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"sivaizduokite tarp pu#yn$, goj$ ir #il$ pasiklydus% ma&' 
miestel%.

Pavadinkime j% (ar!nais. Gal!tume duoti ir kitok% pava-
dinim')– Klevin!, Egl!nai, Varduva, kad ir koks b*t$ var-
das, miestukas vis tiek nesiskirt$ nuo kit$ ba&nytkaimi$, 
i#sibars+iusi$ Vakar$ Lietuvoje. 

Pilkos dulk!tos gatvel!s, centre skverelis, ant kalnelio 
nuostabi ba&ny+ia, skrod&ianti bok#tais dangaus m!lyn,, 
apa+ioje vinguriuojantis upelis. -tai ir visa panorama. Tiesa, 
pamir#au pamin!ti Kult*ros namus ir kelias parduotuves)– 
viena i# j$ dviauk#+iame m*riniame pastate. Ten pardavin!-
jami drabu&iai, patalyn!, indai ir kiti de.citai. Ir, &inoma, 
pa+iame centre) – Vykdomasis komitetas. O kur prekybos 
centras, be kurio negali i#siversti nei vienas save gerbiantis 
miestelis ar miestas? 

Ak... /ia ir slypi did&ioji paslaptis. Kalbu apie septint'j% 
de#imtmet%)– gluminant% ir paslapting', ypa+ &velgiant nuo 
#i$ dien$ auk#tumos. Kokie vaizdai kyla i#girdus fraz, „sep-
tintasis de#imtmetis“?

Pirmoji mintis, i#girdus tuos &od&ius, trenkia % galv' 
ir u&gniau&ia kvap') – tai Soviet$ S'junga, „gele&in! u&-
danga“, Bre&nevas, komjaunimas, komunizmas, partijos 
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suva&iavimai ir spaliukai. Taip, tai tiesa, bet mes linkstame 
idealizuoti bet kok% laikmet%, ypa+ jei tuo metu buvome jau-
ni ir laimingi. 

Gyvenimas anuo metu slenka apati#kai. Mes nieko ne-
&inome. M*s$ ramyb, saugo partija ir vald&ia. Mes niekur 
neskubame, na, gal ir skubame, bet daug l!+iau ir ramiau. 
Neturime kur skub!ti, nes neturime kur eiti, neturime k' ir 
u& k' pirkti. Net i#vykus u& (ar!n$ rib$ m*s$ laukia tokios 
pa+ios nykios ir tu#+ios parduotuv!s. Mus gelbsti „juodoji 
rinka“, apr*pindama madingais drabu&iais, batais ir kosme-
tika. Tik kai kurie laimingieji gali %eiti pro slaptas „prampre-
kybos“ duris ir i#eiti apsireng, nuo galvos iki koj$. Tokiam 
elitui priklauso ir mano t!vai. Mums nereikia galvoti, kaip 
gra&iau apsirengti ir skaniau pavalgyti, bet negalime per 
daug a.#uotis. Tod!l kapstom!s kasdienyb!s dulk!se, skai-
tome (iul% Vern', Main Rid', svajojame, nes nieko daugiau 
nelieka, apkalbame savo draugus ir prie#us, &i*rime visus 
.lmus i# eil!s vietiniame kino teatre ir vaik#tome % mokykl'. 
Mokykla yra m*s$, paaugli$, namai. Ten mokom!s, spor-
tuojame ar tiesiog trainiojam!s nuo ryto iki vakaro... Mus 
retkar+iais pasiekia tolimas ka&kur toli esan+io pasaulio ai-
das. Apie j% turime labai ma&' supratim'. 

Tuo metu pasaulyje: 
Pasaulyje karaliauja „The Beatles“. Minios gerbėjų 

drasko juos į skutelius, keturi vaikinukai mėgaujasi šlove, 
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koncertuoja po 6–7 valandas per parą 7 dienas per sa-
vaitę. Pirmasis jų singlas „Love Me Do“ užima septy-
nioliktąją, o „Please Me“ – antrąją Jungtinės Karalystės 
topų vietą. Netrukus grupė dar labiau išpopuliarėja ir 
prasideda reiškinys, vadinamas bitlomanija. 

