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Balio Beleko tdvai yra labai gerbiami ir labai uZsidmg. Mama muzikos mokykloje moko vaikus skambinti
fortepijonu ir gal per daug ki5asi i Balio gyvenimq. Tevas yra vyriausias policijos kriminalistas. Balys su
juo beveik nesimato, nesikalba, nors labai nor6tq. Kai tdvas grlhta v6lai vakare i5 darbo, jis tiek nuvarges
ir stresuotas, kad tik u2sidaro vonioje.

Prasideda nauji mokslo metai, ir Balys jau6iasi i5protejgs, negali koncentruotis. Merginos, su kuriom jau
mokosi nuo vaikyst6s, staiga jdomios. Vienos krutine per vasarq ?ymiai padidejusi, antros palaidind
permatoma, tre6ioji apsivilkusitrumpu sijondliu, kuris kraiposi su kiekvienu Zingsniu...

Klas6s draugas Paulius irgi per vasarq Siek tiek subrendgs, nors jo sunki Seimynin6 patirtis nesikeicia.
Neturi mamos, gyvena su tdvu prastoje trobel6je, kurioje net elektros ndra. Meiliai globoja savo maZq,
purvinq sesutq, kai namuose beveik ndra nd kqsnelio valgyti. Jo Seima-socialiniai remtina. Tur6ti
mobil qjj telefonq-tik svajond.

-.A5 esu Ridardas lvanovas. Ri6is.

Taip Balio gyvenimq sudrumsto naujas mokinys.

15 pradZiq, nors Ri6is s6di Salia Balio, jo net nepastebddamas. Bet kai pradingo Ri6io brangus mobilus,
kq Ricis kaltina? Bal!, aiSku. ,,Atiduok telefonq, sakau, nes dantis i5muSiu!" -Ricis jj spaudZia, o Balys net
neZino, kaip jam paai5kinti, kad nieko nepavogd. Neatgavqs telefono ir Baliu netikdjgs, Ri6is reikalauja,
kad Balys sumoketq, kiek mobilus kainavo, t.y. 300 eurq. Balys tokiq pinigq neturi.

Vogti i5 savo namll ir vogti i5 savo t6vq-kas tai padarytq?
AS tai padariau.
...15 tiesq negald6iau kaip nors tinkamai paai5kinti, kodel tai padariau. Ko gero, tai buvo spontaniSkas
sprendimas... Tarsi kaZkas kitas kilnoja tavo rankas ir Zengia tavo Zingsnius.
...Gal niekas nepastebds, jq net nepasiges, o aS bUsiu nusipirkgs ramybq. Atsikratysiu Ridio, ir visa ta sumauta
istorija bus baigta.

Nors Ridiui sumoka, ramybd negriZta.. NeuZtenka, kad sqZinO griauZia, kad jo garbingas prosenelis,
pirmasis Balys Belekas, pakilgs i5 kapo, vdl numirtq i5 gedos. Ri0io Zvilgsnis Ba-li irgi skaudina. Balys
jauciasi dar Ridio niekinamas, apkaltintas vagyste, ir jau nebuvo b0do i5siteisinti. UZmoketi u2 mobilq-
tai pripaZinti kaltq.

Po pamokq Paulius pasi5aukia Bali, jam parodyti, kokigraZq mobilq nusipirkqs. Balys tuoj atpaZjsta Ri6io
mobilq ir, baisiai ipykes, susikimba su Pauliumi. Atsiranda Ricis, kuris, pagaliau supratgs, kas atsitiko,
pradeda kautis su Pauliumi. Pauliui pasprukus, Ricis neranda ZodZir4 Baliui atsipra5yti uZ neteisingq
apkaltinimq. Balys apsisuko ir iSejo.

