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Skiriama Jono Šepečio atminimui
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Mane išvežė su naktiniais.

Kai dabar pagalvoju, juk galėjau nujausti -  viskas tai 

rodė: šeimos nuotraukos, sudegintos židinyje, mama, vėlai naktį 

siuvanti geriausią savo sidabrą ir papuošalus po palto pamušalu, 

tėtis, nebepareinantis iš darbo... Jaunesnysis mano broliukas 

Jonas vis klausinėdavo. Aš irgi klausinėjau, bet tikriausiai ne

norėjau suvokti to, ką mačiau. Tik paskui supratau, kad mama 

su tėčiu rengė mūsų šeimos pabėgimą. Bet mes nepabėgom.

Mus išvežė.

Buvo 1941-ųjų birželio 14-oji. Apsivilkusi naktiniais, įsi

taisiau prie stalo parašyti savo pusseserei Joanai. Pasiėmiau 

naują dramblio kaulo spalvos bloknotą rašymui ir pieštukų bei 

plunksnakočių rinkinį, tetos padovanotą man penkioliktojo 

gimtadienio proga.

Pro pravirą langą virš mano stalo dvelkė švelnus vakarinis 

vėjelis, kurio pučiama užuolaida pleveno iš vieno šono į kitą. 

Kvepėjo pakalnutės, mudviejų su mama pasodintos prieš porą 

metų. Brangioji Joana...

Tai nebuvo beldimas. Kažkas ėmė kumščiais daužyti į du

ris -  aš net pašokau. Jie trankė mūsų lauko duris. Namie niekas
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nė nekrustelėjo. Pakilau nuo stalo ir iškišau galvą į koridorių. 

Pamačiau mamą, visu kūnu prisiplojusią prie sienos priešais 

mūsų įrėmintą Lietuvos žemėlapį. Ji buvo užsimerkusi, o veide 

sustingęs toks išgąstis, kokio dar niekad nebuvau mačiusi. Ji 

tyliai meldėsi.

-  Mama, -  patyliukais tarstelėjo Jonas, pravėręs savo kam

bario duris vos per mažytį plyšelį -  tik viena jo akis tebuvo ma

tyti, -  gal reikia atidaryti? Kitaip jie turbūt jas išlauš...

Mama atsigręžė ir pamatė mudu abu su Jonu, dirsčiojančius 

iš savo kambarių. Ji prisivertė nusišypsoti.

-  Gerai, mielasis. Aš atidarysiu. Neleisiu niekam laužti mūsų 

durų.

Jos batelių kulniukai nutaukšėjo medinėmis koridoriaus 

grindimis, o ilgas, plonos medžiagos sijonas plaikstėsi apie čiur- 

nas. Mama buvo labai daili ir elegantiška, tiesą sakant, tiesiog 

stulbinančio grožio, o plati jos šypsena it saulė nušviesdavo vis

ką aplinkui. Man pasisekė, kad paveldėjau iš jos medaus gelto

numo plaukus ir žydras akis. Jonui atiteko mamos šypsena.

Iš prieškambario atsklido griausmingi balsai.

-  NKVD, -  blykšdamas sušnibždėjo Jonas. -  Tadas sakė, 

kad jie išvežė jo kaimynus, sukišę į sunkvežimį. Jie suiminėja 

žmones!

-  Ne, tik ne čia! -  atkirtau. Ko slaptajai sovietų policijai rei

kėtų mūsų namuose? Nutipenau koridoriumi pasiklausyti ir 

dirstelėjau iš už kampo. Jono buvo tiesa. Trys NKVD karininkai 

stovėjo apsupę mamą. Jiems ant galvų buvo mėlynos kepurės, 

apvedžiotos raudonom juostom, su auksinėm žvaigždėm prieša

kyje. Pats aukščiausias karininkas rankoje gniaužė mūsų pasus.

-  Mums reikia laiko susiruošti. Iš ryto būsime pasirengę, -  

kalbėjo mama.
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-  Dvidešimt minučių, arba ryto nesulauksit! -  atšovė kari

ninkas.

-  Prašom tyliau. Aš turiu vaikų, -  sušnibždėjo mama.

-  Dvidešimt minučių, -  dar sykį užriaumojo karininkas. Pas

kui sviedė smilkstančią nuorūką ant išblizgintų mūsų kambario 

grindų ir sutrynė ją bato nosimi.

Mes irgi turėjome tapti nuorūkomis.



2

N egi mus suims? O kur tėtis? Paknopstom nulėkiau į savo 

kambarį. Ant palangės pamačiau šviežios duonos kepalą 

su po apačia pakištu storu popierinių rublių pluoštu. Tarpdury 

pasirodė mama, o jai pridurmui atsekė Jonas.

-  Mama, kurgi mes eisim? Ką mes padarėm? -  klausinėjo jis.

-  Tai tik nesusipratimas. Girdi, Lina? Dabar turim greit 

suktis ir pasiimti viską, ko gali prireikti, bet nebūtinai tai, kas 

mums brangu. Ar aišku? Lina! Svarbiausia -  drabužiai ir batai. 

Pasistenk sutalpinti kiek tik gali į vieną lagaminą. -  Mama dirs

telėjo į langą, greit permetė duoną ir pinigus ant stalo ir skubiai 

užtraukė užuolaidas. -  Pažadėkit, kad nekreipsit dėmesio į nie

ką, kas bebandytų mums padėti. Susitvarkysim patys. Negali

ma nei giminių, nei draugų velti į šitą košę, supratot? Net jei kas 

nors jus šauktų -  neatsiliepkit!

-  Ar mus suims? -  vėl žioptelėjo Jonas.

-  Pažadėkit man!

-  Aš pažadu, -  tyliai ištarė Jonas. -  O kur tėtis?

Mama patylėjo, tiktai kelissyk greit sumirksėjo blakstienomis.

-  Jis mūsų lauks. Turim dvidešimt minučių. Susirinkit daik

tus. Greitai!

10 RŪTA ŠEPETYS



Mano kambarys pradėjo suktis ratu. Galvoje tebeskambėjo 

mamos balsas: „Greitai! Greitai!" Kas čia darosi? Girdėjau, kaip 

po savo kambarį blaškosi dešimtmetis broliukas. Jo žingsnių 

aidas kažką pažadino mano sąmonėje. Išsitraukiau iš spintos 

lagaminą ir atsegusi nusviedžiau ant lovos.

Lygiai prieš metus sovietai įvedė į mūsų šalį kariuomenę. 

Paskui, rugpjūtį, Lietuva buvo oficialiai aneksuota ir prijungta 

prie Sovietų Sąjungos. Kai aš kažką burbtelėjau per pietus, tėtis 

mane aprėkė ir liepė niekad, jokiomis aplinkybėmis, nesakyti 

nieko blogo apie sovietus. O tada nusiuntė mane atgal į mano 

kambarį. Paskui niekad daugiau garsiai apie tai nebeprasižio- 

jau. Bet galvojusi nesilioviau.

-  Jonai, pasiimk batus, kuo daugiau kojinių ir paltą! -  ko

ridoriuje šūkavo mama. Pastvėriau nuo lentynos mūsų šeimos 

nuotrauką paauksuotais rėmeliais ir įguldžiau atvaizdu aukštyn 

į savo tuščią lagaminą. Į mane žvelgė laimingi, linksmi, nerū

pestingi veidai. Fotografuota prieš dvejus metus, per Velykas. 

Senelė tada dar buvo gyva. Jei jau tikrai sėsime į kalėjimą, norė

jau turėti ją su savim. Tik už ką mus turi sodinti į kalėjimą? Mes 

juk nieko blogo nepadarėm!

Po namus kažkas ėmė trinksėti ir daužytis.

-  Lina, -  mama su glėbiu daiktų įpuolė į mano kambarį, -  

paskubėk! -  Ji atlapojo mano spintą, ištraukė stalčius ir lyg pa

dūkusi ėmė iš jų viską mesti į lagaminą.

-  Nerandu savo piešimo sąsiuvinio, mama. Kur jis galėjo 

dingti? -  suvapėjau išsigandusi.

-  Nežinau. Nupirksim tau kitą. Kraukis drabužius. Greičiau!

Į kambarį įbėgo Jonas. Jis vilkėjo mokyklinę uniformą, buvo

pasirišęs kaklaraištį, o rankose turėjo kuprinę su knygomis. Gel

toni jo plaukučiai buvo dailiai perskirti ir sušukuoti ant šono.
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-  Aš pasirengęs, mama, -  virpančiu balseliu ištarė jis.

-  Ak, ne! -  sudejavo mama, kuri vos neužduso, išvydusi 

Joną, apsirengusį tarsi į mokyklą. Ji trūksmingai įkvėpė, pas

kui jau tyliau ištarė: -  Ne, mielasis, pasiimk lagaminą. Eikš su 

manim! -  Ji čiupo Joną už parankės ir tekinomis nutempė atgal 
į jo kambarį. -  Lina, apsiauk batus ir kojines. Greičiau! -  Ji švys

telėjo man lietpaltį. Užsimečiau jį.

Įsispyriau į basutes, pačiupau porą knygų, kelis kaspinus ir 

šepetį plaukams. Kurgi tas mano piešimo sąsiuvinis? Griebiau 

nuo stalo bloknotą, plunksnakočių ir pieštukų rinkinį ir tą krū

vą suglamžytų rublių, ir viską sukimšau į lagaminą tarp ten jau 

sumestų daiktų. Tada užsegiau sagteles ir išbėgau iš kambario, 

po kurį plaikstėsi užuolaidos, glostydamos ant stalo tebegulintį 

šviežios duonos kepalą.

Pamačiusi savo atspindį įstiklintose kepyklos duryse, valandėlę stab

telėjau. Mano smakras buvo ištepliotas žaliais dažais. Nusibraukiau 

juos ir stumtelėjau duris. Man virš galvos suskambo varpelis. Viduje 
buvo šilta ir kvepėjo mielėmis.

-  Labas, Lina, smagu tave matyti, -  už prekystalio išdygo malo

niai besišypsanti moteris. -  Kuo galėčiau padėti?

Ar aš ją pažįstu?

- Atleiskite, aš...

-  Mano vyras -  universiteto profesorius. Jis -  tavo tėčio pavaldi

nys, -  tarė ji. -  Esu tave mačiusi gatvėje su tėvais.

Aš linktelėjau.

-  Mama prašė parnešti kepalą duonos, -  pasakiau.

-  Na, žinoma, -  anapus prekystalio subruzdo moteriškė. Į rudą 

popierių susukusi storą kepalą, padavė jį man. Ištiesiau jai pinigus, 

bet ji tik papurtė galvą.
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-  Nereikia, -  sušnibždėjo patyliukais, -  mes ir taip amžinai lik

sim jums skolingi.

-  Nesuprantu, -  atsakiau, vis dar tiesdama jai saują monetų. Ji 

jų nepaėmė.

Suskambo varpelis. Kažkas užėjo į vidų.

-  Perduok tėveliams kuo geriausių linkėjimų, -  pasakė man mo

teris ir kreipėsi į kitą pirkėją.

Paskui vakare paklausiau tėčio apie tą duoną.

-  Ji labai maloni, bet nereikėjo, -  ištarė jis.

-O  ką tu tokio padarei? -  neatlyžau.

-  Nieko, Lina. Ar jau pabaigei namų darbus?

-  Vis dėlto turėjai padaryti ką nors, jei jau nusipelnei nemoka

mai gauti duonos, -  nesilioviau jo kvotusi.

-  Nieko aš nenusipelniau. Tiesą reikia ginti, Lina, nesitikint nei 

atlygio, nei dėkingumo. O dabar marš ruošti namų darbų!
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Mama ir Jonui sukrovė lygiai tokį pat milžinišką lagami

ną. Smulkus, liesas jo kūnelis greta tokio nešulio atrodė 

visai mažytis, ir jam teko vilkti lagaminą įsikibus abiem ranko

mis, o norint jį pakelti -  gerokai atsilošti atgal. Bet Jonas nesi

skundė, kad sunku, ir neprašė padėti.

Mūsų ausis tolydžio pasiekdavo dūžtančio stiklo ir indų 

žvangesys. Valgomajame pamatėme mamą, į grindis daužančią 

mūsų geriausius krištolinius ir porcelianinius indus. Jos veidas 

blizgėjo nuo prakaito, o išsitaršiusios auksinės garbanos buvo 

užkritusios ant akių.

-  Mama, ne! -  sukliko Jonas, bėgte leisdamasis link ant grin

dų žibančių šukių krūvos.

Pastvėrusi sulaikiau jį, kol nespėjo paliesti stiklų.

-  Mama, kam daužai mūsų grožybes? -  paklausiau.

Ji stabtelėjo ir įsistebeilijo į dailų porceliano puoduką ran

koje.

-  Užtat, kad man jos labai brangios...

Ir ji sviedė puoduką žemėn, o tada, nė nedirstelėjusi, ar tik

rai sudužo, griebė kitą.

Jonas pravirko.
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-  Neverk, mielasis. Nusipirksim daug gražesnių.

Durys atsilapojo, ir į namus įžengė trys NKVD karininkai, 

rankose laikydami šautuvus su durtuvais.

-  Kas čia dabar? -  pamatęs krūvą šukių, piktai subliuvo pats 

aukščiausias iš jų.

-  Netyčia sudužo, -  ramiai atsakė mama.

-  Sunaikinot sovietinę nuosavybę! -  toliau plyšojo tas.

Jonas tvirčiau įsikibo į savo lagaminą, tarsi bijodamas, kad

šis irgi bet kurią akimirką pavirs sovietine nuosavybe.

Mama pažvelgė į prieškambaryje kabantį veidrodį, susitvar

kė išsidraikiusias garbanas ir užsidėjo skrybėlaitę. Enkavedistas 

šautuvo buože smarkiai trinktelėjo jai per petį, vos nesugrūsda- 

mas jos veidu į veidrodį.

-  Jūs, buržuazinės kiaulės, amžinai gaišinat laiką! Neprireiks 

tau tos skrybėlės, -  sušnarpštė jis.

Mama atsitiesė ir pakėlė galvą, tada pasitaisė sijoną ir skry

bėlaitę.

-  Aš labai atsiprašau, -  ramiai ištarė ji nirštančiam NKVD 

karininkui, tada vėl susitvarkė garbanas ir perliniu segtuku pri

sisegė skrybėlaitę.

Aš labai atsiprašau? Ar ji tikrai taip pasakė? Šitie tipai nak

tį įsiveržia į mūsų namus, tranko ją veidu į veidrodį, o jinai jų 

atsiprašo? Tada ji ištiesė ranką pasiimti ilgojo pilko savo pal

to, ir staiga aš viską supratau. Ji elgėsi su sovietų karininkais 

apdairiai nelyginant su kortomis, nebūdama tikra, kaip toliau 

klostysis lošimas. Prieš akis man iškilo kiek anksčiau matytas 

vaizdas: mama, užsiuvanti savo papuošalus, popierius, sidabrą 

ir kitokius vertingus daiktus po palto pamušalu.

-  Man reikia į tualetą, -  garsiai paskelbiau, stengdamasi nu

kreipti dėmesį nuo mamos ir jos palto.
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-  Turi pusę minutės!

Užsidariau tualete ir pažvelgiau į savo atspindį veidrodyje. 

Nė neįsivaizdavau, kaip greitai jis persimainys ir išblanks. Jei 

būčiau bent nutuokusi, kas manęs laukia, būčiau ilgai ir ati

džiai žiūrėjusi į savo atvaizdą, kad jį įsiminčiau. Paskui daugiau 

nei dešimtmetį nebeturėjau progos pažvelgti į save tikrame 

veidrodyje.
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Žibintai gatvėse nedegė. Kelio beveik nebuvo matyti. Enka

vedistai žengė mums iš paskos, versdami spartinti žingsnį. 

Mačiau ponią Raškūnienę, žiopsančią į mus pro užuolaidų plyšį. 

Pamačiusi, kad ją pastebėjau, ji akimirksniu dingo. Mama kumš

telėjo man į ranką primindama nudelbti galvą. Jonas vos įstengė 

panešti savo lagaminą, kuris skaudžiai daužėsi jam į blauzdas.

-  Davai! -  sukomandavo karininkas. Greičiau, amžinai tik 

greičiau.

Mes pasiekėme sankryžą, kur juodavo kažkoks didelis, tam

sus daiktas. Tai buvo sunkvežimis, apstotas dar kelių NKVD 

karininkų. Kai priėjome prie jo kėbulo, pamačiau jame ant laga

minų sėdinčius žmones.

-  Kilstelėk mane, kad jie nespėtų, -  greit sušnibždėjo mama, 

bijodama, kad enkavedistas nepaliestų jos palto. Padariau, kaip 

ji prašė. Karininkai pastūmė į viršų Joną. Jis pargriuvo, veidu 

atsimušdamas į kėbulo grindis, o ant galvos jam užkrito laga

minas. Aš įlipau neparkritusi, bet, kai pakėliau galvą, kažkokia 

moteris pažvelgė į mane ir griebėsi ranka už burnos.

-  Lina, mieloji, užsisagstyk lietpaltį, -  paliepė man mama. Nu

delbusi akis išvydau gėlėtus savo naktinius. Per tą skubėjimą, be
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ieškodama savo piešimo sąsiuvinio, pamiršau apsirengti. Dar pa

mačiau vieną aukštą, liesą moterį smaila nosimi, žiūrinčią į Joną. 

Panelė Grybaitė. Tai buvo senmergė mūsų mokyklos mokytoja, 

garsėjanti griežtumu. Pažinau ir dar kelis žmones tame sunkveži

myje: bibliotekininkę, netoliese esančio viešbučio savininką, vie

ną kitą žmogų, su kuriais tėtis šnektelėdavo, susitikęs gatvėje.

Mes visi buvome sąraše. Aš nežinojau, koks tas sąrašas, bet 

mes jame buvome. Matyt, tie kiti penkiolika asmenų, kartu su 

mumis susodintų į sunkvežimį, -  irgi. Trinktelėjo uždaromas kė

bulo bortas. Pliktelėjęs vyriškis man priešais dusliai sudejavo.

-  Mes visi mirsim, -  iš lėto pratarė jis. -  Tikrai visi mirsim!

-  Nesąmonės! -  skubiai atkirto mama.

-  Ne, iš tiesų, -  nesiliovė tas. -  Čia jau galas!

Sunkvežimis staigiai trūktelėjo ir pajudėjo, kai kurie žmonės

parkrito ant grindų. Plikis staiga sujudo, persirito per sunkveži

mio šoną ir iššoko lauk. Jis drebėsi ant šaligatvio ir subliuvo iš 

skausmo nelyginant į spąstus pakliuvęs gyvulys. Žmonės kėbule 

ėmė šaukti. Sucypė padangos, sunkvežimis sustojo, karininkai 

iššoko iš kabinos. Vėl atkabino užpakalinį bortą ir pamačiau tą 

plikį, besiraitantį iš skausmo ant žemės. Enkavedistai pakėlė jį 

ir susirietusį įmetė atgal į sunkvežimį. Viena jo koja atrodė visai 

sulaužyta. Jonas įsikniaubė veidu mamai į rankovę. Suėmiau jį 

už rankos. Jis visas drebėjo. Man aptemo akyse. Užsimerkiau, 

paskui vėl atsimerkiau. Sunkvežimis trūktelėjo ir pajudėjo.

-  NE! -  kriokė plikis, apsikabinęs lūžusią koją.

Sunkvežimis sustojo prie ligoninės. Visi lengviau atsiduso,

tikėdamiesi, kad plikis tuoj sulauks pagalbos. Bet nieko pana

šaus! Enkavedistai kažko lūkuriavo. Dar viena moteris iš sąrašo 

buvo atvežta į ligoninę gimdyti. Vos tik nukirps virkštelę, moti

na su naujagimiu irgi turėjo atsidurti sunkvežimyje.
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P raėjo kone keturios valandos. Kiūtojome tamsoje priešais 

ligoninę, negalėdami išlipti iš sunkvežimio. Kartais prava

žiuodavo ir daugiau sunkvežimių, kai kuriuose po didžiuliais 

tinklais sėdėjo žmonės.

Gatvėse prasidėjo rytmetinis sujudimas.

-  Ankstyvi mes, -  vienas iš vyriškių tarstelėjo mamai. Pažiū

rėjęs į laikrodį, pridūrė: -  Jau beveik trečia valanda ryto.

Plikis, vis dar tebegulintis aukštielninkas ant grindų, atsi

gręžė į Joną.

-  Vaikeli, užspausk rankomis man burną ir sužnybk nosį. Ir 

nepaleisk.

-  Jis nieko panašaus nedarys, -  atšovė mama, glausdama 

prie savęs Joną.

-  Kvaila moteriške! Nejau nesupranti, kad čia -  dar tik pra

džia? Kol kas turim progą oriai numirti...

-  Elena! -  kažkas tyliai pašaukė iš gatvės. Pamačiau šešėlyje 

užsiglaudusią mamos pusseserę Reginą.

-  Ar jums lengviau taip gulėti ant nugaros? -  mama paklausė 

plikio.

-  Elena! -  pasigirdo jau kiek garsiau.
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-  Man regis, ji tave šaukia, mama, -  šnibžtelėjau, nenuleisda

ma akių nuo kitame sunkvežimio šone rūkančio enkavedisto.

-  Ne, ji ne mane šaukia, ji tiesiog pamišusi, -  garsiai ištarė 

mama. -  Eik sau, palik mus ramybėj, -  sušuko dar.

-  Elena, aš...

Mama nusigręžė ir nudavė apie kažką besikalbanti su ma

nim, nekreipdama nė mažiausio dėmesio į savo pusseserę. 

Į sunkvežimio grindis, greta gulinčio plikio, dunkstelėjo nedi

dukas ryšulėlis. Plikis godžiai jį stvėrė.

-  O dar kalbate apie orumą, pone! -  nusišaipė mama. Ji iš

traukė iš jo rankų ryšulėlį ir pasikišo sau po kojomis. Įdomu, kas 

ten įdėta? -  spėliojau. Ir kaip mama galėjo apšaukti savo pusse

serę „pamišusia"? Juk Regina smarkiai rizikavo, jos ieškodama.

-  Ar jūs -  ne universiteto prorektoriaus Kosto Vilko žmo

na? -  paklausė netoliese sėdėjęs kostiumuotas vyriškis. Mama 

linktelėjo, grąžydama rankas.

Mačiau, kaip mama nervingai gniaužo delnus.

Valgomajame tai dusliau, tai vėl garsiau girdėjosi daugelio balsų 

murmesys. Tie ponai ten sėdėjo jau kelinta valanda.

-  Brangute, nunešk jiems dar kavos, -  paprašė mama.

Įžengiau į valgomąjį. Viršum stalo tvyrojo tirštas cigarečių dūmų

debesis; uždari langai ir užtrauktos užuolaidos neleido dūmams iš

sisklaidyti.

-  Repatrijuoti, jeigu tik jiems pavyks, -  ištarė mano tėvas ir aki

mirksniu nutilo, išvydęs tarpduryje mane.

-  Kas norėtų dar kavos? -  paklausiau, kilstelėdama sidabrinį 

kavinuką.

Kai kurie iš susirinkusiųjų nudūrė akis. Kažkas kostelėjo.

20 R Ū T A  Š E P E T Y S



-  Tu jau beveik visai suaugusi panelė, Lina, -  pasakė vienas tėčio 

draugas iš universiteto. -  Ir, kiek girdėjau, esi gabi menininkė?

-  O taip, be abejonės, -  linktelėjo tėtis. -  Jos labai savitas stilius. 

Ir dar ji kaip reta protinga, -  pridūrė jis, merkdamas man akį.

-  Vadinasi, bus nusidavusi į motiną, -  pajuokavo kažkuris. Visi 

nusikvatojo.

-  Sakyk, Lina, -  paklausė vienas laikraščio žurnalistas, -  ką ma

nai apie šitą naująją Lietuvą?

-  Na, -  skubiai įsiterpė mano tėtis, -  vargu ar čia tinkama kalba 

jaunai panelei, ką?

-  Šita kalba bus tinkama visiems, ir seniems, ir jauniems, Kos

tai, -  atrėmė žurnalistas. -  Be to, -  pridūrė jis šyptelėjęs, -  aš gi 

nespausdinsiu, ką ji atsakys.

Tėtis nejaukiai pasimuistė kėdėje.

-  Klausiate, ką manau apie Sovietų aneksiją? -  pasitikslinau 

stabtelėjusi ir vengdama tėvo žvilgsnio. -  Manau, kad Josifas Stali

nas -  nusikaltėlis. Manau, kad turėtume išvyti iš Lietuvos jo kariuo

menę. Negalima leisti jiems čia būti ir grobti ką panorėjus...

-  Pakaks, Lina. Palik kavinuką ir eik pas mamą į virtuvę.

-  Bet juk tai tiesa! -  nepasidaviau. -  Taip neteisinga!

-  Pakaks! -  lyg kirviu nukirto tėtis.

Patraukiau atgal į virtuvę, bet prie durų dar stabtelėjau pasi

klausyti.

-  Nekurstyk jos, Vladai. Ji ir taip tokia užsispyrusi, kad tarpais 

mirtinai mane gąsdina, -  išgirdau sakant tėtį.

-  Ką gi, -  atsiliepė žurnalistas, -  dabar jau matom, kuo ji nusi

davusi į tėvą, tiesa? Užauginai tikrą kovotoją, Kostai!

Tėtis nieko neatsakė. Susirinkimas baigėsi, ir visi išsiskirstė po 

vieną ar po kelis; vieni išėjo pro priekines duris, kiti -  pro užpaka

lines.
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-  Iš universiteto? -  atsiliepė plikis, vis dar raukydamasis iš 

skausmo. -  O, tai jis jau seniai bus iškeliavęs!

Man suspaudė pilvą, lyg kumščiu kas būtų smogęs. Jonas 

persigandęs atsigręžė į mamą.

-  Tiesą sakant, aš dirbu banke ir dar vakar popiet mačiau 

jūsų tėtį, -  šypsodamasis Jonui, pasakė kostiumuotas vyriškis. 

Supratau, kad jis meluoja. Mama dėkinga jam linktelėjo.

-  Vadinas, matėt jį pakeliui į kapus, -  piktai burbtelėjo plikis.

Įsiutusi dėbtelėjau į jį. Kažin, ar daug klijų prireiktų užčiaup

ti jam nasrus? -  pagalvojau.

-  Aš tik renku pašto ženklus. Aš -  paprastas filatelistas, ir jie 

gabena mane mirti vien todėl, kad susirašinėju su kitais filate

listais iš viso pasaulio. O universiteto prorektorius tikrai turėtų 

būti sąrašo viršuje vien dėl...

-  Užsičiaupkit! -  neištvėriau aš.

-  Lina! -  sudraudė mane mama. -  Tučtuojau atsiprašyk. Si

tam ponui nežmoniškai skauda, ir jis pats nebežino, ką šneka.

-  Aš puikiai žinau, ką šneku, -  atšovė plikis, dėbsodamas į mane.

Ligoninės durys atsivėrė, ir viduje pasigirdo garsus klyks

mas. NKVD karininkas laiptais žemyn tempė basą moterį kru

vinais ligoninės marškiniais.

-  Mano vaikelis! Ak, pasigailėkite mano vaikelio! -  šaukė ji. 

Kitas enkavedistas sekė iš paskos, nešinas susuktu ryšuliu. Pri

puolė persigandęs daktaras ir stvėrė enkavedistą už skverno.

-  Kaip jūs galit išvežti naujagimį! Jis neišgyvens! -  rėkė dak

taras. -  Pone, maldauju! Pasigailėkit!

Enkavedistas atsisuko į daktarą ir kaustytu batu smarkiai 

spyrė jam tiesiai į kelį.

<38̂ %,
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Jie įkėlė moterį kėbulan. Mama su panele Grybaite pasi

stengė padaryti vietos jai paguldyti greta tysančio plikio. Tada 

mums padavė kūdikį.

-  Lina, būk gera, paimk, -  pasakė mama, duodama man ro

žinį mažylį. Paėmiau vaikelį į glėbį ir iškart pajutau jo mažo kū

nelio šilumą, kuri smelkėsi per mano lietpaltį.

-  O Dieve, pasigailėk, kur mano vaikelis? -  raudojo moteris, 

žiūrėdama į mane. -  Būk gera, saugok mano vaikelį!

Kūdikis tyliai pravirko ir mažais kumštukais ėmė kapoti orą. 

Jam jau teko kovoti už savo gyvybę.
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Banko tarnautojas padavė mamai savo švarką. Ji apgaubė 

tuo švarku gimdyvei pečius ir nubraukė jai nuo veido pri

lipusius plaukus.

-  Viskas bus gerai, mieloji, -  guodė mama jaunąją moterį.

-  Vitas!.. Jie išvedė mano vyrą Vitą, -  sudejavo ši.

Pažvelgiau į mažą rausvą veiduką tame ryšelyje, kurį laikiau

rankose. Naujagimis. Tas mažylis vos prieš valandą atėjo į šį pa

saulį, o sovietų jau laikomas nusikaltėliu. Aš tvirčiau apkabinau 

kūdikį ir priglaudžiau lūpas jam prie kaktytės. Jonas prisispau

dė man prie šono. Jeigu jie šitaip elgiasi su kūdikiu, tai kas lau

kia mūsų?

-  Kuo tu vardu, mieloji? -  paklausė mama.

-  Ona, -  atsakė gimdyvė ir ėmė gręžiotis, ieškodama kūdi

kio. -  Kur mano vaikelis?

Mama paėmė iš manęs mažylį ir paguldė jį moteriai ant krū

tinės.

-  Ak, mano vaikeli! Mielas mano mažyli! -  verkė ši, bučiuo

dama naujagimį. Sunkvežimis trūktelėjo ir pajudėjo. Ji maldau

jamai pažvelgė į mamą.

-  A, mano koja! -  aimanavo plikis.
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-  Ar kas nors čia neturi medicininio išsilavinimo? -  paklausė 

mama, žvelgdama į sėdinčiųjų veidus. Visi papurtė galvas. Kai 

kurie net nedrįso pakelti akių.

-  Pabandysiu padaryti įtvarą, -  tarė banko tarnautojas. -  Ar 

kas neturi kokio tiesaus daikto, kurį galėčiau panaudoti? Nagi, 

žmonės, padėkim vieni kitiems! -  Daugelis nejaukiai pasimuis

tė ant savo daiktų, bandydami prisiminti, ką turi krepšiuose.

-  Štai, pone, -  ištarė Jonas, lenkdamasis pro mane. Jis tiesė 

tam vyriškiui savo mokyklinę liniuotę. Senutė, kuri aiktelėjo, 

išvydusi mano naktinius, dabar pratrūko verkti.

-  O, taip, labai gerai. Ačiū, -  imdamas liniuotę, padėkojo Jo

nui vyriškis.

-  Ačiū, mielasis, -  šypsodamasi tarė Jonui mama.

-  Liniuotė? Norit sutvarstyti man koją su plonyte liniuote? 

Ką, gal jūs visi iš galvos išsikraustėt? -  piktai sužvigo plikis.

-  Kol kas nieko geresnio neturim, -  atsiliepė banko tarnau

tojas. -  Gal kas rastumėt kuo aprišti?

-  Ak, verčiau nušaukit mane, maldauju! -  neatlyžo plikis.

Mama nusitraukė sau nuo kaklo šilkinį šalį ir padavė jį ban

ko tarnautojui. Bibliotekininkė irgi nusirišo nuo kaklo šalikėlį, 

o panelė Grybaitė kažko ėmė raustis krepšyje. Pro Onos ligoni

nės marškinius iš priekio pradėjo sunktis kraujas.

Man pasidarė bloga. Užsimerkiau ir bandžiau kur nors -  ne

svarbu, kur -  nukreipti mintis, kad nusiraminčiau. Prisiminiau 

savo piešimo sąsiuvinį. Mano ranka nevalingai krustelėjo. Prieš 

akis tarsi kadrai iš kino filmo ėmė suktis visokiausi vaizdai. 

Mūsų namai, mama virtuvėje taiso tėčiui kaklaraištį, žydin

čios pakalnutės, senelė... Jos veidas kažkaip mane nuramino. 

Prisiminiau lagamine paslėptą mūsų nuotrauką. Senele, -  mel

džiau, -  padėk mums!
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Pagaliau privažiavom nedidelę geležinkelio stotį kažkur už

miestyje. Jos kieme buvo pilna prisigrūdę sovietų sunkvežimių 

su žmonėmis -  tokių kaip mūsų. Susilyginome su vienu sunkve

žimiu, iš kurio išsisvėrę dairėsi vyras ir moteris. Moteris plūdo 

ašaromis.

-  Paulina! -  šaukė vyras. -  Ar pas jus nėra mūsų dukrelės 

Paulinos? -  Papurčiau galvą, ir mes pravažiavom pro šalį.

-  Kažin, kodėl mus atvežė į kažkokį kaimą, o ne į Kauno sto

tį? -  stebėjosi senutė.

-  Ko gero, čia lengviau suburti žmones su šeimomis. Didžio

joje stotyje per daug judėjimo, -  svarstė mama.

Jos balse girdėjau dvejonę. Ji stengėsi pati save įtikinti. Ap

sidairiau. Aplink šią stotį plytėjo kažkokios dykros, o dar toliau 

juodavo miškas. Įsivaizdavau, kaip kažkas kilsteli kilimo kampą,

o didžiulė sovietų šluota lyg šiukšles sustumia mus po apačia.
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Davai! -  subliuvo enkavedistas, atkabinęs galinį sunk

vežimio bortą. Traukinių stoties kieme knibždėte 

knibždėjo mašinų, kareivių ir daiktais nešinų žmonių. Triukš

mas kas akimirką darėsi vis garsesnis.

Mama pasilenkė ir uždėjo rankas mums ant pečių.

-  Laikykitės manęs. Jei reikia, įsikibkit man į paltą. Neturim 

leistis atskiriami! -  Jonas kaipmat įsitvėrė mamos skverno.

-  Davai! -  sustaugė karininkas, ir pastūmęs išmetė vieną 

žmogų iš sunkvežimio tiesiai ant žemės. Mama ir banko tar

nautojas mėgino padėti kitiems. Palaikiau kūdikį, kol jie iškėlė 

Oną.

Plikis net raitėsi iš skausmo, kol jį išnešė iš sunkvežimio.

Banko tarnautojas priėjo prie NKVD karininko.

-  Mes turim žmonių, kuriems reikia gydytojo. Prašom parūpin

ti daktarą, -  tarė jis. Karininkas nekreipė į jį dėmesio. -  Daktarą! 

Slaugę! Mums reikia pagalbos! -  suriko vyriškis, atsisukęs į minią.

-  Pasigailėkit! -  tiesdamas rankas į sargybinius, inkštė pli

kis. -  Maldauju, pasigailėkit!

Karininkas stvėrė banko tarnautoją, įrėmė jam į nugarą šau

tuvą ir nuvarė šalin.
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-  Mano daiktai! -  dar spėjo riktelėti šis. Bibliotekininkė pa

čiupo jo lagaminą, bet, jai nė nespėjus prie jo pribėgti, vyriškis 

jau dingo minioje.

Kažkokia lietuvė stabtelėjo prie mūsų ir prisistatė esan

ti slaugė. Ji ėmėsi padėti Onai ir plikiui, o mes visi tuo tarpu 

stovėjom, apsupę juos glaudžiu ratu. Traukinių stoties kieme 

kamuoliais sūkuriavo dulkės. Basos Onos kojos jau buvo aplipu

sios purvo pluta. Pro šalį plūdo minios žmonių nevilties apim

tais veidais, jie kone lipo vienas ant kito. Pamačiau vieną mer

gaitę iš mūsų mokyklos -  ji praslinko pro šalį su savo mama. Lyg 

ir norėjo man pamojuoti, bet jos motina, joms priėjus artyn, 

uždengė dukteriai akis.

-  Davai! -  vėl amtelėjo enkavedistas.

-  Negalime palikti šitų žmonių, -  pasakė mama. -  Mums rei

kia neštuvų.

Karininkas nusikvatojo.

-  Neškit patys, kad norit!

Taip mes ir padarėm. Du vyrai iš mūsų sunkvežimio pakėlė 

inkščiantį plikį. Aš nešiau kūdikį ir tempiau lagaminą, o mama 

tuo tarpu prilaikė sverdėjančią Oną. Jonas kaip galėdamas vil

ko likusius nešulius, padedamas bibliotekininkės ir panelės 

Grybaitės.

Pagaliau pasiekėme geležinkelio peroną. Čia tvyrojo neįti

kėtina sumaištis. Šeimų narius skyrė vienus nuo kitų. Vaikai 

klykė, moterys raudojo. Du karininkai stvėrę nutempė vyrą. Jo 

žmona įsikibusi nenorėjo jo paleisti, tad ją kelis metrus vilko iš 

paskos, o tada nuspyrė į šalį.

Bibliotekininkė paėmė iš manęs kūdikį.

-  Mama, ar tėvelis čia? -  paklausė Jonas, tebesilaikydamas 

jos palto.
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Man irgi tas pats sukosi galvoje. Kur ir kada sovietai nutem

pė mano tėvą? Gal sučiupo jį pakeliui į darbą? O gal nutvėrė 

išėjusį nusipirkti laikraščio per pietus? Žiūrėjau į minias žmo

nių, sūkuriuojančias perone.Tarp jų nemažai buvo pagyvenu

sių. Lietuviai buvo įpratę gerbti savo senolius, o čia juos varė 

niukindami lyg galvijus.

-  Davai! -  NKVD karininkas stvėrė už pečių Joną ir pradėjo 
tempti į šalį.

-  NE! -  sukliko mama.

Jie ketino atimti Joną. Mano nuostabų, mielą broliuką, ku

ris iš namų išnešdavo kiekvieną vabalą, užuot jį sutrypęs, kuris 

atidavė savo liniuotę sutvarstyti gižiojo seno plikio kojai.

-  Mama! Lina! -  šaukė jis, bejėgiškai mataruodamas rankomis.

-  Stokit! -  surikau, puldama jiems iš paskos. Mama įsikibo 

į karininką ir ėmė kažką jam aiškinti rusiškai -  gryna, taisy

klinga rusų kalba. Šis stabtelėjo ir sukluso. Ji pritildė balsą ir 

kalbėjo ramiai, aiškiai. Nesupratau nė žodžio. Karininkas trūk

telėjo Joną į save. Aš stvėriau jį už kitos rankos. Visas jo kūnas 

trūkčiojo nuo besiveržiančios raudos. Kelnių priešakyje plėtėsi 

didelė šlapia dėmė. Jis panarino galvą ir pravirko.

Mama sugraibė kišenėje storą rublinių pluoštą ir kraštelį pa

rodė enkavedistui. Jis ištiesė ranką jų paimti ir kažką pasakė 

mamai, mostelėdamas galva. Ji greit kilstelėjo ranką, nusiplėšė 

sau nuo kaklo gintarinį pakabutį ir įspraudė enkavedistui į del

ną. Bet jam vis tiek neužteko. Mama dar kažką pasakė rusiškai 

ir išsitraukė iš užančio kišeninį laikrodį. Aš pažinau tą laikrodį. 

Jis buvo jos tėvo -  ant dailios auksinės nugarėlės buvo išgravi

ruotas jo vardas. Karininkas pačiupo laikrodį, paleido Joną ir 

ėmė rėkti ant mums iš paskos ėjusių žmonių.

Ar jums kada teko spėlioti, ko verta žmogaus gyvybė? Mano 

brolio gyvybė tą rytą tebuvo verta kišeninio laikrodžio.



Viskas gerai, mielasis. Mums viskas gerai, -  kartojo 

mama, laikydama glėbyje Joną ir bučiuodama ašaro

mis apsipylusį jo veidą. -  Juk taip, Lina? Mums viskas gerai!

-  Taip, -  ištariau patyliukais.

Jonas, vis dar ašarodamas, dangstėsi rankomis kelnes, gėdy

damasis tos šlapios dėmės.

-  Nesijaudink dėl to, mano meile. Mes tuoj tave perreng- 

sim, -  pažadėjo mama, savo kūnu jį užstodama, kad pridengtų 

jo gėdą. -  Lina, paskolink broliui savo lietpaltį.

Nusivilkau lietpaltį ir padaviau mamai.

-  Štai, kol kas apsivilk šitą.

-  Mama, kodėl jis norėjo mane nutempti? -  paklausė Jonas.

-  Nežinau, mielasis. Bet dabar mes visi kartu.

Kartu. Mes stovėjom geležinkelio perone, aplink siautėjant 

visiškai sumaiščiai: aš -  su gėlėtais naktiniais, o mano brolis -  

su ryškiai žydru vasariniu lietpalčiu, kone siekiančiu žemę. 

Bet, kad ir kaip kvailai tikriausiai atrodėm, niekas į mus nė ne

žvilgtelėjo.

-  Ponia Vilkiene, pasiskubinkit! -  pasigirdo sniaukrojantis 

panelės Grybaitės, senmergės mūsų mokyklos mokytojos, bal
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sas. Ji pamojo mums ateiti. -  Mes visi čia. Negaišuokit, jie skirs

to žmones.

Mama stvėrė Jonui už rankos.

-  Eime, vaikai!

Mes yrėmės per minią nelyginant maži laiveliai audringoje 

jūroje, nė iš tolo nenutuokdami, ar pavyks išsigelbėti, o gal jau 

tuoj paskęsime? Abipus perono rikiavosi tamsiai rudi mediniai 

geležinkelio vagonai; begalinės jų virtinės driekėsi tolyn kiek 

tik akys užmatė. Tie vagonai buvo purvini ir negrabiai sukalti, 

skirti gyvuliams vežti. Minios lietuvių su visais daiktais buvo 

grūdami į juos.

Mama vikriai vedė mus per minią, čia stumtelėdama, čia 

prilaikydama už pečių. Mačiau pabalusiais krumpliais rankas, 

gniaužiančias lagaminų rankenas. Kai kurie žmonės verkdami 

klūpėjo ant kelių, bandydami virvele suraišioti išsižiojusius la

gaminus, o karininkai nežiūrėdami trypė pabirusius daiktus. 

Turtingi ūkininkai ir jų šeimos nešėsi kibirus teliūskuojančio 

pieno ir didelius apvalius sūrius. Pro šalį praėjo mažiukas vai

kas, nešinas rinke rūkytos dešros, didumo kone sulig juo pačiu. 

Jis netyčia paleido iš rankų dešrą, ir ją kaipmat sutrypė plūstan

ti minia. Kažkokia moteris užkliudė man ranką sidabrine žva

kide, o vienas vyras prabėgo pro šalį, nešdamasis akordeoną. 

Prisiminiau visas mūsų grožybes, kurios sudaužytos liko namie 

ant grindų.

-  Greičiau! -  šaukė panelė Grybaitė, modama mums. -  Štai 

čia Vilkienė su šeima, -  tarė ji karininkui su popierių segtuvu 

rankose. -  Jie -  mūsų vagone.

Mama stabtelėjo prieš lipdama į vagoną ir įdėmiai permetė 

akimis minią. Dėl Dievo, -  meldė jos akys, atkakliai ieškodamos 

tarp žmonių tėčio.
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-  Mama, -  šnibžtelėjo Jonas, -  šitie vagonai juk kiaulėms ir 

karvėms vežti...

-  Taip, žinau. Šioks toks nuotykis, ar ne? -  Ji kilstelėjo Joną, 

padėdama jam įlipti vidun, ir mano ausis vėl pasiekė pažįstami 

garsai: kūdikio verksmas ir senio dejonės.

-  Mama, ne, -  išsprūdo man. -  Aš nebenoriu būti su tais 

žmonėmis!

-  Liaukis, Lina. Jiems reikia mūsų pagalbos.

-  Ar kas nors kitas negalėtų jiems padėti? Mums juk irgi rei

kia pagalbos.

-  Mama, -  išsigandęs, kad traukinys nepajudėtų, šūktelėjo 

Jonas. -  Tu lipi ar ne?

-  Taip, mielasis, mes jau lipam. Būk geras, paimk šitą krep

šį! -  Mama atsigręžė į mane. -  Mes negalime rinktis, Lina. Būk 

gera, pasistenk daugiau nebegąsdinti brolio.

Panelė Grybaitė pasilenkė padėti mamai įlipti. O kaipgi aš? 

Man juk irgi baisu! Kodėl niekam tai nerūpi? Ak, tėti, kur tu?! 

Permečiau akimis geležinkelio platformą -  dabar čia atsivėrė 

tikras pragaras. Man norėjosi bėgti, bėgti ir nesustoti, kol tik 

leis jėgos. Nudumčiau į universitetą, gal rasčiau tėtį. Parbėgčiau 

namo. Tiesiog bėgčiau.

-  Lina, -  priešais stovėjo mama. Ji suėmė man už smakro. -  

Žinau. Tai klaiku, -  sušnibždėjo ji. -  Bet mums reikia laikytis 

drauge. Tai svarbiausia! -  Ji pabučiavo man į kaktą ir atgręžė 

link vagono.

-  Kur mus veža? -  paklausiau.

-  Kol kas dar nežinau.

-  Ar tikrai privalome būti šituose gyvulių vagonuose?

-  Taip, bet esu tikra, kad neilgai, -  atsakė mama.
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A Tagone buvo tvanku ir trenkė visokiausiais žmonių kūnų

i V kvapais, nors durys ir buvo atidarytos. Žmonės sėdėjo ant 

savo daiktų ir spraudėsi visur, kur tik įmanoma. Vagono gale 

tarsi lentynos buvo pritaisyti platūs, beveik dviejų metrų pla

tumo, mediniai gultai. Ona pusiausėdom tysojo ant vieno iš šių 

gultų, o kūdikis verkė jai ant krūtinės.

-  Oi! -  plikis pliaukštelėjo man per koją. -  Žiūrėk, kur lipi, 

mergyt! Vos ant manęs neužsistojai.

-  O kur visi vyrai? -  mama paklausė panelės Grybaitės.

-  Juos kažkur išvedė, -  atsakė ta.

-  Mums reikės vyrų šitam vagone, kad padėtų prižiūrėti su

žeistuosius, -  tarė mama.

-  Bet kad nė vieno nėra. Mus suskirstė kažkokiomis grupė

mis. Ir vis atveda naujų žmonių, sodina į vidų. Yra keletas senu

kų, bet jie -  visai bejėgiai, -  aiškino panelė Grybaitė.

Mama apsidairė po vagoną.

-  Reikia sukelti vaikus ant viršutinės lentynos. Lina, perkelk 

Oną ant tos apatinės, kad sutalpintume daugiau vaikų.

-  Nekvailiok, moteriške! -  burbtelėjo plikis. -  Jei padarysi 

laisvos vietos, tai čia prigrūs dar daugiau žmonių!
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Bibliotekininkė buvo kresna moteriškė, kiek žemesnio ūgio 

už mane. Ji pasirodė stipri ir padėjo man perkelti Oną.

-  Mano pavardė Rimienė, -  tarė ji Onai.

Rimienė... Vadinasi, ji irgi ištekėjusi. O kur jos vyras? Gal 

kartais -  drauge su tėčiu? Vaikas pajudintas garsiai sukliko.

-  Ar tavo mažylis -  berniukas ar mergytė? -  paklausė ponia 

Rimienė.

-  Mergytė, -  tyliai išspaudė Ona, basomis kojomis brūžinda

ma medines lentas. Jos pėdos buvo subraižytos ir purvinos.

-  Ją tuoj reikės pamaitinti, -  tarė ponia Rimienė.

Apsidairiau aplinkui. Apėmė jausmas, kad mano galva tuoj

atsiskirs nuo kūno. Į šitą ankštybę viduje spraudėsi dar keli 

žmonės, tarp jų -  moteris ir mano amžiaus berniukas. Kažkas 

mane timptelėjo.

-  Ar tu dabar eisi miegoti? -  paklausė manęs maža mergytė 

baltais lyg sniegas plaukučiais.

-K ą?

-  Tu gi su naktiniais. Klausiu, ar eisi miegoti? -  Ji atkišo man 

aptrintą lėlę. -  Čia mano lėlytė...

Su naktiniais. Aš vis dar vilkėjau naktiniais marškiniais. 

O Jonas tebebuvo apvilktas mano žydruoju lietpalčiu. Visai bu

vau tai pamiršusi. Prisigrūdau prie Jono su mama.

-  Mums reikia persirengti, -  pasakiau.

-  Čia nėra kaip atidaryti lagaminų, -  atsiduso mama. -  Ir 

visai nėra vietos persirengti.

-  Bet, mama... -  tyliai pratarė Jonas, tvirčiau siausdamasis 

mano lietpalčiu.

Mama pamėgino pasislinkti į vagono kertę, bet tai pasirodė 

beviltiška. Pasilenkusi truputį pravėrė mano lagaminą ir kyšte

lėjo vidun ranką. Ji graibė viduje, mėgindama ką nors surasti.
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Pamačiau rausvąjį savo megztuką ir apatinius. Galiausiai ji iš

traukė tamsiai mėlyną medvilninę mano suknelę, o tada ėmėsi 

ieškoti kelnių Jonui.

-  Atleiskite, ponia, -  kreipėsi mama į moteriškę, sėdinčią va

gono kampe. -  Ar negalėtume su jumis apsikeisti vietomis, kad 

mano vaikai galėtų persirengti?

-  Čia mūsų vieta, -  atšovė moteriškė, -  ir mes niekur nei

sim. -  Abi jos dukterys sužiuro į mus.

-  Aš suprantu, kad tai -  jūsų vieta. Prašau pasikeisti tik va

landėlei, kol mano vaikai persirengs.

Moteriškė tylėdama sukryžiavo rankas ant krūtinės.

Mama stumtelėjo mus į kampą, vos ne jai ant galvos.

-  Ei! -  subliuvo toji ir išskėtė rankas.

-  Ak, taip, labai atsiprašau. Mums verkiant reikia kur nors 

užsiglausti. -  Mama nutraukė Jonui nuo pečių mano lietpaltį 

ir lyg užuolaidą išskleidė jį, mus užstodama. Aš greit persiren

giau ir išskleidžiau savo naktinius, papildomai pridengdama 

jais Joną.

-  Jis apsisiusiojo, -  pareiškė viena iš moteriškės dukterų, ro

dydama į mano brolį. Jonas apmirė.

-  Tu pasiusiojai, mažyte? -  garsiai paklausiau jos. -  Ak, varg

šelė!

Karštis vagone darėsi vis baisesnis nuo tada, kai įlipome. 

Drėgnas sušutusių pažastų dvokas tarsi tvyrojo ore. Vargais ne

galais prasigrūdome arčiau durų, tikėdamiesi bent jau įkvėpti 

oro. Sustatėme krūvon savo lagaminus, ir Jonas, laikydamas 

rankose mamos pusseserės Reginos įmestą ryšuliuką, įsitaisė 

ant viršaus. Mama, pasistiebusi ant pirštų galų, pro langelį dai

rėsi po stoties peroną, ar nepamatys tėčio.

-  Štai, -  tarstelėjo žilagalvis ponas, statydamas ant grindų 

nedidelę skrynutę, -  pasistokit ant jos.
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-  Jūs labai malonus, -  padėkojo mama ir pasilypėjo ant skry

nutės.

-  Nuo kada jo nebematėt? -  paklausė jis.

-  Nuo vakar dienos, -  atsakė mama.

-  O kuo jis dirba? -  toliau teiravosi tas ponas.

-  Jis -  universiteto prorektorius. Kostas Vilkas.

-  Ak, taip, Vilkas, -  linktelėjo vyriškis. Tada pažvelgė į mus. 

Jo akys buvo labai geros. -  Kokie gražūs vaikučiai!

-  Taip. Labai panašūs į tėvą, -  atsakė mama.

Mes visi drauge sėdėjome ant aksominio minkštasuolio, o Jonas 

buvo įsitaisąs tėčiui ant kelių. Mama vilkėjo savo žaliąją šilkinę su

knią pūstu sijonu. Geltoni jos plaukai švytinčiomis bangomis vilnijo 

palei skruostą, o smaragdiniai auskarai žybčiojo lempų šviesoje. Tė

tis vilkėjo vienu iš savo naujųjų tamsių kostiumų. Aš ta proga iš

sirinkau kreminę suknelę su ruda atlasine juosta per liemenį ir su 

tokios pat spalvos kaspinu plaukuose.

-  Kokia graži šeima, -  žavėjosi fotografas, fokusuodamas didžiu

lį aparatą. -  Kostai, Lina labai panaši į jus.

-  Vargšė mergaitė, -  šyptelėjo tėtis. -  Tikėkimės, kad išaugs ir 

pasidarys panašesnė į motiną.

-  Tikėkimės, -  juokais atsidusau aš. Visi nusikvatojo. Žybtelėjo 

blykstė.
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Suskaičiavau žmones vagone: iš viso keturiasdešimt šeši, 

sugrūsti į narvą ant ratų -  tikrą riedantį karstą. Pirštais 

nupiešiau tą vaizdą purve, storu sluoksniu nuklojusiame grin

dis ties vagono priekiu, paskui nutryniau ir nupiešiau iš naujo, 

tada -  dar ir dar kartą.

Žmonės šnekučiavosi spėliodami, kur mus veš. Vieni minėjo 

NKVD būstinę, kiti -  Maskvą. Permečiau akimis veidus. Kiek

viename galėjai išskaityti, kas jų laukia. Mačiau drąsą, įtūžį, 

baimę ir pasimetimą. Kituose belikusi vien neviltis. Tie jau pa

sidavė. Kažin, prie kurių priklausau aš?

Jonas vaikė sau nuo plaukų ir veido įkyriai lendančias mu

ses. Mama patyliukais šnekučiavosi su moterimi, turinčia mano 

amžiaus sūnų.

-  Iš kur jūs? -  tas vaikinukas paklausė Jono. Turėjo banguo

tus kaštoninius plaukus ir mėlynas akis. Tikras mokyklos mer

gaičių numylėtinis!

-  Iš Kauno, -  atsakė Jonas. -  O jūs iš kur?

-  Iš Šančių.

Mes tylėdami nejaukiai susižvalgėme.

-  O kur tavo tėtis? -  leptelėjo Jonas.
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-  Lietuvos kariuomenėje. -  Vaikinukas patylėjo, paskui pri

dūrė: -  Jau kuris laikas jo nemačiau.

Jo mama atrodė kaip tikra karininko žmona: daili ir nepratusi 
prie nešvaros. Man nespėjus sudrausti, Jonas čiauškėjo toliau:

-  O mūsų tėtis dirba universitete. Aš vardu Jonas. O čia 

mano sesė Lina.

Vaikinukas man linktelėjo.

-  Aš esu Andrius Arvydas.

Aš irgi linktelėjau atsakydama ir nusisukau.

-  Kaip manai, ar jie leistų mums išlipti, nors kelioms minu

tėms? -  svarstė Jonas. -  Tada, jeigu tėtis yra kur nors čia, stoty

je, jis galėtų mus pamatyti. O dabar jis mūsų neras!

-  Enkavedistai nieko mums neleis, -  atsakė Andrius. -  Ma

čiau, kaip jie sumušė žmogų, kuris mėgino pabėgti.

-  Jie išvadino mus kiaulėm, -  burbtelėjo mano brolis.

-  Neklausyk jų, Jonai. Jie patys -  kiaulės. Bukos, šlykščios 

kiaulės, -  pasakiau.

-  Sššš! Aš taip nekalbėčiau, -  perspėjo mane Andrius.

-  Gal tu iš policijos? -  šūktelėjau.

Andrius kilstelėjo antakius.

-  Ne, aš tik nenoriu, kad prisidarytum bėdos.

-  Nepridaryk mums bėdos, Lina! -  antrino jam Jonas.

Žvilgtelėjau atokiau, kur sėdėjo mama.

-  Atidaviau jiems viską, ką turėjau. Primelavau, kad jis -  pro

tiškai atsilikęs. O kas man beliko, -  pašnibždom pasakojosi jai 

Andriaus mama. -  Kitaip jie būtų mus išskyrę. O dabar nieko 

nebeturiu, nė trupinėlio!

-  Žinau, -  mama paplekšnojo jai ranką. -  Ir mums tas pats 

buvo, o juk mano berniukas -  vos dešimties metų!

Onos mažylė nepaliaudama verkė. Ponia Rimienė prasibrovė 

prie mamos.
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-  Ji bando maitinti kūdikį, bet kažkas negerai, -  paaiškino 

ponia Rimienė. -  Mažylė neapžioja krūties.

Valandos slinko tarsi begalinės dienos. Žmonės verkė iš 

karščio ir alkio. Plikis vis dejavo dėl skaudančios kojos, o kiti 

tuo tarpu bandė kaip nors įsikurti ir susidėti daiktus. Man ne

beliko vietos piešti purve ant grindų, tai pradėjau nagu raižyti 

piešinius sienoje.

Andrius, sumanęs nueiti į tualetą, iššoko iš vagono, bet en

kavedisto buvo primuštas ir pargrūstas atgal. Visi krūpčiojome 

nuo kiekvieno šūvio ar riksmo. Niekas nebedrįso nė kojos iš va

gono iškelti.

Kampe, kur tūnojo toji užsispyrusi moteriškė su dukterimis, 

kažkas aptiko maždaug lėkštės didumo skylę. Jos laikė užkėtu- 

sios tą angą ir neleido per ją įeiti šviežiam orui. Žmonės užsi

puolė ją kaip vanagai ir privertė pasitraukti. Kai ją ištempė iš to 

kampo, visi paeiliui galėjome per tą skylę nusilengvinti. Tik kai 

kurie niekaip neprisivertė to padaryti. Nuo visų tų garsų ir dvo

ko man ėmė suktis galva. Vienas berniukas iškišo galvą į lauką 

ir ėmė lupti ožius.

Ponia Rimienė susišaukė prie savęs vaikus ir pradėjo sekti 

pasakas. Mažyliai vienas per kitą apstojo bibliotekininkę. Net

gi abi anos pikčiurnos moteriškės dukterys, palikusios motiną, 

prisijungė prie vaikų ratelio ir išpūtusios akis klausėsi nuosta

bių istorijų. Mergytė su lėle prisiglaudė prie ponios Rimienės 

šono ir tylėdama čiulpė nykštį.

Mes ratu sėdėjome bibliotekoje ant grindų. Vienas mažesnis 

berniukas atsigulė ant nugaros ir apsižiojo nykštį. Bibliotekininkė 

vertė spalvotus knygos lapus ir raiškiai, mėgdžiodama veikėjų bal
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sus, skaitė. Klausydamasi piešiau sąsiuvinyje pasakos veikėjus. Nu- 

piešus slibiną, širdis man smarkiau sutuksėjo. Jis atrodė lyg gyvas. 

Jutau, kaip ugnimi spjaudančių jo nasrų karštis svilina man veidą 

ir šiaušia plaukus. Tada nupiešiau nuo jo sprunkančią karalaitę -  

nuostabūs auksiniai jos plaukai vilny te vilnijo kalno šlaitu...

-  Lina, gal ir tau jau metas?

Pakėliau galvą. Prie manęs pasilenkusi stovėjo bibliotekininkė. 

Visi vaikai jau buvo išsiskirstę.

-  Kaip jautiesi, Lina? Tu tokia išraudusi! Ar tik nesergi?

Papurčiau galvą ir parodžiau jai sąsiuvinį.

-  Vaje, Lina, nejaugi tu čia viską nupiešei? -  Bibliotekininkė čiu

po man iš rankų sąsiuvinį.

Aš linktelėjau ir nusišypsojau.
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Saulė jau buvo prie laidos. Mama man supynė išsitaršiusius, 

nuo prakaito sulipusius plaukus. Bandžiau suskaičiuoti, 

kiek valandų jau tūnome įkalinti šitoje dėžėje ir kiek dar turėsi

me čia išbūti. Žmonės valgė, ką buvo pasiėmę. Daugelis dalijosi 

valgiu su kitais. Bet buvo ir tokių, kurie kimšo vieni.

-  Lina, kur tas kepalas duonos? -  pasiteiravo mama.

Aš papurčiau galvą. Kažin, ar ta duona dar tebeguli ten, ant 

mano stalo?

-  Aš jos nepaėmiau, -  pasakiau.

-  Na, ką gi, -  atsakė mama ir atsistojo nunešti Onai šio to 

užvalgyti. Iš suspaustų jos lūpų mačiau, kokia ji nusivylusi.

Andrius sėdėjo, prisitraukęs prie krūtinės kelius, ir rūkė ci

garetę. Jis dėbsojo į mane.

-  Kiek tau metų? -  paklausiau.

-  Septyniolika, -  vis dar nenuleisdamas nuo manęs akių, at

sakė jis.

-  Ar seniai jau rūkai?

-  Gal tu iš policijos? -  atšovė jis ir nusuko žvilgsnį.

Atslinko naktis. Mūsų medinėje dėžėje buvo visiškai tamsu.

Mama pasakė, jog reikia būti dėkingiems, kad bent vagono du-

T A R P  P I L K Ų  D E B E S Ų 41



ris paliko atviras. Aš neketinau už nieką jaustis dėkinga enka

vedistams. Kas kelios minutės girdėdavau taukšint jų batus, kai 

eidavo pro šalį. Negalėjau užmigti. Kažin, ar lauke šviečia mė

nulis, -  spėliojau, -  ir koks jis? Tėtis buvo sakęs, esą mokslinin

kai spėja, kad iš Mėnulio Žemė atrodanti žydra. Šiąnakt buvau 

linkusi tuo patikėti. Norėjau nupiešti ją žydrą ir apsunkusią nuo 

ašarų. Kur dabar tėtis? Aš užmerkiau akis.

Kažkas stuktelėjo man per petį. Atsimerkiau. Vagone atrodė 

šiek tiek šviesiau. Prie manęs stovėjo Andrius ir bakino mane 

bato galu. Prisidėjęs pirštą prie lūpų, mostelėjo man galva. Ap

sidairiau, kur mama. Ji miegojo, kietai įsisukusi į paltą. Jonas 

buvo pradingęs. Ėmiau karštligiškai gręžiotis, ieškodama bro

lio. Andrius dar kartelį man bakstelėjo batu ir pamojo judintis.

Pakilau ir, vinguriuodama tarp lyg ryšuliai suvirtusių kūnų, 

žengiau link vagono durų. Ten, įsikibęs į durų kraštą, stovėjo 

Jonas.

-  Andrius sako, kad prieš valandą į stotį atvažiavo ilgiausias 

traukinys. Kažkas jam pasakė, kad jis pilnas vyrų, -  karštai su

šnibždėjo man Jonas. -  Gal ten yra tėtis?!

-  Kas tau taip sakė? -  paklausiau Andriaus.

-  Nesuk galvos, kas sakė, -  atšovė jis. -  Eime ieškoti savo tėvų!

Žvilgtelėjau pro vagono duris žemyn. Saulė buvo ką tik išlin

dusi iš už horizonto. Jeigu tėtis yra kur nors čia, stotyje, noriu 

jį surasti!

