kvazimodas. Nes panasus j chimerq ir gyve-
na Varpines bokste. Regis, turetij buti juokinga. Bet man nelabai. Is 
tikro ponas Streitlis mane siek tiek g^sdina. Nemanau, kad jis man 
patiks. 

Senojoje mokykloje, Neterton Grine, mano mokytoja buvo pa-
nele Makdonald. Grazi jauna blondine, seginti indiskus sijonus ir 
avinti aulinukus. Ponas Streitlis devi mantijq, kaip ir kiti mokytojai. 
Taciau jo apdaras dulketas ir isteptas kreida. J is j mus kreipiasi pa-
vardemis. Cia mes visi vadinami pavardemis. Tai viena is daugybes 
§v. Osvaldo taisykliq, kaip ir „nebegioti koridoriais" ir niekada „ne-
vaikscioti issipesusiais marskiniais". 

Jie man sako, kad sjkart privalau laikytis visij. taisykliij. §v. Os
valdo mokykla yra Nauja Pradzia, kitaip nei Neterton Grinas. Nauja 
pradzia. Jokiij nemalonumij, jokiij pokstij. Jokii} draugysciij su Blo-
ga Kompanija. Jokiij netiketumij. Jokiij siurksciij zaidimi}. I r visa-
da — laikykis visy taisykliij. 

Zinoma, as nezinau vis\\. Nes mokysiuosi priespasku-
tineje vidurines mokyklos klaseje. Todel turiu dar dvejus metus iki 
gimnazijos. Kad suspeciau pasivyti moksluose, susirasti draugij, jsto-
ti I komandas, ismokti risti mazgus. Beje, taip sako mano tetis, kuris 
megsta jureiviij zargon^. Jis norejo, kad kada nors jstociau j karinj 
laivynq, bet, aisku, tai nejmanoma del Mano BUkles. (Taip jie sako. 
Tavo Bukle, Peliuk). 

Mano BUkle reiskia, kad yra dalykij, kuriij man neleis namuose 
darj^i. Mano BUkle nulemia, su kuo galiu draugauti, kokius zaidimus 
zaisti, net kokiq mokykl^ lankyti. Todel tetis parinko §v. Osvald^. Tai 
mokykla, besilaikanti Grieztq Morales Nuostatq. Matyt, man to rei-
kia. Na, gal siek tiek tiesos ir yra. Pagaliau juk nejauti malonumo 
lauzydamas taisykles, jei jos nieko nereiskia. Begiojimas koridoriais 
nesiskaito. Kad pajustum smagumq, reikia atmesti nereiksmingus 
dalykus. 
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I r dar, zinoma, Niekada Nesileisk Pagaunamas. Tai yra svar-
biausias dalykas. Lauzyti taisykles malonu tik tada, kai tav^s niekas 
nepagauna. Tai reiskia, kad negali niekam sakyti, net geriausiam 
draugui, jei tokj turi, nes as neturiu. Jau nebeturiu. Todel ir pasa-
koju viskq tau, Peliuk, mano jsivaizduojamas drauge. |sivaizduoja-
mi draugai — kaip ir mirusieji — nesneka. Jie niekada neatskleidzia 
zaidimo detaliij. I r visgi biitij malonu susirasti kq nors, kas dometijsi 
tuo paciu kaip ir as. Kq nors, kam patiktij lauzyti taisykles. Kq nors, 
su kuo galeciau dalintis smagiais dalykais. Smagiais dalykais, kaip 

Neterton Grine. 
Smagiais dalykais. Pavyzdziui, zudymu. 