Kitas įvykis ne toks džiugus – tai karas Vietname. 
Amerikiečiai teikia karinę pagalbą Pietų Vietnamo ko-
vai su komunistiniu Šiaurės Vietnamu. JAV nenoras, kad 
valdžia pereitų Vietnamo komunistams, baigėsi aktyviais 
kariniais veiksmais, į kuriuos įsivelia netgi Australija ir 
Naujoji Zelandija. 

Taip gyvena pasaulis, nuo kurio mus skiria t*kstan+iai 
kilometr$ ir nematoma psichologin! u&danga. Mes gyve-
name s'lyginai ramiai, bet taip atrodo tik i# pirmo &vilgs-
nio. Tokie ma&i miesteliai yra kaip bi+i$ avilys, kuris tyliai 
d*zgia, nors jo net ir nejudini. O pajutusios gr!sm, bit!s 
staiga pakyla ir zvimbdamos puola prie#', dr%sus% %siver&ti 
% j$ teritorij'. Tie miesteliai it klampi pelk!, kuri %siurbia ir 
nepaleid&ia, gramzdina gilyn, kol susitaikai su likimu. 

A# nenoriu susitaikyti. Mano siekiai dideli ir neapr!pia-
mi kaip Pamyro kalnai. Kol kas jie ne%gavo tikslios formos, 
bet greitai su&inosiu, kaip jie turi atrodyti ir kur nuvesti. Kol 
kas mano galvoje sukasi tik viena mintis)– #okiai...
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PIR M A S SKYR IUS 

T' vasar' karaliauja „(ibuokl!s.“ Ne g!l!s, o daina, kuri 
skamba kiekviename name pro pla+iai atvertus langus. 

„-tai pirmos &ibuokl!s, nusipirkit, praeiviai... Melsvos 
mi#ko &ibuokl!s, ach, kaip kvepia jos gaiviai“,)– aidi sida-
brinis balsas.

Einu dulk!ta, nuo vidurvasario kar#+io apsn*dusia ga-
tve, o aplinkui nei gyvos dvasios. Susmuk, ma&i nameliai 
snaud&ia, prisiploj, prie &em!s, tik plazda i# pravert$ lang$ 
i#lindusios u&uolaidos ir „(ibuokli$“ melodija aidi per vis' 
gatv,. 

Man #e#iolika. Tr*ksta nieking$ keli$ m!nesi$ iki sep-
tynioliktojo gimtadienio. Tod!l man ner*pi niekas. Nusi-
spjaut % pasaulio %vykius, kuriais nesidomiu, „0e Beatles“ 
melodijos man,s nepasiekia, miestelis per ma&as, neturiu 
%taking$ gimini$ didmiestyje, kad gal!+iau gauti %ra#$. Na, 
mano t!vo pareigos per daug auk#tos, kad tenkint$ dukters 
%geid&ius, tod!l esu i#mokyta nieko nepra#yti. Jo reputacija 
negali b*ti sutepta nei ma&iausia d!me, turiu b*ti tylesn! 
u& pel,. Bet apie tai negalvoju, mintys sukasi apie #okius 
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„Pu#yne“. -iandien vasaros estrados atidarymas) – skubu % 
rengin%. 

Praeidama pro geltonai da&yt' namel% neju+iomis stabte-
liu ir #nairomis d!bteliu % kiem'. Nieko n!ra. Nesimato net 
%&ymiosios juodos „Volgos“, kuria kartais pasiv!&ina Remis, 
kai nemato t!vas. Seniai „d&i*stu“ d!l jo, bet ne a# viena. Jis 
yra daugelio mergai+i$ susi&av!jimo objektas. Manau, kad 
sutiksiu j% „Pu#yne“, bet kas i# to? Jis % mane net ne&i*ri, o 
jeigu ir pa&i*r!t$, negal!+iau su juo draugauti. Jis yra blo-
gas mokinys, nuolat %sivelia % mu#tynes, vadovauja ka&kokiai 
gaujai, &od&iu, gali sugadinti reputacij', gal ne tiek mano, 
kiek mano t!vo. 