-  Einu ir papasakosiu jums, kaip seksis, -  pasakiau. -  Kur tas 

naujai atvažiavęs traukinys?

-  Už mūsų. Bet niekur tu neisi, -  pasakė Andrius. -  Aš einu!

-  Kaipgi tu rasi mano tėvą? Tu gi net nežinai, kaip jis atro

do, -  atkirtau.
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-  Ar tu visada tokia maloni? -  vyptelėjo Andrius.

-  Gal eikit abudu, -  pasiūlė Jonas.

-  Galiu eiti ir viena, -  nepasidaviau. -  Surasiu tėtį ir atsivesiu 

jį čia, į mūsų vagoną.

-  Nešnekėk kvailysčių. Tik veltui gaištam laiką. Nereikėjo 

man tavęs žadinti, -  burbtelėjo Andrius.

Iškišau galvą pro duris ir apsidairiau. Sargybinis stovėjo už 

kokių trisdešimties metrų, nugara į mane. Persisvėriau, užsi

kabinau už vagono krašto ir tyliai nušokau ant žemės, o tada 

greit palindau po vagonu. Andrius iškart pasekė man iš paskos. 

Staiga išgirdom tylų cyptelėjimą ir pamatėm, kad Jonas irgi nu

šoko. Andrius greit jį nutvėrė ir visi trys sulindom slėptis už 

vieno traukinio rato, dairydamiesi po vagonais. Enkavedistas 

stabtelėjo ir atsigręžė.

Ranka užspaudžiau Jonui burną. Susigūžę spaudėmės prie 

rato, bijodami net kvėptelėti. Enkavedistas nuėjo toliau.

Andrius dirstelėjo į kitą sąstato pusę ir pamojo mums. Ropo- 

mis išlindau iš po traukinio. Ant kito mūsų vagono šono buvo 

kažkas pakeverzota rusiškai.

-  Vagys ir prostitutės, -  pašnibždom perskaitė Andrius. -  

Štai kas čia parašyta!

Vagys ir prostitutės. Tame vagone buvo mūsų abiejų moti

nos, mokytoja, bibliotekininkė, visas būrys senukų ir naujagi

mis -  vagys ir prostitutės! Jonas dėbtelėjo į tą užrašą. Stvėriau 

jį už rankos dėkodama Dievui, kad jis nemoka skaityti rusiškai. 

Verčiau jau būtų likęs vagone!

Ant kitų bėgių, už mūsiškio sąstato, rikiavosi dar viena rudų 

gyvulinių vagonų virtinė. Tik jų durys, teisybė, buvo uždarytos 

ir užšautos didžiulėmis metalinėmis šovomis. Apsidairę perbė

gome ir palindome po anuo sąstatu, stengdamiesi išsisukti nuo
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krintančių išmatų. Andrius pabeldė į vagono apačią netoli išvie

tės angos. Pasirodė kažkoks šešėlis.

-  Kuo vardu tavo tėvas? -  paklausė manęs Andrius.

-  Kostas Vilkas, -  greit atsakiau.

-  Mes ieškom Petro Arvydo ir Kosto Vilko, -  sušnabždėjo jis.

Galva pradingo. Girdėjome kažką brūžinant į vagono grin

dis. Galva vėl pasirodė.

-  Sitam vagone nėra. Atsargiai, vaikai! Stenkitės kuo tyliau...

Mes bėgome nuo vieno vagono prie kito, stengdamiesi iš

vengti išmatų ir belsdamiesi. Kaskart, kai galva pradingdavo, 

man suspausdavo pilvą.

-  Tėti, tėti, tėti... -  šnibždėdavo Jonas. O tada vėl nerdavo- 

me išilgai sąstato, prie kito vagono, lydimi perspėjimų saugotis 

ir žinučių kitų žmonių artimiesiems. Taip pasiekėme septintą 

vagoną. Vyriškio galva pradingo. Viduje buvo labai tylu. -  Tėti, 

tėti, tėti... -  vėl ėmė šnibždėti Jonas.

-  Jonuk?

-  Tėti! -  aiktelėjome mes, stengdamiesi nekelti balso. Į me

dinę lentą viršuje brūkštelėjo degtukas. Angoje išniro tėčio 

veidas. Jis atrodė kažkoks papilkėjęs, o po viena akim juodavo 

didžiulė mėlynė.

-  Tėti, mes -  kitam vagone, ana ten, -  pratrūko Jonas. -  Eikš 

su mumis!
-  Sššš... -  ėmė tildyti jį tėtis. -  Negaliu. Ir jūs neturėtumėt 

čia būti. O kur mama?

-  Vagone, -  atsakiau, alpėdama iš džiaugsmo ir sykiu -  iš 

liūdesio, kad vėl matau sudaužytą tėčio veidą. -  Kaip tu?

-  Gerai, -  atsakė jis. -  O kaip jūs? Kaip mama?

-  Gerai, -  atsakiau aš.
-  Ji nežino, kad mes čia, -  paaiškino Jonas. -  Mes norėjom 

tave surasti. Tėti, jie įsiveržė į namus ir...
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-  Žinau. Mūsų traukinį prikabins prie jūsiškio.

-  Kur jie mus veš?

-  Turbūt į Sibirą.

Į Sibirą? Negali būti! Sibiras juk kitoje pasaulio pusėje! Sibire 

nieko nėra. Girdėjau, kaip tėtis kažkam vagone kažką sako. Pas

kui jis iškišo per skylę ranką su kažkokiu suglamžytu medžiagos 

gniutulu.

-  Paimkit štai švarką ir kojines. Jums jų prireiks. -  Vagone 

dar kažkas subrazdėjo. Tėtis padavė mums dar vieną švarką, 

dvejus marškinius ir dar kelias poras kojinių. O tada -  didžiulį 

gabalą kumpio.

-  Pasidalinkit ir suvalgykit, vaikai, -  paliepė jis.

Dvejodama dėbsojau į kumpį, kurį tėtis padavė man pro tą

pačią skylę, pro kurią kiti tuštinosi ir šlapinosi.

-  Tuoj pat susikimškit į burnas! -  paliepė tėtis.

Perplėšiau storą kumpio gabalą į keturias dalis ir po vieną

padaviau Jonui ir Andriui. Ketvirtą gabalą įsikišau į suknelės 

kišenę, ketindama parnešti mamai.

-  Lina, imk šitą ir perduok mamai. Ir pasakyk, kad prirei

kus gali jį parduoti, -  tėčio ranka nusileido prie manęs ir įbruko 

man į delną auksinį vestuvių žiedą. Apstulbusi įsispitrėjau į jį.

-  Ar supratai, Lina? Pasakyk, kad parduotų, jei prireiks pi

nigų...

Norėjau jam pasakyti, kad kišeninį laikrodį jau atidavėme 

mainais už Joną. Linktelėjau ir užsimoviau jo žiedą sau ant 

nykščio. Tik gerklėje įstrigęs kamuolys niekaip nedavė man pra

ryti į burną susikimšto kumpio.

-  Pone, -  įsiterpė Andrius, -  ar jūsų vagone nėra Petro Ar

vydo?

-  Deja, sūnau, jo čia nėra, -  atsakė jam tėtis. -  Šitaip ieškoti 

baisiai pavojinga. Grįžkit visi tuoj pat į savo vagoną.
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Aš linktelėjau.

-  Jonai!

-  Ką, tėveli? -  Jonas sužiuro į skylę sau virš galvos.

-  Tu labai drąsus, kad čia atėjai. Pasistenkit laikytis visi 

kartu. Esu tikras, kad pasirūpinsi sesute ir mama, kol manęs 

nebus.

-  Pažadu, tėveli, pasirūpinsiu, -  atsakė Jonas. -  O kada vėl 

tave pamatysim?

Tėtis patylėjo.

-  Nežinau. Tikiuosi, kad greitai.

Spaudžiau glėbyje drabužių gniutulą. Iš akių man pylėsi ašaros.

-  Neverk, Lina, būk narsi, -  ragino mane tėtis. -  Tu galėsi 

man padėti.

Pakėliau galvą.

-  Ar supranti? -  tėtis lyg abejodamas dirstelėjo į Andrių. -  

Galėsi padėti man jus surasti, -  sušnibždėjo jis. -  Žinosiu, jog 

tai tu... Pažinsiu, lygiai kaip tu pažįsti Munką. Tik būk labai at

sargi!

-  Bet... -  nedrąsiai žiojausi klausti.

-  Myliu jus abu. Ir mamai pasakykit, kad labai ją myliu. Tegu 

prisimena mūsų ąžuolą. Melskitės, vaikai, ir aš jus girdėsiu. 

Melskitės už Lietuvą. O dabar bėkit atgal. Greitai!

Krūtinę man vėrė skausmas, o ašaros degino akis. Apsisukau 

eiti, bet iškart suklupau.

Andrius mane pagavo, kad nepargriūčiau.

-  Kaip tu? -  sunerimęs tyliai paklausė jis.

-  Nieko, gerai, -  atsakiau, greit persibraukiau akis ir išsilais

vinau iš jo glėbio. -  Einam ieškoti tavo tėvo.

-  Ne, girdėjai, ką jis liepė. Grįžkit atgal, greičiau! Perduok 

motinai, ką jis prašė pasakyti.
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-  O kaipgi tavo tėtis? -  neatlyžau.

-  Pereisiu dar per kelis vagonus. Susitiksim mūsų vagone, 

kai grįšiu, -  atsakė jis. -  Eik, Lina, negaišk! Mes veltui švaistom 

laiką.

Bet aš neskubėjau.

-  Nebent bijai eiti viena?

-  Ne, aš nebijau! -  atšoviau. -  Tėtis liepė mums laikytis drau

ge, bet eisim vieni, -  pasakiau ir suėmiau Joną už rankos. -  Ap

sieisim ir be jo, tiesa, Jonai?

Jonas kluptelėjo ir per petį grįžtelėjo į Andrių.
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S tot! -sukomandavokažkas.

Buvom jau visai nebetoli, kone po pat savo vagonu. En

kavedisto auliniai artėjo prie mūsų. Suspaudžiau nykštį su ves

tuviniu tėčio žiedu kumštyje.

-  Davai! -  suriko tas pats balsas.

Mudu su Jonu išlindome iš po vagono.

-  Lina! Jonai! -  šaukė mama, persisvėrusi pro traukinio duris.

Enkavedistas atstatė šautuvą į mamą, priversdamas ją nutil

ti. O tada ėmė sukti ratus apie mus -  jo auliniai vis artėjo.

Jutau, kaip šalia Jonas visas įsitempė. Kiečiau sugniaužiau 

kumštį, kad tik enkavedistas nepamatytų vestuvinio tėčio žiedo.

-  Mes netyčia numetėm kelis daiktus per išvietės skylę, -  

pamelavau, rodydama jam drabužių gniutulą. Mama rusiškai 

išvertė sargybiniui mano žodžius.

Enkavedistas nudelbė akimis kojines, gulinčias ant mano 

laikomo gniutulo viršaus. Tada čiupo Joną ir pradėjo versti jo 

kišenes. Pagalvojau apie gabalą kumpio savo kišenėje. Kaip pa

aiškinsiu, iš kur jį gavau, kai visi vagone tokie peralkę? Sargy

binis mus abu pargriovė ant žemės. Mojuodamas mums prieš 

akis šautuvu, jis ėmė kažką rėkti rusiškai. Prisispaudžiau prie
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Jono, žiūrėdama į enkavedisto šautuvo vamzdį. Paskui užsi

merkiau. Ak, Dieve, ne! Paspyręs žvyrą mums į kojas, enkave

distas amtelėjo:

-  Davai! -  Ir mostelėjo mums lipti į vagoną.

Mamos veidas buvo mirtinai išbalęs. Šįkart jai niekaip nesi

sekė nuslėpti klaikios ją apėmusios baimės. Jos rankos drebėjo, 

ji sunkiai gaudė orą.

-  Jus juk galėjo nušauti!

-  Viskas gerai, mama, -  virpančiu balsu pareiškė Jonas. -  

Mes buvom ieškoti tėčio.

-  O kur Andrius? -  pro mūsų pečius žvalgėsi ponia Arvydienė.

-  Jis ėjo su mumis, -  pasakiau.

-  Bet kur jis dabar? -  mygo ji.

-  Jis dar bando surasti savo tėvą, -  atsakiau.

-  Savo tėvą? -  Ji giliai atsiduso. -  Na, ir kodėl jis manim ne

tiki? Kiek kartų jam sakiau, kad jo tėvas... -  Ji nusisuko ir pra

trūko raudoti.

Suvokiau padariusi baisią klaidą. Man nereikėjo palikti 

Andriaus.

-  Mes radom jį, mama! Mes radom tėtį, -  pranešė Jonas.

Žmonės pradėjo grūstis arčiau mūsų. Visiems rūpėjo, ar

daug vyrų tame kitame traukinyje ir ar kartais nematėme jų ar

timųjų.

-  Jis sakė, kad mano, jog mus veš į Sibirą, -  bėrė Jonas. -  Ir 

davė mums gabalą kumpio. Mes trise pasidalinom po gabaliu

ką ir suvalgėm, o vieną dalį parnešėm tau. Lina, duok mamai 

kumpio!

Įkišau ranką kišenėn ir, ištraukusi kumpio gabalėlį, padaviau 

mamai.

Ji iškart pamatė ant mano nykščio užmautą žiedą.
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-  Jis liepė perduoti jį tau, jei prireiks pinigų, -  pasakiau. -  

Sakė, kad gali jį parduoti.

-  Ir dar prašė tavęs prisiminti ąžuolą, -  pridūrė Jonas.

Mama numovė man nuo nykščio žiedą ir prispaudė jį prie

lūpų. Ji tyliai pravirko.

-  Neverk, mama, -  ramino Jonas.

-  Ei, mergyt! -  riktelėjo plikis. -  Gal dar ko parnešei užval- 

gyti?
-  Lina, atiduok šitą kumpio gabalėlį ponui Stalui, -  šniurkš- 

čiodama paliepė man mama. -  Jis labai alkanas.

Ponas Stalas. Pasirodo, plikis turi vardą! Žingtelėjau prie jo. 

Raukšlėtos jo rankos buvo sėte nusėtos žaliom ir purpurinėm 

mėlynėm. Ištiesiau jam kumpį.

-  Čia tavo motinos dalis, -  burbtelėjo jis. -  Gal dar ko turi?

-  Tėtis daugiau nieko man nedavė.

-  Ar daug vagonų tame sąstate?

-  Nežinau, -  gūžtelėjau. -  Gal apie dvidešimt.

-  Ir jis sakė, kad mus veš į Sibirą?

-  Taip.

-  Ko gero, tavo tėvas teisus, -  nutęsė jis.

Mama paliovė kūkčiojusi. Aš vėl pasiūliau plikiui kumpį.

-  Čia tavo motinos, -  papurtė galvą jis. -  Žiūrėk, kad ji su

valgytų! O aš kumpio vis tiek nemėgstu. Dabar palik mane ra

mybėj.
-  Jis nenorėjo grįžti su mumis, -  poniai Arvydienei aiškino 

mano brolis. -  Jiedu su Lina susikirto, ir tada Andrius pasakė, 

kad patikrins dar kelis vagonus.

-  Mes nesusikirtom, -  įsiterpiau.

-  Jei jie nutvers jį slankiojantį aplinkui ir dar išsiaiškins, kad 

jo tėvas -  karininkas... -  sudejavo ponia Arvydienė ir užsidengė 

rankomis veidą.
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Žilagalvis ponas palingavo galvą ir ėmė sukti laikrodį.

Pasijutau kalta. Kodėl nepasilikau su Andrium arba nepri- 

verčiau jo grįžti kartu? Dairiausi iš vagono, vildamasi kur nors 
jį pamatyti.

Du sovietų kareiviai stoties peronu vilko kunigą surištomis 

rankomis ir purvina sutana. Už ką -  kunigą? Antra vertus... o 

už ką -  mus visus?
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Saulei kylant, vagonas greitai kaito. Drėgnas išmatų ir šlapi

mo dvokas siautė mus nelyginant susmirdusi antklodė. An

drius negrįžo, ir ponia Arvydienė taip raudojo, kad buvo klaiku 

klausytis. Jaučiausi nežmoniškai kalta.

Sargybinis priėjo prie vagono ir padavė kibirą vandens ir ki

birą kažkokios buzos.

Žmonės lyg banga siūbtelėjo prie kibirų.

-  Nesigrūskit, -  sukomandavo panelė Grybaitė, tarsi vado

vaudama savo klasei. -  Kiekvienas turim semti po truputėlį, 

kad visiems užtektų!

Buza buvo pilka ir labiau priminė kiaulių jovalą. Kai kurie 

vaikai nenorėjo jos valgyti.

Jonas išvyniojo mamos pusseserės Reginos įmestą ryšulė

lį. Viduje buvo įsukta maža antklodėlė, dešra ir kavos keksas. 

Mama pasidalino maistu, visiems padavė po kąsnelį. Kūdikis 

vis nepaliovė verkti. Ona blaškėsi ir raudojo kartu su mažyle, 

kuri niekaip nenorėjo žįsti ir jau atrodė nesveikai išraudusi.

Slinko valandos. Andrius vis negrįžo. Mama prisėdo prie manęs.

-  Kaip tėtis atrodė? -  paklausė ji, glostydama mano kasas. 

Paskui apkabino mane per pečius.
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-  Visai neblogai, -  pamelavau. Padėjusi galvą jai ant peties, 

paklausiau: -  Už ką mus ketina išvežti? Nejau tikrai tik dėl to, 

kad tėtis dirba universitete? Nesąmonė kažkokia!

Plikis graudžiai sudejavo.

-  Va, pažiūrėk į jį, -  sušnibždėjau. -  Jis -  net ne mokytojas. 

Tiktai ženklų kolekcininkas, ir už tai jį suėmė, -  pridūriau.

-  Neabejoju, kad jis -  ne šiaip sau kolekcininkas, -  patyliu

kais atsakė mama. -  Jis per daug žino!

-  O ką jis žino?

Mama atsiduso ir papurtė galvą.

-  Stalinas turi planą, mieloji. Ir Kremlius nieko nepaisyda

mas jį vykdo. Tu gi žinai. Jis nori Lietuvą prijungti prie Rusijos, 

užtat kuriam laikui nusprendė mus iškeldinti.

-  Bet kodėl -  mus? -  neatlyžau. -  Jie gi jau pernai įsiveržė 

Lietuvon. Negi to negana?

-  Veža ne tik mus, mieloji. Ko gero, tą patį daro su latviais, 

estais ir suomiais. Tai sunkiai paaiškinama, -  pridūrė mama. -  

Gal verčiau pabandyk pailsėti.

Jaučiausi mirtinai pavargusi, bet užmigti nepajėgiau. Svars

čiau, ar pusseserė Joana irgi traukinyje? Gal ji kur nors arčiau 

tėčio? Tėtis sakė, jog galėsiu jam padėti. Kaipgi aš jam padėsiu, 

jei mus iš tiesų veža į Sibirą? Užsnūdau, galvodama apie Andrių 

ir regėdama prieš akis jo veidą.

Priėjusi prie paveikslo, net apmiriau. Koks veidas! Žiūrėjau lyg 

užburta. Niekad nebuvau nieko panašaus mačiusi. Tai buvo anglimi 

pieštas jaunuolio portretas. Jo lūpų kampučiai buvo pakilę į viršų, 

tačiau, nepaisant šypsenos, visame veide buvo matyti toks skaus

mas, kad man akyse ėmė tvenktis ašaros. Skirtingų atspalvių plau
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kų sruogelės tarsi liejosi tarpusavyje, bet vis tiek atrodė labai nevie

nodos. Prisikišau artyn, norėdama geriau apžiūrėti. Tiesiog tobula! 

Kaip dailininkui pavyko sukurti tokį įstabų šešėlį, pasitelkus vien 

punktyrinę liniją arprilietus pirštu? Kas tasai menininkas ir kas tas 

pavaizduotas jaunuolis? Žvilgtelėjau į autoriaus parašą. Munkąs.

-  Panele, prašom neatsilikti nuo grupės. Ten -jau kita paroda, -  

priminė man gidė.

Kai kurie mokiniai jau anksčiau burbėjo ir niurzgė. Kaip galima 

būti nepatenkintam, kad veda į dailės muziejų? Aš jau kelis mėne

sius laukiau šitos ekskursijos!

Gidės kulniukai skardžiai nutaukšėjo grindų plytelėmis. Aš krus

telėjau, lyg norėdama eiti paskui ją, bet nepajėgiau atplėšti akių nuo 

to piešinio, nuo to veido. Patryniau vieną į kitą pirštus. Taip, tereikia 

lengvai, bet užtikrintai paliesti popierių! Nekantravau kuo greičiau 

pati taip pabandyti.

Prisėdau prie stalo savo kambaryje. Jutau, kaip stumiamas per 

lapą anglies pieštukas truputį virpa. Jam brėžiant popierių, man 

net kūnas pagaugais ėjo. Prikandau apatinę lūpą. Brūkštelėjau di

džiuoju pirštu per nubrėžtos linijos šoną, kad ji kiek sušvelnėtų. Ką 

gi, ne visai, tačiau beveik pavyko!

Piršto galu ant purvinų grindų išvedžiojau jo vardą. Munkąs. 

Jo kūrinį bet kur atpažinčiau. O tėtis atpažintų manąjį. Štai ką 

jis turėjo omenyje. Jis ras mane, jei paliksiu savo piešinių pėd

saką.
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Kai pabudau, vagone buvo tamsu. Pasislinkau kiek į priekį 

ir nukoriau galvą per kraštą, norėdama įkvėpti oro. Mano 

galva taip kniostelėjo į šalį, kad rodės, tuoj atsikabins nuo ka

klo. Gaivus vėjelis vėsino man veidą, ir aš giliai įkvėpiau. Apa

čioje grikštelėjo žvyras. Loštelėjau atgal, tikėdamasi išvysti sar

gybinį. Bet nieko nesimatė. Žvyras vėl grikštelėjo. Aš dar sykį 

pasilenkiau per kraštą ir ėmiau dairytis po traukiniu. Prie rato 

glaudėsi kažkoks juodas pavidalas. Prisimerkiau, mėgindama 

tamsoje kaip nors įžiūrėti, kas ten. Man prieš akis išniro kruvi

na, drebanti ranka. Nespėjusi susigaudyti, atšokau.

Andrius.

Atsigręžiau pažiūrėti, kur mama. Jos akys buvo užmerktos, o 

glėbyje ji laikė Joną. Iškišusi galvą nužvelgiau peroną. Enkavedis

tai, atsukę mano pusėn nugaras, kaip sykis žirgliojo už poros vago

nų nuo mūsų. Mažoji mergytė su lėle klūpėjo netoli durų. Pridėjau 

pirštą prie lūpų. Ji linktelėjo. Patyliukais, stengdamasi nesukelti 

nė garso, išslydau iš vagono ir nusileidau žemėn. Širdis krūtinėje 

daužėsi lyg pašėlusi -  prisiminiau į save atsuktą šautuvo vamzdį.

Prislinkau artyn prie Andriaus ir sustingau. Kažkur neto

liese pravažiavo sunkvežimis, ir jo šviesos akimirką slystelėjo
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po vagono apačia. Priešais save išvydau visą mėlyną, sudaužytą 

Andriaus veidą. Akys buvo užtinusios lyg pagalvėlės. Marški

niai permirkę krauju, o lūpos keliose vietose prakirstos. Pasi

lenkiau prie jo.

-  Ar paeisi?

-  Kaip nors, -  išspaudė jis.
Dirstelėjau iš po vagono pažiūrėti, kur sargybiniai. Jie sto

vėjo susimetę į krūvą maždaug už keturių vagonų ir rūkė. Tyliai 

pabeldžiau į vagono apačią netoli išvietės angos. Joje subolavo 

pikčiurnos moteriškės veidas. Ji išpūtė akis.

-  Čia yra Andrius. Reikia jį užkelti į vagoną, -  pasakiau.

Ji tebespoksojo į mane.

-  Ar girdit? -  sušnibždėjau. -  Gausit užtempti jį aukštyn. 

Greičiau!

Jos veidas angoje pradingo. Viduje kilo šioks toks sambrūz

dis. Dar sykį dirstelėjau į sargybinius. Užsimečiau sau ant pečių 

kruviną Andriaus ranką ir pati apkabinau jį per liemenį. Mudu 

pakilom ir pamažėle nuslinkome prie durų. Žilagalvis ponas 

iškišo pro duris galvą ir davė mums ženklą luktelėti. Andrius 

visu svoriu užgulė man pečius, net keliai sulinko. Kažin, kiek 

dar įstengsiu jį taip išlaikyti?

-  DABAR! -  šnibžtelėjo žilagalvis ponas. Stumtelėjau jam į 

rankas Andrių, ir sykiu su kitais jis įtempė vaikiną vidun.

Vėl žvilgtelėjau į sargybinius. Kaip tik, man pajudėjus, jie 

apsigręžė ir žengė mano pusėn. Persigandusi apsidairiau. Greit 

įsikibau į traukinio važiuoklę ir užkėliau kojas aukštyn. Taip ir 

likau kyboti po vagonu. Žingsniai artėjo, netrukus greta vagono 

rato išniro auliniai. Užsimerkiau. Sargybiniai kažką šnekėjosi 

rusiškai. Čirkštelėjo degtukas, vieno bato aulą nušvietė lieps

nelė. Prislopintais balsais kareiviai plepėjo toliau. Rankos man 

ėmė virpėti, iš paskutiniųjų stengiausi išsilaikyti. Greičiau!
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Kybojau nejudėdama. Rankos pradėjo prakaituoti. Bijojau 

nuslysti. Eikit gi! Raumenis man degino klaikus skausmas. Jie 

vis dar šnekėjosi. Nagi! -  prikandau lūpą. Judinkitės!.. Kažkur 

amtelėjo šuo. Sargybiniai patraukė ton pusėn.

Mama su žilagalviu ponu įtempė mane vidun. Bejėgiškai su

dribau prie pat durų, sunkiai gaudydama orą. Mažoji mergytė 

su lėle prisidėjo pirštuką sau prie lūpų ir linktelėjo.

Žiūrėjau į Andrių. Jam ant dantų ir lūpų kampučiuose juoda

vo sukepęs kraujas. Smakras buvo sutinęs. Kaip aš jų nekenčiau, 

tų enkavedistų ir visų sovietų! Mano širdyje sudygo neapykan

tos daigas. Prisiekiau išauginti iš jo galingą medį, kurio šaknys 

juos visus pasmaugs.

-  Kaip jie taip gali? -  ištariau balsu. Apsidairiau po vagoną. 

Visi tylėjo. Kaipgi mums pasipriešinti, jei visi tik drebam iš bai

mės, nedrįsdami nė prasižioti?

Aš privalau kalbėti. Turiu viską aprašyti, viską nupiešti. Tik 

tokiu būdu paliksiu kitiems liudijimą. Ir padėsiu tėčiui mus rasti.

Andrius pajudino kojas. Pažvelgiau į jį.

-  Dėkui, -  pašnibždom ištarė jis.
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Kniostelėjusi pabudau greta Jono ir Andriaus. Mūsų vago

no durys buvo uždarytos ir užrakintos. Žmones pradėjo 

imti baimė.

Traukinys garsiai sušnypštė.

-  Prašom be būtino reikalo nesijudinti, -  nurodė visiems pa

nelė Grybaitė. -  Ir pasistenkim neužkimšti išvietės angos.

-  Knygų Ponia, ar paseksit mums pasakėlę? -  paprašė mer

gytė su lėle.

-  Mama, -  suinkštė plonas balselis, -  man baisu! Uždek šviesą...

-  Gal kas turit žibintuvėlį? -  paklausė kažkas.

-  Kurgi, mulki tu nelaimingas, ir dar -  pietus iš keturių pa

tiekalų kišenėj! -  suniurzgė plikis.

-  Pone Stalai, -  kreipėsi į jį mama, -  būkit malonus, liauki

tės. Mes visi darome ką galėdami.

-  Ei, mergyt! -  kreipėsi į mane plikis. -  Pasižiūrėk pro tą 

mažą plyšelį ir pasakyk, ką matai.

Žengiau į vagono priekį ir pasistiebiau ant pirštų galų.

-  Saulė teka, -  pranešiau.

-  Tiek to, apsieisim be poezijos, -  nusišaipė plikis. -  Sakyk, 

kas ten darosi!
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Traukinys dar kartą sušnypštė, paskui sužvangėjo.

-  Enkavedistai su šautuvais eina palei sąstatą, -  ėmiau pa

sakoti. -  Dar kažkokie vyrai tamsiais kostiumais apžiūrinėja 

vagonus.

Traukinys trūktelėjo ir pajudėjo.

-  Visur primėtyta visokiausių daiktų, -  pasakiau. -  Ir gausy

bė maisto. -  Žmonės suaimanavo. Stotis atrodė nyki ir apleista, 

ištuštėjusi, nusėta vien neseniai čia tvyrojusios sumaišties lie

kanų. Vienur kitur mėtėsi vieniši batai, kažkieno lazda, atsegta 

moters rankinė, pamestas kažkokio vaiko meškiukas.

-  Tuoj išvažiuosim iš stoties, -  pranešiau aš. Kiek galėdama 

pasistiebiau ir pasukau galvą, bandydama pažiūrėti į priekį. -  

Matau kelis žmones, -  pasakiau. -  Tarp jų -  kunigas. Jis mel

džiasi. Vienas žmogus laiko didžiulį kryžių.

Kunigas pakėlė galvą, tėkštelėjo mūsų pusėn aliejaus ir per

žegnojo pro šalį riedantį sąstatą.

Jis suteikė mums paskutinį patepimą.
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Traukiniui riedant, pranešinėjau apie viską, ką mačiau pro 

langą. Apie Nemuną, dideles bažnyčias, pastatus, net me

džius, kuriuos pravažiuodavome. Žmonės verkė. Lietuva dar 
niekad neatrodė tokia graži. Laukai birželio mėnesį margavo 

nusėti ryškiaspalvių gėlių. O mes dundėjom pro šalį, sukišti į 

vagoną su užrašu „vagys ir prostitutės".

Po poros valandų traukinys ėmė lėtinti greitį.
-  Įvažiuojame į kažkokią stotį, -  pasakiau.

-  Kas parašyta ant pastato? -  paklausė plikis.

Luktelėjau, kol privažiuosim arčiau.

-  Vilnius. Mes... Vilniuje, -  tyliai ištariau.

Vilnius, Lietuvos sostinė. Mokykloje mokėmės iš istorijos. 

Prieš šešis šimtus metų didysis kunigaikštis Gediminas susapna

vo sapną: geležinį vilką, staugiantį ant aukšto kalno. Jis paprašė 
žynio išaiškinti tą sapną, ir žynys pasakė, kad geležinis vilkas 

reiškiąs didžiulį ir garsų miestą, kuriame visi turėsią ką veikti.

-  Lina, norėčiau su tavimi pasikalbėtu

Paskutinės mano bendramokslės jau ėjo iš klasės. Aš prisiarti

nau prie mokytojos stalo.
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-  Lina, -  susidėjusi rankas ant stalo viršaus, prabilo ji, -  man 

regis, tau labiau patinka draugystės nei mokslai. -  Ji atsivertė prie

šais gulintį aplanką. Man net gerklę sugniaužė. Viduje buvo pluoš

tas raštelių, kuriuos siunčiau savo klasės draugėms, ir keli prie jų 

pridėti mano piešinių eskizai. Ant paties viršaus gulėjo nuogo graikų 

didvyrio piešinys ir išvaizdaus mano istorijos mokytojo portretas. -  

Radau visa tai tarp šiukšlių. Jau kalbėjausi su tavo tėvais.

Man net delnai sudrėko.

-  Tą figūrą bandžiau perpiešti iš vienos knygos bibliotekoje...

Ji kilstelėjo ranką, kad nutilčiau.

-  Negana to, kad esi labai jau drauginga, tu, pasirodo, dar ir ta

lentinga menininkė. Tavo piešti portretai... -  ji patylėjo, rankose su

kiodama piešinį, -įspūdingi. Juose atsiskleidžia jausmų gelmė, kuri 

tokio amžiaus mergaitei paprastai dar nėra būdinga.

-Ačiū, -  sušnibždėjau.

-  Kiek suprantu, tavo talentas toli prašoka mūsų galimybes jį ug

dyti. Tačiau Vilniuje rengiami tokie vasaros kursai...

-  Vilniuje? -  paklausiau. Juk iki Vilniaus -  kelios valandos kelio.

-  Taip, Vilniuje. Kitąmet, kai sulauksi šešiolikos, galėsi ten va

žiuoti. Jei tave priims, mokysies su pačiais talentingiausiais meni

ninkais iš visos Šiaurės Europos. Ar norėtum?

Bandžiau užgniaužti jaudulį, trukdantį man kalbėti.

-  Taip, ponia Praniene, labai!

-  Tuomet ketinu tave rekomenduoti. Turėsi parašyti prašymą ir 

pridėti kelis savo darbus, -  tarė ji, atiduodama man aplanką su raš

teliais ir piešiniais. -  O mes kuo greičiau išsiųsime juos į Vilnių.

-  Labai ačiū, ponia Praniene! -  sušukau.

Ji šypsodamasi atsilošė kėdėje.

-  Nėra už ką, Lina. Tu turi talentą. Tavęs laukia nuostabi ateitis!
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Šoninėje sienoje, už sukrautų lagaminų, kažkas aptiko atšo

kusią lentą. Jonas nuropojo ten ir nustūmė ją į šoną.

-  Ką matai?

-  Tarp medžių slepiasi kažkoks žmogus, -  tarė Jonas.

-  Tai partizanai, -  paaiškino plikis. -  Jie bando mums padė

ti. Pasistenk, kad tave pamatytų.

Jonas iškišo pro plyšį tarp lentų ranką ir pamojavo.

-  Jis ateina, -  pranešė netrukus. -  Šššš!

-  Sąstatą su vyrais atkabina, -  išgirdome vyrišką balsą. -  

Traukinį skelia per pusę. -  Tai taręs, jis vėl dingo tarp medžių.

Tolumoje nuaidėjo keli šūviai.

-  Kurgi gabens vyrus? -  nustebau.

-  Gal kartais juos veš į Sibirą, -  spėliojo ponia Rimienė, -  o 

mus -  kur nors kitur?

Man labiau norėjosi į Sibirą, jeigu ten bus tėtis.

Žvangėjo ir džeržgė stumdoma geležis. Traukinį skėlė per 

pusę. Staiga mūsų ausis pasiekė dar vienas garsas.

-  Klausykit! -  sušukau. -  Tai vyrai... -  Dabar jau aidėjo gar

siau. Vis garsiau. Jie giedojo. Plėšė, kiek nešė gerklės. Andrius 

irgi prisijungė, o paskui jį -  mano brolis ir žilagalvis ponas. Ga

liausiai ir plikis nebeištvėrė. Visi sykiu jie traukė mūsų „Tautiš

ką giesmę":

Lietuva, tėvyne mūsų,

Tu -  didvyrių žeme...

Aš pravirkau.
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Vyrų balsai iš kitų vagonų skambėjo taip išdidžiai ir drąsiai! 

Tėvai, broliai, sūnūs, sutuoktiniai. Kurgi juos visus veža? 

Ir kur veža mus, sugrūdę į vagonus, pilnus moterų, vaikų, senu

kų ir ligonių?

Nusišluosčiau nosine ašaras ir palaukiau, kol ir kiti padarys 

tą patį. Kai nosinė vėl grįžo pas mane, kurį laiką atidžiai ją ap- 

žiūrinėjau. Skirtingai nei popierių, nosinę galima perdavinėti iš 

rankų į rankas -  ji nesusitrins ir nesuirs. Nupiešiu ant jos ką 

nors ir pasiųsiu tėčiui.

Kol rezgiau savo planus, moterys vagone vis labiau nerimavo 

dėl naujagimės, kuri niekaip nenorėjo žįsti.

Ponia Rimienė nepaliaudama įkalbinėjo Oną nenuleisti rankų:

-  Dar pabandyk, dar, mieloji...

-  Kas jai yra? -^pritemdytame vagone paklausė mano mama.

-  Ona turi bėdų, -  atsiduso ponia Rimienė. -  Jos pieno lata

kai užakę, ir jai trūksta skysčių. Vaikas niekaip nepradeda žįsti.

Nepaisant ponios Rimienės pastangų, niekas negelbėjo.

Mes važiavome diena po dienos, kartais stabtelėdami ko

kioje dykynėje. Enkavedistai, matyt, norėjo, kad mūsų niekas 

nepamatytų ir kad neturėtume kur bėgti. Įpratome laukti tų
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kasdieninių sustojimų. Tik tada vagono durys atsidarydavo ir 

mes gaudavome progą pasidžiaugti dienos šviesa ir įkvėpti švie

žio oro.

-  Vienas žmogus su dviem kibirais! Ar mirusių yra? -  kas

kart gerklodavo sargybiniai.

Mes sutarėme su kibirais eiti paeiliui, kad visi turėtų pro

gą bent retsykiais išlipti iš vagono. Šiandien buvo mano eilė. 

Svajojau, kada gausiu vėl išvysti mėlyną dangų ir pajusti veidą 

glamonėjančius saulės spindulius. Deja, prieš kurį laiką buvo 

pradėję lyti. Mes visi su puodeliais ir visokiais indeliais ranko

se ropštėmės prie mažo langelio, tikėdamiesi prisivarvinti nors 

kelis lašus lietaus vandens.

Aš suskleidžiau skėtį ir nupurčiau vandenį ant šaligatvio. Kaž

koks kostiumuotas ponas išėjęs iš restorano vos spėjo išsisukti nuo 

mano pažertų vandens lašų.

-  Oi, atsiprašau, pone!

-  Nieko tokio, panele, -  atsakė jis ir linktelėjo man, paliesdamas 

skrybėlės kraštelį.

Iš restorano sklido keptų bulvių ir sultingų kepsnių kvapas. Pro 

debesų plyšį išniro saulė, ryškia šviesa auksindama cementą ir šildy

dama man pakaušį. Ak, kaip puiku, vadinasi, šio vakaro koncertas 

parke vis dėlto įvyks! Mama buvo žadėjusi sukrauti maisto pintinę, 

kad galėtume vakarieniauti mėnesienoje, susėdę ant žolės.

Susukusi ir susegusi skėtį, staiga kone pašokau, išvydusi kažkie

no veidą, spoksantį į mane iš balutės po kojų. Paskui pati nusijuo

kiau iš savo kvailumo ir nusišypsojau savo atvaizdui vandenyje. Ba

los kraštai ryškiai žibėjo saulėje nelyginant nuostabūs rėmai mano
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portretui. Pasigailėjau, kad neturiu kuo nufotografuoti to vaizdo, 

kad paskui nupieščiau. Staiga viršum savo atspindžio baloje išvydau 

dar kažkokį spalvotą pavidalą. Apsigręžusi pamačiau ryškią vaivo

rykštę, nutįsusią tarp debesų.

Traukinys lėtino greitį.

-  Greičiau, Lina! Kibirus turi? -  paklausė mama.

-  Taip, -  atsakiau ir žengiau prie durų. Traukiniui sustojus, 

luktelėjau, kol pasigirs įprasti garsai: žingsniai ir žvangesys. Du

rys atsidarė.

-  Vienas žmogus su dviem kibirais! Ar mirusių yra? -  subliu

vo enkavedistas.

Papurčiau galvą, nekantraudama kuo greičiau lipti lauk. Sar

gybinis pasitraukė, ir aš stryktelėjau iš vagono. Deja, sustingu

sios kojos neklausė, ir parkritau ant pažliugusios žemės.

-  Lina, neužsigavai? -  sunerimo mama.

-  Davai! -  užriko sargybinis, palydėdamas raginimą visa vir

tine rusiškų keiksmų, o tada dar spjovė ant manęs.

Atsistojau ir pažvelgiau išilgai traukinio. Iš pilko dangaus 

nepaliaudamas žliaugė lietus. Išgirdau klyksmą, paskui iš vieno 

vagono tiesiai į dumblą dribtelėjo suglebęs negyvo vaiko kūne

lis. Kažkokia moteris mėgino šokti paskui lavoną. Jai į veidą 

trenkė šautuvo buože. Paskui išmetė dar vieną mirusį. Mirtis 

jau buvo pradėjusi savo juodą darbą.

-  Negaišuok, Lina, -  paragino mane žilagalvis ponas iš mūsų 

vagono, -  tau reikia parnešti kibirus.

Man rodėsi, lyg klejočiau, smarkiai karščiuodama. Galvoje 

ūžė, kojos linko. Linktelėjau ir pažvelgiau į mūsų vagoną. Kelios 

viena virš kitos išlindusios galvos spoksojo į mane.
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Visų veidai buvo dulkėti ir murzini. Andrius, pešdamas ciga

retę, žiūrėjo į kitą pusę. Jo veide vis dar buvo matyti mėlynės.

Pro vagono apačią varvėjo šlapimas. Viduje inkštė Onos 

mergytė. Aplinkui regėjau aplytus, sodriai žalius laukus. Eikš 

čionai, -  tarsi mojo jie man. Bėk!

Gal taip ir padaryti, -  toptelėjo man. Taip, bėk, Lina!

-  Kas jai darosi? -  ėmė stebėtis žmonės vagone.

Bėk, Lina...

Kibirai iškrito man iš rankų. Mačiau, kaip Andrius, pasigriebęs 

juos, nuklibikščiavo tolyn. O aš tik stovėjau ir žiūrėjau į laukus.

-  Lina, mieloji, lipk vidun, -  prašė manęs mama.

Užsimerkiau. Odą ir plaukus man vilgė lietus. Prieš akis re

gėjau tėčio veidą, degtuko liepsnelės šviesoje žvelgiantį į mane 

pro skylę jo vagono apačioje. Žinosiu, jog tai tu... Pažinsiu, lygiai 

kaip tu pažįsti Munką.

-  Davai! -  prie manęs išdygo enkavedistas. Nuo jo trenkė 

degtine. Stvėręs už rankų, jis bloškė mane atgal į vagoną.

Grįžo Andrius, nešinas vandeniu ir pilka kiaulių buza.

-  Na ką, smagiai išsimaudei? -  vyptelėjo jis.

-  Ką ten pamatei, mergyt? -  susidomėjo plikis.

-  Aš... Aš mačiau, kaip enkavedistai mėto iš traukinio miru

sius. Tiesiai į purvą. Du vaikus...

Žmonės aiktelėjo.

Vagono durys su trenksmu užsidarė.

-  Kokio amžiaus buvo tie mirę vaikai? -  tyliai paklausė ma

nęs Jonas.

-  Nežinau. Mačiau juos iš toli...

Mama tamsoje šukavo mano šlapius plaukus.

-  Aš norėjau bėgti, -  sušnibždėjau jai.
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-  Suprantu, -  atsiduso mama.

-  Tikrai?

-  Lina, juk visiškai aišku, kad norisi iš čia dingti. Bet, kaip 

sakė tėtis, mes privalome laikytis drauge. Tai labai svarbu.

-  Tačiau kaip jie gali imti ir nuspręsti, jog mes -  ne geresni už 

gyvulius? Jie gi mūsų net nepažįsta! -  niršau.

-  Užtat mes patys save pažįstam, -  atsakė mama. -  Ir žinom, 

kad jie neteisūs. Todėl nieku gyvu nesileisk jų įtikinama, kad 

yra kitaip. Ar aišku?

Aš linktelėjau. Bet žinojau, jog kai kurie žmonės jau pasida

vė. Mačiau, kaip jie nuolankiai ir bejėgiškai gūžiasi prieš sargy

binius. Man norėjosi juos nupiešti.

-  Kai pažvelgiau į visus jus vagone, atrodėte tikri ligoniai, -  

pasakiau.

-  Na, ne, mes ne ligoniai, -  atrėmė mama. -  Ir neilgai trukus 

grįšim namo. Kai likęs pasaulis sužinos, ką išdarinėja Sovietai, 

jie tikrai užkirs tam kelią.

Kažin?
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Mes nesirgome, bet kituose vagonuose ligonių netrūko. 

Kasdien, traukiniui sustojus, persisverdavome per duris 

ir bandydavome suskaičiuoti, kiek lavonų išmes. Sulig kiekvie

na diena jų vis daugėjo. Mačiau, kad Jonas skaičiuoja vaikus, 

akmenuku ant vagono grindų brėždamas brūkšnius. Žiūrėda

ma į tuos brūkšnelius, mintyse prie kiekvieno iš jų pripiešdavau 

galvytes -  su plaukučiais, akimis, nosimis ir burnomis.

Žmonės spėjo, kad važiuojame į pietus. Nuolat kas nors sto

vėdavo prie langelio ir pranešdavo, kai pravažiuodavome kokį 

ženklą ar užrašą. Nuo nepaliaujamo vagono grindų siūbavimo 

man tirpo pėdos. Dvokas vagone temdė galvą, o visą kūną klai

kiai niežtėjo. Ties plaukų šaknimis, už ausų ir pažastyse buvau 

sukandžiota utėlių.

Pravažiavome Vilnių, Minską, Oršą, Smolenską. Rašalu savo 

nosinaitėje žymėjau mūsų pravažiuotus miestus. Kas dieną, 

kai atidarydavo duris ir įleisdavo nors kiek šviesos, pridėdavau 

dar kokią smulkmeną ar nuorodą, kurią tėtis galėtų atpažinti: 

surašiau mūsų gimtadienius, paskui nupiešiau vilką. Ženklus 

piešiau tiktai per vidurį, o aplinkui pavaizdavau pirštais besi

liečiančias rankas. Po jomis užrašiau žodžius perduok kitam ir
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pavaizdavau lietuvišką monetą. Sulanksčius nosinaitę, užrašo 

nebesimatydavo.

-  Paišai? -  pašnibždom paklausė žilagalvis ponas, sukdamas 

savo laikrodį.

Aš net pašokau.

-  Nenorėjau tavęs gąsdinti, -  pasakė jis. -  Nebijok, aš nie

kam nesakysiu.

-  Noriu kaip nors perduoti žinelę tėčiui, -  dusliai ištariau. -  

Kad jis mus rastų. Pamaniau, gal pavyks pasiųsti iš rankų į ran

kas šitą nosinaitę, kol galiausiai ji pasieks jį.

-  Gudriai sugalvota, -  pasakė jis.

Per visą laiką jis buvo mums labai geras. Kažin, ar galima juo 

pasitikėti?

-  Man reikia perduoti ją žmogui, kuris suprastų, kaip tai 

svarbu, ir sutiktų perduoti toliau.

-  Pamėginsiu tau padėti, -  pasakė jis.

Važiavome jau ištisas aštuonias dienas. Staiga traukinys smar

kiai krestelėjo ir pradėjo stabdyti.

Jonas kaip tik buvo prie langelio.

-  Ten -  kitas traukinys! Mes susitikome priešinga kryptimi 

važiuojantį traukinį. Jis sustojo.

Mūsų vagonas žviegė stabdžiais ir lėtino greitį.

-  Tuoj sustosim greta ano sąstato. Jis pilnas vyrų. Jų vago

nuose visi langai atdari, -  pranešinėjo Jonas.

-  Vyrų? -  nustebo mama. Ji greit prišoko prie lango, susi

keitė vietom su Jonu ir kažką garsiai suriko rusiškai. Jie atsakė. 

Pagyvėjusi ji ėmė greitai su jais kalbėtis ir vieną po kito berti 

klausimus, vos spėdama tarpuose įkvėpti oro.
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-  Dėl Dievo, moteriške, -  suniurzgė plikis, -  liaukis gi paga

liau tratėjusi ir sakyk, kas darosi. Kas jie tokie?

-  Jie -  kareiviai, -  susijaudinusi atsakė mama. -  Važiuoja į 

frontą. Tarp Sovietų Sąjungos ir Vokietijos kilo karas. Vokie

tija užėmė Lietuvą, -  šūktelėjo ji. -  Visi girdėjot? Lietuvoje -  

vokiečiai!

Vagone prasidėjo džiūgavimas. Andrius su Jonu šūkavo ir 

valiavo lyg padūkę. Panelė Grybaitė užtraukė „Leiskit į tėvynę". 

Žmonės glėbesčiavosi ir sveikino vieni kitus.

Tiktai Ona tyliai kiūtojo kamputyje. Jos vaikelis buvo nebe

gyvas.
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Traukinys su rusais kareiviais nutolo. Durys atsidarė, ir Jo

nas stryktelėjo lauk su kibirais.

Pažvelgiau į Oną. Ji spaudė negyvą kūdikį sau prie krūtinės.

-  Ne, -  linguodama pirmyn ir atgal per sukąstus dantis iško

šė ji. -  Ne. Ne!

Mama prisėdo šalia jos.

-  Ak, mieloji! Man taip tavęs gaila...

-  NE! -  spausdama kūdikį, sukliko Ona.

Karščiuojančias mano akis degino ašaros.

-  Ko čia dabar žliumbi? -  nertėjo plikis. -  Gi nuo pat pradžių 

buvo aišku, kad taip bus. Ką tas vaikelis būtų valgęs, a? Utėles? 

Idiotai jūs visi. Meskit jį pro langą. Taip bus daug geriau. Kai aš 

gausiu galą, jei turėsit proto, suvalgykit mane, kad jau taip labai 

trokštat išgyventi!

Senis piktai krioguodamas bėrė žodžius. Jau nė nebegirdė

jau, ką jis sako. Ausyse man dudeno tik irzlus jo balsas. Širdis 

pradėjo baisiai daužytis, o į galvą siūbtelėjo kraujas.

-  VELNIAI TAVE RAUTŲ! -  šokdamas prie plikio sugniauž

tais kumščiais, suriko Andrius. -  Jei tuoj pat neužsičiaupsi, 

seni, aš išlupsiu tau liežuvį! Rimtai sakau. Pamatysi, sovietai
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palyginti kaip angelėliai atrodys! -  Niekas nė neprasižiojo ir ne

bandė tramdyti Andriaus. Netgi mano mama. Man palengvėjo, 

tarsi pati būčiau ištarusi tuos žodžius.

-  Tau niekas daugiau nerūpi, tik tu pats, -  varė toliau And

rius. -  Kai vokiečiai išspirs sovietus lauk iš Lietuvos, paliksim 

tave čia, ant bėgių, kad nebereikėtų daugiau tavęs kęsti!

-  Berneli, nieko tu nesupranti. Vokiečiai mums niekuo ne

pagelbės. Hitleris tik dar daugiau bėdų atneš, -  burbėjo plikis. -  

Tie prakeikti sąrašai, -  išsprūdo jam.

-  Niekas daugiau nebenori tavęs klausytis, aišku?

-  Ona, mieloji, -  kreipėsi į ją mama. -  Duok man vaikelį.

-  Neatiduokit jos jiems, -  maldavo Ona, -  būkit gera!

-  Pažadu, kad sargybiniams jos neatiduosim, -  tarė mama. 

Ji dar sykį apžiūrėjo mažylę, atidžiai tikrindama, ar neužčiuops 

pulso ar menko alsavimo. -  Susuksim ją į ką nors dailaus.

Ona raudojo pasikūkčiodama. Žengiau prie atvirų durų, no

rėdama įkvėpti oro. Jonas grįžo su kibirais.

-  Ko verki? -  lipdamas į vagoną, paklausė jis.

Aš tik papurčiau galvą.

-  Kas yra? -  neatstojo jis.

-  Vaikelis mirė, -  pasakė Andrius.

-  Mūsų vaikelis? -  tyliai paklausė Jonas.

Andrius linktelėjo.

Jonas pastatė kibirus ant žemės. Pažvelgė į mamą, rankose 

laikančią susuktą ryšulėlį, tada -  į mane. Paskui priklaupė, iš

sitraukė iš kišenės akmenuką ir nubrėžė ant grindų dar vieną 

brūkšnį -  greta kitų. Paskui valandėlę tūnojo nejudėdamas, lyg 

sustingęs, o tada ėmė iš visų jėgų daužyti akmeniu per tas žy

mes. Vis smarkiau ir smarkiau. Jis daužė grindis su tokia jėga, 

kad išsigandau, jog susilaužys ranką. Žengtelėjau prie jo, bet 

Andrius mane sulaikė.
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-  Tegul, -  pasakė jis.

Dvejodama pakėliau galvą.

-  Verčiau tegu pratinasi, -  pridūrė jis.

Prie ko pratinasi -  prie nevaldomo įsiūčio priepuolių? Ar prie 

tokio nepakeliamo sielvarto, kai atrodo, tarsi kažkas išgremžė 

visą tavo vidų ir sumaitino tau atgal iš purvino kibiro?
Pažvelgiau į Andrių. Jo veidas vis dar buvo išmargintas mė

lynių. Jis atrėmė mano žvilgsnį.

-  O tu ar jau pripratai? -  paklausiau.

Jo žandikaulis sutrūkčiojo. Išsitraukęs nuorūką iš kišenės, 

prisidegė.

-  Aha, -  ištarė, išpūsdamas į orą dūmų debesį. -  Aš jau pri

pratau.

Žmonės kalbėjosi apie karą ir apie tai, kad vokiečiai tikriau

siai mus išgelbės. Plikis nors kartą pritilo. Svarsčiau, ar tai, ką 

jis prieš kurį laiką prasitarė apie Hitlerį, -  tiesa. Kažin, ar tik ne- 

išmainysim Stalino pjautuvo į ką nors dar baisesnio? Kiti, regis, 

taip nemanė. Tėtis būtų žinojęs. Jis visada žinodavo tokius daly

kus, tik niekad su manim apie tai nesikalbėdavo. Tik su mama. 

Kartais naktimis nugirsdavau iš jų kambario sklindantį šnabžde

sį ar murmėjimą. Žinojau, kad tada jiedu šnekasi apie sovietus.

Galvojau apie tėtį. Ar jis žino, kad prasidėjo karas? Ar žino, 
kad mes visi -  aptekę utėlėm? Ar žino, kad sėdim susispaudę 

vagone kartu su negyvu kūdikiu? Ar bent nujaučia, kaip jo il

giuosi? Gniaužiau kišenėje nosinaitę, o prieš akis man stovėjo 

besišypsantis tėčio veidas.

-  Nekrutėk! -  bariausi.

-  Tai kad man niežti, -  šypsojosi tėtis.

-  Niekas tau neniežti, tu tik nori, kad man būtų sunkiau, -  savo
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ruožtu juokais prikaišiojau, stengdamasi pagauti žydrų jo akių 

žvilgsnį.

-  Aš noriu tave išmėginti. Tikri dailininkai turi mokėti pagauti 

akimirką, -  atšovė jis.

-  Bet jei ramiai nesėdėsi, tavo akys išeis žvairos, -  atsakiau, pieš

tuku šešėliuodama jo veidą.

-  O jos ir taip žvairos, -  atsakė jist tyčia kraipydamas akis. Aš 

nusikvatojau.

-A r  turi kokių žinių iš savo pusseserės Joanos? -  paklausė jis.

-  Pastaruoju metu -  ne. Nusiunčiau jai nupiešusi tą namelį Ni

doje, kuris jai pereitą vasarą taip patiko. O ji nė raštelio man nepa

rašė atsakydama. Mama sako, kad ji tikriausiai gavo piešinį, bet yra 

labai užsiėmusi savo mokslais.

-  Taipy turbūt, -  nutąsė tėtis. -  Tu gi žinai, ji rengiasi tapti gy

dytoja.

Aš žinojau. Joana dažnai kalbėdavo apie mediciną ir savo keti

nimus tapti vaikų gydytoja. Ji amžinai trukdydavo man piešti, pa

sakodama apie mano pirštų ir sąnarių sausgysles. O man vos nusi- 

čiaudėjus, tuoj išberdavo visą sąrašą užkrečiamų ligų, mažiau nei 

per parą galinčių nuvaryti mane į kapus. Pereitą vasarą, kai atosto

gavome Nidoje, ji susipažino su vaikinu. Kas vakarą laukdavau jos 

sugrįžtant, kad išklausyčiau, kaip sekėsi pasimatyme. Būdama vos 

septyniolikos, ji buvo išmintinga ir patyrusi, be to, puikiai išmanė 

anatomiją, kuo aš niekaip negalėjau atsistebėti.

-  Na, štai, -  pasakiau, baigdama piešinį. -  Ką manai?

-  O čia kas? -  kažką rodydamas popieriuje, paklausė tėtis.

-  Čia mano parašas.

-  Tavo parašas? Visai neišskaitomas. Niekas nepažins, kad čia -  

tavo vardas.

-  Tu atpažinsi, -  atsakiau, gūžtelėdama pečiais.
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Dar kiek pavažiavę į pietus, perkirtome Uralo kalnus. Pane

lė Grybaitė išaiškino, kad Uralo kalnai skiria Europą nuo 

Azijos. Taigi mes atsidūrėme Azijoje -  kitame žemyne. Žmonės 

svarstė, kad veikiausiai mus veža į pietų Sibirą, o gal net -  į Ki

niją arba Mongoliją.
Tris dienas mėginome slapta išnešti Onos mažylę, bet sar

gybinis nesitraukė nuo durų, vos jas atidarius. Prišutusiame 

vagone irstančio lavono smarvė darėsi nebepakenčiama. Aš net 

žiaukčiojau.

Ona galiausiai sutiko išmesti lavonėlį per išvietės skylę. Ji il

giausiai klūpėjo prie jos, raudodama ir laikydama rankose ryšelį.

-  Dėl Dievo meilės, -  aimanavo plikis. -  Atsikratyk gi paga

liau to daikto. Kvėpuot nebėr kuo!

-  Patylėkit! -  suriko plikiui mama.

-  Negaliu, -  šniurkščiojo Ona, -  ją gi sutraiškys ant bėgių!

Mama žengė prie Onos. Bet, jai dar nespėjus nieko padaryti,

panelė Grybaitė stvėrė iš Onos rankų ryšulėlį ir švystelėjo jį į 

skylę. Aš aiktelėjau. Ponia Rimienė sukliko.

-  Na, štai, -  pareiškė panelė Grybaitė. -  Baigta. Svetimam vi

sada lengviau. -  Ji brūkštelėjo rankas sau į suknelę ir pasitaisė į 
kuodą susuktus plaukus. Ona įsikniaubė mamai į glėbį.
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Jonas tarsi prisvilo prie Andriaus -  nesitraukė nuo jo nė mi

nutei. Jis, regis, visą laiką niršo; ankstesnio meilumo ir links

mumo nebebuvo likę nė ženklo. Andrius jį išmokė kelių rusiškų 

keiksmažodžių, kuriuos ne kartą girdėjau iš enkavedistų lūpų. 

Tai mane siutino. Žinojau, kad ir pačiai anksčiau ar vėliau teks 

mokytis rusiškai, bet negalėjau apie tai nė pagalvoti.

Vieną naktį išvydau Jono veidą, nušviestą lūpose smilks

tančios cigaretės. Paskundžiau jį mamai, bet ji liepė man palikti 

brolį ramybėj.

-  Lina, aš kas vakarą dėkoju Dievui, kad jis turi Andrių, ir tau 

siūlyčiau daryti tą patį, -  pridūrė ji.

Mano skrandis, atrodė, pats save suės. Klaikaus alkio prie

puoliai kartojosi vis dažniau. Nors mama ir stengėsi priversti 

mus laikytis šiokios tokios dienotvarkės, aš praradau laiko nuo

voką ir kartais net dieną snausdavau. Ir tąkart, kai išgirdau šau

kiant, mano akys jau merkėsi.

-  Kaip jūs galėjot? Ar visai išsikraustėt iš proto? -  visame 

vagone aidėjo moters riksmas.

Markstydamasi atsisėdau ir ne iš karto suvokiau, kas darosi. 

Panelė Grybaitė stovėdama grūmojo Jonui ir Andriui. Aš nu

slinkau prie jų.

-  Ir ką jau ką -  Dikensą! Kaip jūs drįsot? Negi tikrai virtot 

tokiais galvijais, kokiais mus laiko!

-  Kas nutiko? -  paklausiau.

-  Tavo brolis su Andrium rūko! -  šaukė ji.

-  Mama žino, -  pasakiau.

-  Knygas! -  pridūrė ji, mojuodama man prieš akis tomeliu 

kietais viršeliais.

-  Mums baigėsi cigaretės, -  tyliai pratarė Jonas, -  o Andrius 

dar turėjo tabako.
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-  Panele Grybaite, -  įsiterpė mama, -  palikit tą reikalą man.

-  Sovietai suėmė mus todėl, kad esame išsilavinę, apsiskaitę 

žmonės. O sukti suktines iš knygos lapų yra tiesiog... Ką judu sau 

manot?! -  neatlyžo panelė Grybaitė. -  Iš kur gavot tą knygą?

Dikensas. Turėjau lagamine „Pikviko užrašus". Senelė prieš 

mirtį buvo Kalėdoms man juos padovanojusi.

-  Jonai! Paėmei mano knygą! Kaip tu galėjai?

-  Lina... -  bandė raminti mane mama.

-  Tai aš paėmiau tavo knygą, -  įsiterpė Andrius. -  Gali mane 

kaltinti.

-  Aišku, kad tave reikia kaltinti, -  toliau barėsi panelė Gry

baitė. -  Tu šitą berniuką išvedei iš kelio! Kaip tau ne gėda?

Ponia Arvydienė ramiausiai miegojo kitame vagono gale, nė 

iš tolo nenutuokdama, kas dedasi.

-  Idiote tu! -  klykiau ant Andriaus.

-  Gausiu tau naują knygą, -  pažadėjo jis.

-  Ne, negausi! Tai buvo dovana, -  pykau. -  Jonai, man ją 

senelė buvo padovanojusi!

-Atsiprašau, -  nudūręs akis, išspaudė Jonas.

-  Atsiprašymai nepadės! -  plyšojau.

-  Lina, tai aš sugalvojau, -  prisipažino Andrius. -  Nekaltink jo.

Aš tik ranka numojau. Ir kodėl vaikėzai visada būna tokie

mulkiai?
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S linko savaitės. Praradau bet kokį supratimą apie tai, kiek 

laiko jau keliaujame. Lioviausi skaičiavusi, kiek lavonų su

stojimuose išmeta iš vagonų. Kaskart, traukiniui pajudėjus, po 

savęs palikdavome negyvėliais nusėtas šalikeles. Ką žmonės 

galvos, juos pamatę? Ar kas nors juos palaidos, o gal visi ma

nys, kad tai išties -  vagys ir prostitutės? Jaučiausi tarsi sup- 

damasi ant švytuoklės. Kai jau pakibdavau virš juodžiausios 

bedugnės, švytuoklė švystelėdavo atgal, pametėdama kokią 

nedidelę atgaivą.

Antai vieną dieną, pravažiavę Omską, stabtelėjome kažko

kiame kaime. Ten buvo nedidelis „kromelis". Mama davė sargy

biniui kyšį, kad tas ją išleistų iš vagono. Paskui parbėgo atgal, 

išsipūtusiame sijono palanke nešdamasi kažką didelį ir sunkų. 