Vlenas apgedgs obuolys gali bEti labai pavojingas. Patekgs krepSin tarp sveikq obuoliq, jis Svelniai 5onu glusteli
tarp jq ir kepso kaip niekur nieko. Tyliai ir ramiai. Niekas nieko nemato ir nepastebi. O i5 tikrqjq jis paslapdia
gamina etilenq-pragai5tinga hormonq visiems sveikiems obuoliams. Etileno neimanoma iSvengti. Tu esi
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pasmerktas. Net nepajusi, kad esi ne toks, koks buvai. Nebetoks, kaip anksdiau. 15 pirmo Zvilgsnio dar atrodo,
kad nieko baisaus nenutiko, bet tu jau prad6jqs p0ti.

Ar Paulius buvo kaltas d6l to, kad tariausi bepradedqs p[ti, tarytum viename Sone ar ant peties butq atsiradusi
plintanti kalt6s d€m6, kasdien vis didesnd ir pastebimesn€, nebuvau tuo tikras. Ar aS j! smerkiau? l3 tifrq;q ne
pats ne2inojau, kq jau6iu. Viskas kaikaip siaubingai susipainiojo, ir dar Ri6is, staiga atsiradgs visai i5 niekur,
tiesiog kaip viesulas lsiver26 i mano gyvenimq, jau6iausi beviltiSkai su juo susietas.

Taigi, Baliui neai5ku, ar Pauliaus vagyste ir jam tur6jo blogos itakos, kad jis i5 tevq paeme pinigus.
Kasdien dreba, ar jo vagystq kas pasteb6s, bet nedrista tdvams pripaZinti kaltds ir viskq iSsipasakoti.
Ta61au, n6ra to blogo, kas nei5eitq i gerE. Rieis su Baliu susidraugauja. Jie tampa nei5skiriami.
Mandagus, patikimds Ri6is sudaro labai gerq ispudi Balio tdvams. Visos merginos negali nuo jo atitraukti
akiq, kaijis nus6da nuo savo motorolerio ir nusimauna odines pirStines. O Rieiui visliek. Jam jos visos
vienodos. Toks fainas, toks kietas, savimi pasitikintis vyrukas...o gal ir ne visai:

O mes juokdm6s, v6liau

6m6me stadiai kvatotis, iautem6s kaip

Vtx*e{'9 ditvai" Tai buvo laiwe. Ir aS iq patinau. Tos akimir-

kos jausmas buvo labai brangus, labai waigus, nors

, ir truko trumpai. Staiga kaip smtgis man trenk6

mintis ir aS prisiminiau pinigus ir tevus.Juokas ii-
kart nuslopo, dZiaugsmas kanikur dingo.

-AI daugkobijau-. - sumurmdjau jausdamasis

toks niekingas.

-Ai taippat, - staigaprisipalino Ridis.

-Tu?-netispridiauakis. -*,**-*k 'bl"*F
Ai$kukd,irl6T"&-,rTCf 

"*.teng6siisiteikti.Ri-
dis juknieko nebijo. Tai nesuvokiama!

- O ke? - paZvelge Ricis. - Manai, nebiiau? Ne-

Linau, kaip gyvensiu, kas busiu... Ir Biaip bijau. Bi-
jau irnonirtr, neZinau, ar galima iais pasitiketi. Biiau

net savo dedds su teta, nuolat jaudiuosi nejaukiai,

vadinasi, bilao gryerrti. Kartais net noriu pabegti i5 t

namq. # /u-Lhuodol
Ridis nutilo. A.$ seddiauelgllSekundg net

gge iis, Ridis.
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Viik"r buvo taip panaSu, stulbinamai

taip, kaip ai? N6ra dvieiq vienodg Zmonirl negali
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buU vienodg mindiq. Tiesiog negali taip buti, tai
neitiketina.

- O tu? Ar btna, kad ko nors nekenti?

dtor't2 : Na, taip. i? Nori daulytgalvq

qkart, Riti

suraukdamas kakt4. - Nesuprantu, kodel tu groji

smuiku, jeigu nenori groti? Juk neprivalai.

A$ i$siZioiau. I$ tikrqiq; koddl, jeigu nenoriu?