Svarbiausia) – jis yra paliktas antriems metams toje pa-
+ioje klas!je, ir man d!l jo labai g!da. Ne%sivaizduoju, kaip 
galima blogai mokytis, nebent visai visai nesimokytum. Ma-
nau, kad jis taip ir daro. Tiksliau, nieko nedaro. Atsid*stu 
ir kulniuoju toliau. Jau visai netoli gatv!s kampas, kur turiu 
susitikti su R*ta. Pakeliu akis ir matau #alia draug!s stovin-
+i' kit' mergait,. A# jos nepa&%stu, o gal pa&%stu? 

R*ta vaiposi jau i# tolo ir man norisi j' pridau&yti. Ji am-
&inai maivosi ir krizena, i#pl!tusi savo dideles, viena nuo ki-
tos nutolusias akis. 

Prieinu prie j$. 
– /ia juk Alma, argi neatsimeni?)– spiegia R*ta.)– Sugr%-

&o i# Klaip!dos, gal!sit v!l s!d!ti viename suole kaip anks+iau. 
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Alma nusi#ypso ir atmeta ant kaktos u&kritusias gar-
banas. 

I#vertusi akis spoksau % greta stovin+i' mergin' ir jau-
+iu, kaip &em! grimzta man po kojomis. Na, &inoma, juk 
tai Alma. A# jos nepa&inau) – tiesiog negal!jau pa&inti. Ji 
ne%tik!tinai pasikeit!. Prie#ais mane stovi beproti#ko gro-
&io b*tyb!, toki' gal!jau i#vysti tik &urnalo vir#elyje. Prie# 
metus ji sugalvojo va&iuoti gyventi pas t!v' % Klaip!d' (jos 
t!vai i#siskyr,), bet tada buvo niekuo nei#siskirianti eilin! 
mergait!. O dabar...

Ji auk#ta... Stovi #iek tiek pakreipusi galv' % #on', kad 
*giu susilygint$ su mumis, veidas rusvas, paskrudintas j*ros 
v!jo, veido ovalas taisyklingas, o l*pos putnios, i#rangytos)– 
toki$ dar nebuvau ma+iusi. Akys didel!s, &alsvos, prideng-
tos dideli$ sunki$ vok$. Visk' vainikuoja #viesi$ ka#ton$ 
spalvos garbanoti plaukai, ner*pestingai besiplaikstantys 
ant nugaros.

Pavydas tarsi gyvat! grau&ia mano k*n'. Nenoriu jam 
pasiduoti, bet jis u&valdo mane. Jis #nib&da man % aus%, kri-
zena ir ty+iojasi. Neju+ia pasistiebiu, bet vis tiek negaliu pa-
siekti Almos *gio didyb!s. Ji auk#tesn! u& mane kone pus, 
galvos. Sugniau&iu kum#+ius. A# nepykstu ant jos, tiesiog 
negaliu nugal!ti u&vald&iusio nir#aus pavydo jausmo. 

– Ar gal!siu v!l s!d!ti viename suole su tavimi kaip anks-
+iau?)– maloniai pakalbina Alma.
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– (inoma,)– sumurmu ir paspiriu % #on' po kojomis be-
sim!tant% akmenuk'. 