Įlipusi į vagoną, ji priklaupė ir išpylė savo naštą ant grindų. Ap

linkui pažiro spalvoti žirniukai, pora saujų sulipusių „pagalvė

lių". Visa tai pasklido mums prieš akis tarsi spalvota vaivorykštė. 

Saldainiai buvo tokie ryškūs -  rausvi, geltoni, žali, raudoni, -  ir 

visiems jų užteko! Vaikai net spiegė ir strykčiojo iš džiaugsmo. 

Įsimečiau burnon žirniuką. Burnoje pajutau saldžiai rūgštų ci

trinos skonį. Nusijuokiau. Jonas irgi kvatojosi.
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Suaugusiesiems mama parnešė cigarečių, degtukų ir tamsių 

meduolių.

-  Jie neturėjo parduoti duonos nei kokio kitokio sotesnio 

maisto, -  dalydama šį lobį kiekvienam, aiškino mama. -  Laik

raščių irgi nebuvo.

Vaikai džiūgaudami ir dėkodami graibstė mamai kojas.

-  Kvaila moteriške! Kam tu švaistai savo pinigus dėl mūsų? -  

stebėjosi plikis.

-  Nes jūs -  alkani ir suvargę, -  duodama jam cigaretę, atsakė 

mama. -  Ir todėl, kad žinau, jog prireikus lygiai taip pat pasirū- 

pintumėt mano vaikais.

-  Tai jau, -  vyptelėjo plikis ir nusigręžė.

Dar po poros dienų, išėjęs su kibirais, Andrius aptiko pailgą 

akmenį, išmargintą blizgančiu kvarcu ir kitokiais mineralais. 

Akmuo ėjo iš rankų į rankas, visi kraipė galvas, aikčiojo ir stebė

josi. Ponia Arvydienė juokais prisidėjo jį sau prie piršto, tarsi tai 

būtų buvęs koks spindintis brangakmenis.

-  Ar nežinojote? -  juokėsi ji. -  Aš -  šio vagono karalienė!

Mes nusijuokėme. Visi aplinkui šypsojosi. Aš vos juos atpa

žinau. Pažvelgiau į Andrių. Jis plačiai šypsojosi, ir šypsena visiš

kai pakeitė jo veidą. Šypsodamasis jis atrodė gražus.



P raėjus šešioms savaitėms, kai jau trečią dieną nebegavome 

jokio maisto, traukinys sustojo. Durų niekas neatidarė. Pli

kis, sekęs mūsų kelionės maršrutą pagal miestų pavadinimus, 

pranešinėjamus nuo langelio, spėjo, kad turėtume būti kažkur 

Altajaus kalnuose, truputį šiauriau Kinijos. Mėginau ką nors 

įžiūrėti pro plyšius tarp vagono lentų, tačiau lauke buvo tamsu. 

Ėmėme trankyti duris. Niekas nesirodė. Prisiminiau tą duonos 

kepalą, kurį palikau ant palangės, -  dar šiltą ir kvepiantį, ką 

tik iš krosnies. Ak, kad galėčiau dabar gauti riekelę! Na, bent 

trupinuką...

Skrandį degino iš alkio, o galvą plėšė skausmas. Ilgėjausi 

galimybės piešti ant tikro popieriaus ir dienos šviesos, kad ga

lėčiau matyti, ką piešiu. Man buvo bloga nuo buvimo taip arti 

kitų žmonių. Jutau ant savo kūno jų pridvisusį kvapą, sveti

mus kelius ir alkūnes, nuolat baksnojančius man į nugarą. Kar

tais mane pagaudavo sunkiai įveikiamas noras imti stumdyti 

visus aplinkui, bet -  kas iš to? Buvome sugrūsti kaip degtukai 

dėžutėje.

Išaušo rytas. Pagaliau išgirdome kažkokį žvangėjimą. Sargy

biniai atidarė duris ir liepė mums ruoštis lipti lauk. Pagaliau!
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Net visa suvirpėjau, atsidūrusi dienos šviesoje. Nosinaitėje pa

rašiau Altajus.

-  Lina, Jonai, eikit donai ir susišukuokit, -  paliepė mums 

mama. Ji aptvarkė mūsų drabužius (bergždžios pastangos!) ir 

padėjo man susisegti kasas į vainiką. Bet nuo to tik dar labiau 

panižo galvą.

-  Atminkit, visi turim laikytis drauge. Niekur nenuklyskit 

ir nežioplinėkit! Ar aišku? -  Mes linktelėjome. Mama vis dar 

tvirtai laikė po pažastimi paspaudusi paltą.

-  Kur mes? -  paklausė Jonas. -  Ar gausim kibirą vandens?

-  Kol kas nežinau, -  ir pati šukuodamasi, atsakė mama. Pas

kui išsitraukė lūpdažį ir netvirta ranka brūkštelėjo aptirpusia 

pomada sau per lūpas. Jonas šyptelėjo. Mama jam pamerkė.

Enkavedistai jau laikė šautuvus apnuogintais durtuvais. 

Saulė spindėjo ant aštrių jų ašmenų. Jie akimirksniu būtų galė

ję mus kiaurai perdurti. Panelė Grybaitė su ponia Rimiene pir

miausia iškėlė iš vagono mažesniuosius vaikus, tada išlipome 

mes. Andrius su žilagalviu ponu išnešė iš vagono plikį.

Pamačiau, kad esame ne stotyje. Aplinkui driekėsi platus, 

gilus slėnis, apsuptas miškingų kalvų. Tolumoje išvydau kal

nus. Dangus dar niekad neatrodė toks mėlynas ir aukštas. Nuo 

ryškios saulės gavau net prisidengti akis. Giliai įkvėpiau ir pa

jutau, kaip gaivus, švarus oras plūsta į mano užterštus plau

čius. Enkavedistai liepė išvežtiesiems iš kiekvieno vagono su

sėsti atskirai grupelėmis ant žolės, per kelis metrus nuo bėgių. 

Mums davė po du kibirus buzos ir vandens. Vaikai paknopstom 

puolė prie jų.

Aš pirmąkart išvydau kitus traukinio keleivius. Čia buvo 

tūkstančiai žmonių. Ar ir mes atrodėme tokie pat apgailėtini, 

kaip jie? Minios lietuvių su aptrintais lagaminais ir išsipūtusiais
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krepšiais virste virto į slėnį: murzini, pilki, nešvariais rūbais, 

tarsi metų metus gyvenę kur nors griovyje. Visi judėjo tarsi su

lėtintai, daugelis buvo per silpni net savo mantai panešti.

Kaip ir daugumos kitų, kojos manęs neklausė. Žmonės klu

po nuo savo pačių svorio ir krito ant žemės.

-  Prieš sėsdami ant žemės, turėtume bent pasirąžyti, mielie

ji, -  tarė mama. -  Aišku, kad per tas kelias paskutines savaites 

mūsų raumenys visiškai suglebo.

Jonas ėmė rąžytis. Atrodė kaip murzinas gatvės valkata. 

Auksiniai jo plaukai suskretusiais kuokštais buvo prilipę prie 

galvos, o lūpos -  sudžiūvusios ir suskirdusios. Pažvelgęs į mane, 

jis išpūtė akis. Galėjau tik įsivaizduoti, kaip pati atrodau. Su

sėdome ant žolės -  palyginti su kietomis vagono grindimis, ji 

atrodė minkštutė, lyg dieviški pūkų patalai. Tačiau visu kūnu 

tebejutau vagono kratymąsi ir siūbavimą.

Apžiūrinėjau bendrakeleivius iš savo vagono. Jie savo ruož

tu spoksojo į mane. Dienos šviesoje pamatėme nepažįstamuo

sius, su kuriais šešetą savaičių drauge grūdomės tamsioje dė

žėje. Ona buvo vos keleriais metais vyresnė už mane. Kai ją 

įkėlė į sunkvežimį priešais ligoninę, dar tebebuvo tamsu. Ponia 

Arvydienė atrodė kur kas patraukliau nei jos šešėlis patamsyje: 

turėjo labai dailią figūrą, lygius rudus plaukus ir putlias lūpas. 

Ponia Rimienė pasirodė besanti žemaūgė moteriškė storomis 

blauzdomis, maždaug mamos amžiaus.

Žmonės mėgino šnekučiuotis su kitomis grupelėmis, klau

sinėjo apie savo šeimos narius ir artimuosius. Ponas, kuris vis 

sukdavo laikrodį, priėjo prie manęs.

-  Ar negalėčiau pasiskolinti nosinaitės? -  paklausė jis.

Linktelėjusi greit padaviau jam nosinę -  dailiai sulankstytą,

kad nesimatytų užrašų.
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-  Ačiū, -  pasakė jis ir priglaudė ją sau prie nosies. Tada nusi

suko ir patraukė tolyn, į minią. Žiūrėjau, kaip jis spaudžia ranką 

kažkokiam pažįstamam, įsprausdamas jam į delną mano nosinę. 

Žmogus apsimetė nosine valąsis sau kaktą, o tada įsidėjo ją į ki

šenę. Taip, perduok kitam, -  pagalvojau, vaizduodamasi, kaip ta 

medžiagos skiautelė keliauja iš rankų į rankas, kol pasieks tėtį.

-  Žiūrėk, Elena, -  šūktelėjo ponia Rimienė. -  Arklių traukia

mi vežimai!

Mama atsistojo ir ėmė dairytis išilgai pulkeliais sėdinčių 

žmonių virtinės.

-  Ten kažkokie vyrai sykiu su enkavedistais eina tarp grupių.

Andrius pirštais bandė susišukuoti sau garbanas. Jis tolydžio

dairėsi aplinkui, stebėdamas sargybinius, bet stengdamasis ne

pakelti galvos. Jis turėjo dėl ko nerimauti. Veidas jam sugijo, 

tačiau geltoni sumušimų pėdsakai tebesimatė. O ką, jeigu jį at

pažins? Nutemps kur nors ar iškart nušaus -  tiesiog mūsų aki

vaizdoje? Pasislinkau arčiau jo, stengdamasi bent kiek užstoti 

savo kūnu. Bet jis buvo aukštesnis, platesnių pečių. Žiūrėdama 

į aštrius durtuvus ant šautuvų, jutau, kaip iš baimės spazmuoja 

skrandis.

Ona pratrūko balsu raudoti.

-  Nustok ūbavusi, -  suniurzgė plikis, -  atkreipsi į mus dė

mesį.

-  Būk gera, neverk, -  prašė jos Andrius, nuo Onos šaudyda

mas akimis į sargybinius.

Vieną grupę sąstato priekyje susodino į du arkliais kinkytus 

vežimus. Jie kažkur nuvažiavo. Žiūrėjau, kaip enkavedistai su 

tais nepažįstamaisiais eina nuo vienos grupės prie kitos. Tie vy

rai atrodė kažkokie keisti, aiškiai ne lietuviai ir ne rusai. Jų oda 

buvo tamsesnė, plaukai -  juodi, o visa išorė kažkokia netvarkin
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ga, primityvi. Stabtelėję prie greta mūsų sėdinčios grupės, jie 

ėmė kažką šnekėtis su enkavedistais.

-  Elena, ką jie sako? -  paklausė ponia Rimienė.

Mama tylėjo.

-  Elena?!

-  Jie... -  mama nutilo.

-  Ką? -  mygo ponia Rimienė.

-  Jie mus parduoda, -  sušnibždėjo mama.



23

Žiūrėjau, kaip tie vyrai vaikšto tarp grupių, apžiūrinėdami 

prekę. Jie vertė žmones stotis, apsisukti, rodyti rankas.

-  Mama, kodėl jie mus parduoda? -  paklausė Jonas. -  Kur 

mus veš?

-  Elena, -  kreipėsi į mamą ponia Arvydienė, -  turi jiems pa

sakyti, kad Andrius -  protiškai atsilikęs. Būk gera! Kitaip jie jį iš 

manęs atims. Andriau, nuleisk galvą.

-  Jie pardavinėja mus grupėmis, -  pranešė mama.

Apmečiau akimis mūsų pulkelį. Daugiausia buvome moterys

ir vaikai, vos pora pagyvenusių vyriškių. Bet mes turėjom An

drių. Nepaisant sumušimų, jis atrodė stiprus ir tvirtas.

-  Ar mes norim, kad mus nupirktų? -  paklausė Andrius. Nie

kas jam neatsakė.

Sargybinis prisiartino su vienu vyriškiu. Jiedu stabtelėjo 

prie mūsų grupės. Visi, išskyrus mane, nudelbė akis. Aš nie

kaip negalėjau prisiversti. Įsistebeilijau į sargybinį, kuris at

rodė pailsėjęs, švarus ir sotus. Pastebėjau, kaip mama kostelė

jo į kumštį ir bandė nepastebimai nusibraukti nuo lūpų dažus. 

Tas susivėlęs tipas bakstelėjo į ją pirštu ir kažką pasakė sar

gybiniui. Šis papurtė galvą ir, mostelėjęs ranka, apvedė visą
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mūsų grupę. Anas vyriškis dar kartą bedė pirštu į mamą, o 

paskui parodė nešvankų gestą. Sargybinis nusikvatojo ir kaž

ką sumurmėjo.Vyriškis vėl apžvelgė visą grupę ir bedė pirštu 

į Andrių.

Sargybinis žengė prie Andriaus ir kažką įsakmiai riktelėjo. 

Andrius nesijudino. Mano skrandis, atrodė, tuoj išlįs per gerklę.

-  Jis silpnaprotis... palikit jį ramybėj! -  prabilo ponia Arvy- 

dienė. -  Elena, pasakyk jiems...

Mama tarstelėjo žodį rusiškai. Sargybinis stvėrė Andrių 

už plaukų ir užvertė aukštyn jo veidą. Andrius buku žvilgsniu 

spoksojo į jį. Ona verkdama siūbavo pirmyn atgal. Ponas Stalas 

dejavo ir kažką burbėjo. Vyriškis pasibjaurėjęs numojo į mus 

ranka ir patraukė tolyn.

Kitas grupes nupirko, susodino į vežimus ir išvežė išilgai slė

nio tolyn, kol visi dingo progumoje tarp kalvų. Vis dar svarsty

dami, ar norime, kad mus nupirktų, mes išbaigėme paskutinius 

vandens ir buzos lašus.

Kažkas užsiminė apie pabėgimą. Kurį laiką spėliojome, ar 

pavyktų, bet netrukus kažkur traukinio priekyje nuaidėjęs šū

vis ir pasigirdę klyksmai užčiaupė mums burnas. Mergytė su 

lėle pravirko.

-  Elena, -  pasiūlė mamai ponia Rimienė, -  gal paklausk sar

gybinio, kur jie veža tuos žmones.

Mama pamėgino pakalbinti sargybinį, bet tas nekreipė į ją 

dėmesio. Akimirką pajutau, kad man neberūpi, kas bus. Žolė 

kvepėjo žaliais česnako laiškais, o saulės spinduliai teikė man 

jėgų. Atsistojau ir pasirąžiau.

Vaikai bėginėjo šen bei ten, o sargybiniai berods nebekreipė į 

juos dėmesio. Enkavedistai apžiūrinėjo vagonus, protarpiais vis
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prapliupdami keiksmais, kad mes -  šlykščios kiaulės ir sunioko- 

jom traukinį. Variklis šnypštė, traukinys rengėsi važiuoti.

-  Turbūt grįš atgal išvežti kitų, -  burbtelėjo Andrius.

-  Manai? -  paklausė Jonas.

-  Jie nesiliaus, kol visų mūsų neatsikratys, -  pridūrė 

Andrius.



Slinko valandos, saulė jau krypo prie laidos. Beliko vos pora 

grupių. Pikčiurna moteriškė ėmė trepsėdama rėkti ant 

mūsų. Ji niršo, kam mama privertusi mus pasirodyti nupiepė

liais, ir tikino, kad dabar turbūt visus mus sušaudysią.

-  Tegu šaudo, kad nori, -  atšovė plikis. -  Sakau jums, taip 

bus geriau.

-  Betgi jie nori paversti mus vergais, -  užginčijo ponia Arvydienė.

-  Nenumirsi, jei ir padirbėsi, -  prikišo poniai Arvydienei pik

čiurna. -  Tikriausiai iš mūsų pareikalaus paprasčiausio rankų 

darbo, ir tiek. Štai kodėl pirmiausia paėmė kitas grupes, -  nes 

dauguma jūsų atrodot tikri nugeibėliai! O aš užaugau kaime ir 

nesibijau susipurvint rankų!

-  Tai eikit ir iškaskit mums ko nors valgomo, -  pasiūlė jai 

Andrius, -  ir palikit mūsų mamas ramybėj!

Mudu su Jonu drybsojom ant žolės, bandydami pratampyti 

sustingusius raumenis. Andrius išsitiesė greta, susidėjo rankas 

už galvos ir įsistebeilijo į dangų.

-  Tavo kakta raudonuoja, -  pasakiau jam.

-  Nieko, kad truputį ir įdegsiu, -  atsakė jis. -  Daugiau nebe- 

sigūšiu ir nebesislapstysiu nuo sargybinių. Jei nebebūsim tokie
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išblyškę, gal mus nupirks ir išveš sovietų vergijon, kaip ta raga

na nori, -  pridūrė jis.

Jonas, mėgdžiodamas Andrių, irgi apsivertė ant nugaros.

-  Kad tik liktume visi drauge! Tėtis sakė, jog tai -  svarbiausia.

-  Man nieko daugiau ir nelieka, tik būti su mama. Stebiuo

si, kad ji dar šitiek ištvėrė, -  tarstelėjo Andrius, žvelgdamas 

motinos pusėn. Ponia Arvydienė, mojuodama šilkine skarele, 

vaikė muses ir vargiai bepastovėjo ant kojų. -  Ji tikrai nėra iš 

stipriųjų...

-  O brolių ar seserų tu turi? -  paklausė Jonas.

-  Ne, -  atsakė Andrius. -  Mamai nepatiko būti nėščiai. O tė

tis pasakė, kad, jei jau turi sūnų, daugiau vaikų nebereikia.

-  Man tėtis sakė, kad vieną dieną turbūt dar turėsim broliu

ką arba sesutę. Norėčiau brolio, -  atsiduso Jonas. -  Kaip manai, 

ką dabar veikia visi tie, kas liko namie? Gal spėlioja, kas nutiko 

mums?

-  Jei ir spėlioja, tai bijo paklausti, -  atsakė Andrius.

-  Bet kodėl? Ir kodėl mus išvežė? -  klausinėjo Jonas.

-  Nes mes buvom sąraše, -  atsakiau.

-  Bet kodėl mes buvom tame sąraše? -  nesiliovė Jonas.

-  Nes tėtis dirba universitete, -  atsakiau.

-  Ponia Raškūnienė irgi dirba universitete, o ją paliko, -  ne

pasidavė Jonas.

Jo buvo tiesa. Ponia Raškūnienė pro užuolaidų plyšį žiūrėjo, 

kaip mus vidury nakties varo iš namų. Mačiau, kad ji spokso. 

Kodėl jos šeimos neišvežė? Kodėl jie bailiai slapstėsi už užuo

laidų, nė nemėgindami sukliudyti enkavedistams mūsų išvežti? 

Tėtis nebūtų taip elgęsis.

-  Suprantu, kodėl plikis buvo sąraše, -  pasakiau. -  Jis -  ti

kras pabaisa.
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-  Jis baisiai trokšta numirti, ar ne? -  užvertęs galvą ir dairy

damasis į dangų, paklausė Andrius.

-  Žinot ką? -  staiga nudžiugo Jonas. -  Kai šitaip žiūriu į dan

gų, tai atrodo, kad guliu ant žolės namie, Lietuvoje!

Jo žodžiai nuskambėjo, lyg juos būtų ištarusi mama, kaip vi

sada mėgindama suteikti spalvų nykiai mūsų padėčiai.

-  Žiūrėkit, -  varė toliau Jonas, -  ana tas debesis panašus į 

patranką!

-  Gerai būtų, kad ji ištaškytų sovietus, -  pasakiau, pirštais 

glostydama žolės stiebelius. -  Jie to nusipelnė!

Andrius atsigręžė į mane. Nuo jo žvilgsnio pasijutau nejaukiai.

-  Kas? -  paklausiau.

-  Tu visada taip drąsiai reiški savo nuomonę, -  nusistebėjo jis.

-  Tėtis lygiai tą patį jai sakė. Matai, Lina, verčiau būk atsar

gesnė, -  papriekaištavo man Jonas.

Mano kambario durys atsilapojo.

-  Lina, tučtuojau ateik į svetainę, -  įsakmiai ištarė tėtis.

-  O kam?

-  Į svetainę, ir TUOJ PAT! -  tėčio šnervės išsiplėtė. Daugiau nie

ko nesakęs, jis išėjo iš kambario.

-  Kas nutiko, mama?

-  Girdėjai, ką tėtis sakė, Lina. Eik į svetainę.

Mudvi išėjom į koridorių.

-  Eik miegoti, Jonai, -  nė nežvilgtelėjusi brolio kambario pusėn, 

ištarė mama. Aš pakėliau galvą. Jonas, išpūtęs akis, dirsčiojo pro 

savo durų plyšį.

Tėtis tiesiog virė iš pykčio, įsiutęs ant manęs. Ką gi aš pada

riau? -  svarsčiau, eidama į svetainę.
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-A r  šitam eikvoji savo gabumus? -  piktai sušuko jis, atkišdamas 

man kažkokį popiergalį.

-  Čia tiktai pokštas, tėti, -  bandžiau pasiaiškinti.

-  Tai TAU atrodo, kad pokštas. O jeigu Kremliui tokie pokštai 

nepatiks? Viešpatie, juk panašumo nenuneigsi! -  Jis sviedė popierių 

man į skreitą.

Pažvelgiau į savo piešinį. Taip, panašumas buvo akivaizdus. Nors 

ir su klouno kostiumu, buvo aišku, kad tai -  Stalinas. Nupiešiau jį 

stovintį mūsų valgomajame, o tėtis su savo bičiuliais, susėdą aplink 

stalą, laidė į jį popierinius lėktuvėlius. Vyrai kvatojosi, o Stalinas 

liūdnu klouno veidu žiūrėjo, kaip lėktuvėliai atsimuša jam į makau- 

lą. Tėtis ir daktaras Selceris išėjo lyg iš akies lupti. Tik žurnalisto 

smakro man kol kas nepavyko pavaizduoti.

-  Ar ir daugiau yra? -  griežtai paklausė tėtis, stverdamas iš ma

nąs popierių.

-  Čia tik dėl juoko, -  atsiliepė plonas balselis. Jonas su pižama 

stovėjo tarpduryje. -  Tėti, būk geras, nepyk...

-  Tai ir tu į šitą reikalą įsivėlei? -  dar labiau įniršo tėtis.

-A k, Jonai, -  atsiduso mama.

-  Ne, jis čia -  niekuo dėtas! Aš pati nupiešiau. Tik paskui jam 

parodžiau, nes maniau, kad juokinga.

-  Ar dar kam nors rodei? -  paklausė tėtis.

-  Ne. Aš tik šiandien popiet nupiešiau, -  pasakiau.

-  Lina, -  ištarė mama. -  Čia ne juokai. Už tokį piešinį sovietai 

gali tave suimti.

-  Bet kaipgi jie jį pamatys? Aš juk išmečiau į šiukšlių dėžą, -  gin- 

čijausi.

-  O ką, jei kas nors rastų jį tarp šiukšlių, kaip kad aš radau? Net 

vėjo gūsis gali jį nunešti Stalinui po kojų, -  pasakė tėtis. -  Tu gi pa-
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vaizdavai, kaip tavo tėvas su draugais tyčiojasi iš Sovietų Sąjungos 

vado! Ar daugiau nėra? -  dar sykį paklausė jis.

-  Ne, tiktai šitas.

Tėtis suplėšė piešinį į skutelius ir sumetė į židinį.

Andrius vis dar spoksojo į mane.

-  Tu to norėtum, ar ne? -  galiausiai paklausė jis. -  Ištaškyti 

sovietus?

Atsigręžiau ir pažvelgiau į jį.

-  Aš tiktai noriu grįžti namo. Ir pamatyti tėtį, -  atsakiau.

Jis linktelėjo.
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Atėjo vakaras. Vis dar buvo likę pora grupių. Dauguma en

kavedistų, sulipę į traukinį, išvažiavo. Beliko tik penketas 

ginkluotų kariškių ir du sunkvežimiai. Beveik septyniasdešimt 

penki lietuviai ir vos penketas sovietų, bet niekas vis tiek nedrį

so nė krustelėti. Ko gero, dauguma mūsų buvo pernelyg silpni ir 

išsekę. Žolė atrodė kaip minkšti patalai, o erdvė aplinkui -  tikra 

prabanga. Įsidėmėjau keletą išskirtinių vietovės požymių, kad 

paskui nupieščiau juos tėčiui.

Enkavedistai susikūrė laužą ir ėmė virtis vakarienę. O mes 

tik sėdėjom ir žiūrėjom. Jie turėjo duonos, arbatos. Pavalgę gėrė 

degtinę ir rūkė, vis garsiau laidydami gerkles.

-  Apie ką jie kalba? -  paklausiau mamos.

-  Pasakojasi apie namus, kas iš kur kilęs. Dar pasakoja apie 

savo bičiulius ir šeimas, -  atsakė ji.

Aš nepatikėjau. Įtempusi ausis gaudžiau rusiškus žodžius. 

Sargybinių balsų skambesys ir gerklinis juokas nebuvo pana

šūs į pokalbį apie namus ir šeimą. Ona ir vėl pravirko. Dabar 

ji ėmė pratisai ūbauti: „Ne, ne, ne, ne...“-  be paliovos. Vienas 

enkavedistas pašokęs kažką suriko ir mostelėjo ranka mūsų 

pusėn.
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-  Gal aš verčiau pamėginsiu ją nutildyti, -  stodamasi tarė 

mama, -  kol neįsiutino sargybinių.

Jonas jau miegojo. Užklojau jį savo žydruoju lietpalčiu ir nu

braukiau jam nuo akių plaukus. Plikis knarkė. Žilagalvis ponas 

vis suko laikrodį. Andrius, vieną sulenktą koją pritraukęs prie 

krūtinės, sėdėjo grupės pakrašty ir stebėjo sargybinius.

Jo profilis atrodė lyg užbrėžtas, o smakro linija -  kieta ir 

kampuota. Viena pasišiaušusių plaukų sruoga krito jam tiesiai 

ant skruosto. Būtų gerai nupiešti, tik reikėtų minkšto pieštuko. 

Jis pastebėjo, kad žiūriu. Greitai nusisukau.

-  Ei! -  pašnibždom šūktelėjo jis mane.

Pakėliau galvą. Kažkas atriedėjo per žolę ir atsimušė man į 

koją. Tai buvo tas akmuo su blizgučiais, kurį jis rado tądien, kai 

išlipo iš traukinio.

-  Vagono karalienės brangakmenis, -  šyptelėjusi sušnibždėjau.

Jis nusijuokė ir linktelėjo.

Paėmiau akmenį ir jau norėjau paridenti atgal.

-  Ne, pasilik, -  pasakė man Andrius.

Pabudome saulei tekant. Dar po kelių valandų atriedėjo veži

mas, pasirinko kitą grupę ir išgabeno juos. Tada sargybiniai su

sodino mus į tų dviejų sunkvežimių kėbulus ir išilgai slėnio nu

vežė perėjos tarp kalvų link, kur prasidėjo kelias. Visi tylėjome. 

Bijojome net užsiminti apie tai, kur veikiausiai esame vežami.

Sėdėdama sunkvežimyje suvokiau, kad bandyti bėgti būtų 

buvusi nesąmonė. Čia mylių mylias aplinkui visiškai nieko ne

buvo. Nematėme nė gyvos dvasios, jokios mašinos ar ratų. Pa

galvojau apie tą vyriškį, kuriam perdavėme mano nosinę. Duok 

Dieve, kad jis pasiųstų ją toliau, kad ji galbūt pasiektų tėtį. Po 

poros valandų važiavimo pamatėme šalikelėse sutūpusias kelias
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trobeles. Įvažiavome į šiokią tokią gyvenvietę, ir sunkvežimis 

sustojo prie didelio medinio pastato. Sargybiniai iššoko lauk ir 

vėl ėmė rėkti:

-  Davai! Davai! -  liepdami mums lipti.

-  Jie sako, kad daiktus paliktume sunkvežimiuose, -  išvertė 

nurodymus mama, tvirtai spausdama per ranką permestą savo 

paltą.

-  Prieš išlipdama noriu žinoti, kur mus varo, -  nebeištvėrė 

ponia Arvydienė.

Mama pabandė pasikalbėti su sargybiniais. Paskui šypsoda

masi atsisuko ir pasakė:

-  Į pirtį!

Šokome lauk iš sunkvežimių. Mama sulankstė paltą ir įdėjo į 

lagaminą. Sargybiniai atskyrė vyrus ir moteris.

-  Berniukai, padėkit man, -  Andriaus su Jonu paprašė pli

kis. -  Gausit mane nuprausti.

Jonas nustėro, Andrius pasišlykštėjo. Aš šyptelėjau, tuo, re

gis, dar labiau suerzindama Andrių. Vyrai į pirtį patraukė pirmi. 

Sargybiniai sustatė juos priebutyje, ant laiptelių, ir ėmė stum

dydami kažką rėkti. Jonas atsisuko į mamą, kad išverstų.

-  Jie liepia jums nusirengti, mielasis, -  išvertė mama.

-  Ką? Čia, prie visų? -  žiūrėdamas į priešais stovinčias mote

ris ir mergaites, negalėjo patikėti Jonas.

-  Mes nusigręšim, ar ne, damos? -  tarė mama. Mes visos 

atsukome jiems nugaras.

-  A, ar verta drovėtis, -  niurnėjo ponas Stalas. -  Iš mūsų vis 

tiek vieni kaulai belikę! Nagi, vyruti, numauk man kelnes. Oi! 

Atsargiau, neužgauk kojos!

Girdėjau, kaip ponas Stalas skundžiasi ir aimanuoja, o Jo

nas vis atsiprašinėja. Kažkieno diržo sagtis garsiai barkštelėjo į
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grindų lentas. Kažin, ar tik ne Andriaus? -  pamaniau. Sargybi

niai vėl kažką suriko.

-  Jie sako palikti drabužius, iš jų išnaikins utėles, -  išvertė 

mama.

Pajutau kažkokį keistą kvapą. Nė nesupratau, ar jis sklinda 

nuo mūsų moterų grupelės, ar iš pirties. Girdėjome viduje kaž

ką rėkaujant plikį.

Mama apsigręžė ir sugniaužė rankas.

-  Koks tas Jonukas mielas, -  sušnibždėjo ji.
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Laukėme ilgokai.

-  Kas ten, viduj, dedasi? -  nusistebėjau. Mama tik papurtė 

galvą. Priebutyje stovėjo trys enkavedistai. Vienas iš jų dar kaž

ką riktelėjo.

-  Turim susiskirstyti po dešimt, -  paaiškino mama. -  Tada 

grupelėmis lipti į priebutį ir nusirengti.

Mes atsidūrėme pirmojoje grupėje kartu su ponia Arvy- 

diene, pikčiurna moteriške ir jos dukterimis. Mama nuvedė į 

priebutį Oną. Aš atsisagsčiau suknelę ir nusivilkau ją per gal

vą, išsipyniau plaukus ir nusiaviau basutes. Mama išsirengė iki 

liemenėlės ir kelnaičių, tada padėjo Onai. Sargybiniai stypsojo 

priebutyje ir žiopsojo į mus. Aš nedrįsau nusivilkti apatinių.

-  Nieko, mieloji, -  ramino mane mama. -  Verčiau galvok, 

kaip gera bus vėl jaustis švariai!

Ona ėmė šniurkščioti.

Jaunas šviesiaplaukis sargybinis prisidegė cigaretę, atsuko 

mums nugarą ir įsistebeilijo į sunkvežimį. Užtat kitas enkave

distas tebežiopsojo, vaipydamasis ir kramtydamas apatinę lūpą.

Nusisegiau liemenėlę, nusimoviau kelnaites ir likau stovėti 

priebutyje visai nuoga, dengdamasi rankomis. Ponia Arvydie-
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nė atsistojo greta, bet putlios jos krūtys buvo per didelės, kad 

galėtų pridengti sulysusią ranka. Sargybinis su vienu auksiniu 

dantim, regis, kitų enkavedistų vyresnysis, žingsniavo priebu

čiu vis stabčiodamas ir apžiūrinėdamas moteris -  kiekvieną 

nudelbdamas žvilgsniu nuo galvos iki kojų. Jis stabtelėjo prie 

ponios Arvydienės. Ši nepakėlė galvos. Enkavedistas, stumdy

damas liežuviu dantų krapštuką, kurį laikė burnoje, kilstelėjo 

antakius ir ilgai ją nužiūrinėjo, žvilgsniu trikdydamas moterį.

Aš pasipiktinusi staigiai išpūčiau orą. Mama išsigandusi 

kryptelėjo galvą. Sargybinis griebė mano rankas ir atplėšė nuo 

kūno, prispausdamas man prie šonų. Tada nudelbė mane nuo 

galvos iki kojų ir išsiviepė. Paskui ištiesė ranką ir suėmė man 

krūtį. Jutau, kaip suskilę jo nagai skaudžiai brėžia odą.

Niekada ligi tol nebuvau buvusi nuoga vyro akivaizdoje. Nuo 

jo prisilietimo, tos šiurkščios rankos, man pasidarė negera -  iš 

vidaus pasijutau dar purvinesnė nei iš išorės. Pamėginau sukry

žiuoti rankas. Mama kažką suriko rusiškai ir trūktelėjo mane 

Onai už nugaros.

Vidinė Onos šlaunų pusė ir sėdmenys buvo aplipę sukepu

siu krauju. Sargybinis piktai aprėkė mamą. Ji nusivilko likusius 

drabužius ir viena ranka apkabino mane per pečius. Tada jie nu

varė mus į pirtį.
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Sargybinis laikėsi atokiai. Pasėmęs kaušu iš kibiro, jis šūste

lėjo ant mūsų kažkokių baltų miltelių. Dubenyse teliūskavo 

ledinis vanduo.

-  Turime paskubėti, -  pasakė mama. -  Neaišku, kiek laiko 

jie mums duos. -  Nusitvėrusi gabaliuką muilo, ji ėmė mazgoti 

man galvą ir veidą, nekreipdama dėmesio į save pačią. Žiūrė

jau, kaip rudi purvo upeliai bėga man per šlaunis, blauzdas ir 

srūva į pirties kampą. Man norėjosi visai sutirpti ir pačiai ten 

sutekėti, kad nebereikėtų daugiau matyti sargybinių ir kęsti 

pažeminimų.

-  Prauskis, Lina, nusitrink, negaišk, -  pasakė mama ir pasi

suko numazgoti Onos.

Drebėdama rieškučiomis pyliausi ant savęs šaltą vandenį, 

stengdamasi kuo švariau nusiprausti ir vildamasi, kad sargybi

niai nebetykos mūsų, kai išeisime.

Nutryniau mamai nugarą ir paskubėjau ištrinkti jai galvą. Ponia 

Arvydienė, grakščiai iškėlusi virš galvos rankas ir, regis, pamir

šusi viską aplinkui, tvarkėsi plaukus -  lyg būtų savo nuosavoje 

vonioje namie. Maudynės baigėsi.
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Išėjusios iš pirties atgavome savo drabužius. Aš greitai per 

galvą užsitempiau suknelę ir pajutau, kaip kažkoks sunkus 

daiktas dunkstelėjo man į šlaunį. Andriaus akmuo! Įkišusi ran

ką sugraibiau jį kišenėje, čiuopdama jo glotnumą.

Mama pirštais mėgino sušukuoti man plaukus. Pažvelgiau į 

šlapią jos veidą. Nuo šviesių garbanų jai ant pečių lašėjo vanduo.

-  Aš noriu namo, -  drebėdama sušnibždėjau. -  Labai noriu...

Mama išmetė ant žemės drabužius ir tvirtai, ilgai laikė mane

apkabinusi.

-  Mes grįšim namo. Prisimink tėtį ir mūsų namus. Turime 

išsaugoti juos gyvus savo širdyse. -  Ji paleido mane ir ilgai žiū

rėjo man į akis. -  Jei sugebėsime, mes grįšime.

Vyrai jau buvo sulaipinti į sunkvežimį. Mums išėjus, kita 

grupelė moterų su vaikais nuogos stovėjo priebutyje.

-  Na, kaip, pasijutai geriau, mielasis? -  lipdama į sunkveži

mį, Jonui šyptelėjo mama. Paskui patikrino, ar lagamine tebėra 

paltas. Jonas atrodė gerokai pagražėjęs ir pažvalėjęs. Andrius 

taip pat. Šlapi jo plaukai žvilgėjo tamsiai kaštonine spalva.

-  Dabar būsim švarūs negyvėliai. O t, didelis skirtumas! -  

burbtelėjo plikis.

-  Jei būtumėm negyvėliai, jie nebūtų varginęsi mūsų praus

ti, -  atsakė žilagalvis ponas, žiūrėdamas į savo laikrodį.

-  O, pasirodo, po tuo purvynu būta šviesių plaukų! -  ištie

sęs ranką ir peštelėdamas vieną mano plaukų sruogą, nusijuo

kė Andrius. Aš atšlijau ir nusigręžiau. Mama apglėbė mane per 

pečius.

-  Lina, kas tau yra? -  nustebo Jonas.

Aš nieko neatsakiau. Galvojau apie sargybinį, kuris mane 

grabaliojo, ir kaip būčiau turėjusi pasielgti: tvoti jam, spirti, 

bent jau surikti tiesiai į veidą... Įkišau ranką į kišenę ir nusi
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tvėriau Andriaus duotą akmenį. Spaudžiau jį iš visų jėgų, lyg 

mėgindama sutrupinti.

-  Kaip manot, gal dabar, po pirties, jie dar nuveš mus į resto

raną pietų? -  juokavo ponia Rimienė.

-  O taip, norėčiau gabaliuko torto ir poros taurelių konja

ko, -  nusijuokė ponia Arvydienė.

-  O aš mielai išgerčiau karštos kavos, -  atsiduso mama.

-  Taip, tik stiprios, -  pridūrė plikis.

-  Oho, niekad nebūčiau pagalvojęs, kad būti švariam taip 

smagu, -  stebėjosi Jonas, žiūrėdamas į savo rankas.

Visų nuotaika gerokai pasitaisė, išskyrus Oną. Ji nepaliau

dama pusbalsiu aimanavo. Kad ir kaip stengėsi ponia Rimienė, 

niekaip negalėjo jos nuramdyti. Kai paskutinė grupelė moterų 

su vaikais buvo sulaipintos į sunkvežimius, enkavedistų vadas 

pastebėjo, kad Ona tolydžio stojasi, sėdasi ir vis peša sau plau

kus. Jis ėmė rėkti ant jos. Jaunas šviesiaplaukis sargybinis žen

gė prie sunkvežimio.

-  Palikit ją ramybėj, -  maldavo ponia Rimienė. -  Vargšelė 

gedi savo kūdikio!

Mama išvertė vadui jos žodžius. Staiga Ona pašoko ir smar

kiai treptelėjo dešine koja. Vadas priėjęs ištempė ją lauk iš sunk

vežimio. Ji visiškai paklaiko, ėmė klykti ir draskyti jį nagais. 

Aišku, nei ūgiu, nei jėga negalėjo jam prilygti. Jis parbloškė ją 

ant žemės. Paskui prisimerkė ir kietai sukando dantis. Mama 

paknopstom puolė iš sunkvežimio gelbėti Onos. Nebespėjo. Va

das išsitraukė pistoletą ir šovė Onai tiesiai į galvą.

Aš aiktelėjau, visi kiti -  irgi. Andrius stvėrė Joną ir uždengė 

jam akis. Tirštas ir raudonas lyg vynas kraujas plūdo Onai iš 

galvos. Viena jos koja liko nenatūraliai perkreipta, o viena pėda 

buvo basa.

T A R P  P I L K Ų  D E B E S Ų 1 0 1



-  Lina, -  išgirdau Andriaus balsą.

Apspangusi atsisukau į jį.

-  Nežiūrėk, -  tarė jis.

Pravėriau burną, bet neįstengiau išleisti nė garso. Vėl apsi

gręžiau. Jaunasis šviesiaplaukis sargybinis stebeilijosi į Onos 

kūną.

-  Lina, pažvelk į mane, -  prašė Andrius.

Mama parkrito ant kelių sunkvežimio gale, tebežiūrėdama į 

apačioje, ant žemės, gulinčią Oną. Pasislinkau ir atsisėdau greta 

brolio.

Suburzgė variklis, ir sunkvežimis pajudėjo. Mama atsisėdo ir 

užsidengė delnais veidą. Panelė Grybaitė pliaukštelėjo liežuviu 

ir papurtė galvą.

Jonas apsikabino mane, palenkė galvą sau prie kelių ir ėmė 

glostyti man plaukus.

-  Lina, būk gera, tik nieko nesakyk sargybiniams, neerzink 

jų, -  pašnibždom maldavo jis.

Mums tolstant, Onos kūnas vis mažėjo ir mažėjo. Negyva 

ji liko gulėti purve, nušauta enkavedisto. Kažkur toli, už kelių 

šimtų mylių, žolėje puvo jos dukrytės kūnelis. Ar jos šeima kada 

nors sužinos, kas jai nutiko? Ar kas nors kada nors sužinos, kas 

nutiko mums visiems? Nusprendžiau viską aprašyti ir nupiešti, 

kai tik pagaliau gausiu progą. Nupiešiu į Oną šaunantį enkave

distą, suklupusią mamą, delnais užsidengusią veidą, ir tolstantį 

mūsų sunkvežimį, iš po kurio padangų šūstelėjęs žvyras nuklo

jo negyvą Onos kūną.
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P rivažiavome kažkokį didžiulį kolektyvinį ūkį. Keliasdešimt 

apšepusių ankštų lūšnelių sudarė neišvaizdų kaimą. Saulės 

šilumos čia aiškiai trūko. Pastatai gūžėsi prie žemės, o pakrypę 

jų stogai liudijo apie dažnas audras.

Sargybiniai liepė mums lipti lauk iš sunkvežimio. Andrius 

panarino galvą ir stengėsi laikytis kuo arčiau motinos. Mus 

ėmė skirstyti po trobeles; iš pradžių maniau, kad jos skirtos tik 

mums, bet, vos panelė Grybaitė su ponia Rimiene įžengė į vieną 

iš tų lūšnelių, iš jos tuoj išlėkė kažkokia moteris ir ėmė bartis su 

sargybiniais.

-  Tose trobelėse gyvena žmonės, -  sušnibždėjo Jonas.

-  Taip, ko gero, stogu turėsim dalintis, -  tarstelėjo mama, 

glausdama mus prie savęs.

Pro šalį, nėšinos didžiuliais vandens kibirais, praėjo pora 

moterų. Nepažinau, ar jos iš mūsų traukinio.

Mums paskyrė suklypusią lūšnelę pačiame kaimo gale. Pa- 

pilkėję rąstai buvo nedažyti, daugybės audrų ir pūgų nubalinti. 

Kiauros ir supleišėjusios durys buvo gerokai pakrypusios ir vos 

laikėsi ant vyrių. Atrodė, kad smarkus vėjas lengvai pakeltų to

kią lūšnelę padangėn ir sutaršytų į šipulius. Šviesiaplaukis sar-
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gybinis atlapojo duris, kažką riktelėjo rusiškai ir pastūmė mus 

vidun. Kresna žemaūgė altajietė, apsivilkusi keliais sluoksniais 

rūbų, prišoko prie durų ir ėmė kažką rėkti sargybiniui pavymui. 

Mes su mama sustojome kamputyje. Moteriškė atsigręžė ir pra

dėjo šaukti ant mūsų. Tamsūs jos plaukai lyg purvini šiaudai 

draikėsi išsipešę iš po skarelės, o platų, vėjų nugairintą veidą 

vagojo daugybė raukšlių.

-  Ką ji sako? -  paklausė Jonas.

-  Kad po jos stogu nėra vietos šlykštiems nusikaltėliams, -  

išvertė mama.

-  Mes juk ne nusikaltėliai, -  pasakiau.

Moteriškė toliau plyšojo ir skėtriojosi, vis nusispjaudama 

ant grindų.

-  Gal ji beprotė? -  svarstė Jonas.

-  Ji sakosi pati beveik neturinti ko valgyti ir tikrai nemaitin

sianti tokių nedorėlių kaip mes, -  persakė mama ir nusigręžė 

nuo moteriškės. -  Ką gi, susikraukim daiktus šitam kampe. Jo

nai, pastatyk lagaminą ant žemės.

Moteriškė stvėrė mane už plaukų ir pradėjo tempti link durų, 

ketindama išmesti lauk.

Mama kažką piktai suriko jai rusiškai. Tada atplėšė nuo ma

nęs tą įniršusią bobą, tvojo jai ir nustūmė šalin. Jonas spyrė jai į 

blauzdą. Altajietė juodomis įkypomis akimis piktai įsistebeilijo 

į mus. Mama savo ruožtu nenuleido akių nuo jos. Galų gale mo

teriškė garsiai nusikvatojo ir kažko paklausė.

-  Mes -  lietuviai, -  iš pradžių lietuviškai, o tada rusiškai at

sakė jai mama. Moteriškė ėmė kažką tarškėti.

-  Ką ji sako? -  paklausiau.

-  Sako, kad pikti žmonės gerai dirba ir kad turėsim mokėti 

jai nuomą.
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Mama dar šio to paklausė tos moters.

-  Nuomą? Už ką? Kad galėtume gyventi šitoje skylėje bala 

žino kur? -  nustebau.

-  Čia Altajus, -  paaiškino mama. -  Jie augina bulves ir bu

rokus.

-  Tai gausim valgyti bulvių? -  susidomėjo Jonas.

-  Maistas griežtai normuojamas. Ji sako, kad ūkį ir darbi

ninkus prižiūri sargybiniai, -  atsakė mama.

Prisiminiau tėtį pasakojus, kad Stalinas atėmė iš valstiečių 

žemę, padargus ir gyvulius. Dabar valdžia jiems nurodinėjanti, 

ką auginti ir kiek už tai gaus. Tada pamaniau, kad tai -  nesąmo

nė. Kaip Stalinas galėtų nei iš šio, nei iš to atimti tai, kas jam 

nepriklauso ir ką valstietis su savo šeima visą gyvenimą dirbo?

-  Tai -  komunizmas, Lina, -  tada atsakė tėtis.

Moteriškė dar kažką riktelėjo mamai, pagrasė pirštu ir pa

purtė galvą. O tada išlėkė iš trobelės.

Mes atsidūrėme kolchoze -  kolektyviniame ūkyje, ir aš turė

jau tapti burokų augintoja.

Nemėgau burokų.
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Trobelė buvo kokių trijų metrų pločio ir keturių ilgio. Kampe 

stovėjo nedidukė krosnelė, šalia mėtėsi pora puodų ir ke

lios apskretusios skardinės. Greta krosnelės, prie sienos, buvo 

pamestas didelis glėbys šiaudų. Pagalvės nebuvo, tik aptrinta 

dygsniuota antklodė. Pora mažiukų langelių buvo suklijuoti iš 

sudurstytų stiklo šukių.

-  Čiagi nieko nėra, -  stebėjausi. -  Nei praustuvės, nei stalo, 

nei spintos! Nejau ji šičia miega? -  paklausiau. -  O kur mes mie

gosime? Ir kur tualetas?

-  Kur mums reikės valgyti? -  paantrino man Jonas.

-  Nežinau, -  tarė mama, apžiūrinėdama puodus. -  Viskas 

purvina. Bet truputį pašveitus vaizdas turėtų pagerėti, ar ne?

-  Šiaip ar taip, gerai, kad nebereikia daugiau kratytis tame 

traukinyje, -  pridūrė Jonas.

Pro duris įvirto jaunasis šviesiaplaukis enkavedistas.

-  Elena Vilkiene! -  šūktelėjo jis.

Mama pažvelgė į sargybinį.

-  Elena Vilkiene! -  antrąsyk garsiau pakartojo jis.

-  Taip, tai aš, -  atsakė mama. Jiedu pradėjo kalbėtis rusiškai, 

paskui kažko susiginčijo.
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-  Kas yra, mama? -  sunerimo Jonas.

Mama mus abu apkabino.

-  Nesijaudink, mielasis! Mūsų neišskirs.

-  Davai! -  riktelėjo sargybinis ir mostelėjo mums eiti iš tro

belės.

-  Kur mes eisim? -  paklausiau.

-  Vadas nori mane matyti. Pasakiau, kad eisim visi drauge, -  

tarė mama.

Vadas!.. Man ėmė sukti pilvą.

-  Aš liksiu čia. Man nieko nenutiks, -  pasakiau.

-  Ne, mes visi privalome būti drauge, -  atkirto Jonas.

Vinguriuodami tarp apšepusių trobelių, mes sekėme paskui

šviesiaplaukį sargybinį, kol priėjome rąstinį namą -  nepalygina

mai geresnės būklės nei kiti statiniai. Prie durų, rūkydami ciga

retes, būriavosi keli enkavedistai. Pamatę mamą, jie ėmė gašliai 

į ją šnairuoti. Mama apmetė žvilgsniu pastatą ir sargybinius.

-  Pabūkit čia, -  tarė ji mudviem su Jonu. -  Aš tuoj grįšiu.

-  Ne, -  priešinosi Jonas, -  mes eisim su tavim!

Mama žvilgtelėjo į geidulingai dėbsančius sargybinius, tada 
į mane.

Vienas sargybinis nuo durų žengė prie jos.

-  Davai! -  subliuvo jis ir, stvėręs mamą už parankės, nutem

pė į vidų.

-  Aš tuoj grįšiu, -  sau per petį dar spėjo tarstelėti mama, o 

tada dingo už durų.

-A š  tuoj grįšiu, -  pasakė mama.

-  Bet ar tau patinka? -  paklausiau.

-  Manau, atrodai dailiai, -  atsakė mama, žengtelėjusi atatupsta 

ir grožėdamasi suknele.
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-  Gerai, -  patenkintas atsiduso siuvėjas, smaigstydamas adatėles 

atgal į atlasinę pagalvėlę. -  Viskas, Lina. Gali dabar jau persirengti, 

tik atsargiai, nes kol kas tik susmaigstyta, net nesudaigstyta.

-  Susitiksim lauke, -  per petį pasakė mama ir dingo už durų.

-  Tavo mama turi puikų skonį apdarams, -  pagyrė ją siuvėjas.

Pamaniau, kad jo tiesa. Suknelė atrodė nuostabiai. Švelni pilka

jos spalva gražiai pabrėžė mano akis.

Persirengiau ir išėjau laukan pasitikti mamos. Jos dar nebuvo. 

Nužvelgiau virtinę krautuvėlių spalvingomis vitrinomis, tačiau jos 

niekur nesimatė. Po kurio laiko kiek atokiau atsivėrė durys ir išėjo 

mama. Mėlyna jos skrybėlaitė puikiai derėjo prie suknelės, kuri švel

niai pleveno jai apie kojas, kai mama ėjo pas mane. Rankose ji laikė 

dvi porcijas ledų su pagaliukais ir šypsojosi, o krepšį su pirkiniais 

buvo pasikabinusi ant rankos.

-  Berniukai išėjo pasilinksminti, tai kuo mudvi prastesnės! -  

blizgančiu raudonu lūpdažiu paryškintomis lūpomis ištarė mama. 

Padavusi man ledų, ji mostelėjo į suoliuką. -  Prisėskim!

Tėtis su Jonu buvo išėję žiūrėti futbolo, o mudvi su mama visą 

rytą vaikščiojome po parduotuves. Lyžtelėjau minkštų vanilinių 

ledų ir atsišliejau į saulės įkaitintą suoliuko atkaltę.

-  Kaip gera pasėdėti, -  atsiduso mama. Tada žvilgtelėjo į mane. -  

Na, ką gi, suknelę pasimatavom... Ką dar turėtume padaryti?

-  Man reikia anglies, -  priminiau jai.

-A , taip! -  šūktelėjo mama. -  Anglies mano dailininkei!

-  Reikėjo eiti su ja, -  nerimavo Jonas.

Jo teisybė. Tik man nesinorėjo rodytis enkavedistų vadui. 

Mama tai suprato. Bet vis tiek turėjau eiti vidun kartu su ja.
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O dabar dėl mano kaltės ji liko viena su jais, niekieno nesau

goma. Niuktelėjau Jonui į pašonę ir parodžiau į pastato šone 

įstatytą murziną langą.

-  Lik čia, kad tas sargybinis tave matytų, -  pasakiau Jonui.

-  O ką tu darysi? -  paklausė jis.

-  Pabandysiu pasižiūrėti pro langą, ar mamai nieko nenutiko.

-  Ne, Lina!

-  Būk čia! -  paliepiau jam.

Tas šviesiaplaukis sargybinis neatrodė vyresnis nei dvide

šimties. Jis vienintelis nusigręžė ir nežiūrėjo, kai turėjome nu

sivilkti drabužius. Dabar jis išsitraukė kišeninį peiliuką ir pra

dėjo krapštytis panages. Aš atsargiai nuslinkau prie lango ir pa

sistiebiau. Mama sėdėjo ant kėdės, įbedusi žvilgsnį sau į skreitą. 

Vadas buvo prisėdęs ant stalo krašto priešais ją. Kalbėdamasis 

su mama, jis tolydžio vartė kažkokią bylą. Paskui užvertęs pasi

dėjo sau ant šlaunies. Akies kampučiu dirstelėjau į sargybinį, o 

tada dar labiau pasistiebiau, kad geriau matyčiau.

-  Liaukis, Lina! Andrius sako, kad jie mus nušaus, jeigu juos 

erzinsi, -  sušnibždėjo Jonas.

-  Aš nieko neerzinu, -  pasakiau, grįždama pas brolį. -  Tik 

norėjau pažiūrėti, kaip mama.

-  Bet atsimink, kas nutiko Onai, -  nerimavo Jonas.

O kas nutiko Onai? Gal ji dabar danguje kartu su savo dukry

te ir mano senele? O gal kur nors plevena tarp traukinių, pilnų 

lietuvių, ieškodama savo vyro?

Nebent tėčio būčiau galėjusi to paklausti. Jis visuomet ati

džiai išklausydavo, kai ko nors klausdavau, linktelėdavo ir susi

kaupęs valandėlę pamąstydavo prieš atsakydamas. O kas dabar 

atsakys į mano klausimus?
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Dangus buvo apniukęs, bet oras -  šiltas. Tolumoje, už tro

belių, mačiau žaliuojant egles ir pušis, o tarp jų guotų driekėsi 

arimai. Dairiausi aplink, norėdama įsidėmėti kraštovaizdį, kad 

galėčiau nupiešti jį tėčiui. Kažin, kur dabar Andrius su savo 

mama? -  dingtelėjo man.

Kai kurios trobelės atrodė kiek geriau nei mūsiškė. Vieną 

juosė medinių stulpelių tvora, o prie kitos augo nedidelis dar

želis. Nupiešiu ir visa tai -  tą nykų, apgailėtiną, beveik bespalvį 

vaizdą.

Pastato durys atsivėrė, ant slenksčio pasirodė mama. Vadas 

išlindo jai iš paskos ir, atsišliejęs tarpduryje į durų staktą, žiūrė

jo pavymui. Mama ėjo kietai suspaudusi lūpas. Atsidūrusi greta 

mūsų, tylėdama linktelėjo. Vadas iš tarpdurio dar kažką jai suri

ko. Nekreipdama į jį dėmesio, ji stvėrė mums už rankų.

-  Veskit mus atgal į trobelę, -  tarė ji šviesiaplaukiam sargy

biniui. Tas nesijudino.

-  Aš atsimenu kelią, -  tarė Jonas ir leidosi klampoti per pur

vyną. -  Eikit paskui mane!

-  Kaip tu? -  pakeliui paklausiau mamos.

-  Viskas gerai, -  tyliai atsakė ji.

Man lyg akmuo nuo pečių nusirito.

-  Ko jis norėjo?

-  Ne dabar, -  nukirto ji.
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Jie nori, kad su jais bendradarbiaučiau, -  pasakė mama, 

kai Jonas parvedė mus atgal į trobelę.

-  Bendradarbiautum? -  pakartojau.

-  Taip, na, veikiau, -  kad dirbčiau jiems, -  patikslino mama. -  
Kad versčiau dokumentus ir kalbėčiausi su kitais čia esančiais 

lietuviais, -  pridūrė ji.

Prisiminiau tą aplanką vado rankose.

-  O ką už tai gautum? -  pasidomėjo Jonas.

-  Aš jiems nevertėjausiu, -  atkirto mama. -  Aš atsisakiau. 

Jie dar norėjo, kad klausyčiausi, ką žmonės šneka, ir praneši
nėčiau vadui.

-  Kad būtum skundikė? -  tarė Jonas.

-  Taip, -  patvirtino mama.

-  Jie nori, kad šnipinėtum kitus ir pranešinėtum jiems? -  

paklausiau.

Mama linktelėjo.

-  Žadėjo išskirtines sąlygas, jei sutiksiu.
-  Kiaulės! -  surikau.

-  Lina! Tyliau, -  sudraudė mama.

-  Negi jie tikisi, kad padėsi jiems, kai jie šitaip su mumis pa

sielgė? -  negalėjau patikėti.

T A R P  P I L K Ų  D E B E S Ų 1 1 1



-  Mama, bet gal tau visai gerai būtų turėti išskirtines sąly

gas? -  susirūpinęs tarė Jonas.

-  Jie meluoja, -  nukirtau. -  Jie gi -  melagiai, Jonai! Nieko 

jai neduotų.

-  Jonai, -  glostydama mano broliui skruostą, prakalbo 

mama. -  Negalima jais pasitikėti. Stalinas įteigė enkavedis

tams, kad lietuviai yra jų priešai. Sargybiniai ir jų vadas žiūri į 

mus tarsi į žemesnės rūšies padarus. Supranti?

-  Andrius man jau sakė, -  atsiliepė Jonas.

-  Andrius -  labai nekvailas vaikinas. Mes galim kalbėtis tik 

vieni su kitais, -  tarė mama ir, kreipdamasi į mane, pridūrė: -  

Lina, labai prašau, būk atsargi ką nors rašydama ar piešdama.

Mes iškraustėme savo lagaminus ir atrinkome daiktus, kuriuos 

prireikus galėtume parduoti. Žvilgtelėjau į savuosius „Pikvi- 

ko užrašus". Nuo šešto iki vienuolikto puslapio buvo išplėšta. 

O dvyliktajame puslapyje akis badė purvo dėmė.

Užčiuopiau tarp daiktų auksinį nuotraukos rėmelį ir išsitrau

kiau ją iš lagamino. Ilgai žiūrėjau į tėčio veidą. Kažin, kur dabar 

ta mano nosinė? -  svarsčiau. Reikės pasiųsti dar ką nors.

-  Kostas, -  žiūrėdama man per petį, atsiduso mama. Pada

viau jai nuotrauką. Ji meiliai apvedžiojo smiliumi mano tėčio, 

paskui -  savo motinos veidą. -  Kaip gerai, kad tu ją pasiėmei! 

Nė neįsivaizduoji, kiek stiprybės ji man teikia. Tik būk gera, žiū

rėk, kad jai nieko nenutiktų.

Atsiverčiau rašomąjį bloknotą, kurį buvau pasiėmusi. Pir

majame puslapyje tebuvo įrašyta: 1941 metų birželio 14 diena. 

Brangioji Joana... -  nelyginant koks vienišas istorijos pavadi

nimas be jokio tęsinio. Parašiau tuos žodžius beveik prieš du 

mėnesius, tą naktį, kai mus suėmė. Kur dabar Joana, kur kiti
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mūsų artimieji? Ką dabar parašyčiau, jei tektų baigti tą laišką? 

Papasakočiau jai, kad sovietai prievarta sugrūdo mus į gyvuli

nius vagonus ir šešias savaites laikė uždarę beveik be maisto ir 

vandens? Ar prasitarčiau, kad jie siūlė mamai jiems šnipinėti? 

O apie naujagimę, mirusią mūsų vagone, ir apie tai, kaip enka

vedistas šovė Onai tiesiai į galvą? Ausyse man skambėjo mamos 

prašymai būti atsargiai, bet ranka pati ėmė judėti.
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Altajietė sugrįžo ir ėmė barškintis po trobelę. Užkaitė ant 

krosnelės puodą. Mes žiūrėjome, kaip ji išsivirė porą bul

vių ir sugraužė duonos kriaukšlę.

-  Ar šįvakar gausim bulvių, mama? -  paklausė Jonas.

Pasiteiravę išgirdome, kad maistą turime užsidirbti.

-  O jei dirbtum enkavedistams, mama, ar jie duotų tau val

gyti? -  klausinėjo Jonas.

-  Ne, brangusis! Jie maitintų mane tuščiais pažadais, -  atsa

kė mama. -  O tai kur kas blogiau už tuščią pilvą!

Mama sumokėjo tai bobai už vienintelę bulvę, o paskui dar -  

už galimybę ją išsivirti. Man darėsi juokinga.

-  Kiek pinigų mums dar liko? -  paklausiau.

-  Visai nebedaug, -  atsakė mama.

Paskui mes mėginome užmigti, sugulę ant plikų grindų ir 

prisiglaudę prie mamos. Altajietė knarkė ir šnarpštė savo šiau

duose. Gižus jos burnos kvapas sklido po visą trobelę. Kažin, 

ar ji ir gimė čia, Sibire? Gal ji nė nežino, kad esama kitokio gy

venimo? Žiūrėdama į tamsą, mėginau įsivaizduoti ant juodos 

drobės tapanti paveikslus.
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-Atplėškgi, mieloji!

-  Negaliu, mama, aš visa drebu, -  prisipažinau.

-  Ji užsispyrė palaukti, kol tu grįši, -  paaiškino tėčiui mama. -  

Jau kelias valandas nepaleidžia iš rankų to voko.

-Atplėšk jį pagaliau, Lina! -  ragino mane Jonas.

-  O ką, jeigu jie manęs nepriėmė? -  jaudinausi, drėkstančiais 

pirštais spausdama voką.

-  Na, tai kitąmet priims, -  ramiai atsakė mama.

-  Jei neatplėši voko, taip ir nesužinosi, -  šyptelėjo tėtis.

-  Nagi! -  šūktelėjo Jonas, kišdamas man peilį vokams.

Brūkštelėjau sidabrine geležte per užklijuotą voko kraštą. Nuo

pat tos dienos, kai ponia Pranienė išsiuntė mano prašymą, beveik 

apie nieką daugiau neįstengiau galvoti. Mokytis drauge su talen

tingiausiais Europos menininkais! Kokia neįtikėtina galimybė! A t

plėšusi voką, ištraukiau sulenktą popieriaus lapą ir greit perbėgau 

akimis mašinėle spausdintą tekstą.