Kod6l? Ir kodel rnan fito niekas iki Sios dienos n6ra

sakgs? Spoksojau i jibe t odrtU.

- Tau vis tiekgerai, turi t6vus, * atsiduso Riiis.
* Irtu turi.
* Taipr bet esu vienai. Gfunines - ne t€vai. Kai

kada netvario... iautiesi prastai, kaip Iuniui penkta

koia kaip sakoma. O tavai toli. Motlna dirba, te-

vas irgi. Ir brolis ten. Jis malas, todel ir pasirime...

Prad6s mokytis ten. O a$ turiu brigh mokyklq tia,

taip geriau.

- Didele dia laime su t6vais... - kardiai numy- ,ff,
t i",r. -filRgyvenimas. UZ visk4 atsiskairyk, ^*VoJ ",Ft"e*|
uZ viskqbuk d6kingas. Ai noriu gyventi vienas savo ;,,q-
gyvenlmQ.

* Ir a6.

- Bet mes negalime.

- Taip, negalime, * pritare Ridis. - O kada ga-

ldsime jau nebenor6sime. Netur6sime laiko.

- Sumautas gyvenimas.

Ridis atsistojo. Batu sutrai$kd tuiiiq kolos skar-

ding. Si susiplojo i blyna. Uimyne dar vien4.

- Tik kartais mane apima toks nesuvokiamas

ittis... Laimes ir laiwes pojttis, kada noriu

gyvenimu, noriu gyventi! - RiCio akys

. - Tada niekas ner&Pi, aPie niek4

. Tai skambavisame kr,rne kaip kokia mu-

zika, supranti?

* Suprantu.

j
i sienq, o negali.

- Nekendiu smuiko, * sumurm6jau.

- Smuiko? - nustebo RiEis. - Kokio smuiko?

- Smurko, ir viskas. Nenoriu greti. Nekepiiu
satgs, kadgroiu. Tiksliau - l<ad daraq k4liepiamo-
tina. Nekendiu!

Ridis tyl6jo Atidare vien4 limonado skardi-

"g3$: htt j*Em_bj!9t"jo man. A$ drebejau.

Tardamas fodtius net $vok3diau ir seil6s tiSko man
po kojomis.

- O kod6l tu groji smuiku? * staiga paklause
Ridis.

- Kuip * ko.del? - nustebau ir a$. - Todel... to-
del kad mama... kad reikia... supranti...

- Nesuprantu, - nutrauk6 mane Ridis panar_
dindamas pirStus i puikius ve5lius savo plaukus ir

l*,1{'r43*'

M"* ;rfi"rte **" "*;A*mO kuris tik- ...\
riausiai kaiP Piktas r"a1"*@ J

metq. O gul dia buvo kalta;Atrfrc ir gaivus oras?

Pfirs vrtaNfra€ !



Nors Ri6is nebando ardyti Balio gyvenimo ar sukelti nesantaikq tarp
vaikino ir tdvq, nauja draugyst€ paveikia Bali. Jis pradeda persvarstyti
savo gyvenimq lyg Siol: kas jam yra svarbu, kas tdvams svarbu, kq jam
rei5kia laisv6, savarankiSkumas ir priklausomuma$. Sekantis skyrelis
(Norddamas rasti'ibas, tui jas periengft) prasideda su visom Seimom
paZistama, dviejq kartq kova. Balys meta smuikq, pradeda su Ri6iu
treniruotis. Jame auga naujas pasitikejimas savimi, i5moksta kaip, kai
reikia, save apsiginti: ffi TUoREDAMAS

RIBAS TURI JAS

RASTI
PERZENGTI

Mama parei$ke, kad a$ privalqs bet kokia kaina iS-

taisyti pusmetyje vieninteli rusq kalbos 3eiet4' Jai

ne[domukaip, bet aS PRIVALAU.

Ai atsakiau, kadnieko NEPRTVALAU.