– Tavo gra&i suknel!,)– pagiria Alma. 
Rankomis perbraukiu #veln$ audin%. Dar vakar did&ia-

vausi savo pasisi*ta suknele. Ant balto dugno raudonais 
rutuliais i#pai#yta med&iaga buvo pirkta per pa&int%, „su-
kombinavo“ pardav!ja Vaiva, kuri aptarnauja m*s$ #eim'. 
-iais laikais nieko negalima nusipirkti, jei neturi pa&%stamo 
ar giminai+io, kuris dirba prekyboje. Apimta entuziazmo 
per savait, suraukiau siaur', trump', su petne#!l!mis sukne-
l, ir be paliovos ja g!r!jausi. Iki to momento, kol nepama-
+iau, koki' suknel, vilki Alma. Noriu nusipl!#ti nuo k*no 
savo darbo vaisi$ ir j% sutrypti. Juk matau per liemen% rauk-
t', baltais %stri&ais ir horizontaliais dry&iais komponuot' 
rugiag!li$ m!lynumo suknel,, prie# kuri' manoji primena 
grind$ skudur'. (inoma, perdedu, bet dabar esu linkusi vis-
k' i#kreipti ir sureik#minti. 

– Ma+iau tavo Rem%, su visa #utve nudro&! % „Pu#yn'“,)– 
i#girstu bals'. 

Tik dabar atsipeik!ju ir d!bteliu % R*t'. Ji sukiojasi % visas 
puses, %d!miai nu&velgdama kiekvien' praeiv%. 

– Jis visai ne mano,)– piktai atr!&iu. 
– Tu draugauji su Remiu?)– nusistebi Alma. 
– Ai#ku, ne,)– putoju toliau,)– neklausyk, k' ji tau#kia. 

Mes net nesikalbam. Apie koki' draugyst, gali b*ti kalba?
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R*ta prunk#+ia. 
– Pajuokavau... (inoma, kad nedraugauja, bet nor!t$... 

Vis &i*ri ir seil, varvina. 
– Dar &odis,)– su#nyp#+iu,– ir daugiau niekada nepra#y-

siu tavo mamos, kad i#leist$ % #okius.
– O,)– kikena Alma,)– nejaugi dar vis pra#in!ji? 
– (inoma, net ir #iandien papra#iau. Kitaip #okius „Pu-

#yne“ R*ta matyt$ kaip savo ausis. 
– K' a# galiu padaryti,)– g*&+ioja pe+iais R*ta.)– Nelei-

d&ia)– ir viskas. Va, kai Liucija papra#o, tai ir i#tirpsta. Liuc!, 
&inai, nutaiso tok% nekalt' veidel%, &i*ri mamai tiesiai % akis 
ir #velniu balseliu suokia. Kad ji &inot$...

Abi su Alma garsiai kvatoja.
A# neju+iomis irgi i#si#iepiu. Ji sako ties'. Tik i# pa&i*-

ros atrodau pavyzdinga ir angeli#ko gerumo mergait!. Tai 
kauk!. Turiu j' ne#ioti d!l t!vo darbo, kad niekas neabejo-
t$ pirm*n!s ir komjaunimo sekretor!s %vaizd&iu. Tod!l ir 
R*tos mama bes'lygi#kai pasitiki manimi. Man jos kartais 
net gaila. Gaila, nes da&nai neiname % #okius mokykloje, o 
sukam % Kult*ros namus. Ten mokini$ ma&ai, daugiausiai 
renkasi miestelio vaikinai arba vyresni$j$ klasi$ mokslei-
viai. Man ten nepatinka, a# nem!gstu, kai mane i#veda #okti 
koks nors traktorininkas ar kol*kietis, bet ken+iu d!l R*tos, 
nes jai patinka vyresni. 
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Ji ir atrodo vyresn!. Yra stambi$ kaul$, linkusi % tukim'. 
Jos #iurk#t*s rusvi plaukai stambiomis bangomis krinta ant 
pe+i$. Bet su ja nenuobodu, ji mums papasakoja, kas %vyko 
miestelyje: kas mir!, kas i#siskyr!, kas su kuo draugauja. Ir, 
o, siaube, kas vaik#to vakarais % „Pu#yn'“. 

Neju+iomis #alia man,s atsistoja Alma. Mes pagaliau pa-
judame i# vietos ir dro&iame greitu &ingsniu, o R*ta lieka u& 
m*s$. 

– Jei nori, gali pas mane ateiti, turiu gra&$ p*kuot' #u-
niuk',)– sako Alma. 