Gerbiama panele Vilkaite,

dėkojame už prašymą dalyvauti mūsų vasaros menų programo

je. Jūsų darbai tikrai įspūdingi. Su malonumu siūlome jums vietą 

mūsų...

-  Taip! Jie pasakė: taip! -  suklikau.

-  Aš nė neabejojau, -  tarė tėtis.

-  Sveikinu, Lina! -  šūktelėjo Jonas ir apkabino mane.

-  Oi, noriu kuo greičiau pranešti Joanai! -  nekantravau.

-  Kaip puiku, mieloji, -  pasakė mama. -  Turime atšvęsti!

-  Tu iškepei pyragą!
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-  Na, aš buvau tikra, kad šįvakar bus šventė, -  mirktelėjo 

mama.

Tėtis irgi spinduliavo džiaugsmu.

-  Tu, mano mieloji, esi apdovanota talentu, -  pasakė jis, spaus

damas man rankas. -  Tavęs laukia puiki ateitis, Lina!

Kažkas sušlamėjo. Pasukau galvą ton pusėn. Altajietė nuke- 

pėstavo į kertę, atsikrenkštė ir ėmė šlapintis į skardinę.
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Buvo dar neišaušę, kai enkavedistai vėl pradėjo plyšoti. Jie iš

varė mus iš trobelės ir liepė rikiuotis į vieną gretą su kitais. Pa

knopstom puolėm į rikiuotę. Mano rusų kalbos žodynas pamažu 

turtėjo. Greta davai išmokau ir kitų reikalingų žodžių, kaip antai: 

niet, kuris reiškė „ne“, svinja -  „kiaulė" ir, žinoma, fašist -  „fašis

tas". Panelė Grybaitė ir pikčiurna moteriškė iš traukinio jau stovė

jo išsirikiavusios. Ponia Rimienė pamojo mamai. Dairiausi aplin

kui Andriaus ir jo motinos. Bet jų niekur nebuvo. Plikio -  irgi.

Vadas žirgliojo išilgai rikiuotės, votuliodamas burnoje dantų 

krapštuką. Nužiūrinėdamas kiekvieną iš mūsų, jis vis kažką pa

liepdavo kitiems sargybiniams.

-  Ką jisai sako, Elena? -  paklausė ponia Rimienė.

-  Skirsto mus į darbus, -  atsakė mama.

Priėjęs prie mamos, vadas kažką suriko jai tiesiai į veidą. Tada 

ištraukė mamą, ponią Rimienę ir pikčiurną moteriškę iš rikiuo

tės. Šviesiaplaukis sargybinis nutvėrė mane, išvedė iš rikiuotės 

ir stumtelėjo prie mamos. Paskui išskirstė likusius. Jonas pa

puolė į vieną grupę su dviem pagyvenusiomis moterimis.

-  Davai! -  jaunasis šviesiaplaukis sargybinis padavė mamai 

diržu perjuostą brezento gabalą ir nusivarė mūsų grupę tolyn.
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-  Susitiksim trobelėj, -  Jonui šūktelėjo mama. Kažin, kaip 

mums tai pavyks? Mudvi su mama netgi nesugebėjom pareiti 

atgal iš NKVD pastato. Jonas vienintelis mus parvedė. O dabar 

vienos pačios tikrai pasiklysim.

Man raižė vidurius iš alkio. Vos pavilkau kojas. Mama su po

nia Rimiene kažką šnabždėjosi lietuviškai šviesiaplaukiam sar

gybiniui už nugaros. Nuėję keletą kilometrų, atsidūrėme miško 

proskynoje. Sargybinis išplėšė mamai iš rankų brezentą ir nu

metė ant žemės. Tada kažką sukomandavo.

-  Jis liepia mums kasti, -  išvertė mama.

-  Kasti? Kur kasti? -  nesuprato ponia Rimienė.

-  Turbūt čia, -  gūžtelėjo mama. -  Sako, jei norim valgyti, tai 

turime kasti. Kiek uždirbsim, tiek ir gausim.

-  O kuo mums kasti? -  paklausiau aš.

Mama pasiteiravo šviesiaplaukio sargybinio. Tas koja paspy

rė ant žemės gulintį susuktą brezentą. Mama išvyniojo jį ir rado 

kelis surūdijusius rankinius kastuvėlius -  tokius naudodavau 

savo darželyje sodindama gėles. Visi buvo be rankenų.

Mama dar kažką pasakė sargybiniui, bet sulaukė tiktai pikto: 

„Davai!“, o koja paspirti kastuvėliai atsimušė mums į blauzdas.

-  Leiskit man, -  suniurzgė pikčiurna moteriškė. -  Aš čia daug 

nesistaipysiu. Noriu valgyt, ir mano mergaitės alkanos! -  Ji at

siklaupė, tada pasilenkusi ėmėsi mažyčiu kastuvėliu draskyti 

žemę. Mes visos pasekėme jos pavyzdžiu. Sargybinis prisėdo po 

medžiu ir rūkydamas cigaretes žiūrėjo į mus.

-  O kurgi tos bulvės ir burokai? -  paklausiau mamos.

-  Na, jie, matyt, mane baudžia, -  atsakė ji.

-  Baudžia tave? -  nustebo ponia Rimienė. Mama šnibžtelėjo 

jai į ausį, kad vadas jai siūlęs jam dirbti.
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-  Elena, betgi tau gal būtų buvę lengviau, -  šūktelėjo ponia 

Rimienė. -  Ir, ko gero, papildomą maisto davinį gautum!

-  Sąžinės graužimo maisto daviniu nenumalšinsi, -  atšovė 

mama. -  Tik pagalvok, ko jie iš manęs būtų pareikalavę toje savo 

kontoroje! Pagalvok, kas būtų nutikę kitiems! Nenoriu prisiimti 

tokios nuodėmės. Verčiau vargsiu lygiai su visais.

-  Man moteriškė mūsų trobelėje sakė, kad už penkių kilome

trų yra miestelis. Ten yra parduotuvė, paštas ir mokykla, -  tarė 

ponia Rimienė.

-  Gal mums pavyks tenai nueiti, -  atsiduso mama, -  ir iš

siųsti laiškus. Gal kas nors ką nors žino apie mūsų vyrus...

-  Atsargiai, Elena! Mūsų laiškai gali sukelti pavojų likusiems 

namie, -  įspėjo ponia Rimienė. -  Niekad nieko nerašyk!

Nudelbiau akis žemėn. Aš juk viską užrašinėjau ir jau turėjau 

kelis lapus primarginusi piešinių ir aprašymų!

-  Ne, -  šnibžtelėjo mama. Paskui, dėbtelėjusi į pikčiurną mo

teriškę, kuri atkakliai gremžė žemę kastuvėliu, pasilenkė arčiau 

prie ponios Rimienės ir pridūrė: -  Aš turiu tarpininką.

Ką mama turėjo omenyje sakydama, kad turinti tarpininką? 

Kas tas jos tarpininkas? Juk vyksta karas, Lietuvoje dabar -  vo

kiečiai. Ką daro Hitleris? Kažin, kas nutiko mūsų namui ir vis

kam, ką ten palikome? Ir kuriems galams rausiame šitą kvailą 

duobę?

-  Gerai, kad bent jau jūsų trobelės šeimininkė su jumis kal

basi, -  atsiduso mama. -  Mūsiškė -  tikra ragana: net puolė tą

syti Liną už plaukų!

-  Kaimiečiai neapsidžiaugė, mus pamatę, -  paaiškino ponia 

Rimienė. -  Nors žinojo, kad būsim atvežti. Kiek supratau, prieš 

keletą dienų gretimame kaime išlaipino kelis sunkvežimius 

estų.
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Mamos kastuvėlis sustingo ore.

-  Estų?

-  Taip, -  pašnibždom paaiškino ponia Rimienė. -  Iš Estijos ir 

Latvijos irgi išvežė žmones.

Mama atsiduso.

-  To aš ir bijojau. Visiška bebprotybė! Kažin, kiek iš viso jie 

ketina išvežti?

-  Šimtai tūkstančių susidarys, Elena! -  atsakė ponia Rimienė.

-  Baikit pliurpusios ir imkitės darbo! -  suniurzgė pikčiurna 

moteriškė. -  Aš noriu valgyt!
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Kai išrausėme daugiau nei metro gylio duobę, atvažiavo 

sunkvežimis ir gavome nedidelį kibirą vandens. Sargybi

nis leido mums atsipūsti. Mano rankas buvo nusėjusios sutrū

kinėjusios pūslės. Visų mūsų pirštai pajuodo nuo purvo. Mums 

nedavė nei puodelio, nei kokio kaušo. Visos paeiliui klaupėmės 

prie kibiro ir prisikišusios lakėme iš jo nelyginant šunys, o švie

siaplaukis sargybinis tuo tarpu tingiai sriūbčiojo iš talpios ger

tuvės. Vanduo atsidavė žuvim, bet man buvo nė motais. Kelius 

buvau nusitrynusi beveik ligi kraujo, o nugarą gėlė nuo klūpėji

mo ištisas valandas.

Duobę mes rausėme nedidelėje miško apsuptoje laukymėje. 

Mama pasiprašė leidimo nueiti savo reikalo ir tada nusitempė 

mane bei ponią Rimienę sykiu į tankmę. Pasikaišiusios apie lie

menį sukneles, mes pritūpėme nusilengvinti.

Tupėdamos žiūrėjome viena į kitą.

-  Elena, gal būtum tokia maloni ir paduotum man talko? -  

šyptelėjo ponia Rimienė, šluostydamasi lapu.

Visos prapliupome kvatoti. Taip ratu tupėdamos, apsikabi

nusios sau kelius, atrodėme baisiai juokingai. Ir iš tikrųjų juokė-
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mės. Mama taip linksmai kvatojo, kad net jos garbanos išsitaršė 

ir išsprūdo iš po skarelės, kurią buvo apsirišusi apie galvą.

-  Gerai, kad bent nepraradom humoro jausmo, -  tarė mama, 

kai iš juoko jai net ašaros ištryško. -  Šito jie neįstengs iš mūsų 

atimti, tiesa?

Mes kvatojom iki užsimiršimo. Žibintų liepsnos krūpčiojo tam

soje. Joanos brolis akordeonu grojo kažkokią smagią dainelę. Mano 

dėdė, gerokai sriūbtelėjęs gervuogių trauktinės, užpakaliniame na

melio kieme ėmė trypti kažką panašaus į polkutę, mėgdžiodamas 

mūsų mamas. Jis vaizdavo laikąs pasikėlęs sijoną ir plaikstėsi iš 

vieno šono į kitą.

-  Eime, -  griebdama už rankos, šnipštelėjo man Joana, -  pasi

vaikščiosimi

Mudvi susikabinome už parankių ir pro tamsoje skendinčius na

melius patraukėme link paplūdimio. Į mano basutes pribiro smėlio. 

Pasiekusios jūrą, sustojome ant kranto, o vanduo tingiai teliūškavo 

mums po kojų. Baltija nuostabiai žaižaravo mėnulio nušviesta.

-  Pažiūrėk į tą mėnesienos taką, -  atsiduso Joana. -  Jis tarsi kur 

mus veda ar vilioja...

-  Taip ir yra. Jis mus kviečia, -  atsakiau, dėdamasi į galvą, kaip 

žaidžia šviesa ir šešėliai, kad galėčiau paskui nutapyti. Tada nusi- 

spyriau basutes. -  Eime!

-  Aš neturiu maudymosi kostiumo, -  ėmė atsikalbinėti Joana.

-  Ir aš neturiu. Tai kas?

-  Kaip tai kas? Lina, negi maudysimės nuogos? -  pasibaisėjo ji.

-  O kas sakė, kad nuogos? -  atšoviau ir su visa suknele įbridau į 

juodą jūros vandenį.
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-  Lina! Dėl Dievo, ką čia sugalvojai? -  šaukė man Joana.

Ištiesiau rankas ir ėmiau gaudyti mėnesienos atspindžius vande

nyje. Sijonas pakilo ir tingiai sūpavosi vandens paviršiuje.

-  Nagi, eikš! Oi, kaip puiku! -  šūktelėjau ir panėriau.

Joana irgi nusispyrė basutes, tada iki kulkšnių įsibrido į vandenį. 

Mėnesienoje mačiau ilgus kaštoninius jos plaukus ir aukštą stotą.

-  Ateik gi, ko lauki! Čia taip gera, -  raginau ją. Ji iš lėto, labai 

pamažu ėmė bristi gilyn. Prišokusi nutvėriau ją ir įsitempiau vande

nin. Ji sukliko, paskui nusijuokė. Joanos juoko su niekuo kitu nega

lėjai sumaišyti. Jame skambėjo tokia nevaržoma, laukinė laisvė!

-  Tu pablūdai! -juokėsi ji.

-  Kodėl pablūdau? Juk taip nuostabiai viskas atrodė, kad pano

rau irgi įsilieti į tą vaizdą! -  atsakiau.

-A r  nupieši, kaip mudvi čia pliuškenamės? -  paklausė Joana.

-  Taip, ir pavadinsiu paveikslą... „Dvi galvos, kyšančios juodu

moje", -  atsakiau, tėkštelėdama į ją vandens.

-  Man visai nesinori namo. Čia tiesiog nepakartojama, -  atsidu

so ji, teliūškuodama rankomis vandenį. -  Šššš, kažkas ateina!

-  Kur? -  aš nustebusi atsigręžiau.

-  Ten, tarp medžių, -  sušnibždėjo ji. Tarp pakrantės pušų tikrai 

sušmėžavo dvi figūros. -  Lina, ten jis! Ana tas aukštas. Tas, apie kurį 

tau pasakojau! Kurį mačiau miestelyje. Ką mums dabar daryti?

Link jūros, žiūrėdami į mus, ėjo du vaikinai.

-  Ar dar ne per vėlu maudytis? -  užkalbino mus aukštesnysis.

-Anaiptol, -  atsakiau.

-  Na jau, negi visada maudotės tamsoje? -  neatlyžo jis.

-  Maudausi, kada tik užsinoriu, -  atkirtau.

-  O kaip tavo vyresnioji sesuo? Ar ji irgi visada maudosi patamsy?

-  Gal geriau jos pačios paklausk, -  mestelėjau. Joana po vande

niu man įspyrė.
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-  Atsargiau, jei nenorit, kad kas jus nuogas pamatytų, -  vypte

lėjo jis.

-Apie ką tu? Kas čia nuoga?- pašokau ir visu ūgiu atsistojau se

kliame vandeny. Permirkusi mano suknelė prilipo prie kūno lyg išti

žusi karamelė prie popieriaus. Pasėmusi ranka vandens tėkštelėjau 

jų pusėn, norėdama abu aptaškyti.

-  Pašėlusi mergiotė! -  nusijuokė vyrukas, išsisukdamas nuo van

dens purslų.

-  Einam, -  paragino jį bičiulis. -  Pavėluosim į susirinkimą.

-  Kokį susirinkimą? Negi tokiu metu dar kas nors rengia susirin

kimus? -  nusikvatojau.

Abu vyrukai akimirką panarino galvas.

-  Mums metas. Iki, vyresnioji sese! -  aukštesnysis iš jų šūktelėjo 

Joanai, o tada abudu patraukė paplūdimiu tolyn.

-  Iki, -  tarstelėjo Joana.

Mudvi taip garsiai kvatojomės, kad pamaniau, jog tėvai tikrai 

turėtų išgirsti. Iššokusios iš vandens, čiupome basutes ir per smėlį 

nulėkėme ūksmingo tako link. Aplinkui čirpė žiogai ir kurkė varlės. 

Tamsoje Joana stvėrė mane už rankos ir privertė stabtelėti.

-  Tik nieko nesakyk tėvams, -  paliepė ji.

-  Joana, mudvi juk kiaurai peršlapusios! Jie vis tiek supras, kad 

maudėmės, -  pasakiau.

-  Ne, apie tuos vaikinus... ir ką jie kalbėjo, -  pabrėžė ji.

-  Gerai, vyresnioji sese, nesakysiu, -  vyptelėjau. Mudvi pasilei

dome tamsoje tekinos taku ir visą kelią iki namelio nepaliaudamos 

kvatojomės.

Ką Joana tada žinojo apie tuos vaikinus ir jų paslaptingą su

sirinkimą, o aš -  ne?
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Mūsų juokas jau kuris laikas buvo nutilęs.

-  Lina, mieloji, eime, -  paragino mama.

Aš nužvelgiau mūsų rausiamą duobę. O ką, jeigu kasame 

savo pačių kapą?
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Radau kažkokią lazdą ir perlaužiau ją perpus. Tada kleste

lėjau ant žemės ir sutrypto purvo plotelyje ėmiau piešti. 

Prieš grįždama prie darbo, suspėjau nupiešti mūsų namus, sodą 

ir medžius. Nykščiu įspaudžiau žemėn akmenukus, pavaizduo

dama link lauko durų vedantį grįstą takelį, o stogą sudėliojau iš 

išilgai suguldytų vytelių.

-  Mums reikia pasiruošti, -  pasakė mama. -  Žiema tikriau

siai ateis tokia, kokios dar nesame matę. Šaltis, ko gero, bus 

kraują stingdantis. O maisto neturėsim iš kur paimti.

-  Žiema? -  aš net loštelėjau iš nuostabos. -  Gal tu juokauji? 

Negi tikrai manai, kad gyvensime čia ligi žiemos? Oi, mama, 

negali būti! -  Iki žiemos dar buvo likę keli mėnesiai. Man buvo 

baisu net pagalvoti, kad teks gyventi toje lūšnoje, ištisus mėne

sius rausti žemes ir stengtis nepasipainioti po akių enkavedistų 

vadui. Dėbtelėjau į šviesiaplaukį sargybinį. Jis apžiūrinėjo, ką 

buvau nupiešusi purvyne.

-  Tikiuosi, kad ne, -  kiek pritildžiusi balsą ištarė mama. -  Bet 

ką gali žinoti! Jei nebūsime pasirengę, gausim šalti ar mirti badu, -  

toliau kalbėjo mama, o pikčiurna moteriškė įdėmiai jos klausėsi.

-  Taigi, pūgos Sibire baisios, -  linktelėjo ponia Rimienė.
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-  Neįsivaizduoju, kaip tos lūšnelės jas atlaiko, -  pridūrė 

mama.

-  Tai gal patys pasistatykim namą? -  pasiūliau. -  Galim susi

ręsti trobą iš rąstų, panašią į tą kolchozo kontorą, su krosnim ir 

kaminu. Ten visi drauge gyventume...

-  Kvaiša mergiotė! Jie neduos mums laiko ką nors sau staty

tis, o jei kokią trobą ir susiręstume, ją tikrai iš mūsų atimtų, -  

suniurzgė pikčiurna moteriškė. -  Kask verčiau nesapaliojusi!

Pradėjo lyti. Vandens lašai teškeno mums ant galvų ir pečių. 

Pravėrusios burnas juos gaudėme.

-  Kažkokia beprotybė, -  išsprūdo poniai Rimienei.

Mama kažką šūktelėjo šviesiaplaukiam sargybiniui, kurio ci

garetės galiukas švysčiojo po medžiu.

-  Jis liepia mums kasti greičiau, -  pro pliaupiančią liūtį per

davė mums jo atsakymą mama. -  Žemė dabar būsianti minkš

tesnė.

-  Šunsnukis, -  išsiplūdo ponia Rimienė.

Atsigręžusi pamačiau, kaip mano nupiešti namai skęsta purvo 

baloje. O mano piešimo lazdelę vėjas ir lietus kažkur nurideno.

Panarinau galvą ir vėl ėmiau kasti. Iš visų jėgų kapojau ma

žyčiu kastuvėliu žemę vaizduodamasi, kad tai -  enkavedistų va

das. Pirštus man surakino mėšlungis, o rankos virpėjo iš nuo

vargio. Suknelės apačia buvo perplėšta, o mano kaklas ir veidas 

spėję nusvilti ryto saulėje.

Kai lietus liovėsi, grįžome atgal į stovyklą, iki pat juosmens 

aplipusios purvu. Skrandis man spazmavo iš alkio. Ponia Rimie

nė užsivertė ant pečių brezentą, ir mes, vos vilkdamos kojas, 

nebeįstengdamos ištiesti pirštų, vis dar mėšlungiškai gniau

žiančių beveik dvylika valandų laikytus kastuvėlius, parsvyra- 

vome į kaimelį.
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Namukus priėjome iš kitos pusės. Atpažinau plikio trobelę 

su rudomis durimis ir tada jau sugebėjau parodyti mamai, kuri 

mūsiškė. Jonas viduje laukė mūsų. Visi puodai stovėjo sklidini 

vandens.

-  Pagaliau grįžot! -  apsidžiaugė jis. -  Jau bijojau, kad nebe- 

rasit trobelės.

Mama apglėbė Joną ir pabučiavo į viršugalvį.

-  Kai grįžau, dar lijo, -  paaiškino mano brolis. -  Ištempiau 

puodus laukan, kad turėtume vandens.

-  Tu gudruolis, branguti. Ar jau atsigėrei? -  paklausė mama.

-  Ligi soties, -  atsakė jis, apžiūrinėdamas apgailėtiną mano 

išvaizdą. -  Galit net išsimaudyti, jei norit.

Mes atsigėrėme iš didžiojo puodo, tada nusimazgojome ko

jas. Mama įkalbinėjo mane gerti kuo daugiau, nors man jau ti

krai nebetilpo.

Jonas sukryžiavęs kojas įsitaisė ant lentų. Priešais gulėjo pa

tiestas vienas mamos šalis. Per jo vidurį buvo padėtas gabalėlis 

duonos, o greta -  gėlytė.

Mama nužvelgė duoną ir apvytusį gėlės žiedelį.

-  Kokia čia dabar puota mūsų laukia? -  paklausė ji.

-  Už šiandienos darbą gavau maisto kuponą. Kartu su tom 

dviem moteriškėm siuvau batus, -  šypsodamasis paaiškino Jo

nas. -  Judvi alkanos? Atrodot baisiai išvargusios.

-  Mirštu iš bado, -  atsakiau, nenuleisdama akių nuo to vieni

šo duonos gabalėlio. Jei Jonas gavo duonos, po stogu siūdamas 
batus, tai mums tikrai turėtų priklausyti visas kalakutas, -  top

telėjo man.
-  Kiekvienam iš mūsų už darbą priklauso po tris šimtus gra

mų duonos, -  aiškino toliau Jonas. -  Turit pasiimti maisto ku

ponus kolchozo kontoroj.

-  Ir tai... viskas? -  nustebo mama.
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Jonas linktelėjo.

Trys šimtai gramų sausos duonos. Negalėjau patikėti savo 

ausimis. Tik toks atlygis už daugybę valandų sekinančio kasi

mo! Jie numarins mus badu, o tada veikiausiai suvers į tas pa

čias duobes, kurias kasame.

-  Bet juk tiek -  per mažai! -  šūktelėjau.

-  Prasimanysim dar ką nors, -  patikino mama.

Laimė, mums atėjus, vado kontoroje nebuvo. Niekas mūsų 

nevertė nei maldauti, nei šokti, kad gautume savo kuponus. 

Sykiu su kitais darbininkais patraukėme į gretimą pastatą. Ten 

mums atsvėrė ir padalijo duoną. Visą dienos davinį beveik galė

jau apimti sauja. Grįždamos atgal, pamatėme už vienos trobelės 

kampo užsiglaudusią panelę Grybaitę. Ji pamojo mums prieiti. 

Jos rankos ir suknelė irgi buvo purvinos. Ji kiaurą dieną triū

sė burokų laukuose. Pamačius mus, jai net veidas persikreipė iš 
pasibaisėjimo.

-  Ką jie jums daro?

-  Verčia rausti duobę, -  braukdama sau nuo veido purvu ap

lipusius plaukus, atsakė mama. -  Per lietų, -  pridūrė.

-  Greičiau! -  šnibžtelėjo panelė Grybaitė, tempdama mus 

artyn. Jos rankos drebėjo. -  Man gali gerokai kliūti už tai, kad 

taip rizikuoju dėl jūsų. Tikiuosi, kad suprantate! -  Ji kyštelėjo 

ranką sau už liemenėlės ir, ištraukusi keletą nedidelių burokė

lių, įbruko juos mamai. Paskui pasikėlė suknelę ir iš po apatinių 

ištraukė dar porą. -  O dabar eikit, greičiau! -  paragino ji. Išgir

dau trobelėje sau už nugaros kažką rėkaujant plikį.

Paknopstom parlėkėme atgal į savo lūšnelę nekantraudamos 

kuo greičiau pradėti puotą. Buvau tokia alkana, kad nė neprisi

miniau, jog nemėgstu burokų. Man netgi buvo nė motais, kad 

juos kažkas parnešė užkištus už prakaituotų apatinių.



Lina, įsidėk šitą kišenėn ir nunešk ponui Stalui, -  duoda

ma man burokėlį, paliepė mama.

Plikiui! Ne, negaliu. Aš tiesiog nebepajėgiu...

-  Mama, aš tokia pavargusi, -  sudejavau, išsitiesdama ant 

plikų lentų ir glausdamasi prie jų skruostu.

-  Parnešiau mums šiaudų guoliui, -  paskelbė Jonas. -  Mo

terys man parodė, kur jų rasti. Ryt partempsiu dar, -  paža

dėjo jis.

-  Lina, paskubėk, kol visai nesutemo. Perduok jį ponui Sta

lui, -  pakartojo paliepimą mama, drauge su Jonu dėliodama 

šiaudus.

Nuėjau į plikio trobelę. Didžiumą vietos jos viduje užėmė 

moteriškė su dviem klykiančiais kūdikiais. Ponas Stalas susirie

tęs kiūtojo kampe, o lūžusi jo koja buvo įtverta lentgaliu.

-  Kur tu taip ilgai gaišai? -  suniurzgė jis. -  Badu mane nu- 

marint norit? Gal su enkavedistais susimokė t? Kokia kankynė! 

Kiaurą parą jie klykia. Jau geriau tas supuvęs vaikas nei šitie!

Numečiau burokėlį jam į skreitą ir apsigręžiau eiti.

-  Kas tavo rankoms? -  paklausė jis. -  Ko taip bjauriai atrodo?

-  Dirbau kiaurą dieną, -  atšoviau. -  Priešingai nei tamsta!
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-  O ką jie verčia jus daryti? -  pasiteiravo jis.

-  Duobes kasti, -  pasakiau.

-  Kasti, sakai? -  nutęsė jis. -  Keista, o aš maniau, kad jie bus 

prisivilioję tavo motiną...

-  Ką čia pliurpiat? -  pyktelėjau.

-  Tavo mama -  protinga moteris. Mokėsi Maskvoje. Tie pra

keikti sovietai viską apie mus žino. Ir apie mūsų šeimas... Nėr 

ko tikėtis, kad tuo nepasinaudos.

Prisiminiau tėtį.

-  Man reikia perduoti žinutę tėčiui, kad jis žinotų, kaip mus 

rasti.

-  Rasti jus? Gal kuoktelėjai? -  nusišaipė plikis.

-  Taip, jis mus ras. Jis tikrai sugebės mus rasti. Jūs nepažįs

tat mano tėvo, -  atkirtau.

Plikis valandėlę nudūrė akis.

-  Juk nepažįstat, tiesa?

-  Ar tie sargybiniai dar prie tavęs su mama neprilindo? -  pa

klausė jis. Nieko nesuprasdama spoksojau į jį. -  Sakau, ar jums 

į tarpkojį dar neįlindo?

Iš pasišlykštėjimo net sušnarpščiau. Daugiau nebepajėgiau 

tverti. Palikusi jį išdrožiau iš trobelės.

-  Labas!

Atsigręžiau pažiūrėti, kas čia. Pasienyje rymojo Andrius.

-  Sveikas, -  atsakiau, žiūrėdama į jį.

-  Atrodai siaubingai, -  pareiškė jis.

Buvau tokia pervargusi, kad nė nepajėgiau kaip nors gudriai 

atsikirsti. Tik linktelėjau.

-  Ką jus verčia daryti?

-  Duobes kasam, -  atsakiau. -  O Jonas kiaurą dieną siuvo 

batus.
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-  Aš kertu medžius miške, -  pasakė Andrius. Buvo purvinas, 

bet neatrodė, kad sargybiniai būtų jam ką padarę. Jo veidas ir 

rankos buvo įdegę saulėje, tad akys atrodė dar mėlynesnės. Iš- 

pešiau sau iš plaukų purvo gniužulą.

-  Kurioj lūšnelėj gyveni? -  paklausiau.

-  Ten, toliau, -  nutęsė jis, neaiškiai mostelėdamas ranka. -  

O jūs kasat su tuo šviesiu enkavedistu?

-  Su juo? Gal juokauji? Jis nekasa, -  atsakiau. -  Tik stypso 

netoliese, rūko ir rėkia ant mūsų.

-  Jis vardu Kreckis, -  tarė Andrius. -  O vado pavardė Koma- 

rovas. Pabandysiu dar ką nors išsiaiškinti.

-  Iš kur tu gauni žinių? Gal ką girdėjai apie vyrus? -  paklau

siau, turėdama omenyje tėtį. Andrius papurtė galvą.

-  Sako, kad kažkur netoliese yra miestelis, o ten -  paštas, -  

pasakiau. -  Ar nieko negirdėjai? Norėčiau pasiųsti laišką pus

seserei.

-  Sovietai perskaitys viską, ką parašysi. Jie turi vertėjų. Už

tat žiūrėk, nieko neprasitark.

Nudelbiau akis prisiminusi, kad enkavedistai kalbino mamą 

jiems vertėjauti. Asmeniniai mūsų laiškai jau nebebuvo tik 

mūsų. Apie privatumą begalėjom tiktai pasvajoti. Jis netgi ne

buvo normuojamas, kaip duona ar poilsis. Svarsčiau, ar sakyti 

Andriui, kad enkavedistai įkalbinėjo mamą jiems šnipinėti.

-  Štai, imk, -  pasakė jis, tiesdamas man ranką. Kai atgniaužė 

delną, pamačiau tris cigaretes.

-  Duodi man cigarečių? -  nustebau.

-  O ką, gal manei, kad keptą antį ištrauksiu iš kišenės?

-  Ne, tik pagalvojau... Ačiū.

-  Nėr už ką. Jos -  tavo broliui ir mamai. Kaip jie laikosi?
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-  Gerai, -  linktelėjau, koja baksnodama purvo gurvuolį. -  

Kur gavai tas cigaretes? -  paklausiau.

-  Ai, šen bei ten.

-  O kaip tavo mama?

-  Gerai, -  greit atsakė jis. -  Klausyk, man jau metas. Perduok 

Jonui linkėjimų. Ir pasistenk nesušlapinti cigarečių su tom savo 

varvančiom pūslėm, -  dar pasišaipė.

Nuslinkau atgal į savo lūšnelę, vis bandydama įžiūrėti, ku

rion pusėn nuėjo Andrius. Kažin, kuri jo trobelė?

Padaviau mamai tas tris cigaretes.

-  Nuo Andriaus, -  pridūriau.

-  Kaip miela, -  apsidžiaugė mama. -  Kažin, kur jis jas gavo?

-  Matei Andrių? -  susidomėjo Jonas. -  Kaip jis?

-  Gerai. Visą dieną kirto miške medžius. Siunčia tau linkė

jimų.

Altajietė prikrypavo prie mūsų ir ištiesė ranką mamai prieš 

nosį. Juodvi trumpai persimetė keliais sakiniais, gausiai prikai

šiotais žodelių „niet“ ir lydimais pikto altajietės trepsėjimo.

-  Elena, -  rodydama sau į krūtinę, pasakė jai mama. -  Lina, 

Jonas, -  pridūrė, mostelėdama į mus.

-  Juliuška, -  pareiškė moteriškė ir vėl ištiesė mamai saują. 

Mama padavė jai cigaretę.

-  Kam atidavei jai cigaretę? -  nustebo Jonas.

-  Ji sako, kad įskaičiuos ją į nuomą, -  paaiškino mama. -  Jos 

vardas Juliuška.

-  Čia vardas ar pavardė? -  paklausiau.

-  Nežinau. Bet jei norime čia gyventi, turėtume išmokti 

žmoniškai vieni į kitus kreiptis.

Pasitiesiau ant glėbelio Jono parneštų šiaudų savo lietpaltį. 

Atsiguliau. Man nepatiko mamos žodžiai: „jei norime čia gy
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venti“, -  tarsi būtume galėję rinktis. Dar nugirdau mamą sa

kant spasibo, kas rusiškai reiškia „ačiū". Dirstelėjusi pamačiau, 

kaip jiedvi su Juliuška tuo pačiu degtuku prisidegė cigaretes. 

Mama, tarp ilgų pirštų grakščiai suspaudusi cigaretę, patraukė 

porą dūmų, o tada skubiai ją užgesino, pačiai sau normuodama 

rūkalus.

-  Lina, -  šnibžtelėjo man Jonas, -  ar Andrius normaliai at

rodė?

-  Taip, jis atrodė šauniai, -  atsakiau, prisimindama saulės 

nurudintą jo veidą.

Gulėjau lovoje ir įtempusi ausis klausiausi Pagaliau lauke pasi

girdo tylūs žingsniai. Kažkas kilstelėjo užuolaidą, ir lange pamačiau 

įdegusį Joanos veidą.

-  Eikš čionai, -  pašaukė ji. -  Pasėdėsim verandoj!

Išsliūkinau iš mudviejų miegamojo ir nuslinkau į verandą. Joana

tysojo supamojoje kėdėje ir pamažu lingavo pirmyn atgal. Aš pri

sėdau greta ant kėdės, pariečiau po savim kelius, o basas pėdas pa

slėpiau po medvilniniais savo naktiniais. Supamoji kėdė siūbuojama 

ritmingai dunksėjo, o Joana įdėmiai stebeilijosi į tamsą.

-  Na, tai kaip? -  neištvėriau.

-  Jis nuostabus, -  atsiduso ji.

-  Tikrai? -  šūktelėjau. -  Gal dar ir protingas? Tikiuosi, jis ne iš 

tų bukapročių vaikėzų, kur kiauras dienas drybso paplūdimy ir mau

kia alų?

-  Oi, ne, -  aiktelėjo ji. -  Jis -  universiteto pirmakursis. Ketina 

studijuoti inžineriją.

-  Hm... Ir merginos neturi? -  nustebau.

-  Lina, liaukis pagaliau ieškojusi kliaučių!
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-  Nieko aš neieškau. Tiktai paklausiau, -  atsakiau.

-  Vieną dieną ir tau kas nors kris į akį, Linute! O kai taip nutiks, 

nebebūsi daugiau tokia kritiška.

-  Aš ne kritiška, -  gyniausi. -  Tik noriu įsitikinti, ar ;zs tavęs 

vertas.

-  Jis turi jaunėlį brolį, -  šyptelėjo man Joana.

-  Nejaugi? -  pašaipiai suraukiau nosį.

-  Matai? Dar nė akyse jo neregėjai, o;au nusiteikei peikti!

-A š  nieko nepeikiu! Kurgi tas jo jaunėlis brolis?

-  Kitą savaitę atvažiuos čionai. Nori su juo susipažinti?

-  Nežinau, galbūt. Priklausys nuo to, koks jis, -  atsakiau.

-  O šito nesužinosi, kol nesusipažinsi, -  paerzino mane Joana.



36

Tuo metu mes miegojome. Buvau prasiplovusi pūsles ir pra

dėjusi rašyti laišką Joanai. Tik buvau tokia pavargusi, kad 

užmigau. O kai pramerkiau akis, išvydau enkavedistą, kuris 

kažką rėkdamas ir stumdydamasis varė mane lauk.

-  Mama, kas nutiko? -  klausinėjo Jonas.

-  Jie sako, kad tuoj pat turime prisistatyti į kolchozo kontorą.

-  Davai! -  subliuvo sargybinis, švysčiodamas žibintu. Kiti 

ėmė nekantrauti. Vienas išsitraukė pistoletą.

-  Da! Taip! -  šūktelėjo mama. -  Greičiau, vaikai! Judam! -  

Mes išsiritom iš savo šiaudų. Juliuška apsivertė ant kito šono ir 

atsuko mums nugarą. Dėbtelėjau į savo lagaminą ir pasidžiau

giau, kad susipratau paslėpti piešinius.

Visus kitus irgi išvarė iš trobelių. Vorele numaknojome per 

purvyną kolchozo kontoros link. Girdėjau, kaip mums už nuga

ros kažką rėkauja plikis.

Mus sugrūdo į didįjį rąstinio namo kambarį. Žilaplaukis 

ponas, kuris vis sukdavo savo laikrodį, stovėjo kampe. Mažoji 

mergytė su lėle ėmė džiugiai man mojuoti, lyg išvydusi seniai 

nematytą draugę. Ant vieno jos skruosto juodavo didžiulė mė

lynė. Mums buvo liepta tyliai laukti, kol susirinks visi.
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Medinės kambario sienos buvo nuteptos kažkokia pilka 

mase. Viename šone stovėjo didelis stalas ir juoda kėdė. Viršum 

stalo kabojo Markso, Engelso, Lenino ir Stalino portretai.

Josifas Visarionovičius Džiugašvilis. Jis pasivadino Josifu 

Stalinu, tai yra „Plieniniu žmogumi". Įsistebeilijau į jo portretą. 

Stalinas, regis, savo ruožtu dėbsojo į mane. Man pasirodė, kad 

jis net iššaukiamai kilstelėjo antakį. Žiūrėjau į vešlius jo ūsus ir 

juodas, bejausmes akis. Atrodė, kad tame portrete jis beveik šai

posi. Ar jį tyčia taip pavaizdavo? Svarsčiau, kas tie dailininkai, 

kurie tapė Staliną. Kažin, ar jie jautėsi pagerbti jo draugijoje, ar 

veikiau drebėjo iš baimės, kas nutiks, jeigu jų nupiešti portretai 

jam nepatiks? Stalino portretas kabojo kreivai.

Atsilapojo durys, ir vidun įklibikščiavo plikis su savo sulau

žyta koja.

-  Ir nė vienam iš jūsų neatėjo į galvą man padėti! -  subliu

vo jis.

Vidun, lydimas kelių enkavedistų su šautuvais, įžirgliojo 

vadas -  Komarovas. Pats paskutinis įėjo šviesiaplaukis mūsų 

sargybinis, Kreckis. Jis nešė krūvą popierių. Iš kur Andrius su

žinojo jųdviejų vardus? Apsidairiau aplinkui, ar nepamatysiu 

Andriaus ir jo mamos. Jų čia nebuvo.

Komarovas kažką pasakė. Visi atsisuko į mamą. Vadas nutilo 

ir kilstelėjo antakį, žvelgdamas į ją, o burnoje vis tebevotulioda- 

mas amžinąjį dantų krapštuką.

Mamos veidas suakmenėjo.

-  Jis sako, kad suvarė mus čia pasirašyti popierių.

-  Popierių? -  nustebo ponia Rimienė. -  Tokiu metu?

Komarovas kalbėjo toliau. Kreckis pakėlė parodyti kažkokį

spausdinimo mašinėle prirašytą lapą.

-  Mes visi turime pasirašyti tą dokumentą, -  persakė mama.
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-  O kas jame parašyta? -  sujudo žmonės.

-  Ten surašyti trys dalykai, -  nenuleisdama akių nuo Koma- 

rovo, ištarė mama. Jis kalbėjo toliau, o mama lygiagrečiai vertė 

jo kalbą susirinkusiesiems.

-  Pirmiausia, mes pasirašome, kad sutinkame stoti į šį ko

lektyvinį ūkį.

Kambaryje pasigirdo murmėjimas. Žmonės atsigręžė į vis 

dar kažką tebekalbantį vadą. Šis lyg netyčia brūkštelėjęs ranka 

kilstelėjo savo uniformos skverną, kad pamatytume prie šono 

kabantį ginklą. Visi atšlijo.

-  Antra, -  tęsė mama, -  mes pasirašome, kad sutinkame su

mokėti karo mokestį -  po du šimtus rublių nuo žmogaus, įskai

tant vaikus.

-  O iš kur mes gausim tuos du šimtus rublių? -  riktelėjo pli

kis. -  Jie gi jau pavogė viską, ką turėjome.

Kilo bruzdesys. Enkavedistas šautuvo buože ėmė belsti į sta

lą. Žmonės aprimo.

Komarovas kalbėjo toliau, o aš nenuleidau nuo jo akių. Jis žiū

rėjo tiesiai į mamą, tarsi jam būtų buvę be galo malonu asmeniš

kai jai visa tai sakyti. Mama pritilo. Jos lūpų kampučiai nusviro.

-  Na, kas dar? Koks trečiasis dalykas, Elena? -  nekantravo 

ponia Rimienė.

-  Mes pripažįstame, kad esame nusikaltėliai, -  ištarė mama 

ir vėl trumpam nutilo. -  Ir kad esame nuteisti... dvidešimt pen

keriems metams sunkiųjų darbų.

Kambaryje suskambo riksmai ir dejonės. Žmonės ėmė šaukti 

vienas per kitą. Minia prieštaraujančių siūbtelėjo pirmyn, prie 

stalo. Enkavedistai pakėlė šautuvus ir atstatė į mus. Man net 

burna atvėpo. Dvidešimt penkeri metai? Negi ištisus dvidešimt 

penkerius metus būsime čia kalinami? Vadinasi, kai mus paleis,
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būsiu vyresnė, nei mama dabar? Ištiesiau ranką, norėdama atsi

remti į Joną, bet jo nebuvo. Gulėjo paslikas man prie kojų.

Nebepajėgiau net įkvėpti. Kambarys pradėjo svyruoti ir suk

tis aplinkui. Mane pagavo visuotinės panikos sūkurys.

-  TYLOS! -  staiga sugriaudėjo vyriškas balsas. Visi atsigręžė 

ton pusėn. Pasirodė, jog tai tas žilagalvis ponas, kuris vis suk

davo savo laikrodį.

-  Nusiraminkit, -  lėtai ištarė jis. -  Nieko gero nelaimėsim, 

puldami į isteriją. Iš baimės protas aptemsta. Be to, baisiai gąs

diname vaikus.

Pažvelgiau į mažąją mergytę su lėle. Ji persigandusi kabinosi 

į savo mamos suknelę, o per mėlyne padabintą jos veiduką sru

vo ašaros.

Žilagalvis ponas kiek tylesniu balsu kalbėjo toliau:

-  Juk mes inteligentiški, orūs žmonės. Todėl mus ir išvežė. 

Tiems, kurie manęs nepažįstate, prisistatysiu. Aš esu Aleksan

dras Lukas, advokatas iš Kauno.

Minia pritilusi klausėsi. Mudvi su mama šiaip taip pakėlėme 

Joną ir pastatėme ant kojų.

Enkavedistų vadas Komarovas ėmė kažką rėkti nuo savo stalo.

-  Ponia Vilkiene, prašom paaiškinti vadui, kad aš tik noriu 

nušviesti padėtį mūsų draugams, -  ištarė ponas Lukas. Mama 

išvertė. Kreckis, jaunasis šviesiaplaukis sargybinis, graužė sau 

nykščio nagą.

-  Aš jokių popierių nepasirašysiu, -  pareiškė panelė Grybai

tė. -  Per mokytojų konferenciją mus irgi privertė pasirašyti re

gistracijos dokumentą. Ir štai, kuo tai baigėsi! Šitaip jie surinko 

visų mokytojų pavardes, kad žinotų, ką išvežti.

-  Jei nepasirašysime, mus užmuš, -  burbtelėjo pikčiurna 

moteriškė.
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-  Ne, to nebus, -  atrėmė žilagalvis ponas. -  Bent jau kol ne

ateis žiema. Juk dar tik rugpjūčio pradžia. Čia daugybė darbo. 

O mes esam geri, stiprūs darbininkai. Mes dirbam jų laukus, 

statom jiems pastatus. Jiems labiau apsimoka mus išnaudoti, 

bent jau iki žiemos.

-  Taip, jo tiesa, -  įsiterpė plikis. -  Iš pradžių jie išsunks iš 

mūsų viską, ką gali, o tik tada nugalabys. Kas nori šito sulaukti? 

Tik jau ne aš!

-  Jie gi nušovė tą mergiotę, kur pagimdė vaiką, -  suniurnėjo 

pikčiurna moteriškė.

-  Oną nušovė todėl, kad jai pasimaišė protas, -  atitarė ponas 

Lukas. -  Jos nebegalėjo suvaldyti. O mes juk nesame nevaldo

mi. Mes -  inteligentiški, protingi žmonės.

-  Vadinasi, neverta pasirašyti? -  šūktelėjo kažkas.

-  Ne. Manau, visi tvarkingai susėskim, o ponia Vilkienė jiems 

paaiškins, kad mes nepasirengę pasirašyti tų popierių.

-  Nepasirengę? -  paklausė ponia Rimienė.

-  Taip geriau, -  patvirtino mama. -  Aš irgi manau, jog kate

goriškai atsisakyti neturėtume. Ir dar privalome parodyti, kad į 

isteriją nepulsime. Susėskim trimis eilėmis.

Nelabai suvokdami, ką ketiname daryti, enkavedistai laikė 

atstatę į mus šautuvus. Visi tvarkingai susėdome trimis eilė

mis priešais stalą, po Rusijos vadų portretais. Apstulbę sar

gybiniai ėmė dėbčioti vienas į kitą. Mes ramiai sėdėjome. Jau 

buvome spėję atgauti šiek tiek savigarbos. Apglėbiau Joną per 

pečius.

-  Ponia Vilkiene, prašom paklausti vado Komarovo, kuo esa

me kaltinami, -  tarė žilaplaukis ponas. Mama išvertė. Komaro

vas prisėdo ant stalo krašto ir ėmė sūpuoti auliniu apautą koją.
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-  Jis sako, kad esame kaltinami pagal 58-ąjį Sovietų baudžia

mojo kodekso straipsnį už kontrrevoliucinę veiklą prieš Sovietų 

Sąjungą, -  išvertė mama.

-  Už tai negresia dvidešimt penkerių metų nuosprendis, -  

sumurmėjo plikis.

-  Pasakykite jiems, kad galime jiems dirbti ir dirbsime ge

rai, bet kol kas dar nesame pasirengę pasirašyti, -  tarė ponas 

Lukas.

Mama išvertė.

-  Jis sako, kad privalome pasirašyti tuoj pat.

-  Aš nesirašysiu ant popieriaus, kuriuo būčiau pasmerkta 

dvidešimt penkeriems metams, -  pareiškė panelė Grybaitė.

-  Aš irgi ne, -  pasakiau.

-  Tai ką mums daryti? -  paklausė ponia Rimienė.

-  Ramiai palauksim, kol mums leis eiti, -  atsakė ponas Lu

kas, sukdamas savo laikrodį.

Taigi likome laukti.

-  O kur Andrius? -  šnibžtelėjo Jonas.

-  Nežinau, -  atsakiau. Jau buvau nugirdusi to paties klau

siant plikį.

Sėdėjome ant grindų kolchozo kontoroje. Kas kelios minutės 

Komarovas kuriam nors tvodavo arba įspirdavo, mėgindamas 

priversti pasirašyti popierių. Nė vienas nepasidavė. Aš krūpčio- 

jau nuo kiekvieno jo žingsnio. Per sprandą ir nugarą man ritosi 

prakaito lašeliai. Stengiausi laikyti nudelbusi galvą iš baimės, 

kad Komarovas manęs nepastebėtų. Jei kas prisnūsdavo, gau

davo mušti.

Slinko valandos. Sėdėjome klusniai, tarsi mokinukai, išri

kiuoti priešais direktorių. Galų gale Komarovas kažką pasakė 

Kreckiui.
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-  Jis liepė jaunajam sargybiniui jį pakeisti, -  išvertė mama.

Komarovas žengė prie mamos, stvėrė ją už parankės ir spjovė 

jai į veidą kažką panašaus į austrę. O tada išdrožė iš kambario.

Mama greit nusibraukė nuo veido spjaudalą, nuduodama, 

tarsi jai nė motais. Bet man buvo skaudu. Norėjosi sukaupti 

visą širdyje susitvenkusį pyktį į gniutulą burnoje ir spjauti atgal 

jam į veidą.



37

S aulei tekant mums liepė grįžti prie darbo. Išvargę, tačiau 

palengvėjusia širdimi nuslinkome link savo lūšnelės. Ju- 

liuška jau buvo išėjusi. Trobelėje dvokė supuvusiais kiauši

niais. Mes atsigėrėme lietaus vandens ir sukrimtome mamos 

sutaupytą duonos kamputį. Kad ir kaip mėginau išsiplauti 

suknelę, ji tebebuvo sukietėjusi nuo purvo. O mano rankos 

atrodė tarsi kokio žvėriūkščio apgraužtos. Iš pūslių sunkėsi 

geltoni pūliai.

Kaip įmanydama bandžiau numazgoti tuos skaudulius lie

taus vandeniu. Negelbėjo. Mama patikino, kad teks laukti, kol 

susidarys nuospaudos.

-  Kask tiek, kiek įstengsi, brangioji, -  kartojo man mama. -  

Judink ranką, lyg kastum, bet kastuvėlio nespausk. Palik man 

tą darbą. -  Išėjome iš trobelės ir patraukėme į rytinę rikiuotę 

išklausyti nurodymų.

Ponia Rimienė baimės perkreiptu veidu žengė link mūsų. 

O tada ir aš pamačiau negyvėlį, kartimi perdurta krūtine pri

smeigtą prie kolchozo kontoros sienos. Jo kojos ir rankos taba

lavo suglebusios lyg skudurinės lėlės. Kraujas sunkėsi jam per 

marškinius ir varvėjo žemėn, kur jau buvo susidariusi nemaža
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dėmė. Maitėdos kapojo šviežias kulkų paliktas žaizdas negyvė

lio kūne. Vienas paukštis snapu lesė tuščią akiduobę.

-  Kas jis? -  sušnibždėjau.

Mama aiktelėjo, pastvėrė mane ir pamėgino uždengti man akis.

-  Jis parašė laišką, -  taip pat pašnibždomis atsakė ponia Ri

mienė.

Išsivadavau iš mamos ir žengiau į priekį, žiūrėdama į šalia 

kūno prismeigtą ir vėjo draikomą popieriaus skiautę. Joje kaž

kas buvo parašyta ranka ir apgraibomis nubrėžtas kažkoks brė

žinys.

-  Jis rašė partizanams, kurie kovoja už Lietuvos laisvę. 

NKVD rado tą laišką, -  pridūrė ponia Rimienė.

-  O kas jiems jį išvertė? -  pašnibždomis paklausė mama. Po

nia Rimienė gūžtelėjo.

Prisiminiau savo piešinius, ir net širdis į kulnus nusirito. 

Man pasidarė bloga, tad užspaudžiau burną ranka.

Šviesiaplaukis sargybinis, Kreckis, pamatęs įsistebeilijo į 

mane. Atrodė labai pavargęs ir piktas. Mūsų užsispyrimas ne

pasirašyti popierių paliko jį be miego. Jis daug sparčiau nei aną

kart, rėkaudamas ir stumdydamasis, nuvarė mus į laukymę.

Priėjome vakarykščiai mūsų išraustą duobę. Dabar, pažiūrė

jusi į ją, sumečiau, kad gulomis joje tilptų keturi kūnai. Kreckis 

liepė mums rausti antrą duobę greta pirmosios. Aš niekaip ne

pajėgiau išmesti sau iš galvos to negyvėlio vaizdo. Jo brėžinys 

juk tebuvo kelios negrabios linijos. Prisiminiau į lagaminą su

kištus savo piešinius -  tokius tikroviškus ir skaudžius. Žūtbūt 

turiu juos paslėpti!

Žiovaudama kapojau kastuvėliu žemę. Mama pasiūlė, kad 

greičiau bėgtų laikas, pasikalbėti apie ką nors malonaus. Tuo

met pasijustume stipresnės.
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-  Norėčiau kaip nors nusigauti į tą miestelį, -  pasakiau. -  Gal 

ten pavyktų nusipirkti valgyti ir išsiųsti laiškus.

-  Kaip mes kur nors nueisim, jei nuo ryto iki vakaro turime 

dirbti? -  suniurzgė pikčiurna moteriškė. -  O jei nedirbsime, ne

gausime valgyti.

-  Pamėginsiu pasiklausti tos moters, su kuria gyvenu, -  pa

žadėjo ponia Rimienė.

-  Būkit atsargi, su kuo nors kalbėdamasi, -  perspėjo ją 

mama. -  Juk nežinome, kuo galime pasitikėti.

Aš vėl skaudžiai pasigedau tėčio. Jis tai jau žinotų, ko galime 

klausti, o su kuo verčiau neprasidėti.

Kasėme ir kasėme, kol pagaliau atvežė vandens. Sunkveži

myje sėdėjo vadas Komarovas. Jis apėjo ir apžiūrėjo duobes. Aš 

nepajėgiau atitraukti akių nuo kibiro su vandeniu. Plaukai man 

buvo prilipę prie veido. Norėjosi tik panardinti galvą į vandenį 

ir gerti... Komarovas kažką sukomandavo. Kreckis nejaukiai su- 

mindžikavo. Komarovas pakartojo įsakymą.

Mama staiga išbalo kaip kreida.

-  Jis sako... jis liepia mums lipti į pirmąją duobę, -  gniaužy

dama suknelę, ištarė ji.

-  O kam? -  nesupratau.

Komarovas dar kažką subliuvo ir išsitraukė iš už diržo pisto

letą. Nukreipė jį į mamą. Ji skubiai šoko į pirmąją duobę. Tada 

pistoletas buvo atsuktas man į galvą. Aš irgi šokau duobėn. Ši

taip mus visas keturias suvaręs į duobę, Komarovas nusikvatojo 

ir dar kažką įsakė.

-  Turime susidėti rankas už galvų, -  persakė mama.

-  Ne, Dieve brangus!.. -  drebėdama sudejavo ponia Rimienė.

Komarovas apėjo aplinkui duobę, nužvelgė mus visas ir at

statė pistoletą. Jis privertė mus sugulti ant dugno. Sugulėme
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susiglaudusios, viena šalia kitos. Mama suspaudė man ranką. 

Pažvelgiau aukštyn. Už stambių, kampuotų enkavedisto pečių 

plytėjo skaisčiai mėlynas dangus. Komarovas dar sykį apėjo 

aplink duobę.

-  Myliu tave, Linute, -  sušnibždėjo mama.

-  Tėve mūsų, kurs esi danguje, -  pradėjo melstis ponia Ri

mienė.

POKŠT!

Jis šovė į duobę. Mums ant galvų pasipylė žemės. Ponia Ri

mienė sukliko. Komarovas liepė mums užsičiaupti. Jis nepa

liaudamas suko ratus apie duobę, panosėje murmėdamas, kad 

esame šlykščios kiaulės. Tada nei iš šio, nei iš to pradėjo kojomis 

spardyti žemes iš didžiulės krūvos atgal į duobę. Kvatodamas 

spardė vis smarkiau ir smarkiau. Žemės dribo man ant kojų, 

ant suknelės, paskui -  ir ant krūtinės. Jis spardė lyg pašėlęs, kol 

visas mus užklojo purvu, ir vis dar tebelaikė nutaikęs mums į 

veidus pistoletą. Jeigu atsisėsiu, nušaus. Jei gulėsiu, būsiu pa

laidota gyva. Užmerkiau akis. Ant manęs gulėjo didžiulis žemės 

luitas. Galų gale purvas ėmė dribti tiesiai man ant veido. 

POKŠT!

Mums ant galvų pažiro dar daugiau žemių. Komarovas žven

gė lyg pamišęs ir vis spardė mums į veidus žemes. Grumstai 

užspaudė man nosį, o kai norėdama įkvėpti pravėriau burną, 

užspringau purvu.

Girdėjau Komarovo juoką. Paskui jis užsikosėjo. Jis tai kva

tojo, tai kosėjo, niekaip negalėdamas nusiraminti, tarsi būtų 

pranokęs pats save. Kreckis kažką pasakė.

POKŠT!

Paskui stojo tyla. Mes taip ir likome gulėti, palaidotos po 

savo pačių išraustomis žemėmis. Pagaliau mano ausis pasiekė
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duslus nuvažiuojančio sunkvežimio burzgimas. Nepajėgiau at

merkti akių. Jutau, kaip mama gniaužia man ranką. Ji tebebu

vo gyva. Aš irgi spūstelėjau jai ranką. Tada mums virš galvų pa

sigirdo Kreckio balsas. Mama skubiai pašoko ir ėmė greitai žerti 

man nuo veido purvą. Ji trūktelėjo mane už rankos ir privertė 

atsisėsti. Mudvi apsikabinome, ir aš tvirtai įsikibau į ją, neno

rėdama paleisti. Ponia Rimienė atkapstė pikčiurną moteriškę. 

Toji sunkiai šnopavo, kosėjo ir spjaudėsi purvu.

-  Nieko, nieko, brangute, -  spausdama sau prie krūtinės, 

ramino mane mama. -  Jis tiktai nori mus įbauginti. Priversti 

pasirašyti tuos popierius...

Nepajėgiau pravirkti. Neįstengiau net žodžio pratarti.

-  Davai, -  tyliai paragino Kreckis. Ir ištiesė ranką.

Pažvelgiau į jo ištiestą ranką ir sudvejojau. Jis dar arčiau ją

prikišo. Nusitvėriau jam už dilbio. Jis sučiupo man už rankos. 

Atsispyriau kojomis į žemę ir leidausi jo ištraukiama iš duobės. 

Jis pastatė mane ant duobės krašto, tiesiai priešais save. Aki

mirką žiūrėjome vienas į kitą.

-  Ištraukit ir mane iš čia! -  suriko pikčiurna moteriškė. Pa

žvelgiau tolyn -  ton pusėn, kur nuriedėjo sunkvežimis. Kreckis 

nusiuntė mus kasti trečios duobės. Daugiau tą dieną niekas ne- 

bepratarė nė žodžio.



38

Kas yra? -  kai grįžome į trobelę, iškart paklausė Jonas.

-  Nieko, branguti, -  atsakė mama.

Jono akys lakstė nuo mamos veido prie manęs. Jis mėgino 

rasti atsakymą.

-  Mes tiesiog pavargusios, -  šyptelėjo mama.

-  Tiesiog pavargusios, -  pakartojau aš.

Jonas pamojo mudviem prieiti prie jo suneštų šiaudų guo

lio. Ten, pavožtos po jo kepurėle, gulėjo trys stambios bulvės. 

Jonas pridėjo pirštą mums prie lūpų perspėdamas, kad per gar

siai nedžiūgautume. Jam nesinorėjo, kad Juliuška atimtų mūsų 

bulves už nuomą.

-  Iš kur jas gavai? -  sušnibždėjau.

-  Ačiū, mielasis! -  nudžiugo mama. -  Ir, man regis, kaip sy

kis dar turime pakankamai vandens. Išeis puiki bulvienė!

Mama čiupo iš lagamino savo paltą.

-  Tuoj grįšiu!

-  Kur eini? -  paklausiau jos.

-  Nunešiu valgyti ponui Stalui, -  atsakė ji.

Prisiminusi tą negyvėlį, prismeigtą prie kolchozo kontoros 

sienos, baimingai patikrinau savo lagaminą. Mano piešiniai te
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begulėjo neliesti. Pamušalas lagamino dugne buvo pritvirtintas 

spaustukais. Paeiliui išplėšiau visus piešinius ir prirašytus lapus 

iš savo bloknoto, sukišau po pamušalu ir vėl užsegiau spaustu

kus. Verčiau paslėpti savo pranešimus tėčiui, kol rasiu, kaip jam 

ką nors išsiųsti.

Padėjau Jonui užkaisti vandenį. Staiga man toptelėjo viena 

mintis. Panelė Grybaitė šiandien neparnešė mums burokų. Nė 

vienos bulvės mama irgi nepaėmė. Tai ką gi ji nunešė plikiui 

valgyti?

Nuslinkau tarp lūšnelių ir mikliai užsiglaudžiau už kampo, 

kad manęs niekas nepamatytų. Priešais plikio trobelę mama 

šnekučiavosi su Andrium. Savo palto ji nebeturėjo. Negirdėjau, 

apie ką jiedu kalbasi. Andrius atrodė susirūpinęs. Jis atsargiai 

padavė mamai kažkokį ryšulį. Ji paėmė ir paplekšnojo jam per 

petį. Andrius pasisuko eiti. Aš nėriau už trobelės. Mamai praė

jus, dirstelėjau iš už kampo ir nusekiau paskui jį.

Andrius nuėjo pro trobeles. Laikiausi gerokai atstu nuo jo, 

stengdamasi tik nepamesti iš akių, kur jis eina. Priėjęs stovyklos 

pakraštį, jis žingsniavo toliau -  ten, kur stovėjo didelis rąstinis 

namas su langais. Tada stabtelėjo ir apsidairė. Aš greit užlindau 

už trobelės kampo. Kiek mačiau, Andrius užėjo į didįjį pastatą 

pro užpakalines duris. Prislinkau arčiau ir pasislėpiau už krūmo.

Prisimerkusi pamėginau ką nors įžiūrėti pro langą. Aplinkui 

stalą sėdėjo keletas enkavedistų. Dirstelėjau anapus pastato. Ne, 

Andrius juk negalėjo užeiti į NKVD būstinę! Jau norėjau sekti 

paskui jį toliau. Bet staiga pamačiau ją. Pro langą išvydau po

nią Arvydienę, nešiną padėklu su taurėmis. Jos plaukai atrodė 

švarūs ir gražiai sušukuoti. Drabužiai -  išlyginti. Ji netgi buvo 

pasidažiusi. Šypsodamasi ji apdalijo enkavedistus gėrimais.

Andrius su savo motina tarnavo sovietams!



39

Tą vakarą nebeįstengiau net gardžiuotis bulviene. Galvoje 

man sukosi tiktai Andrius. Kaipgi jis galėjo šitaip pasielgti? 
Kaip galėjo su jais susidėti? Negi jis gyvena tame pastate? Prisi

miniau, kaip tądien gulėjau toje duobėje, o Andrius tvarsėsi lo

voje -  sovietų lovoje! Piktai pasimuisčiau ant šiurkščių šiaudų, 
stebeilydamasi į apmūsijusias lubas.

-  Kaip manai, mama, ar šiąnakt jie leis mums pamiegoti? 

Ar vėl varys į kontorą ir vers rašytis tuos popierius? -  garsiai 

svarstė Jonas.

-  Nežinau, -  atsiduso mama. Paskui pažvelgė į mane. -  An

drius davė man tos gardžios duonutės, kur valgėme su sriuba. 
Jis labai drąsus, kad taip rizikuoja dėl mūsų.