Tada ii pasake, kad kalba baigta. Daugiau netars

ne iodiio.Jei noriu valgyti, viStiena orkait6ie.

Tada aS pasakiau, kad ios vi$tienos man nerei-

kia. Geriau iau mirsiu badu. Ir dar * nuo pirma-

dienio metu smuikq. Tiekiiniq
Tada ir prasid6io. Oho, kas prasidejo!

Prisiklausiau visko. Koks esu dyknnas lepirndlis,

i$paikintas vaikas, nematgs nei vargo, nei skurdo,

turintis viskq o visk4 ir nieko nevertinantis. I$gir-
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dau, kokie yra kitg vaikai - $aunus, veiklus, nuolat

uZsi6mg, gyvenime siekiantys dideliq tikslq ir kryp-

tingai judantys jq link. Tada - kiek ji i5 mangs tike-

josi, kaip linkejo ir tebelinki gero, tik gero ir paties

geriausio gyvenime. Garbes iodis, negraiu prisipa-

Zinti, bet klausantis viso to man dardsi juokinga.Jei

tik suaugusieji i$girstq patys save, iiems butq visq

didZiausia geda.Jq kalbos kupinos priekai$tq, grasi-

nimq ir akivaizdZiq manipuliaciiq. Kad pasiektq

savo tiksl4, jie naudojasi savo amiiumi (ai vyres-

nis), finansindmis galimybemis (aJ tave iilaikau)

ir Seimine padetimi (ai esu motina, o tu mano vai-

kas).Betjuk $itokie ejimai maiq maiiausiai negar-

bingi! Tai niekinga ir Zema. Ir kiekvienas vaikas tai

suvokia. GEDA, GEDA ir dar kartE GEDA! Ra$au

minusq. Mama ir pati tai suprato. Kad yra bejege

man nurodineti, kad negali mangs priversti nieko

daryti. Pagaliau puol6 i alaras.

Maia to, vakare visk4 papasakoio tevui,Ji, mano

mama. Vienintelis tmogus, klrris linki man gero

gyvenime, vadinasi. Juk Sitaip.elgiasi patys niekin-

giausi skundikai, kokie pradinukai, Slykidios mer-

giot6s, o ne tilira mama!Visi$kas dugnas. It'slow.
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vienqkart, Riii

Tadiau t6vas pasirode bes4s visai supratingas

imogus.

- Tai tegul negroia, iei nenori, - i$Hausgs ma-

mos tard jis.

- K"ip negroja? - aiktelejo mama. - Nenori ir

negroja? Sitiek metq lanke pamokas! O dabar viskq

mesti?

- NeZinau.

- Turetum su iuo pasikalbeti. Turi pareikalauti'

Juk tu - tevas! Mangs iis visai neklauso. Dar pasa-

kysiu: nieko gero i5 jo nei$eis, pamatysi!

-Jei negros smuiku?

* Sakau tau, nieko gero i5 jo nebus.

Kaip ir sp€jau, t6vas pas mane neatejo ir su ma-

nimi nesikalbejo. Jokio pokalbio nebuvo ir kitq

dien4, todel jau pirmadieni a5 nepasirodZiau mu-

zikin6je, nepasirodZiau nei antradieni, nei tredia-

dieni, nei kada nors vdliau. IGip man tai pavyko,

niekatp nesuvokiau. Tiesiog pabandZiau ir pavy-

ko! Pasirodo, Ri6is teisus: tai visai nebuvo sunku'

Pirmq kartq i5drfsau pasiprie3inti. Ir tuo neZmoni$-

kai dZiaugiausi. Mama, madiau, vis dar neatleido ir

vis dar tebepyko, bet Zengto Zingsnio jau niekaip
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negaleio nei at$aukti, nei pakeisti. Kas padarfia,

tas padarfia!