– -uniuk'? O, Dieve, negali b*ti? 
– Tikrai, jis baltas kaip sniegas ir labai meilus. Dar ma-

&iukas. 
– Ar tu ten pat gyveni?
– Ten pat, namelyje u& miesto. 
– Kod!l nepasilikai Klaip!doje?) – klausiu. Nepatogu 

l%sti % privat$ gyvenim', bet %kyrus smalsumas neduoda ra-
myb!s. 

– Kaip +ia pasakius,)– Alma nuleid&ia galv',)– pamot!, 
netikri broliai ir seserys... Buvo nejauku. 

Noriu dar kai ko paklausti, bet nesp!ju. R*ta mus pastu-
mia mus #onus ir %sitaiso viduryje. 

– Norit, pasakysiu naujien'...
– Koki'? 
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– " m*s$ klas, ateina du naujokai. Vaikinas)– gra&uolis, 
auk#tas juodaplaukis, vardu Viktoras, bet gird!jau, kad Re-
mis j% vadina Vycka. 

– Negi jau su tuo chuliganu susine#!?)– aikteliu. 
– Ma+iau j% su gauja, nuskuod! % „Pu#yn'“. 
– O kas kitas? 
– Kita,)– patais! mane R*ta.)– Tokia pilka pelyt!, prastai 

apsirengusi)– n!ra % k' &i*r!ti. Tik vaik#to su ma&a sesute, 
niekur viena nei#lenda. Sako, t!vai labai daug dirba, n!ra 
kur ma&!s palikti. 

– I# kur tu visk' &inai?)– netik!tai susidomiu. 
– Mano brolis ateina su draugais, u&sidaro kambaryje ir 

pradeda plakti lie&uviais. Ko tik i# j$ nei#girsi. (inoma, jie 
man,s ne%sileid&ia, bet a# u& dur$ pasiklausau. Kartais, kai 
b*na geras *pas, atidaro duris ir pasikvie+ia. Bet u& tai i#pl!-
#ia por' rubli$. 

– Oi, oi,)– veidmaini#kai sudejuoju,)– sunkus tas gyve-
nimas. 

– Dar gird!jau, kad 11c klas!s mokytoja draugauja su 
mokiniu,)– tyliai su#nib&da R*ta.)– Bet tai didel! paslaptis...

– Jei tu &inai, tai kokia gali b*ti paslaptis?)– nusikvato-
ju.)– -it' paslapt% tikriausiai jau visi (ar!nai aptar!. 

– Tu blogai apie mane galvoji,)– pasipu+ia R*ta.)– Be 
j*s$ niekas daugiau ne&ino. Ir jums geriau prik'sti lie&uv%. 
Jie vaik#to % „Pu#yn'“.
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– Tikrai &inai?)– negaliu patik!ti. 
– Kokia mokytoja?)– susidomi Alma. 
– Gerda, Gerda Jovarait!. Ji draugauja su Vismantu.
Abi su Alma vienu balsu aiktelim. 
– Tikriausiai ka&k' mai#ai? Vismanto t!vas yra mano t!-

vo pavaduotojas, jis negali taip elgtis. Be to, juk Gerda daug 
vyresn!. 

– Penkeriais metais...
– Penkeriais?)– su#unku.)– Tokia sen!...
– O Vismantas taip negalvoja... Ma+iau, kaip susikib, u& 

ranku+i$ &ygiavo % „Pu#yn'“... Ir buvo jau v!lus vakaras. 
– Dabar jau tikrai meluoji? 
– Nemeluoju,)– R*ta pradeda mu#tis % kr*tin,.)– Va&ia-

vau pas mo+iut, % kaim' su broliu, tai jis man ir parod!, ma-
+iau abu einan+ius, susikabinusius u& rank$. 

Alma man trukteli u& suknel!s kampo. 
– Ar tavo t!vas vis dar pirmininkas?
– Taip,)– burbteliu. Apie tai nenoriu kalb!ti, tod!l nu-

suku kalb' % #on'.)– Negali b*ti, tai baisu,)– sakau a#.)– Jie 
&aid&ia su ugnim, gali blogai baigtis. 