-  O, taip, jis tikras narsuolis, kurgi ne!

-  Kodėl taip kalbi? -  nustebo Jonas. -  Jis išties drąsus. Be

veik kasdien atneša mums ko nors valgyti.

-  Jis ir pats, regis, visai neblogai maitinasi, tiesa? Atrodo, 

net svorio priaugo, -  nusišaipiau.

-  Na, ir ačiū Dievui, -  atkirto mama. -  Reikia tik džiaugtis, 
kad ne visi taip stokoja maisto, kaip mes.

-  Taip, aš labai džiaugiuosi, kad enkavedistai nebadauja! Jei 

būtų alkani, juk neturėtų jėgų mūsų gyvų užkasinėti! -  sušukau.
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-  Ką? -  nustėro Jonas.

Juliuška piktai suriko mums nutilti.

-  Ša, Lina. Pasimelskim ir padėkokim Dievui už tą nuostabią 

vakarienę šiandien. Ir paprašykime jo malonės, kad tėvelis lai

kytųsi taip pat gerai.

Mes ramiai išmiegojome kiaurą naktį. Kitą rytą Kreckis pra

nešė mamai, kad tądien drauge su kitomis moterimis eisime 

dirbti į laukus. Aš baisiai apsidžiaugiau. Pasilenkusios kaup

tukais be kotų purenome ilgas žaliuojančių cukrinių runkelių 

vagas. Panelė Grybaitė nurodinėjo, kokiu spartumu turime 

dirbti. Ji pasakė, kad pačią pirmą dieną kažkuri darbininkė at

sirėmė ant kauptuko koto, norėdama nusibraukti nuo kaktos 

prakaitą. Sovietai tada privertė visas nupjauti kauptukų ran

kenas. Supratau, kaip nelengva turėjo būti panelei Grybaitei 

pavogti mums tų burokėlių. Mus nuolat stebėjo ginkluoti sar

gybiniai. Ir nors jiems, regis, kur kas labiau rūpėjo parūkyti ir 

paplepėti tarpusavyje, nepastebėtai įsimesti už ančio burokėlį 

anaiptol nebuvo paprasta. Be to, jis styrotų tarsi kokia papil

doma atauga.

Tą vakarą nieku gyvu nesutikau nešti ponui Stalui valgyti. 

Pasakiau mamai, kad visai nebepavelku kojų. Nebūčiau ištvė

rusi, jei būtų tekę susidurti su Andrium. Jis juk -  išdavikas! Jis 

tunka iš sovietų gero, klusniai misdamas iš rankos, kuri kasdien 

be atvangos mus visus smaugia!

-  Aš nunešiu ponui Stalui valgyti, -  po kelių dienų pasišovė 

Jonas.

-  Eik drauge, Lina, -  paliepė man mama. -  Nenoriu leisti 

jo vieno.

Drauge su Jonu patraukiau prie plikio trobelės. Andrius jau 

laukė prie durų.
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-  Labas! -  pasisveikino jis. Nieko neatsakiusi, palikau Joną 

lauke ir nuėjau vidun atiduoti ponui Stalui jo burokėlių. Radau 

jį jau stovintį.

-  O, čia tu! Kur buvai dingusi? -  paklausė jis, ramstydamasis 

į sieną. Pastebėjau, kad mamos paltas sukištas tarp šiaudų jo 

guolyje.
-  Ką, nebesitikėjot, kad aš dar gyva? -  nusišaipiau, duodama 

jam burokėlius.

-  Ko tokia surūgusi? -  nustebo plikis.

-  Negi tik jums galima būti piktam? Gal man jau bloga nuo 

viso šito? Nuo to, kaip enkavedistai mus uja!

-  Še tai tau! Jiems nė motais tie mūsų parašai, -  pareiškė 

plikis. -  Negi tikrai manai, jog tam, kad šitaip su mumis elgtųsi, 

jiems reikia raštiško mūsų sutikimo? Stalinas tiesiog nori mus 

palaužti. Argi neaišku? Jis supranta, kad jei pasirašysime tuos 

kvailus popierius, tai pasiduosime, ir jis bus mus įveikęs.

-  Iš kur jūs žinote? -  nustebau.

Bet jis tik mostelėjo ranka.

-  Pyktis tau netinka, -  pasakė. -  O dabar eik!

Išėjau iš trobelės.
-  Eime, Jonai!

-  Palauk, -  prisiglaudęs prie manęs, sušnibždėjo brolis. -  Jis 

atnešė mums dešros!

Aš tylėdama sukryžiavau ant krūtinės rankas.

-  Matyt, ji nepakenčia kitų gerumo, -  šyptelėjo Andrius.

-  Ne, aš nepakenčiu visai ko kito. Iš kur gavai tos dešros? -  

paklausiau.
Andrius nustebęs įsistebeilijo į mane.

-  Jonai, gal gali valandėlei palikti mus vienus? -  tarė jis.

-  Ne, jis mūsų nepaliks. Mama nenori, kad jis vaikščiotų vie

nas. Tiktai todėl aš ir atėjau drauge, -  pasakiau.
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-  Nieko man nenutiks, -  burbtelėjo Jonas ir apsisukęs pa

traukė šalin.

-  Tai štai kuo tu dabar maitiniesi? -  mestelėjau Andriui. -  

Sovietine dešra?

-  Kai tik pavyksta gauti, -  atsakė jis. Tada išsitraukė cigaretę 

ir prisidegė. Atrodė sustiprėjęs, rankos -  raumeningesnės. Jis 

giliai įtraukė oro ir išpūtė mums virš galvų dūmus.

-  Cigarečių irgi gauni, -  pastebėjau. -  Ar tam sovietų name 

lovos minkštos?

-  Tu nieko nežinai, -  atsakė jis.

-  Tikrai? Na, tu neatrodai nei peralkęs, nei išsekęs. Tavęs 

niekas nevarė vidury nakties į kolchozo kontorą ir nevertė pasi

rašyti nuosprendžio dvidešimt penkeriems metams. Na, tai ar 

viską praneši jiems, apie ką mes kalbamės?

-  Tu manai, kad aš šnipinėju?

-  Komarovas siūlė mano mamai šnipinėti kitus ir viską jam 

pranešinėti. Bet ji atsisakė.

-  Tu pati nesupranti, ką šneki, -  atsakė Andrius, o jo veidą 

pamažėl užliejo raudonis.

-  Tikrai? Aš nesuprantu?

-  Ne, tu ničnieko nežinai, -  pridūrė jis.

-  Kažkaip nematau tavo mamos, triūsiančios purvyne...

-  Ne, -  sušvokštė Andrius, vos per kelis centimetrus prisiki

šęs man prie veido. -  O žinai kodėl? -  Jo smilkinyje sutvinksėjo 

gysla. Jutau sau ant kaktos jo alsavimą.

-  Taip, nes...

-  Nes jie grasino mane nušauti, jeigu ji su jais nemiegos. 

O jeigu ji kartais jiems nusibostų, jie vis dar gali sumanyti mane 

nušauti. Kažin, kaip tu jaustumeisi, Lina, jei tavo mamai tektų 

pasidaryti prostitute, kad išgelbėtų tau gyvybę?
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Man net žiauna atvipo. O Andrius toliau bėrė:

-  Kaip manai, kaip jaustųsi mano tėvas, jeigu sužinotų? Ir ką 

jaučia mama, gulėdama su savo vyro žudikais? Ne, tavo motina 

atsisakė jiems vertėjauti, bet kaip manai, kam ji ryžtųsi, jeigu jie 

pagrasintų perpjauti gerklę tavo broliukui?

-Andriau, aš...

-  Ne, tu nieko nesupranti! Tu neįsivaizduoji, kaip nekenčiu 

savęs, kad mamai teko šitai ištverti, ir kad kasdien svarstau, ar 

ne verčiau būtų baigti savo gyvenimą, kad ją išvaduočiau! Ta

čiau mudu su mama išnaudojame savo nelaimę, gelbėdami nuo 

mirties kitus. Bet juk tu to nesuprasi, teisybė? Tu juk tokia sa

vanaudė ir savimyla! Ak, vargšelė, tau teko kiaurą dieną rausti 

žemes!.. Išpaikinta mergiotė!

Sulig tais žodžiais jis apsisuko ir nuėjo.
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Šiurkštūs šiaudai brūžavo man veidą. Jonas jau seniausiai 

ramiai miegojo. Kaskart jam iškvepiant pasigirsdavo tylus 

švilpimas. O aš neramiai varčiausi nuo vieno šono ant kito.

-  Jis tikrai stengiasi, Lina, -  ištarė man mama.

-  Jis miega, -  atsakiau.

-  Aš apie Andrių. Jis visaip bando prie tavęs prieiti, bet tu nė 

už ką jo neprisileidi. Žinai, vyrams toli gražu ne visada pavyksta 

būti galantiškiems.

-  Mama, tu nesupranti, -  burbtelėjau.

Ji tarsi nenugirdusi kalbėjo toliau:

-  Matau, kokia tu nusiminusi. Jonas sakė, kad piktai kalbė

jai su Andrium. Tai neteisinga. Kartais vyrai baisiai nerangiai 

rodo savo švelnumą. Tačiau toks negrabus švelnumas kur kas 

nuoširdesnis nei visi tie šaunūs žygiai ir poelgiai, apie kuriuos 

rašoma knygose. Tavo tėvas irgi buvo baisiai nerangus.

Mano skruostu nusirito ašara.

Mama tamsoje tyliai nusijuokė.

-  Jis sako, kad užbūriau jį nuo pat pirmos akimirkos, kai mane 

pamatė. Bet ar žinai, kas iš tikrųjų tąsyk nutiko? Jis bandė mane 

kalbinti ir išdribo iš medžio! Iškrito iš ąžuolo ir susilaužė ranką.
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-  Mama, čia nieko bendro, -  bandžiau įsiterpti.

-  Kostas, -  atsiduso ji. -  Jis buvo toks kerėpla, bet koks 

nuoširdus! Kartais negrabumas būna tiesiog žavingas. Žmo

gus kaip įmanydamas bando parodyti savo meilę ir karštus 

jausmus, bet viskas baigiasi vien kvailais nesusipratimais. Ar 

suvoki, apie ką aš?

-  Mmm, hmm, -  suniurzgiau, rydama ašaras.

-  Geri vyrai dažniausiai būna praktiški, o ne žavūs, -  pri

dūrė mama. -  O Andriui kažkaip pavyksta būti ir vienokiam, 

ir kitokiam.

Niekaip negalėjau užmigti. Kaskart, vos tik sudėdavau bluostą, 

priešais išvysdavau jį: jis merkia man akį, o dailus jo veidas lenkiasi 

prie manęs. Aš net užuodžiau jo plaukų kvapą...

-  Tu nemiegi? -  sušnibždėjau.

Joana apsivertė ant kito šono.

-  Ne, kai toks karštis, miegas neima, -  atsakė ji.

-  Man net galva sukasi. Jis toks... toks gražus, -  prisipažinau.

Ji sukikeno, pasikišdama rankas po pagalve.

-  Ir šoka dargi geriau nei jo vyresnysis brolis!

-  Kaip mudu atrodėm iš šalies? -  paklausiau jos.

- Atrodė, kad judviem labai gera drauge, -  atsakė Joana. -  Kiek

vienas būtų pasakęs tą patį.

-  Negaliu, kaip noriu kuo greičiau rytoj vėl jį pamatyti, -  atsidu

sau. -  Jis tiesiog tobulas.

Rytojaus dieną popiet mudvi parlėkėme į namelį susišukuoti 

plaukų. O išbėgdama taip skubėjau, kad ko neparmušiau Jono.

-  Kur judvi susiruošėt? -  paklausė jis.

-  Pasivaikščioti, -  šūktelėjau, dumdama paskui Joaną.
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Ėjau taip sparčiai, kaip tik begalėjau -  tik nebėgau. Stengiausi 

nesuglamžyti piešinio, kurį susuktą nešiausi rankoje. Naktį, nepa

jėgdama užmigti, nusprendžiau jį nupiešti. Portretas išėjo toks pui

kus, /cad Joana pasiūlė jam padovanoti. Dar patikino, kad jis tikrai 

susižavėsiąs mano talentu.

Jo brolis išsiskubino į gatvę pasitikti Joanos.

-  Labas, nepažįstamoji! -  pasisveikino, šypsodamasis jai.

-  Labas! -  atsakė Joana.

-  Sveika, Lina! Ką čia turi? -  paklausė jis, rodydamas į popie

riaus ritinėlį, kurį laikiau rankoje.

Joana dirstelėjo netoliese stovinčios ledainės link. Aš žengiau 

pirmyn, ketindama jį surasti.

-  Lina, -  tarstelėjo Joana, tiesdama ranką ir mėgindama mane 

sulaikyti.

Bet nesuspėjo. Aš jį pamačiau. Mano princas laikė apkabinęs ru

daplaukę merginą. Jiedu meiliai sau burkavo ir juokėsi, dviese laižy

dami tą pačią ledų porciją. Manyje kažkas tarsi apsivertė.

-  Aš kai ką pamiršau, -  ištariau, traukdamasi atatupsta. Pra

kaituota ranka smarkiai sugniaužiau ir suglamžiau portretą. -  Tuoj 

grįšiu...

- A š - s u  tavim, -  pasakė Joana.

-  Ne, nereikia, viskas gerai, -  gyniausi, širdyje vildamasi, kad 

karščio dėmės, išpylusios man kaklą, gal dar nespėjo išryškėti. Iš 

paskutiniųjų mėginau išspausti šypseną. Bet mano lūpų kampučiai 

virpėjo. Apsisukau ir patraukiau šalin, stengdamasi neišsiduoti ir 

likti rami, kol dingsiu jiems iš akių.

Kad ir kaip kietai sukandau žandikaulius, ašaros iš akių vis vien 

paplūdo. Stabtelėjau ir atsirėmiau į šiukšlių dėžę gatvėje.

-  Lina! -  Joana mane pasivijo. -  Kaip tu?
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Aš tik pamuisčiau galvą. Tada išvyniojau suglamžytą portretą -  į 

mane žvelgė dailus jo veidas. Suplėšiau portretą į skutelius ir palei

dau pavėjui. Vėjo gūsis pagavęs nunešė juos gatve. Bernai yra idio

tai. Visi jie -  idiotai!
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Artinosi ruduo. Enkavedistai vis žiauriau mus smaugė. Jei 

bent kluptelėdavome, iškart sumažindavo maisto davinį. 

Mano žastą mama dabar jau galėjo apimti nykščiu ir didžiuoju 

pirštu. Ašarų nebeturėjau. Nors kartais norėdavosi verkti, bet 

akys tiktai sausai degdavo ir perštėdavo.

Sunku buvo įsivaizduoti, kad kažkur Europoje siautėja karas. 

Čia mes kariavome savą karą laukdami, kada NKVD išsirinks ei

linę auką ir sugrūs mus į eilinę duobę. Jie smaginosi mušdami ir 

spardydami mus, kai dirbdavome laukuose. Vieną rytą užklupo 

tokį senuką graužiant buroką. Sargybinis replėmis išlupo jam 

priekinius dantis. Ir privertė mus visus žiūrėti. Kas antrą nak

tį mus žadindavo ir vertė pasirašyti sau nuosprendį dvidešimt 

penkeriems metams. Įpratome sėdėti priešais Komarovo stalą 

ir miegoti atmerktomis akimis. Įsigudrindavau netgi sėdėdama 

priešais enkavedistus nuo jų pasprukti.

Mano dailės mokytoja buvo sakiusi, kad jeigu giliai kvėpuosi 

ir ką nors vaizduosiesi, tai gali ten atsidurti. Gali matyti, net 

jausti tą įsivaizduojamą vietą ar daiktą. Per mūsų naktinius ty

lius pasipriešinimus NKVD aš tai puikiai išmokau. Kol būdavo 

ramu, plūduriuodavau savo svajonėse. Kai į mane atstatydavo
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šautuvą, puoselėdavau karščiausias viltis ir slapčiausius troški

mus. Komarovas manėsi mus kamuojąs. Bet mes pasprukdavo

me į ramų kampelį savo sielose. Ir iš ten sėmėmės stiprybės.

Tačiau ne visiems pavykdavo ramiai sėdėti. Kai kurie per

vargę žmonės darėsi irzlūs. Galiausiai atsirado tokių, kurie pa

sidavė.

-  Išdavikai! -  patyliukais sušnypštė panelė Grybaitė ir su- 

caksėjo liežuviu. Žmonės skirtingai vertino tuos, kas pasirašė. 

Pirmą naktį, kai kažkas pasirašė dokumentą, aš kone pasiutau 

iš pykčio. Veltui mama mane tikino gailėtis to žmogaus, nes jis 

buvęs priverstas parduoti savo sielą. Aš nepajėgiau tokių gailė

tis. Aš jų nesupratau.

Kas rytą, eidama dirbti į laukus, beveik galėdavau atspėti, 

kuris dabar pasirašys. Žmogaus veide aiškiai buvo matyti, kad 

jis pasidavė. Mama irgi tai matė. Ji būtinai bandydavo pasikal

bėti su tokiu žmogum, stodavo greta jo į vagą, mėgindavo pa

kelti jam ūpą. Kartais jai pavykdavo. Bet dažniausiai -  ne. Aš 

naktimis piešdavau pasirašiusiųjų portretus ir aprašydavau, 

kaip NKVD juos palaužė.

Enkavedistų žiaurumas tik stiprino mano norą priešintis. 

Negi pasiduosiu niekšams, kurie kasdien spjaudo man į veidą 

ir kaip išmanydami mane kankina ir uja? Kas man beliks, jei 

atsisakysiu net ir savigarbos? Kartais pasvarstydavau, kas bus, 

kai liksime vieninteliai, kurie dar nepasirašė...

Plikis tolydžio bambėjo, kad niekuo negalima pasitikėti. Jis 

visus kaltino ir vadino šnipais. Mūsų vienybė byrėjo. Žmonės 

ėmė abejoti vieni kitais, širdyse suvešėjo įtarumas. Aš vis prisi

mindavau tėtį, kaip jis man liepė galvoti, ką piešiu.

Dar po dviejų naktų pikčiurna moteriškė irgi pasirašė tuos 

popierius. Kai ji pasilenkė prie stalo, plunksnakotis drebėjo
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gumbuotose jos rankose. Akimirką dar maniau, kad ji persigal

vos, bet ji greit suraitė parašą ir numetė plunksnakotį, pasmer

kusi save ir savo mergaites dvidešimt penkeriems metams. Kurį 

laiką mes į ją spoksojome. Tada mama prikando lūpą ir nudelbė 

akis. Moteriškė staiga pratrūko rėkti, vadindama mus kvailiais 

ir silpnapročiais, sakė, kad vis tiek visi mirsime, tai ar ne geriau 

ligi tol sočiai maitintis? Viena iš jos dukterų pravirko. Tą naktį 

nupiešiau ir jos veidą. Lūpų linija perteikiau neviltį ir baimę. 

O suraukta kakta rodė pyktį ir sumišimą.

Mama su ponia Rimiene kaip įmanydamos gaudė menkiau

sias naujienas apie vyrų likimą ir apie karą. Andrius persaky

davo Jonui, ką sužinojęs. Manęs jis tarsi nematė. Mama rašė 

laiškus tėčiui, nors nė iš tolo neįsivaizdavo, kaip juos išsiųs.

-  Ak, jei tik kaip nors nusigautume į tą miestelį, Elena, -  kar

tą vakare, stovėdama eilėje prie davinio, atsiduso ponia Rimie

nė. -  Galėtume išsiųsti laiškus...

Tiems, kas pasirašė sau dvidešimt penkerių metų nuospren

dį, buvo leidžiama eiti į miestelį. Mums -  ne.

-  Taip, turime ten nusigauti, -  pritariau, svajodama ką nors 

pasiųsti tėčiui.

-  Pasiuskit tą šliundrą Arvydienę, -  burbtelėjo plikis. -  Ji 

tikrai išprašys leidimą. Rusiškai jau turbūt neblogai pramoko!

-  Kaip jūs drįstat! -  sušuko ponia Rimienė.

-  Šlykštus seni! Negi manai, kad ji sava valia su jais miega? -  

surikau. -  Ji gelbsti sūnaus gyvybę! -  Jonas tylomis panarino 

galvą.

-  Turėtumėt atjausti ponią Arvydienę, -  pridūrė mama, -  ly

giai kaip mes visi atjaučiame jus. Juk kiek vakarų vien Andriaus 

ir jo motinos dėka įsidėdavot kąsnį į burną! Kaip galite būti toks 

nedėkingas?
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-  Na, tada jums teks papirkti tą niurgzlę karvę, kur pasira

šė, -  burbtelėjo plikis. -  Gal kaip nors įpiršit jai išsiųsti savo 

laiškus.

Visi buvome parašę laiškus, ir mama ketino juos išsiųsti „tar

pininkui" -  tolimam giminaičiui, gyvenančiam kaime. Vylėmės, 

kad tėtis irgi bus padaręs tą patį. Negalėjome nei pasirašyti savo 

vardų, nei ką nors tikresnio papasakoti. Žinojome, kad sovietai 

perskaitys viską, ką parašysime. Todėl tikinome, kad visi gyve

nam gerai, puikiai leidžiam laiką, mokomės visokių naudingų 

dalykų. Nupiešiau senelės portretą ir prirašiau: „Senelė Altajie

tė siunčia linkėjimų." Apačioje suraičiau savo neįskaitomą pa

rašą. Buvau tikra, kad tėtis tikrai pažins, kieno tas portretas ir 

kieno parašas, ir supras užuominą į Altajų. Vyliausi, gal NKVD 

to nesugebės.
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Mama laikė rankose tris gryno sidabro stalo įrankius, ku

riuos buvo įsisiuvusi sau už palto pamušalo. Ji nešiojosi 

juos su savim nuo tada, kai buvome išvežti.

-  Mano tėvai juos padovanojo mūsų vestuvėms, -  pasakė ji, 

apžiūrinėdama sidabrą. Mama pasiūlė pikčiurnai moteriškei 

atiduoti vieną iš tų sidabrinių įrankių, jeigu toji nueis į miestelį, 

išsiųs laiškus ir parneš visokių mažmožių bei sužinos naujienas. 

Moteriškė sutiko.

Visi buvome tiesiog išalkę naujienų. Plikis papasakojo mamai 

apie slaptą sutartį tarp Rusijos ir Vokietijos. Hitleris su Stalinu 

pasidalijo tarpusavyje Lietuvą, Latviją, Estiją, Lenkiją ir kitas 

šalis. Nupiešiau juos abu, besidalijančius šalis lyg vaikai žaislus. 

Lenkija -  tau. Lietuva -  man. Gal jiems tai išties buvo žaidimas? 

Plikis sakė, kad Hitleris sulaužė susitarimą su Stalinu, nes Vo

kietija užpuolė Rusiją praėjus vos savaitei po to, kai buvome iš

vežti. Paklausiau mamos, iš kur plikis žino apie tą slaptą sutartį, 

bet ji atsakė neturinti supratimo.

Kas nutiko mūsų namams ir visiems mūsų paliktiems daik

tams, kai mus išvežė? Ar Joana bei kiti mūsų giminaičiai žino, 

kas mums nutiko? Gal kartais jie mūsų ieško?
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Gerai, kad Hitleris išvijo Staliną iš Lietuvos, bet ką jis pats 

tenai veikia?

<*2Ž\

-  Baisiau už Staliną nieko negali būti, -  ištarė vienas iš susirin

kusiųjų prie valgomojo stalo. -  Jis -  tikras blogio įsikūnijimas!

-Abu jie vienas kito verti, -  atsiliepė tėtis, prislopinąs balsą. Aš 

net persikreipusi iškišau ausį pro kampą, kad tik geriau girdėčiau.

-  Hitleris nors nemėgintų mūsų sunaikinti, -  atsakė pirmasis 

vyriškis.

-  Jūsų -gal ir ne, bet kas grėstų mums, žydams? -  įsiterpė dak

taras Selceris, geras mano tėčio draugas. -  Juk girdėjote, kas skelbia

ma spaudoje? Hitleris privertė žydus nešioti skiriamuosius raiščius!

-  Martynas teisus, -  linktelėjo mano tėvas. -  Hitleris ir Lenkijo

je jau kuria getų sistemą.

-  Sistemą? Štai kaip tu tai vadini, Kostai? Šimtus tūkstančių 

žydų, uždarytų Lodzėje, ir dar daugiau -  Varšuvoje! -  sušuko dak

taras Selceris, o jo balse skambėjo tragiška neviltis.

-  Netikusiai pavadinau, atleisk man, Martynai, -  tarė tėtis. -  

Aš tiktai noriu pasakyti, kad turime reikalo su dviem velniais, kurie 

abu trokšta viešpatauti pragare.

-  Vis dėlto, Kostai, išlikti neutraliems ar nepriklausomiems -  ne

įmanoma, -  atsiliepė pirmasis kalbėjusysis.

-  Lina! -  pašnibždom subarė mane mama, nutvėrusi už apyka

klės. -  Marš į savo kambarį!

Aš neprieštaravau. Tos nepaliaujamos kalbos apie politiką man 

jau pakyrėjo. Klausiausi tik tam, kad galėčiau juos nupiešti. Mėgi

nau pavaizduoti žmonių išraišką, vien pasiklausiusi jų pokalbio, bet 

nematydama veidų. Išgirdau pakankamai, kad nupieščiau daktarą 

Selcerį.
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Jonas ir toliau su dviem sibirietėmis siuvo batus. Toms mo

terims jis patiko. Jonas buvo toks mielas, kad visi jį pamildavo. 

Tos moterys jam patarė pasisiūti žiemai aulinius. Jos nudavė 

nematančios, kaip jis atideda į šalį odos skiautes. Jonas daug 

sparčiau už mane mokėsi rusiškai. Jis jau nemažai suprasda

vo, apie ką kalbama, ir netgi išmoko vartoti žargoną. Aš nuolat 

prašydavau jo man ką nors išversti. Rusų kalbos skambesys kėlė 

man pasibjaurėjimą.
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Aš greta mamos darbavausi burokų lauke, kai staiga šalia 

savo kojų išvydau juodus aulinius batus. Pakėliau galvą. 

Kreckis! Šviesūs jo plaukai, šone perskirti sklastymu, bangomis 

krito jam ant kaktos. Kažin, kiek jam metų? -  pagalvojau. Atro

dė ne ką vyresnis už Andrių.

-  Vilkaite, -  ištarė jis.

Mama irgi pakėlė galvą. Jis greitakalbe kažką sumarmaliavo 

rusiškai -  per greit, kad suprasčiau. Mama nudelbė akis, paskui 

vėl pažvelgė į Kreckį. O tada garsiai sušuko per visą lauką:

-  Jie ieško, kas mokėtų piešti!

Sustingau. Turbūt aptiko mano piešinius!

-  Ar kas nors moka piešti? -  prisidengusi ranka akis ir dairy

damasi po lauką, pakartojo mama. Ką ji čia daro? -  nesupratau. 

Niekas neatsiliepė.

Kreckis prisimerkęs stebeilijosi į mane.

-  Už dviejų cigarečių atlygį reikia, kad kas nors nukopijuotų 

žemėlapį ir nuotrauką...

-  Aš galiu, -  greit pasakiau, mesdama kauptuką.

-  Ne, Lina! -  suriko mama, stverdama man už rankos.
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-  Žemėlapis, mama, -  sušnibždėjau. -  Gal iš jo ką sužinosiu 

apie karą arba vyrus. Šiaip ar taip, nebereikės būti čia, lauke. -  

Ketinau atiduoti vieną cigaretę Andriui. Norėjau jo atsiprašyti.

-  Aš eisiu su ja, -  rusiškai ištarė mama.

-  NIET! -  subliuvo Kreckis ir stvėrė man už žasto. -  Davai! -  

riktelėjo, tempdamas mane su savim.

Kreckis ištempė mane iš burokų lauko. Man net ranką skau

dėjo nuo jo gniaužtų. Bet vos tik dingome visiems iš akių, jis 

mane paleido. Tylėdami nužingsniavome kolchozo kontoros 

link. Iš už trobelių virtinės išlindo du enkavedistai. Vienas, mus 

pamatęs, kažką riktelėjo Kreckiui.

Jis pažvelgė į tuodu, tada -  į mane. Visas tarsi persimainė.

-  Davai! -  nei iš šio, nei iš to suriko ir trenkė man per veidą. 

Bjauriai suskaudo skruostą, o nuo netikėto smūgio net kaklas 

persikreipė.

Anie du enkavedistai priėjo arčiau. Jie mus stebėjo. Kreckis 

išvadino mane fašistų kiaule. Tie du nusikvatojo. Vienas papra

šė degtuko. Kreckis pridegė jam cigaretę. Enkavedistas prisikišo 

visai prie pat mano veido. Jis kažką burbtelėjo rusiškai, o tada 

tiesiai man į akis išpūtė didžiulį debesį dūmų. Užsikosėjau. Jis 

išsitraukė iš burnos smilkstančią cigaretę ir degantį jos galiuką 

prikišo man prie pat skruosto. Rudos tarsi deguto dėmės juoda

vo švarplėje taip jo priekinių dantų. Jo lūpos buvo sukepusios 

ir sutrūkinėjusios. Jis žengė atgal, dar kartą nudelbė mane aki

mis ir linktelėjo.

Širdis man pašėlusiai daužėsi. Kreckis nusijuokė ir paplojo 

tam sargybiniui per petį. Antrasis enkavedistas kilstelėjo anta

kius ir pirštais parodęs keletą nešvankių gestų, nusikvatojo ir 

nudrožė šalin su savo sėbru. Man degė ir dilgčiojo skruostą.
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Kreckis tarsi susigūžė. Atsitraukė nuo manęs ir prisidegė ci

garetę.

-  Vilkaite, -  purtydamas galvą ir pro lūpų kampą pūsdamas 

dūmus, ištarė jis. Tada nusijuokė, vėl stvėrė man už žasto ir nu

tempė į kolchozo kontorą.

Kažin, kam aš čia dabar būsiu pasiryžusi?



44

Buvau pasodinta prie stalo kolchozo kontoroje. Pajudinau ir 

pakračiau rankas, kad liautųsi drebėjusios. Priešais mane iš 

kairės buvo padėtas žemėlapis, o iš dešinės -  nuotrauka. Žemė

lapis buvo Sibiro, o nuotraukoje buvo įamžinta kažkokia šeima. 

Vyro galva toje nuotraukoje buvo apibrėžta juodu kvadratu.

Enkavedistas atnešė popieriaus ir dėžutę su visu rinkiniu 

gerų plunksnų, pieštukų ir braižybos reikmenų. Perbraukiau 

ranka per rašymo reikmenis, trokšdama panaudoti juos savo 

piešiniams. Kreckis bakstelėjo pirštu į žemėlapį.

Mokykloje buvau mačiusi daug žemėlapių, bet nė vienas taip 

manęs nesudomino, kaip šitas. Žiūrėdama į Sibiro žemėlapį, bu

vau priblokšta jo didumo. Kur šitame žemėlapyje esame mes? 

O kur tėtis? Norėjau neskubėdama viską apžiūrėti. Bet Kreckis 

nekantraudamas trinktelėjo kumščiu į stalą.

Kol piešiau, aplinkui sukinėjosi keletas karininkų. Jie vartė 

kažkokius aplankus ir vis rodė vienas kitam įvairias žemėlapio 

vietas. Aplankuose buvo sudėti dokumentai su prisegtomis 

nuotraukomis. Piešdama stebeilijausi į žemėlapyje sužymėtus 

miestus, bandydama kuo daugiau jų įsiminti. Vėliau galėsiu pa

mėginti pati viską atkurti.

T A R P  P I L K Ų  D E B E S Ų 169



Kai tik baigiau kopijuoti žemėlapį, beveik visi karininkai iš

ėjo. Kreckis gėrė arbatą ir vartė aplankus, o aš ėmiausi piešti tą 

vyrą iš nuotraukos. Bet pirma užsimerkiau ir giliai įkvėpiau. Ar

batos kvapas tiesiog svaigino. Kambaryje buvo šilta beveik kaip 

mūsų virtuvėje namie. Kai atsimerkiau, Kreckis dėbsojo į mane.

Pastatęs puodelį ant stalo, jis ėmė stebėti, kaip piešiu. Popie

riaus lape pamažu ryškėjo vyro veidas. Jis turėjo šviesias akis 

ir malonią šypseną. Veide nebuvo įtampos ir nerimo, kuriuos 

matydavau nusmailėjusiuose panelės Grybaitės ar plikio bruo

žuose. Įdomu, kas šis žmogus? Gal kartais -  lietuvis? -  svars

čiau. Norėjau nupiešti jį taip, kad jo žmonai ir vaikams patik
tų. Kažin, kur dabar šis ponas ir kodėl jis toks svarbus? Mano 

plunksna rašalu brėžė lygią, dailią liniją. Baisiai įsigeidžiau to 

plunksnakočio. Vos Kreckis nusigręžė, lyg netyčia numečiau jį 

sau į skreitą ir prisislinkau arčiau prie stalo.

Man reikėjo kokio nors dažo pavaizduoti to vyriškio plau

kams. Padažiau pirštą į Kreckio puodelį ir išgriebiau kelias 

arbatžoles. Paskleidžiau jas sau ant kitos plaštakos viršaus ir 

patryniau, rudai nudažydama lopinėlį odos. Paskui jomis su

teikiau vyriškio plaukams portrete purumo. Beveik pavyko. 

Pasilenkiau artyn ir nubraukiau likučius mažuoju pirštu. Išėjo 

švelni, daili banga. Puiku! Staiga pasigirdo žingsniai. Priešais 

išvydau dvi cigaretes. Nustėrusi atsisukau. Man už nugaros 

stovėjo enkavedistų vadas. Jį pamačius, per kūną perbėgo šiur

pas ir visi gyvaplaukiai ant rankų ir sprando atsistojo piestu. 

Aš dar smarkiau prisispaudžiau prie stalo, bandydama nuslėpti 

plunksnakotį savo skreite. Vadas kilstelėjo antakius ir išsišie

pė -  net auksinis dantis sublizgėjo.

-  Baigta, -  pasakiau ir pastūmiau jam piešinį.

-  Da, -  tarė jis ir linktelėjo. O paskui įsistebeilijo į mane, lie

žuviu votuliodamas dantų krapštuką.
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Tamsoje klampojau tarp trobelių link NKVD pastato stovy

klos gale. Iš už patrešusių sienų girdėjosi balsai. Ėjau pa

lei medžius, kišenėje gniauždama cigaretes ir plunksnakotį. Už 

vieno medžio stabtelėjau. Palyginti su mūsų lūšnomis, NKVD 

barakas atrodė tarsi koks viešbutis. Čia skaisčiai švietė žibalinės 

lempos. Verandoje sėdėjo pulkelis enkavedistų. Jie lošė korto

mis ir siuntė ratu gertuvę.

Laikydamasi šešėlinės pusės, nuslinkau aplink pastatą. Iš

girdau kažkokius garsus: verksmą ir šnabždesius lietuviškai. 

Išlindau iš už kampo. Ponia Arvydienė sėdėjo ant medinės dė

žės, o jos pečiai trūkčiodami kilnojosi nuo slopinamos raudos. 

Andrius klūpėjo priešais ją, delnais suėmęs jai rankas. Atsargiai 

žengtelėjau artyn. Andrius iškart pakėlė galvą.

-  Ko nori, Lina? -  paklausė jis.

-  Aš... Ponia Arvydiene, kas jums? -  Bet ji nusisuko nuo 

manęs.

-  Eik sau, Lina, -  burbtelėjo Andrius.

-  Gal galiu kuo padėti? -  pasisiūliau.

-N e.

-  Negi nieko negalima padaryti? -  neatlyžau.
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-  Aš gi sakiau: eik sau! -  Pašokęs Andrius kaktomuša atsidū

rė priešais mane.

Akimirką sustingau, bet nesitraukiau.

-  Norėjau tau atiduoti... -  siekiau į kišenę cigarečių.

Ponia Arvydienė atsigręžė į mane. Jos akių dažai buvo nu

varvėję ant ilgo kruvino rumbo, einančio skersai visą skruostą.

Ką jie jai padarė? Mano pirštai nejučiom sugniaužė cigare

tes.. Andrius gręžė mane žvilgsniu.

-  Atsiprašau... -  ištariau, bet mano balsas užlūžo, ir užsikir- 

tau. -  Aš tikrai labai atsiprašau...

Greitai apsigręžiau ir leidausi bėgti. Lėkiau, o prieš akis man 

šmėkščiojo ir maišėsi visokiausi vaizdai: Juliuška, iššiepusi gel

tonus dantis; Ona, gulinti purvyne, atmerkusi vieną negyvą 

akį; sargybinis, žengiantis prie manęs ir atstatęs lūpas pučian

tis man į veidą dūmus... Liaukis, Lina!.. Suvargęs tėčio veidas, 

žvelgiantis į mane pro skylę vagono dugne; negyvėliai, numes

ti greta geležinkelio bėgių; vadas, graibantis man už krūties... 

LIAUKIS! Tačiau aš neįstengiau.

Parlėkiau atgal į mūsų trobelę.

-  Kas yra, Lina? -  paklausė manęs Jonas.

-  Nieko!

Leidausi pirmyn atgal žingsniuoti po trobelę. Nekenčiau šito 

prievartinio darbo lagerio. Kodėl mes čia? Nekenčiau enkave

distų vado. Nekenčiau Kreckio. Juliuška ėmė bartis ir net kojo

mis trypti, kad atsisėsčiau.

-  NUTILK, RAGANA! -  suspigau.

Ėmiau greitosiomis kuistis lagamine. Viena ranka užčiuo

piau Andriaus duotą akmenį. Sugniaužiau. Iš pradžių man ma

gėjo paleisti jį į Juliušką. Bet susilaikiau, tik spaudžiau iš visų
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jėgų, lyg mėgindama jį sutraiškyti. Nepajėgiau. Įsimečiau akme

nį kišenėn ir griebiau popieriaus lapą.

Lauke, už trobelės, aptikau blausų šviesos ruoželį. Ištiesiau 

virš popieriaus nugvelbtąjį plunksnakotį. Mano ranka ėmė ju

dėti, brėždama trumpus, nervingus brūkšnius. Valandėlę stab

telėjau atsipūsti. Linijos pasidarė plastiškesnės. Pamažu po

pieriuje ryškėjo ponia Arvydienė. Ilgas kaklas, putlios lūpos... 

Piešdama prisiminiau Munką ir jo teoriją, kad skausmas, meilė 

ir neviltis -  tai vienos begalinės grandinės dalys.

Pamažu mano kvėpavimas lėtėjo. Pavaizdavau vešlius kašto

ninius jos plaukus, glotnia banga krintančius ant veido, ir ilgą 

raudoną randą skersai skruosto. Stabtelėjau ir dirstelėjau per 

petį, kad įsitikinčiau, jog niekas manęs nemato. Nupiešiau jos 

akių dažus, susimaišiusius su ašaromis. O ašarų pritvinkusiose 

jos akyse nupiešiau priešais ją sugniaužtais kumščiais stovinčio 

enkavedistų vado atspindį. Dar valandėlę paškicavau, tada iš

kvėpiau ir pakračiau rankas.

Grįžusi į trobelę, paslėpiau ir piešinį, ir plunksnakotį lagami

ne. Jonas sėdėjo ant grindų, nervingai sūpuodamas kelį. Juliuš

ka jau buvo įmigusi savo šiaudų guolyje ir garsiai knarkė.

-  O kur mama? -  paklausiau aš.

-  Toji pikčiurna moteriškė šiandien išėjo į miestelį, -  atsakė 

Jonas. -  Mama nuėjo pasitikti jos grįžtančios.

-  Jau vėlu, -  tarstelėjau, galvoje girdėdama įsivaizduojamo 

laikrodžio tiksėjimą. -  Negi ji dar negrįžo? -  Buvau davusi tai 

pikčiurnai medžio drožinį, kad pamėgintų pasiųsti tėčiui.

Išėjusi laukan, pamačiau mamą, einančią link trobelės. Ji 

nešėsi kelis paltus ir keletą porų batų. Pamačiusi mane, plačiai 

nusišypsojo. Po akimirkos prie mūsų paknopstom pribėgo pa

nelė Grybaitė.
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-  Greičiau! -  perspėjo ji. -  Paslėpkit kur nors tuos daiktus. 

Enkavedistai renka visus ir varo pasirašyti popierių!

Nebeturėjau kada pasakoti mamai apie ponią Arvydienę. 

Viską sudėjome plikio trobelėje. Mama mane apkabino. Sukne

lė karojo ant jos kaip ant mieto, o klubų kaulai buvo ryškiai išsi

šovę žemiau sujuosto liemens.

-  Ji išsiuntė mūsų laiškus! -  visa švytėdama šnibžtelėjo man 

mama. Aš linktelėjau vildamasi, kad mano nosinaitė jau bus 

įveikusi tuos šimtus mylių ir pirma laiškų pasiekusi tėtį.

Nepraėjus nė penketui minučių, enkavedistai įsiveržė į mūsų 

trobelę rėkdami, kad tučtuojau prisistatytume į kontorą. Mudu 

su Jonu nužingsniavome drauge su mama.

-  O kaip tau šiandien sekėsi su tuo žemėlapiu? -  paklausė 

mama.

-  Puikiai, -  atsakiau, prisiminusi nugvelbtą plunksnakotį 

savo lagamine.

-  Bijojau, kad tai bus nesaugu, -  pasakė mama. -  Bet, matyt, 

klydau. -  Ji apglėbė mudu su Jonu per pečius.

Žinoma, mes buvome saugūs. Saugūs kaip pragare.

-  Tadą šiandien nusiuntė pas direktorių, -  per pietus apskelbė 

mums Jonas, kimšdamasis į mažą savo burnelę storą dešros gabalą.

-O  dėl ko? -  paklausiau.

-  Nes jis šnekėjo apie pragarą, -  sumarmaliavo Jonas. Taukai iš 

dešros nuvarvėjo jam per smakrą.

-  Jonai, nekalbėk pilna burna! Ir valgyk mažesniais kąsniais, -  

subarė jį mama.

-  Atsiprašau, -  vis dar pilna burna bandė ištarti Jonas. -  Bet 

kad labai gardu! -  Jis toliau gromuliavo dešrą. Aš irgi atsipjoviau 

kąsnelį. Dešra buvo šilta, o jos odelė -  skaniai sūri.
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-  Tadas vienai mergaitei pasakė, kad pragaras -  pati baisiausia 

vieta pasaulyje, ir iš ten per amžius niekas neišsigelbės.

-  O kodėl Tadui šovė į galvą aiškinti apie pragarą? -  siekdamas 

dubens su daržovėmis, pasiteiravo tėtis.

-  Nes jo tėvas buvo jam sakęs, kad jeigu Stalinas ateis į Lietuvą, 

mes visi ten atsidursim!
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Tas miestelis vadinasi Turačiakas, -  kitą dieną pasakė 

mums mama. -  Jis yra kiek aukščiau kalvose. Nedide

lis, bet turi paštą ir net mokyklėlę.

-  Ten yra mokykla? -  iškart sujudo panelė Grybaitė.
Jonas dėbtelėjo į mane. Jis jau nuo rugsėjo pradžios vis klau

sinėjo apie mokyklą.

-  Elena, pasakyk jiems, kad aš -  mokytoja, -  paprašė panelė 

Grybaitė. -  Stovyklos vaikai privalo mokytis. Turim čia įkurti 

bent kokią nors mokyklėlę.

-  Ar ji išsiuntė laiškus? -  paklausė plikis.

-  Taip, -  linktelėjo mama. -  Ir įrašė miestelio pašto adresą 

kaip atgalinį.

-  Bet iš kur žinosim, ar mums atėjo laiškų? -  susijaudino 

ponia Rimienė.
-  Ką gi, teks ir toliau papirkinėti ką nors iš pasirašiusiųjų, -  

vyptelėjo panelė Grybaitė. -  Eidami į miestelį, galės paklausti ir 

laiškų pašte.
-  Ji pasakojo sutikusi vieną latvę, kurios vyras sėdi kalėjime 

netoli Tomsko, -  pridūrė mama.

-  Ak, Elena, gal ir mūsų vyrai kartais Tomske? -  griebdamasi 
ranka už širdies, sudejavo ponia Rimienė.
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-  Jos vyras jai rašė leidžiąs laiką su daugeliu lietuvių, -  šyp

telėjo mama. -  Tiesa, laiškai buvo labai neaiškūs ir atėjo pri

braukyti.

-  Na, žinoma, kaipgi kitaip, -  įsiterpė plikis. -  Juos gi cenzū

ruoja! Toji latvė geriau tegu pasisaugo, ką nors rašydama. Ir jūs 

verčiau pasisaugokit, jei nenorit gauti kulkos į kaktą.

-  Ar jūs kada nors liausitės? -  pyktelėjau.

-  Aš teisybę sakau. Jūsų meilės laiškai gali nešti jiems mirtį. 

O apie karą ką nors sužinojot? -  toliau klausinėjo plikis.

-  Vokiečiai užėmė Kijevą, -  atsakė mama.

-  Ir ką jie ten daro? -  nustebo Jonas.

-  Kaip tai -  ką daro? Žmones žudo! Juk tai -  karas, -  atšovė 

plikis.

-  Kažin, ar ir Lietuvoj vokiečiai žmones žudo? -  būgštavo Jonas.

-  Kvailas berniūkšti, negi nieko nesupranti? -  pyktelėjo pli

kis. -  Hitleris naikina žydus. O lietuviai tikriausiai jam padeda!

-  Ką? -  nustėrau aš.

-  Ką jūs čia šnekat! Hitleris gi išvijo Staliną iš Lietuvos, -  

pasakė Jonas.

-  Tai dar nereiškia, kad jis -  didvyris! Negi nesuprantat, kad 
mūsų šalis pasmerkta? Į kieno nagus bepakliūtumėm, mūsų 

laukia tas pats galas, -  niūriai burbėjo plikis.

-  Nustokit! -  suriko panelė Grybaitė. -  Nebegaliu daugiau 

šito klausytis!

-  Pakaks, pone Stalai, -  pritarė jai mama.

-  O kaipgi amerikiečiai su britais? -  paklausė ponia Rimie

nė. -  Nejau jie mums nepadės?

-  Kol kas -  dar ne, -  atsakė mama. -  Bet tikiuosi, kad ta 

diena ateis.

Tai buvo pirmosios žinios apie Lietuvą po daugelio mėnesių 

nežinios. Mamos ūpas gerokai pasitaisė. Kad ir nuolat kęsdama
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alkį ir pūslėtomis nuo sunkaus darbo rankomis, ji tiesiog tryško 

energija. Net vaikščiojo lyg ant spyruoklių. Viltis tarsi deguonis 

teikė jai jėgų. O aš galvojau apie tėtį. Ar jis tikrai sėdi kalėjime 

kur nors Sibire? Prisiminiau žemėlapį, kurį kopijavau enkave

distų nurodymu, o paskui tą vaizdą, kaip Stalinas su Hitleriu 

dalijasi Europą. Staiga mane persmelkė viena mintis. Jeigu Hit

leris Lietuvoje žudo žydus, kas nutiko daktarui Selceriui?

Mes nuolatos kalbėjomės apie išsiųstus ir gausimus laiškus. 

Sužinojome visų čia esančiųjų giminių, kaimynų, bendradarbių 

vardus -  visus, kas tik būtų galėjęs kokiu nors būdu mums atra

šyti. Panelė Grybaitė neabejojo, kad kaimynystėje gyvenęs jau

nuolis tikrai atsiusiąs jai laišką.

-  Ne, neatsiųs. Jis gal nė nepastebėjo, kad buvote jo kaimy

nė, -  šaipėsi plikis. -  Matot, jūs tikrai ne iš tų, kurias vyrai pa

stebi.

Panelei Grybaitei tokie pokštai buvo ne prie širdies. Mudu su 

Jonu paskui smagiai iš to pasijuokėm. Naktį gulėdami ant šiau

dų kurpėme juokingas istorijas apie tai, kaip panelė Grybaitė 

įsimylėjo jaunąjį savo kaimyną. Mama liepė mums liautis, nors 

aš tarpais nugirsdavau, kaip ji pati kikena sykiu su mumis.

Oras šalo, ir enkavedistai spaudė mus vis smarkiau. Vienu 

metu mums netgi skyrė papildomą davinį, nes norėjo, kad iki 

pasningant spėtume užbaigti dar vieną baraką. Mes vis dar at

sisakinėjome pasirašyti popierius. Andrius vis dar su manimi 

nesikalbėjo. Rinkome pavasariui bulvių akutes, nors niekam 

nesinorėjo tikėti, kad šalčiams užėjus tebebūsime Sibire.

Sovietai privertė mamą dėstyti mišriai altajiečių ir lietuvių 

vaikų klasei. Mokyklon galėjo eiti tiktai tie vaikai, kurių tėvai 

buvo pasirašę. Mamą vertė mokyti juos rusiškai, nors daugelis 

vaikų dar menkai suprato tą kalbą. Panelei Grybaitei enkavėdis-
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tai mokytojauti neleido. Jai dėl to buvo baisiai skaudu. Tada jai 

pasakė, kad jeigu ji pasirašys, jai bus leista padėti mamai. Ji ne

pasirašė, tačiau vakarais padėdavo mamai ruoštis pamokoms.

Aš džiaugiausi, kad mama mokytojaudama turi bent stogą 

virš galvos. Joną paskyrė prie kitokio darbo: jam teko kirsti mal

kas. Pradėjo snigti, ir jis kas vakarą grįždavo šlapias ir sušalęs. 

Apledėję jo plaukų galiukai tiesiog lūžinėdavo lyg šapeliai. Man 

nuo šalčio irgi stingo sąnariai. Buvau tikra, kad kaulų viduje su

sidarė ledas. Kai pasirąžydavau, mano kaulai baisiai treškėda

vo ir pokšėdavo. O prieš atšylant rankas, kojas ir veidą imdavo 

nepakenčiamai dilgčioti. Atšalus orams, enkavedistai pasidarė 

gerokai irzlesni. Juliuška -  irgi. Kada tik sugalvojusi vis reika

laudavo iš mūsų nuomos. Kelis sykius gavau tiesiog plėšte plėšti 

jai iš nagų savo duonos davinį.

Jonas mokėjo Juliuškai nuomą skiedromis ir pagaliais, kurių 

nugvelbdavo iš kirtavietės. Laimei, dirbdamas sykiu su tomis 

dviem sibirietėmis, jis buvo spėjęs pasiūti mums tvirtus auli

nius batus žiemai. Jis sparčiai mokėsi rusiškai. Piešdama pa

vaizdavau savo mažąjį broliuką gerokai ištįsusį ir surimtėjusį.

Man teko per sniegą tampyti trisdešimties kilogramų grūdų 

maišus. Ponia Rimienė mane pamokė, kaip nugvelbti saują kitą, 

adata praurbinant maišo medžiagoje plyšelį, o paskui vėl nepas

tebimai jį užtaisant. Vagiliavimo meną visi greitai ištobulino

me. Jonas kas naktį tykindavo prie enkavedistų šiukšliadėžių 

paieškoti maisto atliekų. Vabalai ir lervos niekam jau buvo nė 

motais. Nusprigtavę juos šalin, godžiai kimšdavome valgį. Kar

tais Jonas grįždavo nešinas užraišiotais maišais, kuriuos tarp 

šiukšlių slėpdavo Andrius ir ponia Arvydienė. Tačiau, neskai

tant atsitiktinių Andriaus dovanų, buvome tapę tikrais dugno 

gyventojais, mintančiais atmatom ir puvėsiais.



Kaip plikis ir buvo nuspėjęs, gavome nuolatos papirkinė

ti pikčiurną moteriškę, kad, eidama į miestelį, užsuktų į 

paštą paklausti, ar mums nėra laiškų. Du mėnesius visos išlaidos 

jai buvo veltui. Tirtėjome ir šalome savo lūšnelėse, guosdamiesi 

vien viltimi, kad kada nors vis tiek ateis laiškas su naujienomis 

iš namų. Temperatūra laikėsi gerokai žemiau nulio. Jonas įsi

taisė miegoti prie pat krosnelės ir kas kelios valandos keldavosi 

įmesti į ją malkų. Aš nebejaučiau kojų pirštų, oda trūkinėjo nuo 

šalčio.

Ponia Rimienė pirmoji sulaukė laiško. Jis buvo nuo kelintos 

eilės pusseserės ir atėjo lapkričio vidury. Visą mūsų lagerį kaip 

žaibas apskriejo žinia: atėjo laiškas! Kokie dvidešimt žmonių su

sigrūdo į jos trobelę išgirsti naujienų iš Lietuvos. Ponia Rimienė 

dar nebuvo parėjusi -  tebestovėjo eilėje prie davinio. Mes lau

kėme. Atėjo ir Andrius. Prasispraudęs pro minią, atsistojo greta 

manęs. Ištraukęs iš kišenės nugvelbtų sausainių, ėmė visus jais 

vaišinti. Stengėmės garsiai nešurmuliuoti, bet visi buvome ap

imti susijaudinimo.

Pasisukdama netyčia užkliudžiau Andrių alkūne.

-  Atsiprašau, -  tarstelėjau. Jis linktelėjo.
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-  Kaip laikaisi? -  paklausiau.

-  Gerai, -  atsakė jis. Į trobelę įslinko plikis ir iškart ėmė bam

bėti, kaip čia ankšta. Žmonės sujudo ir siūbtelėjo pirmyn. Aš 

prisiplojau prie Andriaus palto.

-  O kaip tavo mama? -  paklausiau, pakeldama į jį veidą.

-  Neblogai, kiek tai įmanoma, -  atsakė jis.

-  Ką jie dabar verčia tave dirbti? -  teiravausi, smakru beveik 

įsibedusi jam į krūtinę.

-  Kertu medžius miške. -  Jis pamindžikavo ir palenkęs galvą 

nužvelgė mane. -  O tu? -  paklausė. Viršugalviu jutau jo kvėpa

vimą.

-  Maišus su grūdais tampau, -  atsakiau. Jis linktelėjo.

Vokas ėjo iš rankų į rankas. Kai kas jį net bučiavo. Kai jis pa

siekė mus, Andrius pirštu perbraukė per lietuvišką pašto ženklą 

ir antspaudą.

-  O tu kam nors parašei? -  paklausiau Andriaus.

Jis papurtė galvą.

-  Mes dar nežinome, ar tai nepavojinga, -  atsakė.

Parėjo ponia Rimienė. Žmonės mėgino persiskirti, bet buvo 

per daug susigrūdę. Mane vėl prispaudė prie Andriaus. Jis nu

tvėrė mane prilaikydamas, kad savo ruožtu neužgriūtume ant 

kitų nelyginant kokios domino kaladėlės. Kai tik atgavome pu

siausvyrą, jis iškart mane paleido.

Ponia Rimienė pasimeldė, prieš atplėšdama voką. Kaip ir 

reikėjo tikėtis, dalis laiško eilučių buvo užbrauktos storu juodu 

brūkšniu. Bet užteko ir to, ką galėjome perskaityti.

-  „Jau gavau du laiškus nuo mūsų draugo iš Jonavos", -  skai

tė ponia Rimienė. -  Čia turbūt mano vyras, -  sušuko ji. -  Jis 

gimęs Jonavoje. Jis gyvas! -  Moterys puolė jos glėbesčiuoti.

-  Skaityk toliau! -  subliuvo plikis.

T A R P  P I L K Ų  D E B E S Ų 1 8 1



-  „Jis rašė, kad su keliais draugais nutarė pagyventi vasaros 

stovykloje", -  perskaitė ponia Rimienė. -  „Jo nuomone, ten la

bai gražu, -  tęsė ji. -  Visai kaip aprašyta 102 psalmėje."

-  Kas nors atneškit Bibliją! Reikia surasti 102 psalmę, -  suko

mandavo panelė Grybaitė. -  Čia kažkoks paslėptas pranešimas.

Taip visi kartu su ponia Rimiene iššifravome likusią laiško 

dalį. Kažkas pajuokavo, kad toks pulkas žmonių šildo geriau nei 

krosnelė. Aš vis paslapčiom dirsčiojau į Andrių. Jo veido bruo

žai ir akys buvo ryškūs ir proporcingi. Regis, jam tarpais netgi 

pavykdavo nusiskusti. Jo oda buvo vėjo nugairinta kaip ir mūsų 

visų, tačiau lūpos -  ne tokios plonos ir suskilusios, kaip enkave

distų. Banguoti kaštoniniai jo plaukai, palyginti su manaisiais, 

buvo visai švarūs. Jis pažvelgė žemyn. Aš greit nusisukau. Bijo

jau ir pagalvoti, kokia murzina turėjau atrodyti ir ką jis galėjo 

pamatyti mano plaukuose.

Jonas grįžo nešinas mamos Biblija.

-  Greičiau! -  paragino kažkas. -  102 psalmė!

-  Jau atverčiau, -  pasakė Jonas.

-  Sššš, tegu skaito, -  nuvilnijo per žmones.

Viešpatie, išgirsk mano maldą, Viešpatie, ir mano šauksmas tave 

tepasiekia.

Neslėpk nuo manęs savo veido, kai man sunku, atsuk man savo 

ausį; tą dieną, kai šaukiuosi tavęs, skubėki manęs išklausyti.

Juk mano dienos nyksta lyg dūmai, ir mano kaulai anglėja tarsi 

malkos židinyje.

Suvytusi ir nudžiūvusi lyg žolė mano širdis; aš užmirštu net val

gyti savo duoną.

Nuo didelio dejavimo iš manęs liko tik kaulai ir oda...
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Kažkas aiktelėjo. Jono balsas užlūžo. Aš įsikirtau Andriui į 

parankę.

-  Skaityk toliau, -  grąžydama rankas, paprašė ponia Rimienė. 

Anapus sienų švilpė ir stūgavo vėjas, nuo kurio gūsių net

trobelė siūbavo. Jono balsas pasidarė vos girdimas.

-  O varge, tegu jis liaunasi, -  sušnibždėjau Andriui, įsikniau

busi jam į paltą. -  Tegu... -  Bet Jonas skaitė toliau.

Esu lyg paukštis tyruose, lyg pelėda apleistuose griuvėsiuose. 

Guliu nemiegodamas ir skundžiuosi lyg vienišas paukštis ant 

stogo.

Visą dieną mano priešai mane užgaulioja, kaip keiksmažodį ta

ria mano vardą!

Pelenus turiu valgyti vietoj duonos ir ašaras maišyti su gėrimu 

dėl tavo apmaudo ir pykčio, nes paėmei mane ir nusviedei į šalį. 

Mano dienos nyksta lyg vakaro šešėliai, aš vystu tartum žolė*

Kai jis pagaliau baigė, per stogą nudundėjo smarkus vėjo gūsis.

-  Amen, -  tarė ponia Rimienė.

-  Amen, -  aidu atkartojo visi.

-  Jis miršta badu, -  pasakiau.

-  Tai ką? Mes visi čia badaujame. Aš irgi vystu tartum žolė, -  

suniurzgė plikis. -  Jam nėmaž ne prasčiau nei man.

-  Jis bent jau gyvas, -  tyliai ištarė Andrius.

* Ps 102,1-12. Cituojama iš leidinio: Biblija. Lietuvos Biblijos draugija, Vil
nius, 1999.
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Pakėliau galvą ir pažvelgiau į jį. Aišku, jis troško, kad jo tėvas 

būtų gyvas, nors ir badautų.

-  Taip, Andrius teisus, -  pritarė mano mama. -  Jis gyvas! 

O jūsų pusseserė turbūt jau bus jam pranešusi, kad ir jūs -  

gyva!

Ponia Rimienė ėmėsi dar kartą skaityti laišką. Dalis žmo

nių išėjo iš trobelės, tarp jų ir Andrius. Jonas ištykino jam iš 

paskos.



48

Tai nutiko maždaug po savaitės. Mama sakė mačiusi ženklų. 

Aš tai nieko nemačiau.

Panelė Grybaitė padūkusiai man mojavo ir netgi bandė bėgti 

per sniegą.

-  Paskubėk, Lina! Jonui blogai, -  uždususi sušvogždė ji. 

Mama sakė pastebėjusi, kad jo veido spalva pakito. Bet visų

mūsų spalva buvo persimainiusi. Mes tarsi papilkėjome iš vi

daus, ir toji pilkuma tamsiais rėžiais nusėdo mums apie akis. 

Kreckis neleido man išeiti iš darbo.

-  Maldauju, -  prašiau jo. -  Jonas serga!

Nejau jis bent kartelį negalėtų padėti?

Bet jis tik mostelėjo man grįžti prie kalno maišų su grūdais. 

Aplinkui rėkdamas ir spyriais ragindamas darbininkus pasisku

binti blaškėsi vadas. Artinosi pūga.

-  Davai! -  subliuvo Kreckis.

Kai pagaliau parsiradau mūsų trobelėn, mama jau buvo grį

žusi. Jonas kone be sąmonės gulėjo ant jos šiaudų glėbio.

-  Kas jam? -  paklausiau, suklupusi greta mamos.

-  Nežinau, -  atsiduso ji ir patraukė aukštyn vieną Jono kel

nių klešnę. Jo blauzda buvo išpilta keistų dėmių. -  Gal kuo už-
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sikrėtė. Jis karščiuoja, -  pridūrė mama, pridėjusi delną mano 

broliui prie kaktos. -  Ar pastebėjai, koks jis pastaruoju metu 

buvo irzlus ir nervingas?

-  Tiesą sakant, ne. Visi mes čia irzlūs ir nervingi, -  atsakiau. 

Tada įsižiūrėjau į Joną. Kaip aš galėjau nepastebėti? Jo apatinė 

lūpa buvo nusėta opų, o dantenos atrodė kone violetinės. Ant 

rankų ir pirštų irgi buvo pilna raudonų dėmelių.

-  Lina, nubėk ir paimk mūsų davinius. Tavo broliui reikės pa

sistiprinti, kad įveiktų ligą. Ir pabandyk surasti ponią Rimienę.

Tamsoje nuklampojau per sūkuriais pustomą sniegą, o vėjo 

gūsiai skaudžiai kapojo man veidą. Enkavedistai nedavė man 

trijų duonos davinių. Jie pareiškė, kad Jonas apalpo darbe, to

dėl davinys jam nepriklauso. Bandžiau paaiškinti, kad jis labai 

serga. Bet jie tik mostelėjo man nešdintis.

Nei ponia Rimienė, nei panelė Grybaitė nenutuokė, kokia čia 

liga. O Jonas, regis, geso tiesiog akyse.

Atklibikščiavo plikis ir užsikvempęs ant lazdos apžiūrėjo 

Joną.

-  Ar tai užkrečiama? Ar daugiau nieko neišpylė dėmėmis? 