Vietoj smuiko pamokq 6miau lydeti Riii i tre-

niruotes. Turiu pasakpi, kad lis nepra56, viskas

vyko tiesiog savaime. Mudu daug laiko praleis-

davome drauge. Man buvo idomu, kA jis veikia,

kur eina, kuo uZsiima. Seniai norejau i5bandyti k4

nors naujo, nepatirto, tadiau neiinojau, ko noriu

ir kas man patiktq. Po pamokg mudu traukdavo-

me i sporto salg. Keturis kartus per savaitg - tiek

lydejau Ridi.

I$ pradZiq iis treniruodavosi, o a$ Ieisdavau laikE

ant suoliuko. V61iau 6miau pats bdgioti ir mu$indti

kamuoli. Mediau i krep$i ir $iaip ldvinau rankE. Ne-

siekiau nieko ypatingo, tikleidau laik4 aiksteldie su

kamuoliu ir tuo dZiaugiausi. Po smuiko tai buvo,

$velniai tariant, didiiule permaina. Man buvo geda.

Mano rankos buvo nejudrios, sustingusios kaip

kokio laukinio, kuris mokosi iiupin6ti naujus, dar

niekada nema$rtus daiktus, o $ie vis sprista jam i5

rankq. Mano pir5tai, ipratg prie stryko, sunkiai val-

de kamuoli, aS irpats buvau nejudrus, sustabar6jgs,

kaip medinis. AI(, mama, mama. Argi tu svajojai

apie berniuk4 Buratinq slogioje scenos tamsoje?

Lt6
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Tu didi,iuotumeisi savo mediniu imogeliu, ikibu-

siomis i smuik4 rankomis?

Tikriausiai d6l to traukiau visq Zvilgsnius. Buvo

keista ma[rti mano amiiaus vaikinq, kaZkaip bevil-

;i' ti$kai negrabiai varineiant! kamuoli po vis4 aikitelg.

Lyg ne imogus valdytq kamuoli, o kamuolys imo- 
i

gq. Tadiau, pasirodo, ne vien kamuolys dia buvo

: kaltas. Mane pastebejo.

Vien4 vakarE, kai su Ridiu jau reng6m€s i$eiti,

i$ kaZkur i$dygo du vaik6zai. IS pirmo Zvilgsnio a$

iuos atpaZinau, nes beveikkiekvienqvakarq jie taip

pat leido laik4 su mumis sporto saleje ir, atrodo,

buvo tikri senbuviai. Mes niekada nebuvome per-

simetg ne i,odiiu, tadiau, maQrt, jiems visai nePa-

tiko, kad vien4 dienq krep$inio aik5teleie atsirado

toks nusmurgelis kaip a$, painioiosi jiems po ko-

jomis ir dar neZmonidkai kaitino kraujE raudonais

plaukais, T4 vakar4 jiedu sustoio prie mangs ir ui-

tvdr6 keli4.

- Ziarek, koks dia gaidelis! Auksaskiautere-

lis - kaip i$ pasakos! - dirbtinai paplonings balsE

nusiSaipd vienas, kiek aukit6lesnis ut' mane- Kitas,

kresnesnis juodukas, tik prunkitelejo i5 suskelto

s4mojo.
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Supratau, kad bus riesta.Jeigu puls dviese - ne-
iisisulsiu. Tikvylialsi, kad Ridis manes nepaliks.

- Gaideli, gaideli, auksaskiautereli... - tydiojo-
si jie.

Vis delto neketino stoti dviese prie3 vienq, ne-

buvo tokie niekingi. Vienas iS jq tas aukitesnysis su

stambia plaiiomis $nervdmis nosimi, istrime mane

i kampq, skaudiiai stverE ui plaukq ir su$vok$t6:

- Gaidelis... auksaskiauterelis...

Maiesnysis, juodukas, tik Ziurejo, tadiau io
alcys buvo kaip i,ebenk$ties - Hastingai i.ibandios,

primerktos.

- O ko tu lauki? - $auke i$ tolo $nopuodamas

manRidis. - Duokatgal!

tengva pasakyti: duok atgal! O jei niekada nesi

bandgs to daryti? Ritis jau buvo.spejgs i$mokyti
mane, kaip reikia sugniau2ti kum$ti, kad jis butq
kuo kietesnis, tiktai dar neteko jo i$bandyti.