Negaliu nurimti. Vismanto t!v' gerai pa&%stu, jis da&nai 
ateina pas mus % sve+ius. Rimtas stambus vyras su ma&yte ir 
plepia &monele. Jis neatrodo gr!smingas, bet ir nesinori su 
juo juokauti. Jo giliai %dubusios akys kartais nu&velgia taip 
%d!miai, lyg vert$ kiaurai ka&ko ie#kodamos. Man sugenda 
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nuotaika ir toliau p!dinu tyl!dama, nugrimzdusi % savo 
mintis. 

– Apsiramink, jau tuojau „Pu#ynas“. 
R*ta pasitaiso plaukus ir i#sitiesia. Jos akys laksto % visas 

puses, nepraleisdamos nei vieno %domesnio momento. 
– O, pa&velk, ka&kas jau eina prie m*s$. 
Tas „ka&kas“)– tai Dora, mokytojos dukra. Jos motina 

mums d!sto lietuvi$ literat*r'. Kai i#va&iavo Alma, kur% lai-
k' su ja draugavau. V!liau draugyst! nutr*ko, galima sakyti, 
d!l berniuk$. Vis' laik' abi konkuravome %vairiose srityse. 
Moksluose jai nusileidau, tur!jau vien' ketvert' i# matema-
tikos. Bet u&tat buvau mokyklos komjaunimo sekretor!, o 
ji)– mano pavaduotoja. 

I# karto mano &vilgsnis nukrypsta % jos suknel,. Ji bepro-
ti#kai trumpa, vos dengia u&pakal%, susagstyta kair!je pus!-
je per vis' ilg% didel!mis sagomis ir apsi*ta baltos spalvos 
juostele. Dora tiesiog #vyti. Ilga kasa supinta vienoje galvos 
pus!je prie ausies ir u&mesta ant kr*tin!s. Niekas negali 
paai#kinti Doros fenomeno. Jos veidas nus!tas nedideliais 
apgamais, ji tikrai negra&i, bet visada apsupta gerb!j$ ir d*-
sautoj$. 

Mano nuotaika voliojasi ka&kur ant dulk!to asfalto. 
Neturiu tokios kasos kaip Doros, toki$ garbanot$ plauk$ 
kaip Almos, mano suknel! pa+ios kreivai pasi*ta. Tik!jausi 
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suvaidinti Pelen,, juk, anot patarl!s, „auksas ir pelenuose &i-
ba“, deja. Pasirodo, auksas ne&iba pelenuose, tai tik kvailas 
pramanas. Auksas yra auksas, o pelenai lieka pelenai. Labai 
noriu verkti, bet negaliu. Pripratau apsimetin!ti, turiu t,sti 
ir toliau. 

Dora pasilenkia, apsimesdama, kad nori susiri#ti rai#tel%, 
bet tik demonstruoja man savo naujus zom#inius laivelius. 
Bateliai naujut naujut!liai, tamsiai rudos spalvos, patys ma-
dingiausiai, kokie tik gali b*ti. Grie&iu dantimis. Mintyse 
jau kuriu plan', kada gal!siu nusitempti mam' pas Vaiv' ir 
tada... jau neb*siu tokia kukli. Griebsiu visk', k' tik man 
pasi*lys. Manau, kad nusipelniau. Esu pirm*n!, #ok!ja, da-
lyvauju b*reliuose, sportuoju, jau nekalbu apie visuomeni-
n, veikl'. O vaik#tau apdriskusi kaip verg!. Dabar kaip tik 
skaitau „Kvarteron,“ ir esu %sijautusi % verg$ pad!t% Piet$ 
Amerikoje. 