Tas berniukas gali mums visiems tapti mirties angelu. Prieš ke

lias dienas nuo dizenterijos mirė viena mergaitė. Gal ir čia tas 

pats? Man rodos, jie įmetė ją į tą duobę, kur jūs išrausėt, -  pri

dūrė jis. Mama paliepė jam eiti lauk.

Juliuška ėmė rėkti, kad neštume Joną laukan, ant sniego. 

Mama savo ruožtu užriko ant jos, kad eitų miegoti kur nors kitur, 

jeigu jau bijanti užsikrėsti. Juliuška išsinešdino. Sėdėjau prie Jono, 

glausdama šaltą sniegu suvilgytą skudurėlį jam prie kaktos. Mama 

klūpėdama švelniai jį kalbino ir bučiavo jam veidą ir rankas.

-  Tik ne mano vaikus, -  karštai šnibždėjo mama. -  Viešpa

tie, meldžiu, pasigailėk jo. Jis gi dar visai jaunas! Jis tiek mažai
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tematė gyvenimo. Maldauju... Verčiau mane pasiimk! -  Mama 

kilstelėjo galvą. Jos veidas buvo iškreiptas skausmo. -  Kos

tai... -  sudejavo ji.

Buvo jau beveik naktis, kai pas mus, nešinas žibaliniu žibin

tu, užėjo žilagalvis ponas, kuris vis sukdavo laikrodį.

-  Skorbutas, -  pasakė jis, vos užmetęs akį į Jono dantenas. -  

Ir jau gerokai pažengęs. Jam net dantys mėlynuoja. Nebijokit, 

tai neužkrečiama. Tiktai pasistenkit kuo greičiau gauti tam 

vaikiui ko nors užvalgyti su vitaminais, kol jo organai galuti

nai neatsisakė. Jis visiškai išsekęs. Galime bet kurią akimirką 

jo netekti.

Mano brolis atrodė nelyginant nužengęs iš 102 psalmės: 

suvytęs ir sudžiūvęs lyg žolė. Mama, palikusi mane su Jonu, 

išlėkė per sniegą pabandyti gauti kokio nors maisto. Aš keičiau 

broliui ant kaktos kompresus. Pakišau jam po ranka Andriaus 

duotą akmenį sakydama, kad jame esančios kibirkštėlės jį pa

gydys. Kartojau Jonui visokias mūsų vaikystės istorijas ir pa

sakojau apie mūsų namus -  atvaizdavau vieną kambarį po kito. 

Nusitvėrusi mamos Bibliją meldžiau Dievą pasigailėti mano 

brolio. Iš nerimo man net bloga pasidarė. Griebiau popieriaus 

lapą ir mėginau ką nors nupiešti Jonui, kad jam palengvėtų. 

Jau buvau apmetusi jo kambario vaizdą, kai pro duris įžengė 

Andrius.

-  Ar seniai jis toks? -  paklausė, priklaupęs prie Jono.

-  Nuo vidurdienio, -  atsakiau.

-  Ar jis mane girdi?

-  Nežinau, -  atsidusau.

-  Jonai, tu pasveiksi. Tau tik reikia ko nors užvalgyti ir at

sigerti. Laikykis, drauguži! Girdi, ką sakau? -  Bet Jonas nė ne

krustelėjo.
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Iš vidinės palto kišenės Andrius ištraukė kažkokį į audeklo 

gabalą susuktą ryšulėlį. Išvyniojo iš jo sidabro spalvos skardinę, 

o iš kelnių kišenės išsiėmė lenktinį peiliuką. Juo pradūrė skar

dinės dangtelį.

-  Kas čia? -  paklausiau.

-  Reikia jam šitą sumaitinti, -  pasakė Andrius, prisikišęs prie 

mano brolio veido. -  Jonai, jei girdi mane, praverk burną!

Bet Jonas nė nekrustelėjo.

-  Jonai, -  pamėginau ir aš. -  Praverk burną. Turim, kuo tave 

pagydyti.

Jo lūpos prasiskyrė.

-  Gerai, -  apsidžiaugė Andrius. Jis perpjovė skardinės dang

telį. Tada ištraukė peiliuką su ant geležtės pasmeigtu sultingu 

konservuotu pomidoru. Man net žandikaulius sutraukė. Pomi

dorai! Iškart seilė nudryko. Vos tas pomidoras palietė Jono bur

ną, jo lūpos ėmė krutėti.

-  Taip, taip, sukramtyk ir nuryk, -  įkalbinėjo Andrius. Pas

kui atsisukęs į mane paklausė: -  Ar vandens turit?

-  Taip, lietaus, -  atsakiau.

-  Duok jam atsigerti, -  paliepė Andrius. -  Jam teks suvalgyti 

viską.

Žvilgtelėjau į pomidorų skardinę. Sultys bėgo peiliuku že

myn ir varvėjo Andriui ant pirštų.

-  Iš kur tu jų gavai? -  paklausiau.

Jis su pasidygėjimu dėbtelėjo į mane.

-  Parduotuvėje ant kampo! Negi pati ten nevaikštai? -  Kurį 

laiką jis gręžė mane žvilgsniu, tada nusisuko. -  Kaip manai, iš 

kur galėjau jų gauti? Aišku, kad pavogiau! -  Jis sugrūdo pasku

tinį pomidorą mano broliui į burną. Tada Jonas iš skardinės iš
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gėrė ir sultis. Andrius brūkštelėjo peiliuką ir sultimis apvarvėju

sius pirštus sau į kelnes. Vos laikiausi, nepuolusi prie tų sulčių.

Mama grįžo, lydima vienos iš sibiriečių moterų, su kuriomis 

Jonas kartu siuvo batus. Jųdviejų pečiai ir galvos buvo storai 

apnešti sniegu. Moteris pripuolė prie mano brolio ir ėmė kažką 

greitai berti rusiškai.

-  Bandžiau jai paaiškinti, kas jam, -  tarė mama. -  Bet ji užsi

manė būtinai pati pažiūrėti.

-  Andrius atnešė visą skardinę pomidorų ir sumaitino juos 

Jonui, -  pasakiau.

-  Pomidorų? -  net aiktelėjo mama. -  Oi, ačiū! Oi, kaip tau 

ačiū, mielasis, ir būtinai padėkok nuo manęs savo mamai.

Sibirietė vėl kreipėsi į mamą ir ėmė jai kažką aiškinti.

-  Ji mano, kad jį galima pagydyti kažkokia arbata, -  išvertė 

man Andrius. -  Ir prašo tavo mamos padėti jai surankioti reika

lingas žoles. -  Aš linktelėjau.

-  Andriau, ar negalėtum pabūti dar valandėlę? -  papra

šė mama. -  Žinau, kad Jonui bus daug geriau, jeigu jaus, kad 

tu čia. Lina, užvirink vandens arbatai. -  Mama pasilenkė prie 

mano brolio. -  Jonuk, mielasis, aš tuoj sugrįšiu. Einu arbatos, 

nuo kurios tu pasveiksi.
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Mudu sėdėjom tylėdami. Andrius, sugniaužęs kumščius, 

nenuleido akių nuo mano brolio. Spėliojau, kokios mintys 

sukasi jo galvoje. Gal jam apmaudu, kad Jonas serga? Lygiai kaip 

apmaudu, kad jo mamai tenka miegoti su enkavedistais? Arba 

skaudu, kad neteko tėvo? O gal jis tiesiog pyksta ant manęs.

-  Andriau...

Jis nė nepažvelgė į mane.

-  Andriau, aš visiška idiote...

Jis grįžtelėjo galvą.

-  Tu toks geras mums, o aš... aš tiesiog idiote, -  pasakiau ir 

nudelbiau akis.

Jis nieko neatsakė.

-  Puoliau daryti skubotų išvadų. Kvailė! Atleisk, kad apkal

tinau tave šnipinėjimu. Jaučiuosi taip bjauriai... -  Jis tebetylė

jo. -Andriau!..

-  Gerai jau, supratau: tu atsiprašei, -  burbtelėjo jis. Ir vėl nu

sisuko į mano brolį.

-  Ir... man labai gaila tavo mamos! -  leptelėjau.

Tada čiupau savo bloknotą ir atsisėdau baigti piešti Jono 

kambario. Iš pradžių tyla mane slėgė. Buvo nejauku ir negera.
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Bet piešdama pamažu panirau į kuriamą vaizdą. Labai stengiau

si kuo tiksliau pavaizduoti švelnias minkšto apkloto klostes ir 

rašomąjį stalą su knygomis. Jonas taip mėgo savo stalą ir kny

gas! Aš irgi mėgau skaityti. Ak, kaip ilgėjausi knygų!

Tvirtai laikiau savo kuprinę, saugodama knygas. Negalėjau leisti 

jai kratytis ir kalatotis į šonus, kaip paprastai. Juk, šiaip ar taip, joje 

nešiausi Edvardą Munką. Kone du mėnesius teko laukti, kol moky

toja gaus tas knygas. Galų gale jas atsiuntė iš Oslo.

Žinojau, kad Munkąs ir jo piešimo stilius tėvams nepatiks. Kai 

kas jo paveikslus vadino „išsigimėlių menu. Bet aš, vos išvydusi 

„Nerimo", „Nevilties" ir „Šauksmo" reprodukcijas, troškau pamatyti 

daugiau. Jo darbai atrodė keisti ir iškraipyti, nelyginant nutapyti 

neurotiko. Tačiau jie mane tiesiog užbūrė.

Vos pravėrusi namų duris, prieškambaryje ant stalelio išvydau 

gulintį voką. Pripuolusi stvėriau jį ir iškart atplėšiau.

Miela Lina,

Laimingų Naujųjų metų! Atleisk, kad ilgokai neparašiau. Dabar, 

jau pasibaigus Kalėdų atostogoms, gyvenimas darosi vis liūdnesnis. 

Jau kurį laiką mama su tėčiu be paliovos ginčijasi. Tėtis nuolatos 

suirzęs ir beveik nemiega. Jis kiauras naktis nenustoja žingsniavęs 

po kambarius ir grįžta iš darbo per pietus pažiūrėti, ar nėra laiškų. 

Beveik visas savo knygas tėvas sukrovė į dėžes -  neva jos užimančios 

per daug vietos. Jis net pabandė sukišti į dėžes ir kai kuriuos mano 

medicinos veikalus. Nesuprantu, gal jis išprotėjo? Po tos aneksijos 

viskas taip pasikeitė...

Lina, būk gera, nupiešk man mūsų namelį Nidoje. Prisimindama 

šiltą ir saulėtą vasarą, gal lengviau ištversiu šalčius ir sulauksiu pa

vasario.
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Parašyk man, kas naujo, apie ką tu šiuo metu galvoji ir ką pieši.

Tavo mylinti pusseserė

Joana

-  Jis man pasakojo apie savo lėktuvą, -  tarstelėjo Andrius, 

man per petį rodydamas į piešinį. Buvau ir pamiršusi, kad jis čia.

Aš linktelėjau.

-  Taip, jis juos dievina.

-  Galiu pažiūrėti?

-  Žinoma, -  pasakiau, duodama jam bloknotą.

-  Gražu, -  pagyrė Andrius, nykščiu spausdamas bloknoto 

kraštą. -  O kitus parodysi?

-  Taip, -  pasakiau, džiaugdamasi, kad kelių piešinių dar ne

buvau spėjusi išplėšti iš bloknoto.

Andrius pervertė lapą. Aš nuėmiau Jonui nuo kaktos kom

presą ir išbėgau atvėsinti jo sniege. Kai grįžau, Andrius kaip sy

kis stebeilijosi į savo portretą, kurį buvau nupiešusi tą dieną, 

kai ponia Rimienė gavo laišką.

-  Keistu kampu žiūrėjai, -  tyliai juokdamasis, pasakė jis.

Aš prisėdau.

-  Tu gi aukštesnis už mane. Todėl taip ir mačiau. Be to, ten 

visi buvom labai susigrūdę.

-  Užtat gerai apžiūrėjai mano šnerves, -  šyptelėjo jis.

-  Na, tada žiūrėjau užvertusi galvą. Iš čia atrodai kitaip, -  

atsakiau, įbedusi į jį akis.

Jis atsigręžė.

-  Matai, iš čia tu -  visai kitoks, -  patikinau.

-  Gražesnis ar bjauresnis? -  paklausė jis.

Parėjo mama ir sibirietė.
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-  Ačiū, Andriau, -  padėkojo jam mama.

Jis linktelėjo. Tada pasilenkęs kažką pašnibždėjo Jonui ir 

išėjo.

Mes supylėm žoles į vandenį, kurį buvau užvirinusi. Jonas 

išgėrė arbatą. Mama liko sėdėti greta jo. Aš atsiguliau, bet už

migti negalėjau. Vos tik užmerkdavau akis, priešais išvysdavau 

paveikslą „Šauksmas", tiktai rėkiantis veidas buvo mano.



P raėjo geros pora savaičių, kol Jonas kiek pasitaisė. Kai pir

mąsyk pakilo ir bandė eiti, kojos jam baisiai virpėjo. Kalbėjo 

tyliai, vos girdimai, beveik pašnibždomis. Per tą laiką mudvi su 

mama gerokai nusilpome. Turėjome iš savo dviejų maisto davi

nių maitinti dar ir Joną. Iš pradžių, kai paprašydavome, kai kurie 

mūsiškiai pasidalydavo savo daviniu. Bet šalčiui vis labiau sting

dant mūsų pirkeles, dosnumas irgi išsivadėjo. Vieną dieną pane

lė Grybaitė tiesiai man prieš nosį atsuko nugarą ir susikimšo sau 

į burną visą duonos davinį, kurį buvo ką tik gavusi. Negalėjau jos 

kaltinti. Pačiai dažnai magėdavo padaryti tą patį. Nuo to karto 

nei aš, nei mama daugiau nieko nebeprašėme mūsų sušelpti.

Kad ir kaip maldavome, enkavedistai nieku gyvu nesutiko 

skirti Jonui davinio. Mama netgi bandė pasikalbėti su jų vadu, 

bet tas tik išsityčiojo iš jos. Ir dar drėbtelėjo kažką tokio, kad 

ji paskui kelias dienas vaikščiojo be ūpo. Jau nebeturėjome ko 

parduoti. Kone viską, ką dar buvome paslėpusios, išmainėme su 

altajiečiais į šiltus drabužius. Mamos palto pamušalas plevėsa

vo suplonėjęs ir tuščias, nelyginant marlės skiautė.

Artinosi Kalėdos, ir žmonės atrodė pagyvėję. Susirinkę vieni 

pas kitus, prisimindavome, kaip švęsdavome šias šventes Lie
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tuvoje. Mes be galo šnekėdavomės apie Kūčias -  tą nuostabų 

vakarą Kalėdų išvakarėse. Buvo nuspręsta, kad Kūčių rinksimės 

plikio trobelėje. Jis nenorom sutiko.

Net užsimerkę klausydavomės pasakojimų apie dvylika gar

džių patiekalų -  tiek pat, kiek esama apaštalų. Žmonės linga

vo pirmyn atgal ir linkčiojo galvas. Mama užsiminė apie saldų 

aguonpienį ir spanguolių kisielių. O prakalbus apie kalėdaitį ir 

tradicinius Kalėdų linkėjimus, ponia Rimienė net pravirko.

-  Dieve Duok, kad kitąmet vėl būtume visi kartu...

Sargybiniai po darbo dažnai šildydavosi degtine. Jie nere

tai pamiršdavo prižiūrėti, ką mes darome, arba neturėdavo 

noro eiti lauk į stingdantį, geliantį šaltį ir vėją. Užtat mes kas 

vakarą rinkdavomės pasiklausyti kieno nors pasakojimų apie 

šventes. Šitaip, dalydamiesi savo ilgesiu ir brangiausiais prisi

minimais, ėmėme geriau vieni kitus pažinti. Mama užsispyrė, 

kad į tokius pasibuvimus kviestume ir pikčiurną moteriškę -  

neva vien todėl, kad pasirašė, ji tikrai ne mažiau ilgisi namų. 

Be perstojo snigo ir šalo vis labiau, bet mes šiaip taip iškęsda- 

vome darbą ir speigą, nes turėdavome ko laukti, -  tų savotiš

kų vakarinių subuvimų, nuskaidrinančių pilkas mūsų dienas 

ir juodas naktis.

Aš pamažu įsigudrinau vis nugvelbti po kelis pagalius mal

kų, kad turėtume kuo pakurstyti krosnelę. Mama labai dėl 

manęs jaudinosi, nors aš ją tikinau, kad būnu atsargi, be to, 

enkavedistai per daug tingi lįsti lauk į šaltį. Vieną vakarą kaip 

kartas išsmukau iš plikio trobelės ir nutykinau parnešti kokio 

pagalio įmesti krosnelėn. Apėjau trobelę iš kitos pusės. Paju

tau, kaip kažkas krustelėjo, ir sustingau. Ten, tamsoje, kažkas 

stovėjo. Gal Kreckis? Man širdis į kulnus nusirito... O kas, jei

gu vadas?
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-  Nebijok, Lina, čia tik aš, -  iš tamsos atsklido Andriaus bal

sas. Jis brūkštelėjo degtuką ir prisidegė cigaretę, kuri trumpam 

nušvietė jo veidą.

-  Oi, kaip tu mane išgąsdinai, -  šūktelėjau. -  Ko dabar stovi 

lauke?

-  Klausausi, kas vyksta viduj.

-  Tai ko neužeini? Juk šalta! -  nustebau.

-  Jiems turbūt nesinorės manęs matyti. Tai neteisinga. Visi 

tokie išbadėję...

-  Netiesa. Mums bus smagu tave matyti. Mes šnekamės apie 

Kalėdas.

-  Žinau, aš girdėjau. Mama kasdien prašo grįžus jai papasa

koti, apie ką jūs kalbatės.

-  Ką tu sakai? O man jau ima atrodyti, kad, dar sykį išgirdu

si apie spanguolių kisielių, išprotėsiu! -  atsakiau šyptelėjusi. -  
Einu parnešiu malkų.

-  Norėjai pasakyti, pavogsi? -  patikslino jis.

-  Na, taip, turbūt, -  numykiau.

Jis sukikeno ir papurtė galvą.

-  Tu tikrai nėmaž nebijai, teisybė?

-  Ne, -  atsakiau. -  Man šalta.

Jis nusijuokė.

-  Einam kartu? -  pasiūliau.

-  Ne, aš gal geriau grįšiu, -  atsakė jis. -  O tu pasisaugok. 

Labanakt!

Po trijų dienų ponia Arvydienė ir Andrius atėjo pas mus su 

buteliu degtinės. Jiems įžengus, visi nutilo. Ponia Arvydienė 

mūvėjo kojinėmis. Jos plaukai buvo švarūs ir sugarbiniuoti. 

Andrius nudelbė akis ir susibruko rankas į kišenes. Man buvo 

nė motais, kad ji dėvi švarią suknelę ir nebadauja. Nė vienas iš 

mūsų nebūtume norėję atsidurti jos vietoje.
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-  Siūlau tostą, -  pasakė mama, kilstelėdama butelį ir žiūrė

dama ponios Arvydienės pusėn, -  už gerus bičiulius!

Ponia Arvydienė nusišypsojo ir linktelėjo. Mama patraukė 

gurkšnelį iš butelio ir net pasipurtė patenkinta. Mes visi pase

kėme jos pavyzdžiu: gurkšnojome ir kvatojomės, drauge mė

gaudamiesi palaiminga akimirka. Andrius atsilošė ir atsišliejo į 

sieną, žiūrėjo į mus ir šypsojosi.

Tą naktį svajojau, kaip būtų nuostabu, jei per šventes pas 

mus atkeliautų tėtis. Vaizdavausi, kaip jis brenda per sniegynus 

į Altajų su mano nosinaite užantyje. Paskubėk, tėveli, -  malda

vau. -  Būk geras, paskubėk!

-  Nesijaudink, Lina, jis netrukus pareis, -  tikino mama. -  Išėjo 

parnešti šieno, kad būtų ką pakišti po staltiese.

Stovėjau prie lango ir žvelgiau į krintantį sniegą.

Jonas padėjo mamai dengti stalą.

-  Vadinasi, bus dvylika valgių! Galėsim valgyti kiaurą dieną. -  

Jis net apsilaižė.

Mama užtiesė valgomąjį stalą baltutėle staltiese.

-  O galėsiu sėdėti šalia senelės? -  ėmė prašyti Jonas.

Jau žiojausi ginčytis ir sakyti, kad šalia senelės noriu sėdėti aš, 

bet tuo metu gatvėje sušmėžavo tamsus tėčio šešėlis.

-  Jis pareina! -  sušukau ir čiupau paltą. Nulėkusi laipteliais že

myn, išpuoliau į gatvės vidurį. Maža tamsi figūrėlė, iš pradžių vos 

įžiūrima prietemoje per krintantį sniegą, pamažu vis artėjo ir augo. 

Kažkur toliau gatvėje pasigirdo arklio žvangučių tilindžiavimas.

Dar nespėjusi įžiūrėti tėčio veido, išgirdau jį sakant:

-  Nagi, ar protinga mergaitė stypsotų per sniegą kelio vidury?

-  Tik jei tos mergaitės tėtis vėlinasi sugrįžti, -  pajuokavau.
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Dabar jau aiškiai mačiau priešais įraudusį, apšarmojusį tėčio 

veidą. Jis nešėsi nediduką glėbelį šieno.

-  Aš nesivėlinu, -  atsakė jis ir apkabino mane per pečius. -  Aš 

pačiu laiku!
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Atėjo Kūčios. Aš kiaurą dieną kapojau malkas. Mano nosis 

apšalo -  apie šnerves susidarė plona ledo plutelė. Sten

giausi galvoti apie Kalėdas namie, prisiminti kiekvieną tų šven

čių smulkmeną. Tą vakarą niekas, vos gavęs į rankas duonos da

vinį, nepuolė jo ryti. Maloniai pasveikinę vieni kitus, patraukė

me link savo trobelių. Jonas jau vėl buvo pasidaręs panašesnis į 

save. Ištirpinę sniego, išsitrinkome galvas ir pamėginome išsi

krapštyti pajuodusias panages. Mama segtukais susisegė plau

kus ir brūkštelėjo lūpdažiu sau per lūpas. Lašelį dažų ji įtrynė ir 

man į skruostus, norėdama suteikti jiems spalvą.

-  Ne kažin kas, bet padarėm, ką galėjom, -  tvarkydama mūsų 

drabužius ir plaukus, atsiduso mama.

-  Pasiimkim ir šeimos nuotrauką, -  pasiūlė Jonas.

Kitiems irgi ta pati mintis buvo atėjusi į galvas. Plikio trobe

lėje mirgėte mirgėjo šeimų ir mylimųjų nuotraukos. Pamačiau 

ponios Rimienės su vyru atvaizdą. Jis irgi buvo nedidukas -  

kaip žmona. Toje nuotraukoje ji juokėsi. Atrodė visai kitokia nei 

dabar, kur kas stipresnė. O šiomis dienomis buvo visa sukritusi 

ir sukumpusi, tarsi kas būtų išleidęs iš jos orą. Plikis tą vakarą 

buvo kaip reta tylus.
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Susėdome ratu ant grindų -  tarsi apie stalą. Per vidurį buvo 

paklota balta staltiesė su šieno kuokšteliu ir eglės šakutėmis 

kiekvienam. Viena vieta buvo palikta tuščia. Priešais ją degė la

jinė spingsulė. Pagal lietuvių papročius, prie stalo derėjo palikti 

vietos išvykusiems ar neseniai pasimirusiems šeimos nariams. 

Ties ta tuščia vieta visi sudėjome artimųjų ir draugų nuotrau

kas. Aš švelniai paguldžiau ten ir mūsų šeimos atvaizdą.

Išsitraukiau ryšelį su maistu, kurį buvau sutaupiusi, ir padė

jau ant stalo. Vienas kitas buvo parengę nedidelę staigmeną -  

kažin kur nuliktą bulvę ar kokį kąsnelį, kurį pavyko nugvelbti. 

Pikčiurna moteriškė padėjo kelis sausainius, kuriuos, matyt, 

pirko miestelyje. Mama puolėsi jai dėkoti ir aikčioti.

-  Tas vaikėzas Arvydas su mama perdavė štai ką,- pasakė 

plikis. -  Sakė, bus po valgio -  užsigardžiuoti. -  Ir jis mestelėjo 

kažką ant stalo. Tas daiktas nukrito net dunkstelėdamas. Visi 

aiktelėjo. Negalėjau patikėti savo akimis! Buvau tokia priblokš

ta, kad net ėmiau juoktis. Tai buvo šokoladas. Tikrų tikriausias 

šokoladas! Ir plikis jo nesušlemštė!

Jonas ėmė ūkauti iš džiaugsmo.

-Ššš... Jonuk, tyliau! -  sudraudė jį mama. Tada dirstelėjo į 

paketėlį ant stalo. -  Šokoladas! Kaip nuostabu. Na, dabar jau 

mūsų taurė sklidina!

Plikis pastatė ant stalo butelį degtinės.

-  Na jau, ką čia dabar sugalvojot, -  subarė jį panelė Grybai

tė. -  Tik ne per Kūčias!

-  O ką aš žinau, po šimts? -  burbtelėjo plikis.

-  Gal vėliau, kai pavalgysim? -  mirktelėjo mama.

-  Man viso to nereikia, -  atsiliepė plikis. -  Aš gi -  žydas.

Visi net loštelėjo iš nuostabos.
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-  Bet... Pone Stalai, kodėl jūs mums nieko nesakėt? -  paklau

sė mama.

-  Nes tai -  ne jūsų reikalas, -  atšovė tas.

-  Betgi mes diena iš dienos rinkdavomės čia kalbėtis apie 

Kalėdas. O jūs taip maloniai užleido te mums savo trobelę! Jei 

būtumėt mums pasakęs, būtume galėję atšvęsti ir Chanuką, -  

papriekaištavo mama.

-  Nemanykit, kad nešvenčiau Makabiejų, -  pamokomai iš

kėlęs pirštą, atrėmė plikis. -  Aš tik nepliauškiu apie tai be pa

liovos, kaip jūs, mulkiai. -  Kambaryje stojo tyla. -  Aš apie savo 

tikėjimą neplyšoju. Tai -  mano vieno reikalas. Po šimts, kiekgi 

galima apie tą aguonpienį, kad jį kur!

Žmonės nejaukiai pasimuistė. Jonas pradėjo kikenti. Iš tie

sų, jis nemėgo aguonpienio. Plikis irgi ėmė krizenti. Netrukus 

jau visi isteriškai kvatojomės.

Ištisas valandas mes prasėdėjome prie savo vakarienės ir ne

tikro stalo. Giedojom kalėdines giesmes. Ilgokai vargusi, mama 

pagaliau įprašė plikį sukalbėti hebrajišką maldą Maoz Tzur. Ta

riant jos žodžius, jo balse nebeliko įprastinio irzlumo. Jis užsi

merkė ir net virpėdamas iš jaudulio kalbėjo maldą.

Aš negalėjau atitraukti akių nuo mūsų šeimos nuotraukos, 

padėtos tuščioje vietoje prie stalo. Ligi šiol visada Kalėdas švęs- 

davome namie, gatvėje už lango tilindžiuojant varpeliams, o iš 

virtuvės sklindant gardiems valgių kvapams. Dabar vaizdavau

si, jog mūsų valgomajame tamsu, sietynas apkibęs voratinkliais, 

o stalas storai nuklotas dulkių. Galvojau apie tėtį. Ką jis veikia 

dabar, per Kūčias? Ar turi bent trupinėlį burnoje tirpstančio šo

kolado?

Staiga trobelės durys su trenksmu atsilapojo. Vidun įsiveržė 

enkavedistai ir atstatė į mus šautuvus.
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-  Davai! -  sustugo vienas iš jų ir stvėrė vyriškį, kuris vis suk

davo laikrodį. Žmonės bandė priešintis.

-  Susimildami, šiandien juk Kūčios, -  maldavo mama. -  Negi 

ir per Kūčias versit mus pasirašyti tuos popierius?

Bet sargybiniai rėkaudami pradėjo stumdyti žmones, kad 

eitų lauk iš trobelės. Aš jokiais būdais negalėjau palikti tėčio. 

Paknopstom puoliau į kitą stalo pusę ir čiupau mūsų šeimos 

nuotrauką. Greit užsikišau ją į užantį. Paslėpsiu, kol nueisim 

iki kolchozo kontoros. Kreckis nieko nepastebėjo. Jis nejudėda

mas stovėjo, spausdamas rankoje šautuvą, ir dėbsojo į ant stalo 

sudėtas nuotraukas.
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Kalėdų dieną mus dar labiau spaudė prie darbo. Aš kone 

alpau iš nuovargio -  pereitą naktį buvau likusi be miego. 

Kai pagaliau grįžom trobelėn, vos bepavilkau kojas. Mama Ka

lėdų proga padovanojo Juliuškai visą pakelį cigarečių. Dabar 

toji sėdėjo susikėlusi kojas prie krosnelės ir rūkė. Ir iš kur mama 

gavo tų cigarečių? Aš niekaip nepajėgiau suprasti, kam mama 

apskritai ką nors duoda Juliuškai.

Parėjo Jonas, o kartu su juo -  Andrius.

-  Su šventom Kalėdom, -  pasveikino jis.

-  Labai ačiū už šokoladą, -  padėkojo mama. -  Mes savo akim 

nepatikėjom...

-  Andriau, luktelk valandžiukę, -  paprašė Jonas. -  Turiu tau 

šį tą.

-  Aš irgi šį tą tau turiu, -  įsiterpiau. Tada pasiekiau lagami

ną, ištraukiau iš jo lapą popieriaus ir padaviau Andriui.

-  Išėjo ne kažin kaip, -  pridūriau. -  Bet užtat geresniu kam

pu. Ir šnervės nebe tokios didelės.

-  Nuostabu! -  žiūrėdamas į mano piešinį, pagyrė Andrius.

-  Tikrai?

Jis įbedė į mane degančių akių žvilgsnį.
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-  Dėkui, -  ištarė.

Išsižiojau, bet neišspaudžiau nė garso.

-  Su šventom Kalėdom, -  galiausiai pasakiau.

-  Štai, imk, -  tiesdamas ranką, pasiūlė Jonas. -  Jis buvo 

tavo, paskui atidavei jį Linai. Kai sirgau, sesė davė jį man. Aš pa

sveikau, taigi, matyt, šitas akmuo tikrai neša laimę. Manau, da

bar tavo eilė jį turėti. -  Jonas atgniaužė pirštus ir parodė mums 

akmenį su kibirkštėlėm. Tada padavė jį Andriui.

-  Dėkui. Ko gero, jis tikrai neša laimę, -  žiūrėdamas į akme

nį, pasakė Andrius.

-  Laimingų šventų Kalėdų, -  palinkėjo Jonas. -  Ir ačiū už 

pomidorus!

-  Palydėsiu tave atgal, -  pasisiūlė mama. -  Norėčiau pasvei

kinti su Kalėdomis tavo mamą, jeigu tik jai pavyks ištrūkti bent 

minutėlei.

Mudu su Jonu, apsitūloję paltais ir nenusiavę batų, sugulė

me ant šiaudų.

-  O prisimeni, kaip eidavome gulti su pižamomis? -  svajin

gai nutęsė Jonas.

-  Taigi, ir miegodavome žąsies pūkų pataluose, -  pridūriau. 

Mano kūnas nugrimzdo į šiaudus. Tylėdama gulėjau ir jutau, 

kaip šaltukas nuo vos šiaudų tepridengtos kietos žemės pama

žėl stingdo man nugarą ir pečius.

-  Tikiuosi, tėtis šiąnakt turi pūkinę antklodę, -  atsiduso Jonas.

-  Ir aš, -  atsakiau.

-  Su šventom Kalėdom, Lina!

-  Su šventom Kalėdom, Jonuk!

-  Su šventom Kalėdom, tėveli, -  sušnibždėjau.
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Lina! -  Andrius rėkdamas įpuolė į mūsų trobelę. -  Grei

čiau, jie ateina tavęs!
-  Kas? -  nieko nesuprasdama paklausiau. Buvau ką tik grį

žusi iš darbo.

-  Vadas su Kreckiu turbūt jau traukia čionai!

-  Ką? Kodėl? -  žioptelėjo mama.

Aš iškart prisiminiau nugvelbtą plunksnakotį, kurį slėpiau 

savo lagamine.

-  Na... Aš... pavogiau plunksnakotį, -  prisipažinau.

-  Ką tu padarei? -  nustėro mama. -  Gal iš galvos išsikraus

tei? Vogti iš NKVD!

-  Čia ne dėl plunksnakočio, -  nukirto Andrius. -  Vadas nori, 
kad nupieštum jo portretą.

Sustingau lyg nutvilkyta ir atsigręžiau į Andrių.

-Ką?

-  Jis -  baisus savimyla, -  aiškino Andrius. -  Jau kuris laikas 

nepaliauja kartojęs, neva jam būtinai reikia portreto pakabinti 

kolchozo kontoroj arba nusiųsti žmonai...

-  Jis turi žmoną? -  nustebo Jonas.
-  Aš negaliu, -  ištariau. -  Negalėsiu susikaupti prieš jį. -  Pa

kėliau akis į Andrių. -  Man šalia jo labai nejauku.
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-  Aš eisiu su tavim, -  pasisiūlė mama.

-  Jis jums neleis, -  papurtė galvą Andrius.

-  Jei prireiks, susilaužysiu rankas. Aš negaliu to padaryti, -  

pasakiau.

-  Lina, nė negalvok tokių dalykų, -  subarė mane mama.

-  Jei susilaužysi rankas, tai negalėsi dirbti, -  pridūrė And

rius. -  O jei nedirbsi, mirsi badu.

-  Ar jie matė kitų jos piešinių? -  tyliai paklausė Jonas. And

rius papurtė galvą.

-  Lina, -  Andrius pritildė balsą, -  tau teks pavaizduoti jį taip, 

kad... jam patiktų.

-  Negi mokysi mane piešti? -  nustebau.

Jis atsiduso.

-  Man patinka tavo piešiniai. Kai kurie jų -  labai tikroviški, 

bet yra ir tokių, kurie, na... keistoki.

-  Piešiu taip, kaip matau, -  atšoviau.

-  Tu supranti, ką turiu omeny, -  šyptelėjo Andrius.

-  O ką už tai gausiu? -  pasiteiravau. -  Turbūt nemanai, 

kad imsiuos to dėl duonos kriaukšlės ar poros aplamdytų ci

garečių?

Mes kurį laiką ginčijomės, ko man užsiprašyti. Mama no

rėjo pašto ženklų ir sėklų. Jonui norėjosi bulvių. O man šovė 

į galvą pareikalauti mums atskiros trobelės ir pūkinės antklo

dės. Prisiminiau, ką sakė Andrius, ir pamėginau susivokti, kaip 

piešti taip, kad vadui „patiktų". Platūs pečiai veikiausiai rody- 

tų jėgą. Kiek pasukta galva leistų pabrėžti ryžtingą smakrą. 

Uniformą pavaizduoti nebus sunku. Galėčiau nupiešti ją labai 

tiksliai. Labiausiai nerimavau dėl veido. Lengvai įsivaizdavau, 

kaip piešiu vadą, kol neprieidavau iki veido. Vaizduotėje ma

čiau švarią, išlygintą uniformą su gyvačių kirbine, lendančia iš
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už apykaklės, arba kaukolę su tuščiomis juodomis akiduobė

mis, įsikandusią cigaretę. Tie vaizdai buvo baisiai įkyrūs. Man 

norėjosi juos nupiešti. Turėjau juos nupiešti. Tačiau negalė

jau -  tik jau ne vado akivaizdoje.
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Kolchozo kontoroje spragsėjo kaitri ugnis. Kambarys kve

pėjo degančiom malkom. Nusimoviau pirštines ir priėjau 

prie ugnies pasišildyti rankų.

Vidun įžirgliojo vadas. Jis vilkėjo švarutėlaitę žalią uniformą 

mėlynais apvadais, perjuostą juoda perpete ir diržu su pistoleto 

dėklu. Mėginau greitai įsidėmėti, kaip jis atrodo, kad nereikėtų 

vėl į jį žiūrėti. Mėlynos kelnės ir kepurė, apkraštuota tamsiai 

raudona juostele. Kairėje pusėje prie uniformos buvo prisegti 

du žibantys auksiniai medaliai. Ir, žinoma, iš vieno burnos kraš

to į kitą votuliojamas amžinasis dantų krapštukas.

Prisitraukiau prie jo stalo kėdę ir prisėdau, rodydama vadui, 

kad irgi atsisėstų. Bet jis atsinešė savo kėdę į priekį ir įsitaisė 

tiesiai priešais mane -  jo keliai kone lietė manuosius. Kiek pa

sislinkau atgal nuduodama, neva ieškau tinkamo vaizdavimo 

kampo.

-  Paltą, -  burbtelėjo jis.

Aš pakėliau akis.

-  Nusivilk!

Aš nesijudinau.
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Jis įsakmiai linktelėjo, kiaurai verdamas mane savo giliai 

įsodintomis akimis. Apsukęs liežuviu dantų krapštuką, ėmė dar 

įnirtingiau stumdyti jį iš vieno lūpų kampo į kitą.

Papurčiau galvą ir išraiškingai pasitryniau rankas.

-  Šalta, -  pasakiau.

Vadas pavartė akis.

Aš giliai įkvėpiau ir įsidrąsinau pažvelgti į jį. Jis savo ruožtu 

stebeilijosi į mane.

-  Kiek tau metų? -  paklausė, nužiūrinėdamas mane nuo gal

vos iki kojų.

Tada ir prasidėjo. Jam iš už apykaklės išlindo tuntas gyva

čių ir, šnypšdamos mano pusėn, ėmė raitytis jam apie veidą. Aš 

sumirksėjau. Tada ant jo kaklo išvydau pamautą pilką kaukolę, 

kuri, judindama žandikaulius, šaipėsi iš manęs.

Aš pasitryniau akis. Nėra čia jokių gyvačių! Nepiešk gyvačių! 

Staiga supratau, kaip turėjo jaustis Edvardas Munkąs.

„Piešk taip, kaip regi, -  kartojo jis visą savo gyvenimą. -  Net 

jeigu saulėtą dieną tau prieš akis -  tamsa ir šešėliai. Piešk tai, 

ką regi!"

Aš dar sykį sumirksėjau. Negaliu, -  dingtelėjo mintis. Aš ne

galiu piešti taip, kaip regiu.

-  Nesuprantu, -  pamelavau. Ir parodžiau vadui pasukti galvą 

kairėn.

Greit nubrėžiau neryškų kontūrą. Teks pradėti nuo uni

formos. Nepajėgiau žiūrėti jam į veidą. Stengiausi darbuotis 

sparčiai. Man nesinorėjo praleisti šalia to žmogaus nė minutės 

ilgiau, nei būtina. Sėdėdama priešais jį, jaučiausi tarsi nuolat 

krečiama drugio.

Ar sugebėsiu baigti per valandą? Susikaupk, Lina! Gyvačių 

nėra!
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Vadas anaiptol nebuvo geras pozuotojas. Jam be paliovos 

reikėjo pertraukėlių parūkyti. Netrukau suvokti, kad priversti 

jį pasėdėti kiek ilgiau galiu tik protarpiais vis parodydama, kaip 

man einasi. Jis be galo žavėjosi savim, visas tiesiog tirpo iš pa

sididžiavimo.

Praėjus dar penkiolikai minučių, vadas vėl įsigeidė padaryti 

pertrauką. Pasiėmęs nuo stalo savo amžinąjį dantų krapštuką, 

išdrožė lauk.

Nužvelgiau savo piešinį. Jame vadas atrodė stiprus ir galingas.

Komarovas grįžo. Drauge atsivedė ir Kreckį. Stvėręs man iš 

rankų bloknotą, atsuko jį Kreckiui ir atbula ranka pliaukštelėjo 

jam per petį.

Kreckis atsisukęs tarsi žiūrėjo į piešinį, bet jutau, kad spokso 

į mane. Vadas kažką jam pasakė. Kreckis atsiliepė. Įprastinėmis 

sąlygomis jo balsas skambėjo visai kitaip, nei tada, kai rėkalo- 

davo įsakymus. Dabar jis kalbėjo ramiai ir iš balso atrodė labai 

jaunas. Aš stengiausi nepakelti galvos.

Vadas atidavė man bloknotą. Tada apėjo aplink mane ratu: 

mačiau, kaip lėtai, neskubėdami žirglioja juodi jo auliniai. Jis 

įsispoksojo man į veidą ir kažką paliepė Kreckiui.

Pradėjau piešti jo kepurę. Tai buvo paskutinė dalis. Kreckis 

trumpam išėjo, o grįžęs padavė vadui kažkokį aplanką. Koma

rovas jį atvertė ir ėmė sklaidyti popierius, protarpiais vis dirs

čiodamas į mane. Kažin, kas tame aplanke surašyta? Ką jis apie 

mus žino? O gal ten yra žinių apie tėtį?

Ėmiau įnirtingai škicuoti. Davai, greičiau, -  raginau save. Va

das pradėjo mane klausinėti. Supratau vos kas kelintą žodį.

-  Ar pieši nuo vaikystės?

O kodėl jam parūpo? Linktelėjau, tuo pat metu rodydama, 

kad truputį pasuktų galvą. Jis pakluso ir kurį laiką susikaupęs 

pozavo.
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-  Ką mėgsti piešti? -  pasidomėjo paskui.

Nejau bus nusprendęs su manim pasišnekučiuoti? Aš gūž

telėjau.

-  Kas tavo mėgstamiausias dailininkas?

Stabtelėjau ir pakėliau galvą.

-  Munkąs, -  atsakiau.

-  Munkąs, hmm, -  pakraipė galvą jis. -  Nežinau tokio.

Ta raudona juostelė, kuria buvo apkraštuota kepurė, reikala

vo kruopštumo. Bet man nesinorėjo gaišti. Todėl tik greit nuše- 

šėliavau ją. Tada atsargiai išplėšiau lapą su portretu iš bloknoto 

ir padaviau vadui.

Jis kaipmat nusviedė aplanką ant stalo ir stvėrė portretą. 

O tada leidosi žingsniuoti po kontorą, žavėdamasis savim.

Aš įsispitrėjau į aplanką.

Jis gulėjo ant stalo tiesiai priešais mane. Tame aplanke tikrai 

turėjo būti parašyta kas nors apie tėtį, kas padėtų man nusiųsti 

jam piešinį.

Vadas kažką įsakė Kreckiui. Duona. Jis liepė Kreckiui duoti 

man duonos. Bet aš tikėjausi ko nors daugiau, ne vien duonos.

Vadas išėjo iš kambario. Pabandžiau protestuoti.

Kreckis mostelėjo laukujų durų link.

-  Davai! -  subliuvo, liepdamas man nešdintis. Pamačiau lau

ke stypsantį Joną.

-  Bet... -  buvau besakanti.

Kreckis dar kažką riktelėjo ir išėjo pro duris kitapus stalo.

Jonas pravėrė lauko duris ir dirstelėjo vidun.

-  Jis liepė mums eiti prie virtuvės durų. Aš girdėjau. Ten 

gausime duonos, -  šnibžtelėjo jis.

-  Betgi mums turėjo duoti bulvių, -  neatlyžau. Vadas pasi

rodė besąs apgavikas. Reikėjo man nupiešti tas gyvates! Grę
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žiausi pasiimti piešimo bloknoto ir pamačiau ant stalo tebegu

lintį aplanką.

-  Eime, Lina, man žarna žarną ryja, -  skubino mane Jonas.

-  Gerai, -  linktelėjau nuduodama, kad renku savo popierius. 

Tada greit stvėriau aplanką ir pasikišau po palto skvernu. -  Na, 

einam, -  pasakiau ir išdūmiau pro duris. Jonas nė nepastebėjo, 

ką padariau.
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Mudu nudrožėm prie NKVD barakų. Jutau, kaip širdis tar

si plaktukas kala ausyse. Stengiausi nusiraminti ir elgtis 

lyg niekur nieko. Grįžtelėjusi per petį pamačiau Kreckį -  jis išė

jo iš kolchozo kontoros pro užpakalines duris ir prietemoje pa

traukė barakų link. Ilga milinė plakėsi jam apie kojas. Kaip buvo 

liepta, stabtelėjome prie užpakalinių virtuvės durų palaukti.

-  Gal jis nė neateis, -  pasakiau, nekantraudama kuo greičiau 

grįžti į savo trobelę.

-  Turi ateiti, -  nepasidavė Jonas. -  Už tavo piešinį mums 

priklauso gauti maisto.

Tarpduryje išdygo Kreckis. Į purvą mums po kojom tėškėsi 

kepalas duonos. Negi jis negalėjo paduoti jos mums į rankas? 

Nejau būtų buvę taip sunku? Nekenčiau Kreckio.

-  Viskas, Jonai, eime, -  paraginau brolį. Staiga į mus pasipy

lė bulvės. Virtuvėje pasigirdo griausmingas žvengimas.

-  Negi būtina jas mėtyti? -  sušukau, žengdama link tamsaus 

tarpdurio. Durys užsitrenkė.

-  Žiūrėk, kiek daug! -  džiūgavo Jonas, rankiodamas bulves.

Durys vėl atsidarė. Tiesiai man į kaktą trenkėsi skardinė. Iš

girdau terkštelėjimą, o paskui kažkas karšta ėmė varvėti man
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per antakį. Aplinkui lyg iš gausybės rago pylėsi skardinės ir vi

soks šlamštas. Enkavedistai smaginosi, mėtydami atliekas į be

jėgius vaikus.

-  Jie girti. Greičiau dingstam iš čia, kol nepradėjo šaudyti! -  

pasakiau, baimindamasi išmesti iš po skverno aplanką.

-  Palauk, čia yra ir valgomų daiktų! -  suburbėjo Jonas ir pa

knopstom puolėsi viską rinkti nuo žemės. Per duris išlėkė kaž

koks maišas ir tėškėsi Jonui į petį, parmušdamas jį į purvą. Iš 

vidaus atsklido smagūs šūkalojimai.

-  Jonai! -  puoliau prie brolio ir gavau kažkuo šlapiu tiesiai į 

veidą.

Tarpduryje vėl išdygo Kreckis ir garsiai kažką pasakė.

-  Greičiau, -  sumurmėjo Jonas. -  Jis sako, kad mes vagiam 

maistą ir jis turės apie mus pranešti.

Mudu blaškėmės aplink kaip pakvaišusios vištos, rankio

dami viską, kas tik nudribdavo ant žemės. Kilstelėjusi ranką 

nusibraukiau nuo akių kažkokią dvokiančią košę. Pašvinkusios 

bulvių lupenos! Palenkusi galvą susikimšau jas į burną.

-  Fašistskaja svinja! -  dar riktelėjo Kreckis ir užtrenkė duris.

Viską, ką radau, kroviausi sterblėn, stengdamasi alkūne pri

laikyti už palto užkištą aplanką. Prisikroviau, kiek tik galėjau 

panešti -  netgi tuščias skardines, kuriose kas nors dar buvo už

silikę ant dugno. Prakirsta mano kakta tvinkčiojo iš skausmo. 

Kilstelėjusi ranką užčiuopiau didžiulį, šlapią gumbą.

Iš kitos pastato pusės išniro Andrius.

-  Matau, šį tą uždirbai piešdama, -  apsidairęs pasakė jis.

Nekreipdama į jį dėmesio, laisvąja ranka puoliau paskubom

rankioti bulves. Grūdausi jas į kišenes ir kroviau į sterblę, žūt

būt norėdama susirinkti visas iki vienos.
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Andrius žengė prie manęs ir pakėlė maišą, kurį buvau apžer

gusi. Tada uždėjo ranką man ant peties.

-  Nesijaudink, -  švelniai nuramino, -  mes viską paimsim.

Pakėliau galvą ir pažvelgiau į jį.

-  Tau bėga kraujas! -  susirūpino jis.

-  Menkniekis. Viskas gerai, -  atsakiau, pešdama sau iš plau

kų bulvių puvėsius.

Jonas paėmė duoną. Andrius užsivertė ant pečių didįjį maišą.

-  Kas jame? -  pasidomėjo Jonas.

-  Miltai, -  atsakė Andrius. -  Aš jums jį parnešiu.

-  Kas tau, ar ranką susižeidei? -  po minutės paklausė jis vėl, 

žiūrėdamas, kaip spaudžiu alkūnę sau prie šono.

Aš tik papurčiau galvą.

Mes visi trys tylėdami nuklampojome per sniegą.



P asiskubink, Jonai, -  paraginau brolį, vos tik pakanka

mai nutolome nuo NKVD pastato. -  Mama tikriausiai 

rūpinasi. Bėk pirmas ir pasakyk jai, kad mums viskas gerai.

Jonas nukūrė trobelės link. O aš sulėtinau žingsnį.

-  Jie turi apie mus užvedę bylą, -  pasakiau, sekdama akimis 

tolstantį brolį.
-  Jie apie visus turi užvedę bylas, -  atsakė Andrius ir kilste

lėjęs miltų maišą patogiau užsimetė jį ant peties.

-  Noriu tavęs paprašyti pagalbos, -  tariau jam.

Andrius tik papurtė galvą, jau kone juokdamasis.
-  Aš negaliu pavogti bylos, Lina! Čia tau ne malkos ar pomi

dorų skardinė. Viena yra įlįsti virtuvėn, bet visai kas kita...

-  Man nereikia, kad vogtum bylą, -  pasakiau ir sustojau per 

kelis žingsnius nuo savo trobelės.
-  Ką? -  Andrius irgi stabtelėjo.

-  Man nereikia, kad vogtum bylą, -  pakartojau ir apsidairiu

si kiek praskleidžiau paltą. -  Aš jau ją turiu, -  sušnibždėjau. -  
Gulėjo ant vado stalo. Tau teks padėti ją atgal, kai perskaitysiu.

Andrius iš nuostabos kone žado neteko. Jis ėmė karštligiš

kai dairytis į šonus, kad įsitikintų, ar mūsų tikrai niekas nema
to. Tada trūktelėjęs nusitempė mane už trobelės.
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-  Na, kas tau darosi! Būtinai nori, kad tave užmuštų? -  su

šnibždėjo.

-  Plikis sakė, kad mūsų bylose surašyta viskas: kur mus iš

siųs, gal net ir tai, kas nutiko kitiems mūsų šeimos nariams. 

Viskas -  štai čia! -  Pritūpiau ir paleidau žemėn iš sterblės bulves 

ir visa kita, ką nešiausi. Tada užkišau ranką užantin.

-  Lina, nedrįsk to daryti. Atiduok man bylą! Parnešiu ją atgal.

Pasigirdo kažkieno žingsniai. Andrius mane užstojo. Žmo

gus praėjo pro šalį.

Andrius nusimetė nuo pečių maišą ir jau tiesė ranką paimti 

aplanko. Aš atšlijau ir atsiverčiau jį. Rankos man virpėjo. Viduje 

radau mūsų šeimos nuotraukų ir visokių susegtų popierių. Bet 

klaikiai nusiminiau pamačiusi, kad viskas surašyta rusiškai. At

sigręžiau į Andrių. Jis stvėrė aplanką man iš rankų.

-  Būk geras, -  ėmiau maldauti, -  pasakyk man, kas ten pa

rašyta.

-  Negi tu tikrai tokia savanaudė? Ar tiesiog kvaila? Jie gi su

šaudys ir tave, ir visą tavo šeimą! -  pagrasino jis.

-  Ne, -  įsikibau jam į ranką. -  Andriau, maldauju! Gal tai pa

dės man surasti tėtį! Juk pats girdėjai, ką jis sakė po traukiniu. 

Aš galėčiau jam pranešti, kur mes. Pasiųsčiau jam savo piešinių. 

Man tereikia sužinoti, kur jis! Aš... Aš gi žinau, kad tu suprasi.

Jis valandėlę žiūrėjo į mane, tada atvertė aplanką.

-  Aš nelabai moku skaityti rusiškai, -  greitai bėgdamas aki

mis per popierius, nutęsė jis.

-  Kas ten parašyta?

-  Kažkas apie akademijos studentus, -  dirsčiodamas sau per 

petį, atsakė Andrius. -  Štai šitas žodis reiškia „dailininką". Čia 

apie tave. Tavo tėvas, -  pirštu rodydamas vieną žodį, ištarė jis.

-  Taip, ir ką? -  nekantravau.
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-  Buvimo vieta...

Prisispaudžiau visai prie pat Andriaus.

-  Kas ten parašyta?

-  Krasnojarskas. Kalėjimas.

-  Tėtis -  Krasnojarske? -  Atsiminiau, kad piešiau Krasno

jarską tame NKVD žemėlapyje.

-  Man regis, šitas žodis reiškia „nusikaltimą" arba „kalti

nimą", -  dar kažką rodydamas popieriuje, toliau kalbėjo And

rius. -  Čia parašyta, kad tavo tėvas yra...

-Kas?

-  Nesuprantu to žodžio, -  sušnibždėjo Andrius. Tada greit 

užvertė aplanką ir pasikišo sau po skvernu.

-  O kas ten dar parašyta?

-  Daugiau nieko.

-  Ar gali sužinoti, ką reiškia tas žodis? Tas, kur apie tėtį?

-  O kas bus, jeigu mane nutvers su tuo aplanku? -  staiga 

užsiplieskė Andrius.

Kas būtų, jeigu jį tikrai nutvertų? Ką jie jam padarytų? And

rius apsisuko eiti. Greit čiupau jam už rankos.

-  Ačiū tau, -  pasakiau. -  Labai labai ačiū!

Jis linktelėjo ir ištraukė ranką.
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Mama negalėjo atsidžiaugti, kad tiek maisto parnešėm. 

Nusprendėm didžiumą jo suvalgyti tuoj pat, jei kartais 

enkavedistai sumanytų jį atsiimti. Konservuotos sardinės pa

sirodė be galo gardžios -  tikrai verta buvo gauti skardine per 

galvą. Aliejus, kuriame jos mirko, lyg šilkas glostė man liežuvį.

Mama davė Juliuškai bulvę ir pakvietė ją pavalgyti kartu. Ji 

suprato, kad Juliuška vargu ar praneš, jog prasimanėme maisto, 

jei ir pati dalį jo suvalgys. Bet aš niršau, kam mama viskuo dali

jasi su Juliuška. Ji juk bandė sergantį Joną išmesti lauk iš trobe

lės, tiesiai ant sniego! Ir nė akimirką nedvejodavo, radusi progą 

ką nors iš mūsų nukniaukti, o pati niekad niekuo nesidalydavo. 

Tiesiai mūsų panosėj kimšdavo burnon vieną kiaušinį po kito! 

O mama vis tiek užsispyrusi stengėsi viskuo ją vaišinti.

Labai nerimavau dėl Andriaus: kažin, ar jam pavyko nepaste

bėtam padėti atgal tą aplanką? Ir įdomu, koks tas žodis, kurį jis 

manė reiškiant „nusikaltimą" arba „kaltinimą"? Negalėjau pati

kėti, kad tėtis būtų padaręs ką nors blogo. Ilgai apie tai mąsčiau. 

Ponia Raškūnienė juk irgi dirbo universitete kartu su tėčiu, bet 

jos neišvežė. Mačiau, kaip ji dirsčiojo pro užuolaidos plyšį tą

nakt, kai mus varė iš namų. Vadinasi, išvežė ne visus universi-
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teto darbuotojus. Kodėl gi užkliuvo tėtis? Man magėjo pasakyti 

mamai, kad tėtį išsiuntė į Krasnojarską, bet neįstengiau. Ji per 

daug susijaudintų sužinojusi, jog jis uždarytas kalėjime, ir labai 

supyktų, kam nugvelbiau bylą. Be to, ji baisiai sunerimtų dėl 

Andriaus. Man irgi buvo neramu dėl jo.

Tą vakarą išplėšiau iš bloknoto visus savo piešinius ir paslė

piau po lagamino pamušalu drauge su kitais. Buvo belikę vos 

du lapai. Kurį laiką spaudžiau rankoje pieštuką, bet neliečiau 

juo popieriaus. Paskui pakėliau galvą. Mama su Jonu tyliai apie 

kažką šnekučiavosi. Pasukiojau pieštuką tarp pirštų. Nupiešiau 

apykaklę. Pamažu ėmė ryškėti aukštyn besiranganti gyvatė. 

Skubiai ją ištryniau.

Kitą dieną, grįždama iš darbo, pakeliui pamačiau Andrių. 

Įdėmiai žiūrėjau jam į veidą bandydama išskaityti, kaip sekėsi 

su aplanku. Jis linktelėjo. Man tarsi akmuo nuo širdies nusirito. 

Vadinasi, jam pavyko padėti aplanką į vietą! Tik kažin, ar jis bus 

sužinojęs, ką reiškia tas žodis? Nusišypsojau jam. Jis apmau

džiai papurtė galvą, bet nesusilaikęs irgi beveik šyptelėjo.

Radau plonytę, plokščią beržo nuoskilą ir parsinešiau ją į 

trobelę. Vakare išmarginau jos pakraščius lietuviškų audinių 

raštais. Viduryje nupiešiau mūsų šeimos namą Kaune ir keletą 

kitų lietuviškų simbolių. Apačioje parašiau: „Perduoti į Kras

nojarsko kalėjimą. Su meile -  panelė altajietė." Dar pažymėjau 

datą ir suraičiau savo neišskaitomą parašą.

-  Ir kurgi man jį dėti? -  burbtelėjo pikčiurna moteriškė, kai 

paprašiau jos nunešti tą išpaišytą medžio gabalą į miestelį.

-  Paprasčiausiai paduokit bet kuriam miestelyje sutiktam 

lietuviui, -  pasakiau. -  Ir paprašykit, kad siųstų toliau. Jis turi 

pasiekti Krasnojarską.
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Pikčiurna moteriškė permetė akimis mano pavaizduotą Lie

tuvos herbą, Trakų pilį, Lietuvos globėją Šv. Kazimierą ir gan

drą -  mylimiausią lietuvių paukštį.

-  Štai, paimkit, -  pasakiau, tiesdama rankoje sugniaužusi 

aptrintą medžiagos gniutulą. -  Gal kuriai iš jūsų mergaičių pra

vers šitas pasijoms. Suprantu, ne kažin kas, bet...

-  Pasilaikyk savo apatinuką, -  vis dar nenuleisdama akių 

nuo mano piešinių, atšovė pikčiurna moteriškė. -  Aš ir taip per

duosiu.



58

ovo 22-oji. Šešioliktasis mano gimtadienis. Pamirštas

gimtadienis. Mama su Jonu anksti išėjo į darbą. Nė vie

nas neprisiminė manęs pasveikinti. O ko gi aš tikėjausi -  poky

lio? Mes beveik nebeturėjome ko valgyti. Mama viską, ką galė

jo, išmainė į pašto ženklus, norėdama pasiųsti dar kelis laiškus 

tėčiui. Neketinau mamai nieko priminti. Ji nežmoniškai susi- 

graužtų, kad pamiršo. Prieš mėnesį jai užsiminiau, kad praėjo 

senelės gimtadienis. Ji kelias dienas paskui jautėsi kalta. Juk, 

šiaip ar taip, kaip galėjusi pamiršti savo motinos gimtadienį?

Visą dieną kroviau malkas ir vaizdavausi, kokį vakarėlį su

rengtume, jei dar tebebūtume Lietuvoje. Klasės draugai ir mo

kytojai tikrai pasveikintų mane su gimtadieniu. Visi namiškiai 

išsidabintų pačiais gražiausiais drabužiais. Tėčio draugas mus 

nufotografuotų. Nueitume į kokį nors prašmatnų Kauno resto

raną. Ši diena tikrai būtų nepaprasta, ypatinga. Joana atsiųstų 

man dovaną.

Prisiminiau pereitą savo gimtadienį. Tėtis susivėlino ateiti į 

restoraną. Pasiskundžiau jam, kad nieko negavau iš Joanos. Pa

stebėjau, kaip paminėjus pusseserės vardą jis keistai sustingo.

-  Ji turbūt labai užsiėmusi, -  trumpai burbtelėjo.

222 R Ū T A  Š E P E T Y S



Stalinas atėmė iš manęs ir namus, ir tėtį. O dabar dar -  ir 

gimtadienį. Sunkiai vilkdama kojas per pusnis, slinkau po dar

bo atgal. Stabtelėjau pasiimti davinio. Jonas irgi stovėjo eilėje.

-  Greičiau! -  paragino jis mane. -  Ponia Rimienė gavo laišką 

iš Lietuvos. Jis labai storas!

-  Šiandien? -  paklausiau.

-  Taip! -  šūktelėjo jis. -  Pasiskubink! Susitinkam plikio tro

belėj!

Eilė prie duonos judėjo vėžlio žingsniu. Prisiminiau, kaip 

anąsyk ponia Rimienė gavo laišką. Kaip šilta tada buvo prisi

grūdusioje jos trobelėje! Kažin, ar šįkart Andrius irgi ateis?

Pasiėmiau davinį ir paknopstom nukūriau per sniegus į pli

kio trobelę. Ten visi jau spietėsi į krūvą. Pamačiau Joną ir priė

jau prie jo.

-  Ką praleidau? -  paklausiau pašnibždomis.

-  Tik šitai, -  atsakė jis.

Minia persiskyrė. Pamačiau viduryje mamą.

-  Su gimtadieniu! -  staiga sušuko visi.

Man sugniaužė gerklę.

-  Su gimtadieniu, brangioji! -  šūktelėjo mama ir tvirtai mane 

apkabino.

-  Su gimtadieniu, Lina! -  prisijungė ir Jonas. -  Negi manei, 

kad pamiršom?

-  Tikrai. Pamaniau, jog pamiršot.

-  Ne, nepamiršom, -  spausdama mane glėbyje, patikino 

mama.

Apsidairiau, kur Andrius. Jo nebuvo.

Kartu susėdome suvalgyti savo davinio. Žilagalvis ponas, 

kuris vis sukdavo laikrodį, prisiminė, kaip šventė savo šešiolik

tąjį gimtadienį. Ponia Rimienė papasakojo, kokį sviestinį kremą
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sukdavo tortams papuošti. Atsistojusi ji suvaidino, kaip spau

džianti dubenį sau prie klubo ir įnirtingai plakanti kremą šluo

tele. Kremas. Prisiminiau, koks tirštas ir saldus jis būna...

-  Mes paruošėm tau dovaną, -  pasakė Jonas.

-  Dovaną? -  nustebau.

-  Na, tik neįvyniojom, bet dovana tikra, -  patvirtino mama.

Ponia Rimienė įteikė man ryšelį. Ten buvo bloknotas ir pieš

tuko galiukas.

-  Oi, ačiū! Iš kur gavot? -  apstulbau.

-  Mes paslapčių neišduodam, -  nusijuokė mama. -  Popierius 

liniuotas, bet kitokio neradom.

-  Vis tiek puiku! -  džiūgavau. -  Koks skirtumas, kad liniuotas!