Tadiau galvoti apie tai neturdjau kada. Vienas

berniokas staiga stv6r6 mane ui pediq, antras skau-

diiai kirto per kojas. Ai vis d6lto nepargriuvau ir
i$kart kibiai isikirtau rankomis tarn augesniajam

i mar5kinelius. Jie buvo dregni. Tvilke a$trus ber-
niokiSko prakaito kvapas, tadiau 3i karta jis mane
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erzino ir kvaitino kaip stiprus afrodiziakas' Kai

nebelieka mindiq o prabunda instinktas gintis,

patyriau, uos16, Hausa ir akys reaguoja iaihikai'

Ai taip ir reagavau. Tuo metu visai nemqsdiau' At-

rode, protas i$siiunge ir a3 tapaupadaru, Zutbitinai

noriniiu i5likti. Sugniauiiau ktmst[ ir i3 visq iegq

smogiau. Ziebiau netailrydamas, tadiau, atrodo,

savo budeliui prakirtau nosi, tuoi Pat gausiai pasi-

pyle kraujas, srrni'lkiais raudonais ta$keliais apti5ko

net siena. Smogiau dar kart4, tada dar' I3 baimes'

padios tikriausiosbaimes. NeZinofau, kE dare rnano

rankos. Tai buvo nauias, baisus ir svaigus poiutis'

Paskui supratau, kad niekas manes nebelaiko, ne-

bekumidiuoia. Dar pajutau, kad ir man teka krau-

jas i$ prakirstos lirpos, kad negaliu $ypsotis, bet vis

delto Sypsausi. Taibuvo mano pergal6, maZute, bet

tokia reil3minga man Padiam!

Susidmgs uZ nosies, i5 kurios vis dar be perstojo

pludo krauias (stambiais la5ais sunkdsi net pro tar-

pupiridius), mano skriau&kas be Zodiiq pamojo

anam, kad eitq kartu. Tik $is nepatenkintas patem-

pe luPe,

- O ko? Kadiis ryiat...
Prisiartinqs Ridis tvirtai suspaudd man peti:
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* Na, kaip tu?

- Gerai.

- Na ir kirtai!

-Eiktu.
Dabar ir Ridis Sypsojosi. NeZymiai, vos vos,

tadiau a$ pastebejau. TE jo Sypsenq - k ip druge-

Ii, slepiningai viqpdioianti sparnais - ltpq kampu-
diuose.

Kai tik g4i;au namo ir mane i5vydo mama, jos

vos nei$tiko Sirdies smigis. Man tinsta kair6 akis ir
smakras, nq dar praskelta lnpa. Kas dia tokio? Bet ji
griebiasi ui $irdies, dia pat skambina tevui, $is, kaip
visada, itemptai dirba ir neturi laiko su ja kalbdtis
telefonu, sako, kad viskq aptarsim vakare.

- Su kuo tu susid6jai,Baly,prisipaiink!

- Su niekuo, mama.

- PrisipaZinlg nemeluok DelDievo meiles!
* A$ lankau sporto treniruotes, mama. Tik spor-

to treniruotes.

Ji ai$kiai manimi netiki. Ir tegul.

T"gl. Kq ai galiu padaryti?

f,IIIT PAMOKA

-Ar\rvo mokosi toks Paulius?

kq? -
iiusi Igalv4pamin6-

jus Pauli\vardq, ii pinigai. Net sil-

pnapasidare\t ai
parduotu-- Nieko. Nah(mieste

ves.Jo darbas. Ne vi\, ai$ku.

AB tyleiau. Nauiiena\o tikr tik6tal

lius apvogd Ridi, bet kad i

- ZitaikE nors aPie tai? * I

klaus6 tevas. Kriminalisto uoslg

delto turi.

ne
f,
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