– (inai,)– giriasi Dora,)– susipa&inau su nauju mokiniu. 
– Kokiu?)– apsimetu nesupratusi.
– Viktoru.)– Ji u&ver+ia % dang$ akis.)– Tu dar nesi ma-

+iusi tokio gra&uolio. Auk#tas, tams*s plaukai, rudos akys. 
Jis mandagus ir inteligenti#kas, pamanyk, mok!si Kaune ir 
atsikraust! +ia gyventi. 

– Negali b*ti?)– nustembu. (R*ta to nesak!.))– Ir k' jis 
pamet! #itam kaime?
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– Toks t!v$ darbas. Jie kraustosi i# miesto % miest', i# vie-
no kaimo % kit'. Ne&inau tiksliai, atrodo, ka&k' %rengin!ja, 
gal elektros tinklus?

– Jis mane pakviet! % „Pu#yn'“, sak!, kad labai patinku, 
nusprend!m draugauti. 

– Kada sp!jai susipa&inti? 
– Vakar... Ie#kojau pirkti bateli$, tur!jo atve&ti. Nusipir-

kau,)– ji mostel!jo ranka % kojas,)– o i#eidama susid*riau su 
Viktoru. Taip ir susipa&inome. 

Dora pir#tais i#sikedena kas', paskui v!l susipina ir su-
ver&ia gumyte. 

– (i*riu, Alma sugr%&o, vos pa&inau. Matosi, kad gyveno 
dideliam mieste; drabu&iai madingi, plaukai pri&i*r!ti, tai 
ne mes, #itam kaime visai apsamanojome,)– ji meta i#rai#-
king' &vilgsn% % mane. 

Suprantu, kad #i replika yra skirta man. Jos pa#aipus 
&vilgsnis ir aki$ blyksniai galutinai %tikina. 

Mane i#pila prakaitas. Nesugalvoju, kaip atsikirsti. No-
riu pasakyti k' nors bjauraus, bet nesp!ju. 

– Skubu, neturiu laiko,)– ji pakelia rank' ir pamataruoja 
prie# akis laikrod!liu. Ai#ku, tai irgi skirta man. Laikrod!l% 
matau pirm' kart'.)– Susitariau su Viktoru susitikti #e#t' va-
land', o dabar jau beveik #e#ios, tikiuosi, jis man,s palauks. 

Ji mosteli ranka ir nuskuod&ia, palikusi mus i#si&iojusias 
i# nuostabos. 
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– Ar nesakiau?)– R*ta d!bteli % mane.)– -ita maniak! 
jau sp!jo susukti jam galv'. Nekreipk % d!mesio. Ji kariasi 
ant kaklo kiekvienam naujam bernui, paskui meta ir puola 
prie kito. 

– Sugadino nuotaik', ar ne?)– u&jau+iamai &velgia % ma-
ne Alma.)– Maniau, kad su ja nebedraugauji?

– Nebedraugauju,)– burbteliu nusiminusi.)– Bet juk kal-
b!tis vis tiek turiu. 

Mes art!jame prie „Pu#yno“. Kelias kyla % kaln'. (mo-
ni$ plaukia minios. Nebegalime kalb!tis kaip anks+iau, 
tod!l tylim ir &valgom!s % visas puses. Matau moksleivi$ i# 
vyresni$ klasi$, mus pralenkia b*relis jaunesni$. O neto-
liese ramiai #neku+iuodamiesi &ingsniuoja keli jau pabaig, 
mokslus vaikinai. Vienas i# j$ staiga sustoja ir %smeigia akis % 
Alm'. Matau, kaip ji nurausta ir nudelbia akis % &em,. 

Kaip pro migl' j% atsimenu. Jis vyresnis u& mus dvejais ar 
trejais metais, jo vardas /esius. Ne&inau tikro vardo, nieka-
da negird!jau. Visi j% taip vadina, tod!l %sid!m!jau. 

– Alma, +ia tu?)– surinka vaikinas. 
Jis palieka savo draugus ir pri#ok,s sugriebia Alm' u& 

rankos. Alma dar smarkiau i#rausta, bet nei#traukia suspaus-
to delno. 

– Kada gr%&ai? 
– Prie# savait,,)– suveblena Alma. 