-  Tiesiau paišysi, -  vyptelėjo Jonas.

-  Turėsi nupiešti ką nors šio gimtadienio atminimui. Juk 

jis -  šešioliktas. Netrukus viskas beliks tik prisiminimas, -  tarė 

mama.

-  Prisiminimas, kurgi ne! Na, pakaks čia linksmintis. Drož- 

kit lauk! Aš pavargau, -  suniurzgė plikis.

-  Ačiū, kad suteikėt pastogę mano gimtadienio vakarėliui, -  

padėkojau jam.

Jis išsiviepė ir sumojavo rankomis, gindamas mus visus pro 

duris.

Susikabinę už parankių, patraukėme Juliuškos trobelės link. 

Užverčiau galvą į apniukusį dangų. Matyt, bus dar sniego.

-  Lina! -  Iš už plikio trobelės netikėtai išniro Andrius.

Mama su Jonu tik pamojo ir patraukė tolyn be manęs.

-  Sveikinu su gimtadieniu, -  tarė man Andrius.

Žengiau prie jo.

-  Iš kur sužinojai?

-  Jonas pasakė.
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Jo nosies galiukas buvo ryškiai raudonas nuo šalčio.

-  Juk galėjai užeiti į vidų, pats žinai, -  papriekaištavau.

-  Žinau.

-  Gal išsiaiškinai, ką reiškia tas žodis byloje? -  paklausiau.

-  Ne, aš ne dėl to atėjau. Norėjau... įteikti tau štai ką. -  And

rius ištraukė kažką sau iš už nugaros. Tas daiktas buvo įsuktas į 

audeklą. -  Su gimtadieniu!

-  Atnešei man dovaną? Oi, ačiū! O aš net nežinau, kada tavo 

gimtadienis...

Paėmiau iš jo ryšelį. Andrius jau rengėsi eiti.

-  Ne, palauk. Prisėskim, -  pasiūliau, rodydama jam priešais 

trobelę numestą rąstgalį.

Susėdome greta vienas kito. Andrius iš netikėtumo suraukė 

kaktą. Išvyniojau dovaną ir pažvelgiau į jį.

-  Aš... nė nežinau, ką pasakyti, -  sumikčiojau.

-  Sakyk, kad patinka.

-  Bet man tikrai patinka!

Taip, man patiko. Tai buvo knyga. Dikensas.

-  Čia ne „Pikviko užrašai". Juk tą surūkėme, ar ne? -  jis nusi

juokė. -  Čia „Dombis ir sūnus". Vienintelė Dikenso knyga, kurią 

sugebėjau gauti. -  Jis papūtė į savo pirštinėtas rankas ir patry

nė jas vieną į kitą. Šiltas jo kvapas tarsi dūmai kamuoliais sklido 

žvarbiame ore.

-  Nuostabu! -  pasakiau ir atverčiau knygą. Spausdinta buvo 

rusiškai.

-  Taigi dabar tau teks išmokti rusiškai, jeigu norėsi perskai

tyti savo dovaną, -  tarė jis.

Nudaviau besiraukanti.

-  Iš kur ją gavai?

Jis tik giliai įkvėpė ir papurtė galvą.
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-  Oho! Tai gal iškart sunaudojam suktinėms?

-  Gal, -  nutęsė jis. -  Bandžiau ir pats paskaityti, -  jis apsi

mestinai nusižiovavo.

Nusijuokiau.

-  Ką gi, Dikensas iš pradžių tikrai gali pasirodyti nuobodo

kas... -  Žiūrėjau į knygą sau ant kelių. Vyno spalvos viršelis buvo 

kietas ir glotnus. Pavadinimas buvo įspaustas auksinėmis raidė

mis. Knyga atrodė nuostabiai -  tikrų tikriausia dovana! Puikes

nės dovanos negalėjau tikėtis. Staiga tikrai pasijutau švenčianti 

savo gimtadienį.

Pažvelgiau į Andrių.

-  Ačiū, -  pasakiau ir pirštinėtais delnais suėmiau jo skruos

tus. Tada prisitraukiau jo veidą artyn ir pabučiavau. Jo nosis 

buvo ledinė, bet lūpos -  šiltos, o oda maloniai kvepėjo. Manyje 

kažkas suspurdėjo. Atšlijau, vis tebežiūrėdama į jo gražų, vyriš

ką veidą, ir pamėginau atgauti kvapą. -  Tikrai, labai labai ačiū! 

Tai nepaprasta dovana.

Andrius irgi lyg netekęs žado tebesėdėjo ant rąstgalio. Aš 

pakilau.

-  Lapkričio dvidešimtą, -  pasakė jis.

-Kas?

-  Mano gimtadienis.

-  Gerai, prisiminsiu. Labanakt, -  tariau ir apsisukusi nuėjau. 

Pradėjo snigti.

-  Tik nesurūkyk visos iš karto, -  išgirdau sau už nugaros.

-  Ne, nesurūkysiu, -  šūktelėjau per petį, spausdama prie 

krūtinės savo lobį.
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Mes nukapstėme patižusį sniegą, kad saulės spinduliai pa

siektų būsimą bulvių lysvelę. Kaip rodė ant kolchozo kon

toros sienos pritaisytas termometras, oro temperatūra jau buvo 

pakilusi laipsnį kitą virš nulio. Aš išdrįsau atsisagstyti paltą.

Mama visa išraudusi įpuolė į trobelę, drebančia ranka gniauž

dama voką. Tai buvo laiškas nuo mūsų ūkvedės pusseserės, kuri 

sutartiniu būdu pranešė mamai, kad tėtis gyvas. Ji čiupo mane 

į glėbį, be paliovos kartodama „taip" ir „ačiū Dievui".

Laiške nebuvo užsiminta, kur jis yra. Nenuleidau akių nuo 

mamos kaktoje, tarp antakių, įsirėžusios raukšlės -  ji atsirado 

nuo tada, kai mus išvežė. Man atrodė nesąžininga ilgiau nuo jos 

slėpti. Užtat pasakiau mamai, kad mačiau mūsų bylą ir kad tėtis 

yra Krasnojarske. Iš pradžių ji labai supyko, kam taip rizikavau, 

bet per paskesnes keletą dienų visa tarsi atsitiesė, o balse pasi

girdo džiugesio gaidelės.

-  Jis susiras mus, mama, tikrai susiras! -  kartojau, galvodama 

apie tą beržo gabalėlį, kuris dabar jau pakeliui į Krasnojarską.

Lageryje prasidėjo šioks toks sujudimas. Iš Maskvos vienas 

po kito pradėjo eiti siuntiniai. Andrius sakė, jog kartais atga

bendavo ištisas dėžes su bylomis. Dalis sargybinių išvyko. Juos
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pakeitė nauji. Labai norėjau, kad Kreckis išvyktų. Man pakyrėjo 

nuolat baimintis, kad jis ką nors į mane mes. Bet jis pasiliko. 

Pastebėjau, kad jiedu su Andrium kartais pasišneka. Vieną die

ną, kai ėjau kapoti malkų, atvažiavo keli sunkvežimiai su kariš

kiais. Nebuvau jų mačiusi. Jie vilkėjo kitokių spalvų uniformas, 

o vaikščiojo kažkaip įsitempę.

Kadangi buvau priversta nupiešti vadą, tai paskui jau pieš

davau viską, ką matydavau ar jausdavau. Vieni mano piešiniai, 

panašiai kaip Munko, buvo sklidini skausmo, o kituose buvo 

justi ilgesingas laukimas. Bet visi buvo gana tikslūs ir tikroviški 

ir, be abejonės, būtų buvę palaikyti antisovietiniais. Prieš naktį 

vis perskaitydavau po pusę puslapio „Dombio ir sūnaus". Sun

kiai vargdavau prie kiekvieno žodžio. Ir nuolat prašydavau ma

mos man išversti.

-  Tai senovinė, labai taisyklinga rusų kalba, -  tikino mama. -  

Jei išmoksi kalbėti taip, kaip šioje knygoje, atrodysi lyg kokia 

mokslininkė.

Andrius dažnai laukdavo manęs eilėje prie davinio. Per dieną 

stengdavausi kapoti kuo smarkiau, vildamasi, kad laikas grei

čiau bėgs. Vakarais sniegu prausdavausi veidą. Stengiausi išsi

valyti dantis ir išsišukuoti susivėlusius plaukus.

-  Na, tai kiek jau puslapių spėjai surūkyti? -  vieną vakarą 

sau už nugaros išgirdau pašnibždom tariamus žodžius.

-  Beveik dešimt, -  atsakiau per petį.

-  Tai turbūt jau beveik laisvai kalbi rusiškai, -  paerzino jis, 

peštelėdamas mano kepurę.

-  Perestanj, -  šyptelėjusi pasakiau.

-  Liautis? O, labai gerai! Vadinasi, tikrai būsi šio to išmokusi.

O šitą žodį ar žinai: krasivaja?

Apsisukau.
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-  Ir ką gi tai reiškia?

-  Gausi sužinoti, -  atsakė Andrius.

-  Gerai, -  linktelėjau. -  Sužinosiu!

-  Bet neklausk mamos, -  paliepė jis. -  Prižadi?

-  Gerai, -  sutikau. -  Dar pakartok.

-  Krasivaja. Žinok, tikrai turi pati išsiaiškinti, ką jis reiškia.

-  Išsiaiškinsiu.

-  Pažiūrėsim, -  nusišypsojo jis ir patraukė savais keliais.
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Buvo pirmoji pavasario diena. Andrius laukė manęs eilėje 

prie davinio.

-  Vakar vakare įveikiau du puslapius, visai savarankiškai, -  

pasigyriau, imdama man skirtą duonos gabalėlį.

Bet Andrius nė nešyptelėjo.

-  Lina, -  ištarė jis ir paėmė mane už parankės.

-K ą?

-  Ne čia.

Mudu paėjom tolėliau nuo davinio laukiančiųjų eilės. And

rius vis dar nieko nesakė. Jis švelniai nuvedė mane už artimiau

sios trobelės.

-  Kas yra? -  nekantravau.

Jis dirstelėjo sau per petį.

-  Kas nutiko?

-  Jie rengiasi perkelti žmones, -  sušnibždėjo jis.

-NKVD?

-  Taip.

-  O kur? -  paklausiau.

-  Dar nežinau. -  Šviesa, spindėjusi jo akyse vos prieš keletą 

dienų, užgeso.
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-  O kodėl jie nori perkelti žmones? Iš kur tu sužinojai?

-  Lina, -  teištarė jis, vis dar tvirtai laikydamas mane už pa

rankės. Jo veido išraiška mane gąsdino.

-  Kas yra?

Jis suspaudė man ranką.

-  Tu esi tame sąraše.

-  Kokiame sąraše?

-  Žmonių, kuriuos rengiasi perkelti. Jonas ir tavo mama -  

taip pat.

-  Ar jie žino, kad buvau paėmusi bylą? -  paklausiau. Jis pa

purtė galvą. -  Kas tau pasakė?

-  Aš tik tiek ir težinau, -  atsakė jis, nudurdamas akis į žemę 

ir tvirtai spausdamas man ranką.

Pažvelgiau į mudviejų sunertas rankas.

-  Andriau, -  iš lėto pratariau, -  o tu esi tame sąraše?

Jis vėl pakėlė akis ir papurtė galvą.

Paleidau jo ranką ir paknopstom nukūriau pro apšepusias 

trobeles. Mama! Turėjau kuo greičiau pranešti mamai. Kur jie 

mus veš? Ar išveža dėl to, kad nepasirašėme? Kas dar yra tame 

sąraše?

-  Nusiramink, Lina, -  paprašė mama. -  Kalbėk lėčiau.

-  Jie mus perkelia! Andrius man sakė, -  uždususi sunkiai 

gaudžiau orą.

-  Gal grįšim namo? -  spėliojo Jonas.

-  Gal! -  šūktelėjo mama. -  Arba važiuosim į kokią geresnę 

vietą...

-  Gal nukeliausim ten, kur tėtis? -  vylėsi Jonas.

-  Mama, mes juk nepasirašėm tų popierių. Tu nematei, koks 

buvo Andriaus veidas, -  pridūriau.
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-  O kur dabar Andrius? -  pasidomėjo Jonas.

-  Nežinau, -  atsakiau. -  Bet jo sąraše nėra.

Mama išėjo iš trobelės ir patraukė ieškoti Andriaus ir ponios 

Rimienės. O aš nenustygdama leidausi žingsniuoti pirmyn at

gal po trobelę.

Lentos gailiai girgždėjo nuo tėčio žingsnių.

-  Švedija būtų geriausia, -  tarė mama.

-  Tai neįmanoma, -  atrėmė tėtis. -  Jiems lieka tik Vokietija.

-  Turime jiems padėti, Kostai, -  atsiduso mama.

-  Mes ir padedame. Jie važiuos traukiniu į Lenkiją, o iš ten padė

sim jiems pereiti per sieną į Vokietiją.

-  O visi popieriai? -  dar paklausė mama.

-  Sutvarkyti.

-  Man būtų ramiau, jeigu jie vyktų į Švediją, -  neatlyžo mama.

-  Tai neįmanoma. Tik į Vokietiją.

-  Kas ten vyksta į Vokietiją? -  riktelėjau iš valgomojo.

Stojo tyla.

-  Lina, nė nežinojau, kad tu čia, -  pasakė mama, išeidama iš vir

tuvės.

-  Ruošiu namų darbus.

-  Vienas tavo tėčio kolega rengiasi keliauti į Vokietiją, -  paaiš

kino mama.

-  Grįšiu pietų, -  tėtis pakštelėjo mamai į skruostą ir spruko lauk 

pro užpakalines duris.

Žinia apie rengiamą perkėlimą žaibo greičiu išplito po lage

rį. Žmonės lyg sukiršintos širšės siuvo iš vienos trobelės į kitą.
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Sklido visokiausios spėlionės. Kas minutė išgirsdavome vis 

naujų versijų. Viena keitė kitą. Atsirado mačiusių, kaip į lage

rį atvyko papildomas NKVD dalinys. Dar kažkas tikino matęs 

grupę enkavedistų, užtaisinėjančių šautuvus. Niekas nieko tik

ro nežinojo.

Juliuška atlapojo trobelės duris. Kažką pasakiusi Jonui, ji 

greitai išėjo.

-  Ji ieško mamos, -  paaiškino man Jonas.

-  Ar ji ką nors žino? -  paklausiau.

Į mūsų trobelę įpuolė panelė Grybaitė.

-  Kur jūsų mama? -  iškart paklausė ji.

-  Išėjo ieškoti Andriaus ir ponios Rimienės, -  atsakiau.

-  Ponia Rimienė pas mus. Atsivesk mamą plikio trobelėn.

Mudu likome laukti. Nesumojau, ko griebtis. Gal krautis

daiktus į lagaminą? Ar tikrai mes išvykstam? O gal Jonas tei

sus? Gal iš tiesų važiuosim namo? Juk popierių nepasirašėme. 

Vis dėlto niekaip negalėjau atsikratyti man prieš akis tolydžio 

iškylančio susirūpinusio Andriaus veido, kai jis pranešė man, 

kad esame sąraše. Iš kur jis sužinojo, kad jame esame? Ir iš kur 

žinojo, kad jo paties ten nėra?

Grįžo mama. Plikio trobelėje žmonių buvo sausakimša lyg 

silkių. Kai įžengėm vidun, kilo dar didesnis triukšmas.

-  Sššš, -  ėmė tildyti visus žmogus su laikrodžiu. -  Malonėkit 

visi susėsti. Paklausykim, ką pasakys Elena.

-  Tai tiesa, -  patvirtino mama. -  Yra toks sąrašas ir įsakymas 

dalį žmonių perkelti.

-  O kaip Andrius apie tai sužinojo? -  paklausė Jonas.

-  Ponia Arvydienė kai ką nugirdo, -  mama nudelbė akis. -  

Tiksliai nežinau, iš kur. Aš esu tame sąraše. Mano vaikai -  taip
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pat. Ponia Rimienė irgi į jį įtraukta. Panele Grybaite, jūsų sąraše 

nėra. Tai ir viskas, ką aš žinau.

Žmonės vienas per kitą suskato klausinėti, ar jie yra sąraše.

-  Liaukitės kvaksėję! Juk ji pasakė, kad daugiau nieko neži

no, - sudraudė juos plikis.

-  Įdomu, -  nutęsė ponas su laikrodžiu. -  Panelė Grybaitė 

į sąrašą neįtraukta. O ji juk nepasirašė. Vadinasi, tai ne vien 

tiems, kas nesutinka pasirašyti.

-  Dėl Dievo meilės, -  sudejavo panelė Grybaitė, -  nepalikite 

manęs čia!

-  Nustokit aimanavusi! Mes gi dar nieko tikro nežinom, kas 

dedasi, -  atšovė plikis.

Kaip įmanydama mėginau susigaudyti. Pagal ką gi jie spren

džia, ką perkelti, o ko -  ne? Tačiau neradau jokio dėsningumo. 

Regis, Stalino keliamos visuotinės baimės pagrindas buvo nuo

latinė ir visiška nežinomybė.

-  Turime būti pasirengę, -  ištarė ponas Lukas, sukdamas 

savo laikrodį. -  Prisiminkim, kaip keliavom čionai. O dabar juk 

esam kur kas labiau nusilpę. Jei teks ir vėl atlaikyti tokią kelio

nę, turime būti pasirengę.

-  Negi manot, kad mus vėl sukiš į gyvulinius vagonus? -  

žioptelėjo ponia Rimienė. Per minią nuvilnijo aimanos.

Bet kaipgi mums pasirengti? Maisto niekas nebeturėjome. 

Buvome išbadėję, vos bepavilkome kojas. Beveik viską, ką bu

vome pasiėmę vertingo, išpardavėme.

-  Jei tai tiesa, ir aš turėsiu likti čia, pasirašysiu tuos popie

rius, -  garsiai pareiškė panelė Grybaitė.

-  Ne! Kaip jūs galite! -  sušukau.

-  Liaukitės, -  sudraudė ją ponia Rimienė. -  Gal jums galvoje 

maišosi?
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-  Niekas man nesimaišo, -  rydama ašaras, atšovė panelė 

Grybaitė. -  Jei judvi su Elena išvažiuosit, liksiu beveik viena. 

Jei pasirašysiu, jie leis man mokyti stovyklos vaikus. Tegu ir 

prastokai kalbu rusiškai, mokytojauti galiu. O jei liksiu viena, 

man reikės kaip nors nusigauti į miestelį. Tai bus įmanoma tik 

tada, jei pasirašysiu. Tokiu būdu galėsiu ir toliau rašyti laiškus 

už mus visus. Privalau tai padaryti.

-  Kol kas dar nieko nespręskim, gerai? -  ištarė mama, plekš

nodama panelei Grybaitei per ranką.

-  Gal dar visa tai -  klaida, -  nutęsė ponia Rimienė.

Mama nudelbė žemėn akis ir užsimerkė.
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Andrius tą naktį vėlai atėjo pas mus ir ilgokai lauke kalbė

josi su mama.

-  Andrius norėtų su tavim pasišnekėti, -  pasakė man mama. 

Juliuška kažką jai suburbuliavo rusiškai. Mama linktelėjo.

Išėjau laukan. Andrius stovėjo, susibrukęs rankas į kišenes.

-  Sveika, -  bato galu baksnodamas purvo gurvuolį, ištarė jis.

-  Labas!

Nužvelgiau susigūžusių trobelių virtinę. Švelnus vėjelis ke

deno man plaukus.

-  Jau visai šilta, -  galiausiai pasakiau.

-  Aha, -  ištarė Andrius ir užvertė galvą į dangų. -  Gal pasi

vaikštom?

Sniegas jau buvo nutirpęs, o žemė -  sukietėjusi. Mudu ėjom 

tylėdami, kol pasiekėm plikio trobelę.

-  Ar jau sužinojai, kur mus veš? -  paklausiau jo.

-  Kiek suprantu, jie rengiasi perkelti jus į kitą lagerį. Regis, 

kai kurie enkavedistai irgi išvyksta. Vienas kitas jau kraunasi 

daiktus.

-  Niekaip negaliu nustoti galvojusi apie savo tėtį ir ką reiškia 

tas žodis byloje.
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-  Lina, aš išsiaiškinau, ką jis reiškia, -  pasakė Andrius.

Stabtelėjau ir pažvelgiau į jį, laukdama atsakymo.

Jis ištiesė ranką ir švelniai nubraukė man nuo akių plaukus.

-  Jis reiškia „bendrininkas", -  pasakė paskui.

-  Bendrininkas?

-  Ko gero, tai reiškia, kad jis bandė gelbėti žmones, kuriems 

grėsė pavojus, -  pridūrė Andrius.

-  Na, žinoma, jis tikrai būtų taip pasielgęs. Bet juk tu nema

nai, kad jis iš tiesų padarė kokį nors nusikaltimą, ar ne?

-  Žinoma, ne! Juk mes -  ne nusikaltėliai, -  pasakė Andrius. -  

Na, nebent tu, nes amžinai taikaisi ką nors nugvelbti -  tai mal

kų, tai plunksnakotį, tai bylą, -  pridūrė, žiūrėdamas į mane su 

slepiama šypsenėle.

-  Ajajai, iš tokio girdžiu! O pomidorai, degtinė, šokoladas?

-  Taip, ir bala žino, kas dar, -  linktelėjo Andrius.

Jis paėmė mano ranką ir prispaudė prie lūpų.

Vėl tylėdami leidomės žingsniuoti, susikibę už rankų. Bet aš 

netrukus sulėtinau žingsnį.

-  Andriau, man... baisu.

Jis sustojo ir atsigręžė į mane.

-  Ne, nebijok. Nieko jiems neduok, Lina, netgi savo baimės!

-  Aš nieko negaliu padaryti. Aš net ir čia dar nepripratau. 

Man taip ilgu namų, tėčio, mokyklos, pusseserės... -  bėriau 

greitai alsuodama.

-  Šššš, -  tildė mane Andrius, glausdamas prie krūtinės. -  

Būk atsargi, kam nors ką nors sakydama. Neprarask budrumo, 

gerai? -  šnibždėjo jis, dar tvirčiau spausdamas mane glėbyje.

-  Nenoriu niekur važiuoti, -  atsidusau. Kurį laiką stovėjom 

tylėdami.

Ir kaip aš čia atsidūriau? Kaip pakliuvau į glėbį vaikinui, ku

rio beveik nepažįstu, bet tvirtai žinau, kad nenoriu prarasti?
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Įdomu, ką būčiau pamaniusi apie Andrių, jei būtumėm susitikę 

Lietuvoje? Ar jis būtų man patikęs? O aš -  jam?

-  Aš irgi nenoriu, kad tu išvažiuotum, -  vos girdimai su

šnibždėjo jis.

Aš užsimerkiau.

-  Andriau, mums reikia kaip nors grįžti namo.

-  Žinau, -  atsakė jis. -  Mes grįšim. -  Jis vėl paėmė mane už 

rankos ir mudu patraukėm atgal.

-  Aš tau parašysiu. Siųsiu laiškus į miestelį, -  pažadėjau.

Jis linktelėjo.

Mudu priėjome mūsų trobelę.

-  Luktelk minutėlę, -  paprašiau ir įėjau vidun. Greit surin

kau visus iki smulkiausios skiautelės savo piešinius, kuriuos 

buvau užkišusi už lagamino pamušalo. Išplėšiau ir lapus iš 

bloknoto. Tada išėjau laukan ir visą tą pluoštą padaviau And

riui. Jo motinos portretas, kur pavaizdavau ją sumuštą ir su 

mėlynėm, išslydęs nupleveno ant žemės. Jos akys nustebusios 

įsistebeilijo į mus iš purvyno.

-  Ką tu sugalvojai? -  paklausė jis, greitai pakėlęs nuo žemės 

portretą.

-  Paslėpk juos. Išsaugok, kol vėl susitiksim, -  paprašiau, už

dedama delnus jam ant rankų. -  Nežinau, kur mus veš. Nenoriu, 

kad visa tai sunaikintų. Situose piešiniuose tiek daug manęs ir 

mūsų visų! Ar rasi jiems saugią vietelę?

Jis linktelėjo.

-  Po mano lova yra viena išklibusi lenta. Ten slėpiau „Dombį 

ir sūnų". Lina, -  neatplėšdamas akių nuo mano piešinių, iš lėto 

pridūrė jis, -  tik nesiliauk piešusi! Mano mama vis kartoja, kad 

pasaulis neturi supratimo, ką sovietai su mumis daro. Niekas
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nežino, kokią auką sudėjo mūsų tėvai. Jei kitos šalys apie tai 

sužinotų, gal jos mums padėtų.

-  Aš piešiu, tikrai nesiliausiu, -  pažadėjau. -  Be to, aš viską 

dar ir aprašiau. Užtat ir prašau tavęs viską saugiai paslėpti, kol 

vėl pasimatysim. Išsaugok juos!

Jis linktelėjo.

-  Tik pažadėk, kad būsi atsargi, -  paprašė paskui. -  Nekvai- 

liok, nevok bylų ir nelandžiok po traukiniais!

Mudu pažvelgėme vienas kitam į akis.

-  Ir be manęs nerūkyk daugiau jokių knygų, gerai? -  pa

sakė jis.

Aš nusišypsojau.

-  Sutarta. Kaip manai, kiek mums dar liko?

-  Nežinau. Jus bet kada gali išvežti.

Pasistiebiau ant pirštų galų ir pabučiavau jį.

-  Krasivaja, -  ištarė jis man į ausį, nosim braukdamas per 

skruostą. -  Ar jau sužinojai, ką tai reiškia? -  Jis pabučiavo mane 

į kaklą.

-  Dar ne, -  ištariau užsimerkdama.

Andrius atsiduso ir iš lėto žengė žingsnį atgal.

-  Pasakyk Jonui, kad ryt iš ryto ateisiu su juo šnektelėti, gerai?

Aš linktelėjau, ant kaklo tebejausdama karštas jo lūpas.

Jis pamažu nutolo, užantyje slėpdamas mano piešinius. Nu

eidamas dar grįžtelėjo ir pažvelgė sau per petį. Aš pamojavau. 

Jis irgi mostelėjo man ranka. Tolstanti jo figūra vis mažėjo, kol 

galiausiai visai ištirpo tamsoje.
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T ie pasirodė dar saulei nepatekėjus. Mojuodami šautuvais įsi-

I veržė į mūsų trobelę -  visai kaip tada, kai prieš dešimtį mė

nesių įsibrovė į mūsų namus. Mums buvo duota vos keliolika 

minučių. Bet šįkart aš buvau pasirengusi.

Juliuška pašoko iš savo guolio. Ji kažką riktelėjo mamai.

-  Nerėk! Mes išvažiuojam, -  drėbiau jai.

Ji ėmėsi nešti mamai bulves, burokus ir kitokį maistą iš savo 

atsargų. Jonui padavė storą žvėries kailį ir liepė įsidėti į lagami

ną. Man įbruko pieštuką. Negalėjau patikėti savo akimis! Kodėl 

gi ji staiga duoda mums maistą? Mama pabandė ją apkabinti. 

Bet, vos apglėbta, Juliuška ją atstūmė ir triukšmingai išbildėjo 

lauk iš trobelės.

Enkavedistai paliepė mums sustoti lauke prie trobelės ir 

laukti. Netrukus prie mūsų su lagaminu rankoje priėjo žilagal

vis ponas su laikrodžiu. Jis irgi buvo sąraše. Paskui jį atsekė po

nia Rimienė, tada -  mergytė su lėle, jos mama ir visas būrys 

kitų. Tempdami savo mantą, iš lėto patraukėme link kolchozo 

kontoros. Visų veidai atrodė daugeliu metų pasenę nuo tada, 

kai prieš dešimtį mėnesių atvykome. Ar aš irgi atrodau vyres

nė? Prie mūsų verkdama pripuolė panelė Grybaitė.
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-  Juos atsiuntė jūsų paimti. Jūs važiuosite į Ameriką! Aš tai 

žinau. Būkit geri, nepamirškit manęs, -  maldavo ji. -  Dėl Dievo 

meilės, neleiskit man čia sunykti! Aš noriu namo!

Mama su ponia Rimiene apkabino panelę Grybaitę ir tikino, 

kad nieku gyvu jos nepamirš. Aš irgi niekada nepamiršiu nei 

jos, nei burokų, kuriuos ji slėpdavo po suknele.

Mes sunkiai kiūtinome toliau. Panelės Grybaitės verksmas pa

mažu nuslopo mums už nugarų. Pikčiurna moteriškė irgi išslinko 

iš savo trobelės, kilstelėjo raukšlėtą ranką ir linktelėjo mums. Jos 

dukterys spaudėsi jai prie kojų. Prisiminiau, kaip ji laikė užtūpu

si ir slėpė nuo kitų išvietės angą vagone. Dabar ji buvo smarkiai 

sulysusi. Akimis ieškojau Andriaus. Lagamine, prie mūsų šeimos 

nuotraukos, turėjau paslėpusi „Dombį ir sūnų“.

Greta kolchozo kontoros stovėjo didžiulis sunkvežimis. Krec

kis su dar dviem enkavedistais stovėjo ir rūkė. Vadas drauge su 

man dar nematytu karininku stypsojo ant verandos laiptelių. 

Jie ėmė pagal abėcėlę šaukti mus pavardėmis. Žmonės paeiliui 

ropštėsi į sunkvežimio kėbulą.

-  Laimingai, Jonai! -  mums už nugarų pasigirdo Andriaus 

balsas. -  Sudiev, ponia Vilkiene!

-  Lik sveikas, Andriau! -  sušuko mama, stverdama jam už ran

kų ir bučiuodama į skruostus. -  Pasirūpink savo mama, mielasis!

-  Ji irgi veržėsi ateiti, bet...

-  Aš suprantu. Perduok jai širdingiausių mano linkėjimų, -  

atsakė mama.

Enkavedistai ir toliau vieną po kito šaukė vardus iš savo są

rašo.

-  Rašyk man, Jonai, gerai? -  paprašė Andrius.

-  Rašysiu, -  pažadėjo Jonas ir ištiesė jam paspausti mažą 

savo rankutę.
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-  Prižiūrėk jas abi, gerai? Mudu su tavo tėčiu labai tavim pa

sitikim, -  pridūrė Andrius.

Jonas linktelėjo.

Andrius atsigręžė ir akimis susirado manąsias.

-  Mudu dar susitiksim, -  ištarė jis.

Mano veidas nė nevirptelėjo. Aš neišleidau nė garso. Bet pir

mąsyk po daugelio mėnesių pravirkau. Iš perdžiūvusių akiduo

bių man pasipylė ašaros ir ištisine nepaliaujama srove paplūdo 

skruostais. Nusigręžiau.

Enkavedistas riktelėjo plikio pavardę.

-  Pažiūrėk į mane, -  priėjęs visai arti, šnibžtelėjo Andrius. -  

Mudu dar susitiksim, -  užtikrino. -  Galvok apie tai. Nepamiršk, 

aš atvešiu tau tavo piešinius. Įsivaizduok tą akimirką, nes ji ti

krai ateis.

Aš linktelėjau.

Enkavedistas pašaukė mūsų pavardę.

Mes žengėme prie sunkvežimio ir sulipom į kėbulą. Iš viršaus 

žiūrėjau į Andrių. Jis pirštais braukė sau per plaukus. Sunkve

žimio variklis užvedamas suburzgė, paskui suriaumojo garsiau. 

Kilstelėjau ranką pamoti atsisveikindama.

Jo lūpos man kartojo:

-  Mudu dar susitiksim. -  Ir linktelėjo patvirtindamas.

Aš irgi linktelėjau. Pakėlė užpakalinį kėbulo kraštą, ir aš at

sisėdau. Sunkvežimis trūktelėjo pirmyn. Man į veidą papūtė 

vėjas. Tvirčiau susisiaučiau paltą ir susibrukau rankas į kišenes. 

O tada užčiuopiau jį. Akmuo! Andrius spėjo nejučiom įdėti jį 

man į kišenę. Pašokau norėdama jam parodyti, kad radau. Bet 

Andriaus jau nesimatė.
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Visą rytą kratėmės sunkvežimiu. Kelias pavirto siauru rėželiu, 

vinguriuojančiu tarp medžių. Kaip ir mama, stengiausi gal

voti apie gerus dalykus. Prisiminiau Andrių. Ausyse tebeskambėjo 

jo balsas. Na, bent jau vadas Komarovas su Kreckiu liko ten. Vy

liausi, kad atsidursime kur nors netoli Krasnojarsko, arčiau tėčio.

Sunkvežimis sustojo kažkokioj palaukėj. Mums buvo leista 

išlipti nusilengvinti žolėje. Po kelių akimirkų enkavedistai vėl 

pagavo plyšoti.

-  Davai!

Aš pažinau tą balsą. Pakėliau akis. Kreckis!

Jau gerokai po pietų privažiavome geležinkelio stotį. Vėjas 

girgždino apsilupusią iškabą. Bijskas. Stoties kieme buvo pilna 

sunkvežimių. Vis dėlto bendras vaizdas smarkiai skyrėsi nuo to, 

kai mus išvežė. Tada birželį Kaune visi grumdėsi lyg išprotėję. 

Žmonės buvo apimti baimės. Visi skubėjo, šaukė, klykė. O dabar 

daugybė suvargusių, pilkų būtybių iš lėto kiūtino prie vagonų, ne

lyginant būriai nuilsusių skruzdėlių, pamažu ropojančių į kalną.

-  Sustokim visi kuo arčiau durų, -  mokė mus plikis. -  Pasi

stenkim sudaryti įspūdį, kad esam baisiai susigrūdę. Galgi jie 

daugiau nebekiš čia žmonių ir turėsim bent kiek oro įkvėpti.
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Įlipau į vagoną. Šitas buvo kiek kitoks nei anas -  ilgesnis. Vir

šuje kabojo lempelė. Iš visų kampų trenkė nešvara ir šlapimu. 

Iškart pasigedau gryno oro ir šviežios medienos kvapo lageryje. 

Mes paklausėme plikio nurodymų ir visi susigrūdom prie durų. 

Suveikė! Likusias dvi žmonių grupes nuvarė į kitus vagonus.

-  Kaip čia bjauru, -  atsiduso ponia Rimienė.

-  O ko jūs tikėjotės? Prabangaus miegamojo vagono? -  nu

sišaipė plikis.

Vis dėlto, prieš uždarydami duris, pas mus įlaipino dar kelis 

žmones. Vidun įsiropštė moteris su dviem berniukais ir pagy

venęs vyriškis. Kitas ištįsęs aukštas vyras įlipęs ėmė nervingai 

dairytis aplinkui. Dar atvarė moterį su mergaite. Jonas kumš

telėjo man į pašonę. Mergaitė atrodė išgeltusi kaip citrina, o jos 

akys -  užtinę siauri plyšeliai. Kurgi ji buvo? Motina į dukrelę 

kreipėsi lietuviškai.

-  Dar truputėlį, ir būsime namie, mieloji, -  pasakė ji. Mama 

pagelbėjo mergaitės motinai pasidėti daiktus. Mergaitė sausai 

kriaukšėjo ir kosėjo.

Mums pasisekė: mūsų vagone tebuvo tiktai trisdešimt trys 

žmonės. Šįkart turėjome šiek tiek vietos ir šviesos. Citrininę 

mergaitę paguldėme ant vienos iš lentynų pamiegoti. Mama už

sispyrusi greta ant lentynos įkurdino Joną. Aš susirangiau ant 

grindų, greta mergytės su lėle. Tiktai dabar lėlės ji nebeturėjo.

-  O kur tavo lėlytė? -  paklausiau.

-  Numirė, -  bukai spoksodama priešais save, atsakė mergytė. 

-Ak!

-  Enkavedistas ją nušovė. Prisimeni, ką jie padarė tai mote

riai, kur turėjo vaikiuką? Taip nušovė ir Lialę, tik dar išmetė ją į 

orą ir numušė iš šautuvo. Kaip karvelį.

-  Tau turbūt be jos liūdna? -  paklausiau mergytės.
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-  Taip, pradžioj buvo liūdna. Vis verkiau ir verkiau. Kareivis 

liepė man nustoti. Mėginau, bet negalėjau. Tada jis vožė man 

per galvą. Va, matai, koks randas? -  pasakė ji, rodydama storą 

raudoną rumbą sau ant kaktos.

Šunsnukiai! Juk ji -  dar visai kūdikis!

-  Ar tu irgi nenustojai verkti? -  staiga paklausė mergytė.

-  Kodėl?

Ji bakstelėjo pirštu į randą man virš antakio.

-  Ne, jie paleido į mane skardinę konservų, -  atsakiau.

-  Nes tu verkei? -  pasitikslino ji.

-  Ne, šiaip sau, dėl smagumo, -  tariau.

Ji kilstelėjo sulenktą pirštuką ir parodė man prisikišti arčiau.

-  Nori, pasakysiu tau didelę paslaptį? -  paklausė.

-  Kokią?

Ji pasilenkė ir sušnibždėjo man į ausį:

-  Mama sako, kad enkavedistai eis pragaran! -  Ir atšlijo. -  

Bet tiktai niekam nesakyk. Tai paslaptis, aišku? Matai, mano 

Lialė dabar yra aukštai danguje. Ir ji su manim kalbasi. Ji viską 

man pasakoja. Matai, čia paslaptis, bet Lialė sakė, kad galiu tau 

ją pasakyti.

-  Aš niekam nesakysiu, -  pažadėjau.

-  Kuo tu vardu? -  paklausė ji manęs.

-  Lina, -  atsakiau.

-  O tavo brolis?

-  Jonas.

-  O aš vardu Janytė, -  toliau čiauškėjo mergaičiukė. -  Tavo 

mama dabar atrodo daug senesnė. Mano mama irgi. O tau patin

ka tas berniukas, kur stovėjo prie sunkvežimio, kai išvažiavom.

-Ką?

-  Tas, kur kažką įdėjo tau į kišenę. Aš mačiau. Ką jis tau davė?
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Parodžiau jai akmenį.

-  Ai, kaip jis žiba! Lialei turbūt patiktų. Ar gali man jį ati

duoti?

-  Ne, čia juk dovana. Verčiau kol kas jį sau pasilaikysiu, -  tariau.

Mama prisėdo greta manęs.

-  Ar matėt, kokią dovaną Linai davė jos kavalierius? -  iškart 

kreipėsi į ją Janytė.

-  Jis -  ne mano kavalierius.

O gal -  tikrai? Norėjau, kad taip būtų. Parodžiau mamai And

riaus įduotą akmenį.

-  Kaip matau, jis grįžo pas tave, -  tarė mama. -  Tai geras 

ženklas.

-  O mano lėlytė numirė, -  pranešė jai Janytė. -  Dabar ji dan

guje.

Mama linktelėjo ir paplekšnojo jai per rankutę.

-  Kas nors užčiaupkit tą pataršką, -  suniurzgė plikis. -  Ei tu, 

ilgši! Gal žinai ką nors apie karą?

-  Japonai subombardavo Perl Harborą, tikrai, subombarda

vo, -  atsakė tas.

-  Perl Harborą? Jie bombardavo Ameriką? -  nustebo ponia 

Rimienė.

-  Kada? -  pasiteiravo plikis.

-  Prieš kelis mėnesius. Per Kalėdas, taip, per Kalėdas, -  jis 

vis kartojo žodžius. Matyt, kokia nors nervų liga.

-  Tai Jungtinės Valstijos paskelbė karą Japonijai? -  paklausė 

mama.

-  Taip, ir Britanija. Britanija irgi paskelbė karą.

-  Iš kur pats būsi? -  dar paklausė jo plikis.

-  Iš Lietuvos, -  atsakė ilgšis.

-  Ir taip aišku, mulki! Klausiu, iš kur šiandien tave atvežė?
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-  Iš Kalmankos, -  atsakė ilgšis. -  Taip, iš Kalmankos.

-  Iš Kalmankos, sakai? O ten kalėjimas ar lageris? -  /d o m ė 

josi plikis.

-  Lageris, hm, lageris. Auginom bulves. O jūs?

-  O mes -  burokus netoli Turačiako, -  atsakė jam mama. -  

Ar jūsų lagery buvo vieni lietuviai?

-  Ne, dauguma latvių, -  atsakė ilgšis. -  Ir suomių. Taip, suomių.

Suomių. Buvau visai pamiršusi Suomiją. Prisiminiau tą va

karą, kai pas mus, ieškodamas tėčio, užsuko daktaras Selceris. 

Sovietai tada įsiveržė į Suomiją.

-  Matai, Elena, ji vos už trisdešimties kilometrų nuo Lenin

grado, -  aiškino mamai daktaras Selceris. -  Stalinas nori apsi

saugoti nuo Vakarų.

-  Kaip manot, ar suomiai mėgins derėtis? -  paklausė mama.

-  Suomiai -  narsi tauta. Jie kausis, -  atsakė daktaras Selceris.
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Traukinys pūškavo pirmyn. Jo geležinių ratų tuksenimas, 

žvangėjimas ir cypimas varė mane iš proto. Jie atplėšė 

mane nuo Andriaus ir sviedė tolyn, į dar didesnę nežinią. Lem

pa su metaliniu gaubtu švysčiojo mums virš galvų lyg švytuoklė, 

išplėšdama iš tamsos sukritusius veidus, o likusi vagono dalis 
skendėjo prietemoje. Janytė kažką šnibždėjosi su savo mirusios 

lėlytės dvasia ir patyliukais kikeno.

Išgeltusi mergaitė greta Jono baisiai kosėjo ir švokštė. Staiga 

ji visą Jono nugarą apvėmė krauju. Mama griebusi nutraukė Joną 

žemyn nuo lentynos. Tada nuplėšė jam marškinius ir išmetė per 
išvietės skylę. Tik vargu ar tai begalėjo ką gelbėti. Mes juk visi kvė

pavome tuo pačiu užterštu oru, kaip ir išgeltusioji mergaitė. Ka

žin, ar gleivės ir kraujas ant marškinių buvo didesnis užkratas.

-  Atsiprašau, -  kūkčiojo mergaitė. -  Išterliojau tau marškinius...

-  Nieko tokio, -  narsiai atsakė Jonas, rankomis glėbdamas 

savo nuogą krūtinę. Skorbuto žymės ant jo kūno dar nebuvo 

galutinai išnykusios. Visą siaurutę jo krūtinės ląstą buvo nusė

jusios rausvos dėmelės.

Ilgšis, kuris vis kartojo žodžius, be paliovos karštai kažką 

aiškino apie Ameriką, Ameriką. O man jau niekas neberūpėjo -  
tik ilgėjausi tėčio, Andriaus ir namų.
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Trečią naktį staiga atsibudau. Kažkas plekšnojo man per krū

tinę. Atmerkiau akis. Priešais išvydau Janytės veidelį išplėstomis 

akutėmis. Jai virš galvos iš vieno šono į kitą švysčiojo lempa.

-  Kas yra, Janyte?

-  Mano Lialė...

-  Pasakyk Lialei, kad metas miegoti, -  burbtelėjau užsimerk

dama.

-  Ji negali miegoti. Ji sako, kad geltonoji mergaitė numirė.

-Ką?!

-  Lialė sako, kad ji negyva. Gali pažiūrėti, ar ji atsimerkusi? 

Aš bijau...

Prisitraukiau Janytę prie savęs, o jos galvelę priglaudžiau 

sau prie krūtinės.
-  Ššš, miegok... -  Ji visa virpėjo mano glėbyje. Kurį laiką 

klausiausi. Kosulio nebesigirdėjo. -  Šššš... Metas miegoti, Ja- 

nyt, -  švelniai sūpavau ją.

Pagalvojau apie Andrių. Ką jis dabar veikia tenai, lageryje? 

Ar peržiūrėjo mano piešinius? Kyštelėjau ranką į kišenę ir su

spaudžiau saujoje akmenį. Prisiminiau, kaip jis šypsodamasis 

eilėje prie duonos peštelėjo man už kepurės.

Išgeltusi mergaitė buvo nebegyva. Jai iš lūpų kampučių ant 

smakro vinguriavo dvi sukepusio kraujo srovelės. Kitą dieną 

sargybiniai sustingusį jos kūnelį ištempė iš vagono. Jos moti

na raudodama iššoko paskui. Pokštelėjo šūvis. Kažkas sunkiai 

dunkstelėjo į žemę. Su sielvartaujančiomis motinomis čia nie

kas nesiterliojo.

Juliuška, mano taip niekinta altajietė, tame traukinyje nelei

do mums mirti iš bado. Mitome maistu, kurį ji buvo įdavusi ma

mai. Dalijomės juo ir su kitais. Nupiešiau platų Juliuškos veidą 

ir juodų plaukų kuokštus. Piešdama stengiausi, kad traukiniui 

kratantis mano ranka nedrebėtų.
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Niekas nesibodėjo vandeniu nei pilka buza iš kibiro. Visi 

godžiai kimšome ją į burnas, laižydamiesi delnus ir čiulpdami 

pirštus purvinomis panagėmis. Janytės mama beveik ištisai 

miegojo. O aš, kad ir kokia pavargusi, sunkiai įstengdavau už

snūsti. Triukšmas ir traukinio siūbavimas trukdė man ilsėtis. 

Sėdėjau ir spėliojau, kur mus dabar veža ir kaip reikės apie tai 

pranešti tėčiui.

Janytė papurtė plikį už peties.

-  Man sakė, kad tu -  žydas, -  pareiškė ji.

-  Mat kaip, tau sakė, ar ne? -  suniurzgė plikis.

-  Ar tikrai? -  neatstojo Janytė.

-  Taip. O man sakė, kad tu -  maža netikša. Ar tikrai?

Janytė susimąsčiusi patylėjo.

-  Ne, man taip neatrodo. O žinai, kad Hitleris su naciais nori 

išžudyti visus žydus? Man mama taip sakė.

-  Tavo mama suklydo. Hitleris jau žudo žydus.

-  O kodėl? -  susidomėjo Jonas.

-  Žydai tapo atpirkimo ožiais dėl visų Vokietijos bėdų, -  at

sakė plikis. -  Hitleris paskelbė, neva svarbiausia -  rasės grynu

mas. Vaikams per sunku suprasti.

-  Vadinasi, jums verčiau būti čia, su mumis, nei pakliūti na

ciams į nagus? -  paklausė Jonas.

-  Negi manai, kad galiu rinktis? Ar Hitleris, ar Stalinas -  ši

tas karas mus visus pribaigs. Lietuva pakliuvo į patį jo sūkurį. 

Girdėjai, ką sakė tas žmogėnas? Japonai subombardavo Perl 

Harborą. Jungtinės Valstijos, ko gero, jau bus susidėjusios su 

Sovietais. Bet užteks šnekų. Nurimkit, -  paragino plikis.

-  Mes keliaujam į Ameriką, -  staiga pareiškė ilgšis. -  Į Ame

riką!
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Po savaitės traukinys sustojo vėlai vakare. Ponia Rimienė ti

kino mačiusi iškabą, ant kurios buvo parašyta: Makarovas. 

Mus išvarė lauk iš vagonų. Į veidą padvelkė tyras, švarus, gaivus 

oras. Traukiau jį per nosį, iškvėpdama pro sausas, suskirdusias 

lūpas. Sargybiniai įsakė mums eiti prie didelio pastato už ke

turių šimtų metrų. Išsitempėme iš traukinio suskretusią savo 

mantą. Mama parkrito į purvą.

-  Pakelkim ją, greitai, -  paragino mus ponia Rimienė, žvalgy

damasi, kur sargybiniai. -  Jei jau jie šaudo sielvartaujančias mo

tinas, tai gali nesiterlioti ir su moteriške, kurios kojos nelaiko.

-  Nieko, man viskas bus gerai, aš tik pavargusi, -  ramino 

mus mama. Mudvi su ponia Rimiene prilaikėm ją ir padėjom 

eiti. Jonas tempė mūsų lagaminus. Prie pat pastato mama vėl 

suklupo.

-  Davai! -  prie mūsų artinosi du enkavedistai su šautuvais 

rankose. Mama, matyt, judėjo per lėtai.

Jie atžygiavo prie mūsų. Mama atsitiesė. Vienas enkavedis

tas spjovė ant žemės. Kitas nudelbė mamą akimis. Man širdis 

nukrito į kulnus. Kreckis! Vadinasi, jis irgi važiavo su mumis.

-  Nikolajau, -  vos girdimai pratarė mama.
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Kreckis mostelėjo ranka tolyn ir nudrožė prie kitos grupelės.

Pastatas atrodė didžiulis, tarsi kokia milžiniška daržinė. 

Mūsų į jį suvarė kokį tūkstantį. Buvome tokie išvargę, kad ne

beįstengėme nė kalbėtis. Sukritome ant žemės -  tiesiai ant savo 

daiktų. Sustingę mano raumenys atsileido. Buvo taip gera paga

liau jausti po savimi tvirtą žemę -  tarsi kokia nematoma ranka 

būtų sustabdžiusi tiksintį metronomą. Bėgių cypimas ir žvan

gesys pagaliau liovėsi. Viena ranka apglėbiau lagaminą, glaus

dama prie savęs „Dombį ir sūnų". Buvo taip tylu! Susigūžę tarp 

savo skudurų sumigome.

Prašvito rytas. Pajutau, kaip alsuoja Janytė, prigludusi man 

prie nugaros. Jonas sėdėjo ant lagamino. Jis linktelėjo man. 

Žvilgtelėjau, kur mama. Ji kietai miegojo, rankomis ir veidu įsi

kniaubusi į lagaminą.

-  Ji pavadino jį Nikolajum, -  ištarė Jonas.

-  Ką? -  nesupratau aš.

Jonas neramiai pasimuistė.

-  Kreckį. Nejau negirdėjai? Vakar vakare ji pavadino jį Niko

lajum.

-  Ar toks jo vardas? -  paklausiau.

-  Turbūt. Aš nežinau. O iš kur ji žino? -  burbtelėjo Jonas. -  

Ir kodėl jis važiuoja su mumis? -  Jonas bakstelėjo koja į žemę.

Pasirodė enkavedistai, nešini duona ir grybų sriuba. Mes pa

žadinom mamą ir puolėm raustis tarp savo daiktų, ieškodami 

puodelio ar kokio indo.

-  Jie mus ruošia, ruošia, -  suburbuliavo ilgšis. -  Amerikoj 

puotausim kasdien. Kasdien.

-  Kodėl jie mus maitina? -  stebėjausi.

-  Kad sustiprėtume ir pajėgtume dirbti, -  atsakė Jonas.

-  Suvalgykit viską iki trupinėlio, -  nurodė mums mama.
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Kai pasistiprinome, sargybiniai ėmė skirstyti mus grupėmis. 

Mama sukluso. Paskui tyliai nusijuokė.

-  Mus ves maudytis! Praustis!

Nuskubėjome į didelį medinį pirties pastatą. Mama jau žen

gė tvirčiau. Prie vartų vyrus atskyrė nuo moterų.

-  Palauk mūsų, -  pasakė Jonui mama.

Mums buvo liepta nusivilkti rūbus ir atiduoti juos prie durų 

triūsiantiems sibiriečiams. Visas drovumas išgaravo. Moterys 

greitai nusirengė. Joms taip norėjosi pagaliau pasijusti šva

rioms! Aš nudelbiau akis dvejodama.

-  Greičiau, Lina!

Nenorėjau, kad mane kas nors liestų ar spoksotų. Rankomis 

prisidengiau krūtis.

Mama persimetė keliais žodžiais su vienu iš tų vyriškių.

-  Jis sako, kad turime pasiskubinti, kad čia -  tik tarpinė 

stotelė. Kiek vėliau šiandien dar atveš kitą didelę grupę. Jis 

sako, kad latviai, estai ir ukrainiečiai jau per čia perėjo, -  per

sakė mums sibiriečio žodžius mama. -  Tikrai neverta bijoti, 

mieloji.

Tie vyrai, regis, nekreipė į mus nė menkiausio dėmesio. Ži

noma, ir ką čia bekreipsi! Sudžiūvę mūsų kūnai atrodė jau kone 

belyčiai. Man jau seniai buvo pranykusios mėnesinės. Nebeju- 

tau savy nė krislelio moteriškumo. Stiklas degtinės ar gabalas 

mėsos tiems vyrams būtų atrodę kur kas patraukliau.

Kai išsimaudėme pirtyje, mus su daiktais susodino į sunkve

žimį. Tada kelis kilometrus vežė per mišką, kol atsidūrėme ant 

Angaros upės kranto.

-  Kodėl mes čia? -  nustebo Jonas.

Upės pakrantėje buvo pristatyta didelių medinių pašiūrių. 

Po medžiais stūksojo didžiulis NKVD pastatas.
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-  Mus sodins į laivus. Negi nesuprantat? Mes keliaujam į 

Ameriką, į Ameriką! -  vėl ėmė tratėti ilgšis. -  Mus plukdys Anga

ra ir Lena, o tada -  jūra iki Beringo sąsiaurio. Beringo sąsiaurio.

-  Tokia kelionė užtruktų kelis mėnesius, -  pareiškė žmogus 

su laikrodžiu.

Į Ameriką? O kaipgi paliksime tėtį Krasnojarsko kalėjime? 

Kaip perduosiu jam savo piešinius? Ir kaipgi tada karas? Kas, jei 

ir kitos šalys taps Stalino sąjungininkėmis? Prieš akis vėl išvy

dau Andriaus veidą tą akimirką, kai jis man pranešė, kad esame 

sąraše. Jo veido išraiška man aiškiai sakė, kad į Ameriką mes 

nekeliausime.
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Laivai kažkur pragaišo. Ant uolėtų Angaros krantų laukėme 

jų daugiau nei savaitę. Mus maitino miežine koše. Niekaip 

nesupratau, kodėl mums duoda ne vien duonos. Juk tikrai ne 
iš geros širdies! Mums turbūt prireiks jėgų, bet kam? Lyg kokie 

poilsiautojai sėdinėjome prieš saulutę. Piešiau visokius vaizdus 

tėčiui ir kasdien rašiau laiškus Andriui. Kad niekas nepastebė

tų, paišydavau ant mažų popieriaus skiautelių, kurias slapsčiau 
tarp „Dombio ir sūnaus" lapų. Viena estė, pamačiusi, kad pie

šiu, davė man dar šiek tiek popieriaus.

Mums teko tampyti rąstus, bet tiktai tam, kad vakare su
sikurtume laužus. Susėdę apie spragsinčią ugnį, traukėme lie

tuviškas dainas. Visa taiga aplinkui aidėjo nuo Baltijos krašto 

dainų -  žmonės dainavo apie savo tėvynę. Dviem moteriškėms 

teko traukiniu pavažiuoti iki Čeremchovo, kad padėtų enkave

distams atgabenti produktų. Juodvi išsiuntė ir mūsų laiškus.

-  Būkit gera, nuvežkit šitą į Čeremchovą ir kam nors perduo
kit, -  paprašiau vienos iš tų moteriškių, duodama jai medinę 

lentutę.

-  Kaip gražu! Kokios gėlės... kaip nuostabiai nupiešei! Aš 

prie namų darželyje irgi augindavau rūtas, -  tarė ji atsidūsėjusi. 
Paskui pažvelgė į mane. -  Ar tavo tėtis -  Krasnojarske?
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Aš linktelėjau.

-  Lina, mieloji, tik nepuoselėk tuščių vilčių. Krasnojarskas 

nuo čia labai toli, -  pasakė man mama.

Vieną dieną, ilgokai sėdėjusios saulėje, mudvi su mama su- 

bridom į Angarą. Paskui kvatodamos iššokome ant kranto. Sla

pi drabužiai prilipo prie liesų mūsų kūnų.

-  Prisidenkit! -  burbtelėjo Jonas, dairydamasis aplink.

-  Čia dabar! Kodėl? -  nesuprato mama, pešiodama prie kūno 

limpančią šlapią suknelę.

-  Jie į jus žiūri, -  pasakė Jonas, galva linktelėdamas NKVD 

pastato pusėn.

-  Mes jų nedominam, Jonuk. Pats pažiūrėk! Vargu ar atro

dom patraukliai, -  šyptelėjo mama, gręždama iš plaukų vande

nį. Aš rankomis apglėbiau sau liemenį.

-  Ponia Arvydienė juos sudomino. Kas bus, jeigu jis susido

mės tavimi? -  neatlyžo Jonas.

Mamai nusviro rankos.

-  Apie ką tu? Kas susidomės?

-  Nikolajus, -  atšovė Jonas.

-  Kreckis? -  nustėrau aš. -  Kuo jis čia dėtas?

-  Paklausk mamos, -  burbtelėjo Jonas.

-  Liaukis, Jonai. Nikolajaus mes visai nepažįstam, -  pasakė 

mama.

Atsisukau į ją.

-  Kodėl vadini jį Nikolajum? Iš kur žinai jo vardą?

Mamos akys šokinėjo nuo Jono prie manęs ir atgal.

-  Paklausiau ir sužinojau, -  atsakė ji.

Man net kojas pakirto. Nejau Jono tiesa?

-  Mama, juk jis -  pabaisa! -  sušukau, braukdama vandenį 

nuo savo prakirstos kaktos.
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Ji užsiglaudė už manęs ir išsigręžė sijoną.

-  Mes nežinom, koks jis.

Aš net suprunkščiau.

-  Jis juk...

Mama stvėrė man už rankos ir taip suspaudė, kad nudiegė 

iki pat peties.

-  Mes nieko nežinom, -  pro sukąstus dantis iškošė ji. -  Gir

di? Mes jo visiškai nepažįstam! Jis visai dar jaunas. Beveik dar 

berniukas! -  Mama paleido man ranką. -  Ir aš su juo nemiegu, -  

metė ji Jonui. -  Kaip drįsti taip mane įtarinėti?

-  Mama... -  sumykė Jonas.

Ji žengė šalin, palikusi mane trinti geliančios rankos.

Jonas taip ir liko stovėti, praradęs žadą dėl tokio mamos 

pykčio protrūkio.
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Savaitė po savaitės baržos plaukė Angara į šiaurę. Paskui išli

pome krantan ir juodų sunkvežimių kėbuluose kelias dienas 

kratėmės per tankius miškus. Pravažiuodavome pro milžiniškų 

medžių išvartas, kurių kamienai buvo tokio storio, kad jų vi

duje būtų išsitekęs sunkvežimis. Nemačiau nė vieno žmogaus. 

Mus supo vien tamsi, neįžengiama taiga. Kur jie mus gabena? 

Kiauras dienas kepdavome saulėje, o naktimis drebėdavome iš 

šalčio. Pūslės ant rankų sugijo. Valgėm viską, ką gaudavome, ir 

dėkojome Dievui, kad mūsų nevaro dirbti.

Sunkvežimiai privažiavo Ust Kutą, stovintį ant Lenos kranto. 

Vėl teko laukti baržų. Lenos pakrantė buvo nuklota žvyru. Pra

pliupo lyti. Kaip pakliuvo suręstos pavėnės ant kranto nėmaž 

nesaugojo mūsų nuo liūties. Gulėjau užgulusi savo lagaminą, 

mėgindama apsaugoti „Dombį ir sūnų", akmenį, savo piešinius 

ir mūsų šeimos nuotrauką. Janytė stypsojo lietuje. Ji užvertu

si galvą spoksojo į dangų ir kalbėjosi su kažin kuo nematomu. 

Kreckis, girgždindamas žvyrą savo auliniais, nepaliaudamas 

žingsniavo pakrante. Jis garsiai šaukė, kad laikytumės grupelė

mis. Naktimis jis stovėdavo ir neatplėšdamas akių spoksodavo į
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sidabrinį mėnulio taką Lenos vandenyse, pasijudindamas tiktai 

pakelti prie lūpų cigaretės.

Aš jau geriau pramokau rusiškai. Bet Jonas vis tiek smarkiai 

mane lenkė.

Po dviejų savaičių pasirodė baržos. Enkavedistai dar kartą 

sulaipino mus į jas ir nuplukdė į šiaurę.

Palikome Ust Kutą, praplaukėme Kirenską.

-  Keliaujam į šiaurę, -  pastebėjo Jonas. -  Nejau tikrai plauk

sime į Ameriką?

-  Ir paliksime čia tėtį? -  sušukau.

Jonas žvalgėsi po vandens platybes ir nieko neatsakė.

Ilgšis nepaliaudamas malė vien tik apie Ameriką. Jis bandė 

piešti Jungtinių Valstijų žemėlapius ir pasakojo visokias smulk

menas, nugirstas iš ten gyvenančių draugų ar giminaičių. Jam 

verkiant reikėjo patikėti, kad tai įmanoma.

-  Viename Amerikos pakraštyje, vadinamame Naująja Anglija, 

esama puikių universitetų. O Niujorkas, sako, yra madų sostinė, -  

nutąsė Joana.

-  Kas taip sako? -  paklausiau.

-  Mano tėvai.

-  O iš kur jie žino apie Ameriką? -  klausinėjau toliau.

-  Ten gyvena mamos dėdė, -  atsakė Joana.

-O  aš maniau, kad visi tetos giminės -  Vokietijoj, -  nustebau.

-  Kiek žinau, vienas giminaitis tikrai yra Amerikoje. Jis rašo jai 

laiškus. Jis gyvena Pensilvanijoje.

-  Hmm. Man ta Amerika nelabai rūpi. Meno jie aiškiai stokoja. 

Nežinau nei vieno amerikiečio dailininko, kuris būtų vertas dėmesio.
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-  Geriau tu manęs nepiešk, -  burbėjo plikis. -  Nenoriu, kad 

mane pieštum, girdi?

-  Tiesą sakant, aš jau visai baigiu, -  atsakiau, pilkai šešėliuo

dama jo dėmelių nusėtus skruostus.

-  Tai suplėšyk, -  nesiliovė jis.

-  Ne, -  papurčiau galvą. -  Bet nesijaudinkit, aš niekam ne

rodysiu.

-  Tai jau tikrai, nes kitaip sveiko kailio neišneštum!

Nužvelgiau savo piešinį. Man pavyko tiksliai pagauti jo pa

temptą lūpą ir tą amžinai nepatenkintą veido išraišką. Tačiau 

jis nebuvo bjaurus. Tik gilios raukšlės kaktoje darė jį kiek savo

tišką.

-  Dėl ko jus išvežė? -  paklausiau jo. -  Sakėt, kad rinkot pašto 

ženklus. Bet negi už pašto ženklų rinkimą išveža?

-  Nekišk nosies, kur nereikia, -  atšovė jis.

-  O kur jūsų šeima? -  neatstojau.

-  Sakiau, kad ne tavo reikalas, -  jis piktai bedė į mane su

kumpusiu pirštu. -  Ir jei nenori turėti bėdos, verčiau niekam 

nerodyk savo piešinių, aišku?

Greta manęs prisėdo Janytė.

-  Didžia dailininke tu vis tiek netapsi, -  varė toliau plikis.

-  Netiesa, ji taps, -  iškart užginčijo Janytė.

-  Ne, netaps. Ir žinai, kodėl? Užtat, kad ji nėra mirusi. Bet 

nieko, gal dar suspės. Amerika, kurgi ne!

Aš išpūčiau akis.

-  Mano lėlytė numirė, -  pasakė Janytė.
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Artinomės prie Jakutsko.
-  Va, dabar ir pamatysim! Pamatysim, -  subruzdo ilgšis. -  

Jei čia išsilaipinsim, tai į Ameriką nekeliausim. Nekeliausim...
-  O kur tada keliausim? -  paklausė Jonas.
-  Į Kolymos kraštą, -  atsakė plikis. -  Į kalėjimus, o gal -  į 

Magadaną.

-  Ne, mūsų neveš į Magadaną, -  įsiterpė mama. -  Liaukitės 
taip kalbėjęs, pone Stalai!

-  Ne, ne į Kolymą, tik ne į Kolymą, -  sutratėjo ilgšis.
Baržos sulėtino greitį.
-  Ne, dėl Dievo, ne, -  šnibždėjo Jonas.

Mes aiškiai rengėmės prisišvartuoti.
Ponia Rimienė pravirko:

-  Nenoriu sėdėti kalėjime taip toli nuo savo vyro...

Janytė peštelėjo man rankovę.
-  Lialė sako, kad mes nevažiuosim į Kolymą.
-  Ką? -  nesupratau aš.

-  Ji sako, kad ten nevažiuosim, -  gūžtelėjo Janytė.
Visi susispietėm prie baržos borto. Dalis enkavedistų išlipo. 

Tarp jų -  ir Kreckis, nešinas kuprine. Ant kranto juos pasitiko 
vadas. Stebėjome, kaip juos skirsto po naujas vietas.
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-  Žiūrėkit, -  šūktelėjo Jonas. -  Kai kurie enkavedistai krau

na į baržą produktus.

-  Vadinasi, mes čia neišlipsim? -  pasakiau.

Staiga nuo kranto atsklido rėkavimai. Kreckis dėl kažko pik

tai ginčijosi su NKVD vadu. Supratau, ką sakė vadas. Jis liepė 

Kreckiui lipti atgal į baržą.

-  Kreckis nori likti, -  suprato Jonas.

-  Gerai, tegu tik lieka, -  sušnibždėjau aš.

Kreckis skeryčiodamasis kažką aiškino vadui, bet tas užsi

spyręs rodė jam lipti atgal.

Mama atsiduso ir nudelbė akis. Kreckis apsisuko ir grįžo į 

baržą. Jam nepavyko ištrūkti. Turės vykti su mumis, kad ir kur 

mums prisieitų keliauti.

Keleiviams smagiai valiuojant ir šūkaujant, baržos atsišvar

tavo nuo kranto ir paliko Jakutską.

Dar ir po savaitės mūsų nuotaika tebebuvo pakili. Žmonės bar

žoje dainavo. Kažkas netgi grojo akordeonu. Tik Kreckis lyg pa

dūkęs blaškėsi po minią, stumdydamas žmones.

-  Kas jums visiems pasidarė? Ar protas suskystėjo? Ko čia 

džųigaujat, lyg plauktumėt į Ameriką? Mulkiai! -  niršo jis.

Džiaugsmas ėmė blėsti, pasigirdo murmėjimas.

-  Į Ameriką, į Ameriką? -  tyliai kartojo ilgšis.

Kurgi jie mus veža? Buvo jau rugpjūčio pradžia. Plaukiant į 

šiaurę, oras darėsi vis šaltesnis. Atrodė, lyg būtų ne vasaros mė

nuo, o spalis. Miškai Lenos pakrantėje darėsi vis skurdesni.

-  Jau perkirtome poliarinį ratą, -  paskelbė žmogus su laik

rodžiu.

-  Ką? -  nustėro Jonas. -  Ar gali būti? Kurgi jie mus plukdo?
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-  Taip, viskas teisingai, -  nepasidavė ilgšis. -  Plauksim iki 

Lenos žiočių, tada lipsim į didžiulius garlaivius ir keliausim į 

Ameriką. Į garlaivius!

Baržos stabtelėjo Bulune, paskui Stolbuose visai prie pat 

Arkties. Matėm, kaip didžiules grupes žmonių išsodino iš baržų 

ir paprasčiausiai paliko kaip stovi ant pliko kranto, o mes plau

kėm toliau.

Rugpjūčio gale pasiekėm Lenos žiotis. Šilumos bebuvo vos 

pora laipsnių. Baržai švartuojantis prie kranto, ją jau daužė le

dinės Laptevų jūros bangos.

-  Davai! -  subliuvo sargybiniai, niukindami mus šautuvų 

buožėmis.

-  Jie mus nuskandins, -  suinkštė plikis. -  Atvežė tokį kelią 

čionai vien tam, kad nuskandintų ir taip mūsų atsikratytų.

-  O Dievulėliau, ne, -  dejavo ponia Rimienė.

Enkavedistai per bortą permetė medinę lentą. Tada ėmė

stumti vaikus, kad liptų per ją, ragindami paskubėti.

-  Bet kur skubėti? Ten gi nieko nėra, -  ištarė mama.

Jos buvo tiesa. Vietovė atrodė visiškai negyvenama: nei krū

melio, nei medelio -  vien pilka plynė, o toliau -  beribis vandeny

nas. Mus supo tik poliarinė tundra ir Laptevų jūra. Vėjas čaižė 

tarsi botagais. Man burnoje jau grikšėjo smėlis ir peršėjo akis. 

Tvirčiau suspaudžiau lagamino rankeną ir apsidairiau. Enkave

distai patraukė link poros atokiau stūksančių plytinių pastatų. 

Kaip mes visi ten sutilpsim? Mūsų gi daugiau nei trys šimtai!

Kreckis vėl susiginčijo su keliais enkavedistais ir nuolat 

kartojo turįs grįžti atgal į Jakutską. O vienas enkavedistas rie

baluotais plaukais ir parudavusiais kreivais dantimis pastojo 

mums kelią.
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-  Tai kur čia dabar einat? -  suriko jis.

-  Į tuos pastatus, -  atsakė mama.

-  Jie skirti tik karininkams, -  burbtelėjo tas.

-  O kurgi mes gyvensim? -  nustebo mama. -  Kur kaimas?

Enkavedistas plačiai skėstelėjo rankom.

-  Čia ir yra kaimas. Visas kaimas -  jūsų! -  Kiti sargybiniai 

nusižvengė.

-  Atleiskit, nesupratau, -  ištarė mama.

-  Ką, nepatinka? Manot, kad jums čia -  per prasta? Fašistų 

kiaulės! Kiaulės miega purve. Ką, nežinojot? Bet prieš užmig

dami dar užbaigsit kepyklą ir pastatysit žuvies fabriką. -  Jis 

žengė prie mamos, šiepdamas iš po viršutinės lūpos kyšančius 

išgedusius dantis. -  Jūs, fašistai, mėgstat žuvį, ar ne? Šlykščios 

kiaulės! -  Jis spjovė mamai ant krūtinės ir nudrožė sau. -  Jūs 

nė to purvo neverti! -  dar subliuvo per petį.

Mus privertė iškrauti iš baržų atgabentas plytas ir rąstus. 

Visą dieną siuvome pirmyn ir atgal į triumus, nešdami tiek ply

tų, kiek tik pajėgėme. Baržas iškrauti truko dešimtį valandų. Be 

plytų ir rąstų, dar išvilkome statines žibalo, miltų ir netgi kelias 

mažas žvejų valteles. Viskas buvo skirta NKVD. Iš nuovargio 

man drebėjo rankos.

-  Lialė sako, kad į Ameriką nevažiuosim, -  pranešė Janytė.

-  Po šimts! Nejau tavo mirusi lėlė tau pasakė, kad atsidursim 

čia? -  paklausė jos plikis, rodydamas į užrašą su pavadinimu, 

surūdijusį ir nublukusį nuo vėjo ir šalčio.

Trofimovskas. Pačiame poliarinio rato viduryje, netoli Šiau

rės ašigalio.
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Mes spaudėmės į krūvą ir, kad bent kiek apšiltume, siau- 

tėmės į paltus. Ilgėjausi ankstesniojo lagerio, Juliuškos 

trobelės, Andriaus. Sušvilpė garlaivis. Jis nutempė baržas atgal, 

Lena aukštyn. Kažin, gal atgabens dar žmonių?

-  Kaip tu iš čia išsiusi laiškus tėčiui? -  paklausė Jonas.
-  Turi gi kur nors būti kaimelis, -  atsakė mama.

Prisiminiau tą beržo nuoskilą, kurią pasiunčiau iš Čerem-

chovo. Kas nors dabar jau turėjo pasiekti tėtį...
-  Tai štai, koks jų planas, -  dairydamasis aplink, ištarė pli

kis. -  Štai kaip Stalinas nutarė mus pribaigti! Leis mums negy

vai sušalti, o lavonus atiduos sugraužti lapėms!
-  Lapėms? -  nusigando ponia Rimienė. Janytės mama prie

kaištingai dėbtelėjo į plikį.

-  Jei čia yra lapių, mes galime jas valgyti, -  pareiškė Jonas.

-  Ar esi kada sumedžiojęs lapę, vyruti? -  paklausė jo plikis.

-  Ne, bet manau, kad tai įmanoma, -  nepasidavė Jonas.

-  Jis sakė, kad turėsime statyti jiems gamyklą, -  priminiau aš.
-  Negali būti, kad čia -  galutinis tikslas. Manau, jie perveš 

mus kur nors kitur, -  guodėsi mama.

-  Nebūčiau tuo tikras, Elena, -  atsakė žmogus su laikro
džiu. -  Sovietams jau nėra jokios Lietuvos, Latvijos nei Estijos.
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Stalinui tereikia galutinai mūsų nusikratyti, kad negadintumėm 

jam vaizdo.

Vadinasi, Stalinui tesame šiukšlės, gadinančios vaizdą?

-  Jau tuoj rugsėjis, -  pridūrė žmogus su laikrodžiu. -  Netru

kus mus užklups poliarinė naktis.

Tuoj rugsėjis. O mes jau dantimis kalenome iš šalčio. Apie 

poliarinę naktį mokėmės mokykloje. Toli šiaurėje saulė 180 die

nų per metus nepakyla iš už horizonto. Tamsa tvyro kone išti

są pusmetį. Tada, mokykloje, į tą pamoką per daug nekreipiau 

dėmesio. Tik nupiešiau saulę, dingstančią už horizonto. Dabar, 

apie tai pagalvojus, širdis nukrito į kulnus, o skrandis, regėjos, 

tuoj suės pats save.

-  Laiko turime nebedaug, -  toliau kalbėjo žmogus su laikro

džiu. -  Manau...

-  LIAUKITĖS! Nustokit pliaukšti! -  staiga sukliko Janytės 

mama.

-  Kas jums, mieloji? -  paklausė jos mano mama.

-  Ššš... netriukšmaukit, prišauksit sargybinius, -  sudraudė 

ją ponia Rimienė.

-  Mama, kas tau? -  nustebo Janytė. Bet jos mama plyšojo 

toliau. Toji moteris per visą kelionę nepratarė beveik nė žodžio, 

o dabar staiga nebegalėjome jos nutildyti.

-  Aš negaliu! Aš nenoriu čia mirti! Neleisiu, kad mus suėstų 

lapės! -  Staiga ji stvėrė Janytę už gerklės. Ši dusliai sugargaliavo.

Mama puolė prie Janytės mamos ir atplėšė jos gniaužtus 

dukteriai nuo kaklo. Janytė keliskart įkvėpė oro ir pratrūko 

raudoti.

-  O Dieve, atleiskit, -  sudejavo jos mama. Tada atsigręžė į 

mus, suėmė rankomis sau už gerklės ir pamėgino pasismaugti 

pati.
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Ponia Rimienė tėškė jai antausį. O vyriškis su laikrodžiu su

spaudė jos rankas.

-  Kas čia dabar? Jei jau taip nori nusižudyti, pasistenk, kad 

niekas nematytų, -  ėmė vainoti ją plikis.

-  Tai jūs kaltas, -  mestelėjau jam. -  Kam pasakėt jai apie lapes?

-  Užteks, Lina, -  sudraudė mane Jonas.

-  Mama, -  kūkčiojo Janytė.

-  Ji jau kalbasi su negyva lėle. Norit, kad dar ir su negyva 

mama pradėtų? -  urzgė plikis.

-  Mama! -  sukliko Janytė.

-  Viskas bus gerai, -  glostydama suskretusius moters plau

kus, guodė ją mama. -  Mums viskas bus gerai. Tik nepraraskim 

galvos. Tada viskas bus gerai. Pamatysit!
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Vos prašvitus enkavedistai ėmė riksmais raginti mus prie 

darbo. Visą naktį išgulėjus ant lagamino, man gėlė sprandą. 

Jonas su mama nakčiai, gindamiesi nuo vėjo, buvo palindę po 

žvejų valtele. Aš temiegojau vos kelias valandas. Visiems sumi

gus, įsitaisiau mėnesienoje ir ėmiau piešti. Pavaizdavau Janytės 

mamą, įsikibusią rankomis dukteriai į gerklę taip, kad šiai net 

akys buvo iššokusios ant kaktos. Parašiau laišką Andriui ir papa

sakojau, kad mes -  Trofimovske. Tik kažin, kaip ir kada išsiųsiu 

jam tą laišką? Ko gero, Andrius pamanys, kad jį pamiršau. Mes 

dar susitiksim, -  žadėjo jis. Tik vargu ar jis ras mus čionai. O tė

tis? -  dingtelėjo man. Jis juk turi mus rasti. Paskubėk, tėveli!..

Enkavedistai suskirstė mus į dvidešimt penkias grupes, po 

penkiolika žmonių kiekvienoje. Mes atsidūrėme grupėje nume

ris vienuolika. Visus dar nors kiek pakrutančius vyrus nuvarė 

baigti statyti NKVD barakų. Berniukus pasiuntė žvejoti į Lap

tevų jūrą. Likusioms moterims ir senukams buvo liepta statyti 

jurtą -  pastogę savo grupei. Tačiau mums neleido paimti nė vie

no rąsto ar plytos, sudėtų prie NKVD pastato. Jie buvo skirti tik 

NKVD barakams. Šiaip ar taip, artinasi žiema, ir enkavedistams 

reikia šiltų patalpų, -  pareiškė Ivanovas -  sargybinių vadas iš
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puvusiais dantimis. Mums teliko prisirinkti visokių nuolaužų ir 

lentgalių, išmestų jūros.

-  Prieš imdamiesi ką nors statyti, turime sukaupti kuo dau

giau medžiagos, -  pasakė ponia Rimienė. -  Greičiau išsiskirs- 

tykim ir surinkim viską, ką rasim, kol kiti nepaėmė. Tempkim 

viską čionai!

Prirankiojau didžiulių akmenų, pagalių ir plytų nuolaužų. 

Nejau tikrai mėginsim susiręsti pastogę iš akmenų ir lazdų? 

Mama su ponia Rimiene surado kelis į krantą išmestus rąstus. 

Atvilkusios juos iki pat mūsų krūvos, juodvi nuėjo atgal paimti 

dar. Pamačiau moterį, rankomis draskančią samanas ir vietoj 

skiedinio kamšančią jomis plyšius tarp akmenų. Mudvi su Jany- 

te irgi puolėme pešti samanų ir krauti į krūvą mūsų statybvietė

je. Pilvas man spazmavo iš alkio. Nekantraudama laukiau, kada 

Jonas pagaliau parneš žuvies.

Jis grįžo šlapias ir drebėdamas, tuščiomis rankomis.

-  O kur žuvys? -  paklausiau, kalendama dantimis.

-  Sargybiniai pasakė, kad žuvų mums neduos. Viskas, ką su- 

gausim, bus kraunama į NKVD sandėlius.

-  Tai ką mes valgysim? -  nesupratau.

-  Duonos davinį, -  atsakė jis.

Vargom visą savaitę, kol pririnkom tiek rąstgalių, kad užtek

tų jurtos sienoms. Vyrai tarėsi, kaip statyti. Aš nupiešiau kelis 

eskizus.

-  Tie rąstai nebus tvirti, -  pastebėjo Jonas. -  Jie išplauti jūros.

-  Daugiau nieko neturim, -  pasakė žmogus su laikrodžiu. -  

Negaišuokim! Reikia pastatyti, kol nepradėjo snigti. Jei nepasi- 

statysim pastogės, žūsim.

-  Greičiau, greičiau, -  vėl ėmė tratėti ilgšis.

Plokščiu akmeniu pradėjau kasti duobutes. Žemė buvo įšalu

si. Kiek pakasusi, atsimušiau į ledą. Kartu su ponia Rimiene ir
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mama į tas duobutes statmenai įbedėme rąstus, o sutvirtinimui 

apkasėme juos žemėmis.

-  Vargu ar užteks vietos penkiolikai žmonių, -  pasakiau, žiū

rėdama į kylančias sienas. Žvarbus vėjas lyg adatomis čaižė man 

veidą.

-  Susiglaudus bus šilčiau, -  tarė mama.

Prie mūsų priėjo Ivanovas su Kreckiu. Aš jau supratau didu

mą iš to, kas buvo kalbama.

-  Pačios tingiausios kiaulės Trofimovske! -  pro savo išgedu

sius dantis iškošė Ivanovas.

-  Jums reikės stogo, -  mostelėjęs cigarete, pasakė Kreckis.

-  Taip, žinau. O kaip dėl šildymo? -  atsakiau. Stogą dar iš 

bėdos galėjome susiręsti, bet kaip reikės apšildyti trobelę?

-  Mums reikia krosnelės, -  rusiškai pasakė mama.

Šie jos žodžiai, regis, ypač pralinksmino Ivanovą.

-  Štai kaip, krosnelės! O ko dar? Gal karštos vonios? Ar kon

jako? Užčiaupk žabtus ir marš dirbti! -  Jis patraukė šalin.

Mama pažvelgė į Kreckį.

Šis nudelbė akis ir taip pat nuėjo.

-  Matai, jis mums nepadės, -  atsidusau.

Triūsėme dar savaitę, plikomis rankomis ręsdami sau prie

globstį. Tai toli gražu nebuvo namas, veikiau -  mėšlo krūva: 

kupeta rąstgalių, užkapstytų smėliu, purvu ir samanomis. Tas 

statinys labiau priminė vaikų terlionę nei namą. Bet mes turė

jome jame gyventi.

Vyrai užbaigė NKVD barakus ir kepyklą. Tai buvo padorūs 

mūriniai pastatai su krosnimis kiekvienoje patalpoje. Žmogus 

su laikrodžiu netgi pastebėjo, kad vidus gana dailiai įrengtas. 

O mums teks visą arktinę žiemą išgyventi purvinoje žeminėje? 

Ne, jie tikėjosi, kad mes apskritai neišgyvensim.
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Tą dieną, kai baigėme statytis jurtą, pas mane paknopstom 

atidūmė Janytė.

-  Lina! Ten laivas! Laivas atplaukia!

Per kelias sekundes mus užgriuvo enkavedistai ir, atstatę 

šautuvus mums į veidus, sugrūdo visus į savo jurtas. Jie lakstė 

ir rėkavo kaip išprotėję.

-  Jonai! -  klykė mama. -  Lina, kur Jonas?

-  Jį išsiuntė žuvauti, -  atsakiau.

-  Davai! -  subliuvo Ivanovas, grūsdamas mane jurton.

-  Jonai! -  nerimo mama, stengdamasi ištrūkti iš Ivanovo.

-  Jis tuoj grįš, Elena, -  bėgdamas pas mus, sušuko ponas 

Lukas. -  Mačiau jį atbėgant iš paskos.

Tikrai, netrukus uždusęs parlėkė Jonas.

-  Mama, ten laivas! Jis su Amerikos vėliava!

-  Amerikiečiai atplaukė. Jie atplaukė! -  vėl sutarškėjo ilgšis.

-  Ar jie kausis su enkavedistais? -  paklausė Janytė.

-  Kvailiukė! Amerikiečiai jiems padeda, -  atšovė plikis.

-  Jie mus slepia, -  pasakė mama. -  Sargybiniai nenori, kad 

amerikiečiai mus pamatytų ir sužinotų, kaip jie su mumis el

giasi.
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-  Tai negi jiems nerūpės, kas šitose purvinose žeminėse? -  

paklausiau.

-  Jie pamanys, kad čia kokia nors karinė bazė, -  tarė žmogus 

su laikrodžiu.

-  Tai gal mums bėgti laukan, kad amerikiečiai mus pamaty

tų? -  paklausiau.

-  Tave nušaus, -  įspėjo plikis.

-  Nurimk, Lina, ir nekvailiok! -  sudraudė mama. -  Ar supratai?

Ji buvo teisi. NKVD tikrai slėpė mus nuo amerikiečių. Dau

giau nei penkias valandas tūnojome savo jurtose. Tiek truko 

iškrauti Amerikos laivą. Vos jam nuplaukus, enkavedistai kaip

mat rėkdami atlėkė varyti mūsų prie darbo. Krovinius reikėjo 

sutampyti į kepyklą ir į NKVD barakus. Sekiau akimis tolstantį 

Amerikos laivą. Kartu su juo dingo ir mūsų viltys išsigelbėti. 

Man magėjo lėkti į pakrantę, mojuoti rankomis, šaukti.

Kroviniai buvo sukrauti ant didžiulių medinių padėklų ir 

visi drauge užėmė tiek vietos, kaip kokie keturi namai Kaune. 

Maistas! Jis buvo taip arti. Jonas patarė man nepaleisti iš akių 

ištuštinto padėklo -  gal iš jo išeis durys mūsų jurtai.

Žmogus su laikrodžiu mokėjo angliškai. Jis mums išvertė, 

kas parašyta ant konteinerių. Konservuoti žirneliai, pomidorai, 

sviestas, sutirštintas pienas, kiaušinių milteliai, cukrus, miltai, 

degtinė, viskis. Daugiau nei trys šimtai lietuvių ir suomių tam

pė tuos kalnus maisto ir visokių gėrybių, kurių jiems daugiau 

nebebuvo lemta nė paliesti. Kažin, kiekgi tada maisto esama 

Amerikoje, jei laivas atgabeno tokį milžinišką kiekį ir numetė 

jį mažiau nei dvidešimčiai kareivių? Ir išplaukė sau kaip niekur 

nieko. Kažin, ar amerikiečiai žino šiurpiąją sovietų paslaptį? 

O gal jiems -  nė motais?
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Sunešę maistą, ėmėmės kitų atsargų: žibalo, žvejybos tin

klų, kailinių paltų, kepurių, storų odinių pirštinių. Enkavedistai 

aiškiai buvo nusiteikę jaukiai gyventi per žiemą. O mano su

driskusį paltelį vėjas košė kiaurai. Kartu su Jonu mudu kėlėme 

ir nešėme vieną dėžę po kitos.

-  Būkit malonus, liaukitės, -  sudejavo mama, kreipdamasi į 

poną Luką.

-  Atleiskit, -  sukdamas savo laikrodį, burbtelėjo tas. -  Tai 

mane ramina...

-  Ne, aš ne laikrodį turėjau omenyje. Prašau nebeversti tų 

užrašų ant dėžių. Nebegaliu daugiau galvoti apie tai, ką nešioja

me, -  nueidama pasakė mama.

-  O aš noriu išgirsti, -  paprieštaravo plikis. -  Kad žinočiau, 

ko galima tikėtis, jei kam iš jūsų pasitaikytų gera proga...

-  Ką jis čia kalba? -  nesuprato Jonas.

-  Turbūt siūlo mums ką nors nukniaukti ir atnešti jam, -  pa

sakiau.

-  Ji ir vėl tą patį daro, -  staiga ištarė Jonas.

-  Kas? -  nesupratau.

Jonas mostelėjo ranka į mamą. Ji kalbėjosi su Kreckiu.
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Jonas rado Laptevų jūroje plūduriuojančią tuščią metalinę 

statinę. Jam vargais negalais pavyko pagaliu ištraukti ją 

į krantą, o tada atridenti iki mūsų jurtos. Vyrai pasveikino jį 

linksmai šūkaudami.

-  Pasidarysim krosnelę, -  išsišiepęs ištarė Jonas.

-  Šaunuolis, branguti! -  pagyrė jį mama.

Vyrai ėmėsi tupinėti apie statinę, bandydami iš enkavedistų 

išmestų tuščių skardinių sudurstyti kaminą.

Nedrįsome Ivanovo akivaizdoje laikyti rankose ar kur nors 

slėpti savo duonos davinio. Jis tiesiog smaginosi atiminėdamas 

iš mūsų davinius. Trys šimtai gramų duonos! Tik tiek mes gauda

vome. Kartą mačiau, kaip eilėje prie kepyklos jis išplėšė senutei 

iš rankų duonos gabalėlį. Įsimetė sau į burną ir ėmė žiaumoti. Ji 

nenuleido nuo jo akių, sykiu krutindama tuščias savo žiaunas. 

Pakramtęs jis išspjovė duoną jai po kojų. Ji sukniubusi susirinko 

kiekvieną apseilėtą trupinėlį ir įsidėjo į burną. Ponia Rimienė 

prasitarė girdėjusi, kad Ivanovas perkeltas čionai iš Krasno

jarsko kalėjimo. Paskyrimas į Trofimovską reiškė pažeminimą 

pareigose. Kažin, ar Kreckis irgi buvo pažemintas? Spėliojau, ar 

Ivanovas galėjo būti tame pačiame kalėjime, kur ir tėtis?
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Skrandį man tiesiog degino. Kažin ką būčiau atidavusi už 

tą pilką jovalą, kuriuo mus šėrė traukinyje. Vaizduotėje piešiau 

visokiausius patiekalus: garuojantį keptą viščiuką traškia, ap- 

skrudusia odele, dubenį slyvų, obuolinį pyragą su trapia plutele. 

Smulkiai aprašiau Amerikos laivą ir kokio maisto jis atgabeno.

Enkavedistai ėmė versti mus tampyti iš Laptevų jūros ban

gų išmestus rąstus. Turėjome juos sukapoti ir sudžiovinti mal

koms. Sau negalėjome pasiimti nė pagalio. Sėdėdavome jur

toje prie tuščios krosnelės. Prisiminiau, kaip dažnai, nudengę 

po pietų stalą, maisto likučius išmesdavome į šiukšlių kibirą. 

Ausyse man pasigirdo Jono balsas, sakantis: Mama, bet aš jau 

pavalgiau, -  kai jam būdavo liepiama pabaigti, kas yra lėkštėje. 

Pavalgiau. Kada paskutinį kartą mes buvome pavalgę?

-  Man šalta, -  suinkštė Janytė.

-  Tai eik paieškoti malkų, užkursim krosnelę! -  pasiūlė jai 

plikis.

-  O kur man jų gauti? -  paklausė mergytė.

-  Gali pavogti. Jos ten, prie NKVD pastato, -  atšovė plikis. -  

Iš ten visi jas ima!

-  Nesiųskit jos vagiliauti. Einu, pati ką nors surasiu, -  pasakiau.

-  Aš su tavim, -  pasisiūlė Jonas.

-  Mama? -  tikėjausi, kad ji prieštaraus.

-  Hm? -  atsiliepė ji.

-  Mudu su Jonu eisim paieškoti malkų.

-  Gerai, brangioji, -  tyliai atsiliepė ji.

-  Ar tik mama neserga? -  paklausiau Jono, kai abu išėjome 

iš savo purvinos žeminės.

-  Ji atrodo nusilpusi ir kažkokia sutrikusi, -  atitarė Jonas.

Sustojau kaip nudiegta.

-  Jonai, ar kada matei mamą valgančią?
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-  Lyg ir mačiau, -  sudvejojo brolis.

-  Tu gerai pagalvok. Gal ji kartais ir atsilaužia kokį trupinį, 

bet didžiąją dalį duonos paprastai atiduoda mums, -  kalbėjau. -  

Antai ir vakar ji davė mums duonos. Sakė, kad gavusi papildomą 

davinį už rąstų tampymą.

-  Tu manai, ji atiduoda mums savo davinį?

-  Taip, ar bent dalį jo, -  linktelėjau. Mama marino save badu, 

kad tik mudu būtume sotesni.

Pro ausis švilpiant vėjui, mudu traukėme link NKVD pasta

to. Gerklę man degino kiekvienas oro gurkšnis. Saulė nebesiro

dė. Prasidėjo poliarinė naktis. Mėnulio šviesa dažė nykius tyrus 

melsvais ir pilkais šešėliais. Ilgšis vis kartojo, kad privalome 

kaip nors ištverti šią pirmąją žiemą. Mama jam pritarė. Jeigu 

ištversime pirmąją žiemą, liksim gyvi. Turime išgyventi poliari

nę naktį ir pamatyti, kaip vėl pateka saulė.

-  Tau šalta? -  paklausė Jonas.

-  Baisiai, -  atsakiau. Vėjas kiaurai košė man drabužius ir tar

si peiliais raižė odą.

-  Nori, imk mano paltą, -  pasiūlė jis. -  Man regis, tau būtų 

kaip tik.

Dirstelėjau į brolį. Paltas, kurį mama jam išmainė, buvo aiš

kiai per didelis. Išaugimui.

-  Ne, tada tu sušalsi, -  atsakiau. -  Vis tiek ačiū.

Staiga kažkas pašaukė mūsų pavardę. Kreckis! Jis vilkėjo ilga 

vilnone miline ir nešėsi medžiaginį maišą.

-  Ką čia veikiat? -  griežtai paklausė jis.

-  Ieškom jūros išplautų pagalių pasikurti, -  atsakė Jonas. -  

Gal matėt kur nors?

Kreckis stabtelėjo lyg dvejodamas. Paskui kyštelėjo ranką 

savo maišan ir, ištraukęs iš jo rąstigalį, sviedė mums po kojų ir, 

nė vienam iš mūsų nespėjus žodžio ištarti, nudrožė šalin.
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Tą naktį, rugsėjo 26-ąją, prasidėjo pirmoji pūga.

Ji siautėjo dvi dienas. Vėjas klaikiai staugė, o sniegą pustė į 

jurtos vidų per visus plyšius sienose. Nuo šaldo man tirpo keliai 

ir klubai. Juos gėlė ir dilgčiojo, sunkiai begalėjau pajudėti. Kad 

nesušaltume, spaudėmės vienas prie kito. Ilgšis irgi prisibruko 

artyn. Jam iš burnos kažkuo dvokė.

-  Žuvies valgei? -  prispyrė jį plikis.

-  Žuvies? Taip, kąsnelį, -  atsakė tas.

-  O kodėl kitiems neparnešei? -  kvotė toliau plikis. Likusieji 

irgi užsipuolė ilgšį, vadindami jį savanaudžiu.

-  Aš pavogiau tą žuvį. Ten buvo tik kąsnelis! Tik mažas kąs

nelis...

-  Lialė nemėgsta žuvies, -  šnibžtelėjo Janytė. Pažvelgiau į ją. 

Mergaitė nagais draskė sau galvą.

-  Niežti? -  paklausiau.

Ji linktelėjo. Utėlės. Ilgai netruko, ir mūsų purvinoje žemi

nėje jų jau knibždėte knibždėjo.

Mes paeiliui atkasinėjome taką nuo durų, kad galėtume nu

eiti iki kepyklos ir atsinešti davinį. Sėmiau sniegą ir tirpinau, 

kad turėtume vandens atsigerti. Jonas prižiūrėjo, kad mama 

suvalgytų visą savo davinį ir gertų pakankamai vandens. Ligi 

tol savo reikalais eidavome į lauką, bet, pūgai kaip reikiant įsi

siautėjus, nebebuvo ko daugiau daryti, tik tūptis ant kibiro jur

toje. Sėdintysis iš drovumo stengdavosi atsukti kitiems nugarą, 

nors kai kurie tvirtino, kad į užpakalį žiūrėti dar bjauriau.



Kai pūga aprimo, enkavedistai vėl puolė varyti mūsų darban. 

Šiaip taip išslinkome iš savo užneštos žeminės. Nors tebe

buvo tamsu, sniego baltumas kiek šviesino juodą lyg anglis gam
tovaizdį. Bet tiktai tiek ir tematėm aplinkui -  visur buvo pilka. 

Enkavedistai vėl įsakė mums ridenti ir kapoti rąstus malkoms. 
Mudu su Jonu praėjom pro vieną jurtą, visiškai užneštą sniegu.

-  Ne! -  dejavo kažkokia moteris lauke. Jos pirštų galai buvo 
kruvini, o nagai supleišėję.

-  Mulkiai! Pasidirbo duris, kad atsidarytų į lauką. O kai už
snigo, nebegalėjo išlįsti. Tai suskiai, net neįstengė nuversti ar 
nulupti tų savo durų! -  pliaukšėdamas rankomis sau per šlau
nis, linksminosi Ivanovas. -  Dabar keturiese drybso ten negyvi! 

Bukos kiaulės, -  aiškino jis kitam sargybiniui.
Jonas nejučiomis išsižiojo.

-  Ko čia žiopsai? Marš dirbti! -  subliuvo ant jo Ivanovas.
Nutempiau Joną tolyn nuo tos raudančios moters ir užpus

tyto kauburėlio.

-  Jis juokiasi. Tie žmonės mirė, o Ivanovas juokiasi, -  pasakiau.
-  Jau per pirmąją pūgą žuvo keturi žmonės, -  nudūręs akis 

sau į kojas, ištarė Jonas. -  O gal ir daugiau. Reikia gauti dar 

malkų. Turime ištverti per žiemą.
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Mus suskirstė grupelėmis. Gavau eiti net tris kilometrus, 

kad rasčiau enkavedistams malkų. Plikis buvo toje pačioje gru

pėje, kaip ir aš. Mudu drauge klampojome per įšalusį sniegą, 

sausai girgždantį mums po kojų.

-  Kaip, būdamas šlubas, galiu šitiek nueiti? -  dejavo plikis.

Mėginau paskubėti ir eiti pirma. Nenorėjau kepurnėtis kar

tu su juo. Jis trukdė man eiti sparčiau.

-  Nedrįsk manęs palikti! -  rėkė jis. -  Ir duok man pirštines.

-Ką?

-  Atiduok man savo pirštines. Aš jokių neturiu.

-  Ne. Man rankos nušals, -  atkirtau. Šaltis ir taip jau gnaibė 

man veidą.

-  O man jau baigia nušalti! Duok gi pagaliau pirštines! Nors 

kelioms minutėms. Gali per tą laiką susikišti rankas į kišenes.

Prisiminiau, kaip brolis siūlė man savo paltą, ir sudvejojau, 

ar nereikėtų paskolinti plikiui pirštinių.

-  Jei duosi man pirštines, aš tau kai ką pasakysiu, -  pažadėjo jis.

-  Ir ką gi? -  paklausiau įtariai.

-  Tai, ką tau reikėtų žinoti.

-  Nežinau, ar norėčiau ką nors sužinoti iš jūsų, -  nepasidaviau.

-  Greičiau, duok man pirštines! -  Jis jau kaleno dantimis.

Tylėdama ėjau toliau.

-  Duok man tas savo prakeiktas pirštines, ir pasakysiu, ko

dėl jus išvežė!

Sustojau ir įsistebeilijau į jį.

Jis nutraukė man nuo rankų pirštines.

-  Na, ko čia dabar stypsai kaip įkalta? Judinkis, nes abudu 

negyvai sušalsim. Ir susikišk rankas į kišenes.

Mudu leidomės eiti toliau.

-N a?
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-  Petrą Vilką pažįsti? -  paklausė plikis.

Petras Vilkas. Tai mano tėčio brolis. Joanos tėvas.

-  Taip, -  atsakiau. -  Tai mano dėdė. Mudvi su Joana -  ge

riausios draugės.

-  Kas ta Joana? Jo duktė?

Aš linktelėjau.

-  Na štai, todėl jus ir ištrėmė, -  sumurmėjo plikis, trindamas 

vieną į kitą pirštinėtas rankas. -  Tavo mama žino. Tik ji jums 

nesakė. Štai, dabar žinai.

-  Ką tai reiškia? Kodėl mus ištrėmė? Iš kur jūs žinot? -  vieną 

po kito bėriau klausimus.

-  Koks skirtumas, iš kur aš žinau! Tavo dėdė paspruko iš Lie

tuvos, o tada jus išvežė!

-  Jūs meluojat.

-  Ką tu sakai! Mergautinė tavo tetos pavardė buvo vokiška. 

Užtat tavo dėdės šeima ir pabėgo, greičiausiai repatrijavo į Vo

kietiją. O tavo tėvas jiems padėjo. Va tada jūsų šeimą ir įtraukė 

į sąrašus. Užtat dabar tavo tėvas -  kalėjime, jūs visi trys tuoj 

gausit galą šitam arktiniam pragare, o tavo geriausia draugė, ko 

gero, šiuo metu jau patenkinta tvarsosi kur nors Amerikoje!

Ką jis čia pliauškia? Joana pabėgo ir išvyko į Ameriką? Ar 

gali taip būti?

-  Repatrijuoti, jeigu tik jiems pavyks, -  ištarė mano tėvas ir aki

mirksniu nutilo, išvydęs tarpduryje mane.

^4
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Miela Lina,

Dabar; pasibaigus Kalėdų atostogoms, gyvenimas darosi vis 

liūdnesnis. Beveik visas savo knygas tėvas sukrovė į dėžes -  neva jos 

užimančios per daug vietos.

Prisiminiau savo pereitą gimtadienį. Tėtis susivėlino ateiti į res

toraną. Pasiskundžiau jam, Zead nieko negavau iš Joanos. Pastebė

jau, /cflzp paminėjus pusseserės vardą jis keistai sustingo.

-  Ji turbūt labai užsiėmusi, -  trumpai burbtelėjo.

-  Švedija būtų geriausia, -  tarė mama.

-  Tai neįmanoma, -  atrėmė tėtis. -  Jiems lieka tik Vokietija.

-  Kas ten vyksta į Vokietiją? -  riktelėjau iš valgomojo.

Stojo tyla.

-O  aš maniau, kad visi tetos giminės -  Vokietijoj, -  nustebau.

-  Kiek žinau, vienas giminaitis tikrai yra Amerikoje. Jis rašo jai 

laiškus. Jis gyvena Pensilvanijoje.

Taip, visai gali būti.

Joanos laisvė kainavo man manąją.

-  Kažin ką atiduočiau už cigaretę, -  suniurzgė plikis.
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Bet kodėl tu man nieko nesakei?

-  Norėjome apsaugoti tavo dėdę. O jie turėjo padėti 

mums, -  atsakė mama.

-  Ką padėti? -  susidomėjo Jonas.

-  Pabėgti, -  sušnibždėjo mama.

Šnibždėti nebuvo jokio reikalo. Visi aplinkui nudavė krapš- 

tinėjantys sau nagus arba rūbus, tačiau girdėjo kiekvieną žodį. 

Tiktai Janytė įdėmiai mus stebėjo. Ji klūpomis kiūtojo greta 

Jono, traiškydama glindas savo antakiuose.

-  Nuvykę į Vokietiją, jie turėjo atsiųsti mums popierius, kad 

irgi pamėgintume repatrijuoti.

-  O ką reiškia repatrijuoti? -  paklausė Janytė.

-  Sugrįžti į šalį, iš kur kilusi tavo šeima, -  paaiškinau jai.

-  Ar tu -  vokietė? -  iškart paklausė ji mamos.

-  Ne, brangute. Tik mano svainės šeima kilusi iš Vokietijos, -  

atsakė mama. -  Tikėjomės perjuos gauti popierius.

-  Ir tėtis jiems padėjo? Vadinasi, jis buvo bendrininkas? -  

nutęsiau.

-  Bendrininkas? Jis gi nieko nusikalstamo nepadarė, Lina. 

Tiktai pagelbėjo jiems. Mes juk -  viena šeima, -  pasakė mama.
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-  Tai Joana dabar -  Vokietijoje? -  dar pasiteiravau.

-  Greičiausiai, -  linktelėjo mama. -  Bet viskas išėjo ne taip, 

kaip planavome. Vos jiems išvykus, tėtis balandį gavo žinių, kad 

enkavedistai įsiveržė į jų namus ir viską iškrėtė. Matyt, kažkas 

bus paskundęs sovietams.

-  Kas gi būtų galėjęs taip padaryti? -  stebėjosi Jonas.

-  Lietuviai, kurie tarnavo sovietams. Jie skųsdavo kitus, kad 

patys apsisaugotų.

Kažkas žeminėje paspringo ir užsikosėjo.

-  Negaliu patikėti, kad Joana nieko man nesakė, -  atsidusau.

-  Joana nieko nežinojo! Esu tikra, kad tėvai jai nepasakojo. 

Bijojo, kad ji kam nors neišplepėtų. Ji manė, kad važiuoja lan

kyti šeimos draugų, -  patikino mama.

-  Andrius sakė, kad sovietai įtarė, jog jo tėvas turi draugų už

sienyje. Dabar sovietai mano, kad tėtis turi ryšių su kažkuo iš už

sienio, -  tyliai ištarė Jonas. -  Tai reiškia, kad jam gresia pavojus.

Mama linktelėjo. Janytė pakilo ir nuslinkusi atsigulė šalia 

savo mamos.

Mano galvoje kūlvirtom sukosi visokios mintys. Dar nespė

jus išgvildenti vienos, jau užklupdavo kita. Vadinasi, mums ten

ka kentėti, o Joana su šeima tuo tarpu sau maloniai gyvena Vo

kietijoje. Mes paaukojome savo gyvybes, kad juos išgelbėtume. 

Mama pyko, kam plikis man išplepėjo. Ji buvo patikėjusi jam 

tai kaip paslaptį. O jis išmainė ją į penkias minutes su pirštinė

mis. Kažin, kodėl nei mamai, nei tėčiui neatėjo į galvą pasitikėti 

mumis? Ar jie pagalvojo apie pasekmes, padėdami dėdės šeimai 

pabėgti? Pasikasiau pakaušį. Utėlės baigė išgraužti taką man 

per viršugalvį.

-  Kaip savanaudiška! Kaip jie galėjo taip mus palikti? -  ner- 

tėjau.
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-  Jiems irgi teko nemažai paaukoti, -  atsiliepė Jonas.

Aš net išsižiojau iš nuostabos.

-  Ką tu turi galvoje? -  riktelėjau. -  Nieko jie nepaaukojo! Tai 

mes viską už juos paaukojome!

-  Jiems teko palikti savo namus, dėdei -  uždaryti parduotu

vę, o Joanai -  mesti studijas.

Studijas. Joana lygiai taip pat troško tapti vaikų gydytoja, 

kaip aš svajojau būti dailininke. Tik aš vis dar galėjau piešti, o 

jai vargu ar pavyks toliau studijuoti mediciną, kai Vokietijoje 

vyksta karas. Įdomu, kur ji dabar? Ar ji žino, kas mums nuti

ko? Ar sovietams pavyko nuslėpti nuo pasaulio trėmimus? Ir jei 

taip, kiek dar ilgai tai bus paslaptis? Prisiminiau tą produktus 

atvežusį Amerikos laivą, kuris nuplaukė sau kaip niekur nieko. 

Kažin, ar kam nors šaus į galvą ieškoti mūsų Sibire, už poliari

nio rato? Jei Stalino planas išdegs, mes liksime čia įšaldyti lede 

ir sniegynuose.

Išsitraukiau popieriaus lapą ir prisislinkau prie blausiai švie

čiančios krosnelės. Širdyje man kunkuliavo pyktis. Viskas taip 

neteisinga! Tačiau nepajėgiau nekęsti Joanos. Tai -  ne jos kaltė. 

O kieno? Nupiešiau dvi susikibusias rankas, sykiu ir plėšiančias 

viena kitą. Ant vieno delno pavaizdavau svastiką, o ant kito -  

pjautuvą su kūju. Lietuvos vėliava sudraskyta plaikstėsi tarp jų.

Išgirdau kažkokį krebždenimą. Žmogus su laikrodžiu dro

žinėjo mažą medžio gabalėlį. Malkos spragtelėjo, ir iš statinės 

pažiro saujelė pelenų.

-  Atrodo kažkoks subraižytas, -  pasakė Jonas. Jis sukryžiavęs 

kojas sėdėjo ant mano lovos ir apžiūrinėjo vieną išMunko atspaudų, 

kurį buvau gavusi iš Oslo.

284 R Ū T A  Š E P E T Y S



-  Taip ir yra. Jis mentele braižydavo drobę, kad išgautų reljefinį 

paviršių, -  pasakiau.

-  Dėl toji atrodo kažkokia... sutrikusi, -  toliau dalijosi įspūdžiais 

Jonas. -  Jei ne tie įbrėžimai, būtų liūdna, o dabar atrodo sutrikusi.

-  Būtent, -  linktelėjau, ilgais mostais šukuodamasi ką tik išplau

tus, dar šiltus savo plaukus. -  Tačiau Munkui atrodė, kad tai pa

veikslą gyvina. Jis pats buvo gana sutrikęs žmogus. Proporcijos jam 

nerūpėjo, jis troško tikrumo.

Jonas atvertė kitą atspaudą.

-  Ar ir šitas tau atrodo tikras? -  išpūtęs akis, paklausė jis.

-  Žinoma, -  atsakiau. -  Jis vadinasi „Pelenai".

-  Nežinau, kas tada tikra. Nebent -  tikrai baisu, -  burbtelėjo 

Jonas ir pakilo eiti. -  Žinai, Lina, tavo piešiniai man patinka labiau 

nei šitie. Šitie per daug jau keisti. Labanakt!

-  Labanakt, -  atsakiau. Pasiėmiau popierius ir šleptelėjau ant 

lovos, nugrimzdama į minkštą žąsies pūkų patalą. Kūrinio paraš

tėje perskaičiau vieno meno kritiko pastabą: „Munkąs -  pirmiausia 

spalvų poetas. Jis jaučia spalvas, tačiau jų nemato. Vietoj jų jis regi 

skausmą, ašaras, nykimą.“

Skausmą, ašaras, nykimą. Žiūrėdama į „Pelenus", aš irgi tai ma

čiau. Man tas paveikslas atrodė nuostabus.

Pelenai. Staiga man toptelėjo viena mintis. Čiupau netoli 

krosnelės gulintį pagaliuką. Nulupau žievę ir apnuoginau šerdį. 

Tada ją supašiojau į plaušus -  pasidarė panašu į šerius. Pravė

rusi duris, pasėmiau saują sniego ir kruopščiai sumaišiau jį su 

pelenais iš statinės. Spalva nebuvo visai vienoda, bet akvarelė 

išėjo gražiai pilka.
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P rasidėjo lapkritis. Mamos akyse nebeliko įprastinio gyvu

mo ir spindesio. Turėdavome gerokai pasistengti, kad ji nu

sišypsotų. Šypsena dabar benušviesdavo jos veidą tiktai tada, 

kai ji rymodavo, delnu parėmusi smakrą, arba kai vakarinėje 

maldoje Jonas paminėdavo tėtį. Tik tada ji kilstelėdavo galvą, 

o jos lūpų kampučiuose sušvisdavo vilties žiburėlis. Man darėsi 

baugu dėl jos.

Naktį užsimerkusi galvodavau apie Andrių. Regėdavau, kaip 

jis pirštais braukia sau per neklusnius kaštoninius plaukus, 

kaip mūsų atsisveikinimo išvakarėse nosimi vedžioja man per 

skruostą. Prisimindavau, kaip plačiai jis šypsojosi, erzindamas 

mane eilėje prie duonos. Mačiau jo nedrąsų žvilgsnį, kai padavė 

man „Dombį ir sūnų", ir girdėjau tvirtus padrąsinimo žodžius, 

prieš mums lipant į sunkvežimį. Jis žadėjo, kad mudu dar su

sitiksim. Ar jis žino, kur mus išvežė? Ar žino, kad jie juokiasi ir 

lažinasi iš mūsų mirčių? Surask mane, -  maldavau mintyse.

Žmogus su laikrodžiu pakėlė akis į dangų. „Artinasi pūga", -  

pasakė jis. Patikėjau, nors ne tiek dėl blyškiai pilkos padangės, 

kiek dėl keisto enkavedistų sujudimo. Jie be paliovos rėkė ant 

mūsų. Amžini jų „davai" dabar skambėjo kur kas įsakmiau.
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Netgi Ivanovas atlėkė mūsų prižiūrėti. Paprastai jis tik iš tolo 

šūkaudavo įsakymus. O šiandien lyg įgeltas blaškėsi pirmyn ir 

atgal į baraką, visur kaišiodamas trigrašį.

Ponia Rimienė pabandė išsiderėti, kad prieš prasidedant pū

gai gautume kitos dienos duonos davinį. Ivanovas nusikvatojo.

-  Jei bus pūga, jūs nedirbsit. Tai kam tada jums davinys?

-  Bet kaipgi mums išgyventi be duonos? -  paklausė ponia 

Rimienė.

-  Nežinau. Tikrai, kaip? -  šaipėsi Ivanovas.

Aš įjunkau vogti malkas iš NKVD barakų. Daugiau nebuvo 

kas daryti. Per pūgą mums reikės daug kuro. Užtat grįžau paim

ti dar. Jau ėmė snigti.

Štai tada ir pamačiau juos.

Už NKVD barakų stovėjo mama su Ivanovu ir Kreckiu. Jie 

kažką kalbėjosi. Ką ji čia dabar sugalvojo? Užsiglaudžiau, kad 

manęs nepastebėtų, ir prisimerkusi mėginau įžiūrėti, kas ten 

darosi. Ivanovas spjovė ant žemės, o tada prisikišo prie pat ma

mos veido. Mano širdis ėmė smarkiai daužytis. Staiga jis kils

telėjo pirštinėtą ranką sau prie smilkinio, vaizduodamas, kad 

šauna. Mama susverdėjo. Ivanovas atlošė galvą ir nusikvatojo. 

O tada apsisukęs nudrožė į NKVD baraką.

Mama su Kreckiu liko stovėti nejudėdami, o aplinkui jau 

tirštai krito sniegas. Kreckis ištiesė ranką ir uždėjo ją mamai 

ant peties. Mačiau, kaip kruta jo lūpos. Mamai sulinko keliai. 

Jis sugriebė ją per liemenį, kad nepargriūtų. Jos veidas keistai 

persikreipė ir ji įsikniaubė jam į krūtinę. O paskui kumščiu ėmė 

daužyti jam per petį.

-  MAMA! -  suklikau, puldama prie jos. Man iš po skverno 

pabiro malkos, ir užkliuvusi vos nepargriuvau.

Atplėšiau ją nuo Kreckio ir priglaudžiau prie savęs.
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-  Mama... -  Abi parpuolėme ant kelių.

-  Kostas... -  kūkčiojo ji.

Glosčiau jai plaukus ir spaudžiau ją sau prie krūtinės. Krec

kis mindžikavo greta. Pakėliau galvą ir pažvelgiau į jį.

-  Nušautas. Krasnojarsko kalėjime, -  pasakė jis.

Aplinkui mane viskas tarsi suaižėjo. Priblokšta giliai smigau

į sniegą.

-  Ne, netiesa, -  sudejavau, akimis įsisiurbdama Kreckiui į 

veidą. -  Jis keliauja pas mus! Jis jau pakeliui. Jis klysta, mama! 

Jie mano, kad jis negyvas, nes jis pabėgo. Jis gavo mano pieši

nius. Jis keliauja pas mus!

-  Ne, -  Kreckis papurtė galvą.

Įsistebeilijau į jį. Ne?

Mama dusliai raudojo ir trūkčiodama spaudėsi prie manęs.

-  Tėti! -  vos bepajėgiau ištarti.

Kreckis žengė artyn ir ištiesė ranką padėti mamai atsistoti. 

Neapykanta trūko manyje lyg pūlinys.

-  Traukis nuo jos! Nesiartink. Nekenčiu tavęs! Girdi? NE

KENČIU TAVĘS!

Kreckis valandėlę žiūrėjo į mamą.

-  Aš irgi, -  pasakė paskui. O tada apsisuko ir nuėjo, palikęs 

mudvi su mama ant žemės.

Mudvi kiūtojome giliai sniege, klojamos krintančių snaigių, 

o vėjas tarsi aštriomis adatomis smaigstė mums veidus.

-  Einam, mama. Pūga prasideda...

Bet kojos jos nelaikė. Ji kas žingsnis smarkiai svirdinėjo į 

šonus, ir mudvi kaskart kone virsdavome. Aplinkui sūkuriais 

pustė sniegą, ir aš beveik nieko nebemačiau.

-  PADĖKIT! -  ėmiau šaukti. -  Kas nors, PADĖKIT man! -  At

siliepė tik vėjo kauksmas. -  Mama, ženk su manim. Reikia eiti. 

Turim grįžti. Pūga prasideda!
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Bet mama nepaėjo. Ji tiktai per krintantį sniegą tolydžio 

kartojo tėčio vardą.

-  PADĖKIT!

-  Elena?

Tai buvo ponia Rimienė.

-  Taip! Mes čia. Padėkit mums! -  šaukiau.

Pro vėjo ir sniego sieną išniro dvi figūros.

-  Lina?

-  Jonai! Padėk!

Mano brolis su ponia Rimiene per pustomą sniegą išskėtę 

rankas pripuolė prie mūsų.

-  O Dieve brangus, Elena! -  aimanavo ponia Rimienė.

Visi drauge partempėme mamą į mūsų jurtą. Ji kniūbsčia 

atsigulė ant lentos, ponia Rimienė išsitiesė greta, o Janytė nu

stebusi spoksojo, kas čia darosi.

-  Lina, kas nutiko? -  persigandęs paklausė manęs Jonas.

Aš buku žvilgsniu spoksojau priešais save.

-  Lina!

Atsigręžiau į brolį.

-  Tėtis...

-  Tėtis? -  jo veidas ištįso.

Aš be žodžių linktelėjau. Nepajėgiau kalbėti. Man iš lūpų iš

siveržė tik kažkoks keistas garsas -  nesuprantama, dusli dejo

nė. To negali būti! Tai neįmanoma. Tik ne tėtis. Aš juk siunčiau 

piešinius...

Mačiau, kaip priešais mainosi Jono veidas. Staiga jis vėl tapo 

išsigandusiu mažu berniuku. Nebeliko to narsaus jaunuolio, ko

vojančio dėl savo šeimos, sukančio suktines iš knygų. Vėl ma

čiau tą patį mokinuką, įpuolusį į mano kambarį tą naktį, kai 

mus išvežė. Jis pažvelgė į mane, tada į mamą. Priėjo prie jos,
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atsigulė greta ir švelniai apkabino ją abiem rankomis. Pro plyšį 

sienoje pustomas sniegas biro jiedviem į plaukus.

Janytė, tyliai kažką niūniuodama, apsivijo rankutėmis man 

apie kojas.

-  Kaip gaila. Kaip gaila, -  šnibždėjo ilgšis.
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N egalėjau užmigti. Nepajėgiau kalbėti. Kaskart, kai už

merkdavau akis, priešais išvysdavau suvargusį tėčio vei

dą, žvelgiantį į mane pro išvietės skylę vagono grindyse. Būk 

narsi, Lina, -  sakė jis man. Baisus nuovargis ir skausmas lyg švi

no pripildė kiekvieną mano kūno ląstelę, tačiau užmigti nepajė

giau. Protas tarsi bukas gyvulys tolydžio bėgo ratu, spjaudyda

mas į mane vis tuos pačius pykčio, nerimo ir skausmo sklidinus 

vaizdus. Ir dar priešais akis man be paliovos mirgėjo Edvardo 

Munko paveikslas „Mirties kambarys".

Iš kur Kreckis žino? Čia kokia nors klaida. Gal tai buvo kas 

nors kitas, ne tėtis? Juk gali taip būti, ar ne? Prisiminiau, kaip 

Andrius traukinio vagonuose ieškojo savo tėvo. Jis irgi manė, 

kad jo tėvas gali būti gyvas. Troškau papasakoti Andriui, kas nu

tiko. Įkišau ranką į kišenę ir iš visų jėgų suspaudžiau jo akmenį.

Mano piešiniai nepadėjo. Aš susimoviau.

Mėginau piešti, bet neįstengiau. Vos paimdavau pieštuką, jis 

tarsi savaime pradėdavo lakstyti popieriumi, varomas kažko

kios baisios jėgos, tūnančios manyje. Tėčio veidas persikreipė. 

Jo burną iškreipė mirties grimasa. Akyse mačiau baimę. Nupie

šiau save, rėkiančią ant Kreckio. Mano lūpos perkreiptos, o iš
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pražiotos burnos lenda trys įniršusios gyvatės. Paslėpiau pieši

nius tarp „Dombio ir sūnaus" lapų.

Tėtis buvo stiprus. Patriotas. Ar jis priešinosi? O gal nespėjo? 

Ar jie paliko jį gulėti purve, kaip Oną? Kažin, ar Joną irgi kamuo

ja tokie klausimai? -  svarsčiau. Mes apie tai nesikalbėjome. Mė

ginau rašyti laišką Andriui, bet išėjo visas dėmėtas nuo ašarų.

Pūga siautėjo lyg pašėlusi. Kurtinantis vėjas nešė ledinį snie

gą ir staugė tarsi milžiniška balta pabaisa. Kad galėtume pasi

imti davinį, kaskart tekdavo atsikasti duris. Pora suomių, pakly

dę pūgoje, nebegalėjo rasti savo jurtos ir įsispraudė į mūsiškę. 

Vienas iš jų sirgo dizenterija. Nuo smarvės pradėjau žiaukčioti. 

Galvoje man knibždėjo utėlės.

Kitą dieną mama pakilo ir pareiškė atkasianti duris. Atrodė 

visa sukritusi, tarsi dalis sielos būtų ją apleidusi.

-  Pailsėk, mama, -  siūlė jai Jonas. -  Aš nukąsiu sniegą.

-  Kokia nauda šitaip gulėti, -  nepasidavė mama. -  Turime 

darbo. Privalau padaryti savo dalį.

Trečią pūgos dieną žmogus su laikrodžiu sugebėjo parodyti 

tiems dviem suomiams jų jurtą.

-  Išnešk lauk tą kibirą. Išmazgok sniege, -  paliepė man plikis.

-  Kodėl aš? -  nustebau.

-  Darysim tai paeiliui, -  paaiškino mama. -  Visiems teks tai 

atlikti.

Paėmiau kibirą ir išėjau į tamsą. Vėjas trumpam nurimo. 

Staiga pajutau, kad nebegaliu įkvėpti. Garas mano šnervėse su

ledėjo. O juk dar tik lapkritis! Poliarinė naktis truks iki kovo 

pradžios. Oras turi dar labiau subjurti. Kaip mes tai atlaikysim? 

Privalome kaip nors ištverti pirmąją žiemą. Greitai išpyliau ir 

išmazgojau kibirą, tada grįžau į jurtą. Tarsi Janytė su negyva 

savo lėle, įpratau naktimis kuždėtis su tėčiu.
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Lapkričio 20-oji. Andriaus gimtadienis. Aš kruopščiai skaičia

vau dienas. Pabudusi iškart pasveikinau jį su gimtadieniu ir visą 

dieną tampydama rąstus apie jį galvojau. Vakare įsitaisiau prie 

krosnelės ir blausioje šviesoje skaičiau „Dombį ir sūnų". Kra- 

sivaja. Vis dar nesužinojau, ką reiškia tas žodis. Gal reikia pa

versti knygą kiek toliau į priekį, ir rasiu? Perverčiau kelis lapus. 

Akis pagavo kažkokį užrašą. Greit jį atsiverčiau. 278 puslapio 

paraštėje kažkas buvo brūkštelėta pieštuku.

Labas, Lina! Prisikasei iki 278 puslapio. Visai neblogai!

Aiktelėjau, o tada apsimečiau įsigilinusi į knygą. Žiūrėjau į 

Andriaus rašyseną. Perbraukiau pirštu per pailgomis raidėmis 

jo išraitytą mano vardą. Gal yra daugiau? Žinojau, kad privalau 

skaityti toliau. Bet neįstengiau tverti. Atidžiai ėmiau versti la

pus, apžiūrinėdama paraštes.

300 puslapis:

Ar tu tikrai iki čia perskaitei, ar dabar jau tik verti lapus?

Užgniaužiau juoką.

322 puslapis:

„Dombis ir sūnus" -  nuobodi knyga, pripažink!

364 puslapis:

Aš galvoju apie tave.

412 puslapis:

Gal ir tu apie mane galvoji?

Aš užsimerkiau.

Taip, aš galvoju apie tave. Su gimtadieniu, Andriau!
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Buvo gruodžio vidurys. Žiema mums kaip reikiant parodė 

nagus. Ilgšis nušalo galūnes. Jo pirštų galai buvo susi

raukšlėję ir juodi kaip degutas, o ant nosies galo iššoko pilkšvų, 

išpurtusių gumbų. Mes sukomės į kiekvieną skudurą ar medžia

gos skiautę -  ką tik įstengėme rasti. Kojas buvome apsivynioję 

senais žvejų tinklais, jūros išplautais į krantą. Tūnodami jurtoje 

visi riejosi ir tampė vienas kitam nervus.

Maži vaikai pradėjo mirti. Kartą mama nunešė savo davinį 

badaujančiam berniukui, bet rado jį jau nebegyvą. Gulėjo ištie

sęs mažą rankelę, tarsi maldaudamas gabalėlio duonos. Visame 

lageryje nebuvo nei gydytojo, nei seselės, tik vienas estas ve

terinaras. Juo ir pasikliovėme. Jis stengėsi kiek begalėdamas, 

tačiau sąlygos buvo nepakenčiamos. O jis neturėjo vaistų.

Ivanovas ir kiti enkavedistai nė kojos nekėlė į mūsų jurtas. 

Jie liepdavo mums palikti negyvėlius lauke, prie durų.

-  Jūs purvini kaip kiaulės! Gyvenat purvyne. Tai kurgi jūs 

nedvėsit!

Į lagerį atšliaužė dizenterija, šiltinė, skorbutas. Utėlės mito 

pulkais negyjančiose mūsų žaizdose. Vieną dieną toks suomis
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liovėsi kapojęs malkas ir nuėjo nusišlapinti. Janytė aptiko jį ky

buriuojantį ant stulpo. Pasikorė žvejų tinklu.

Eiti ieškoti malkų tekdavo vis toliau. Kartą nuo lagerio nu

klampojome net penketą kilometrų. Į dienos pabaigą Janytė 

tiesiog įsikibo man į skverną.

-  Lialė man parodė vieną dalyką, -  pasakė ji.

-  Ką gi? -  paklausiau, brukdama mažus pagaliukus sau į ki

šenes, kad turėtume kuo pakurstyti krosnelę ir kad būtų iš ko 

pasidirbti teptukų.

Janytė apsidairė aplink.

-  Ateik! Parodysiu ir tau.

Ji paėmė mane už rankos ir nusivedė per sniegą. Po kurio 

laiko ištiesė pirštinėtą rankutę, kažką rodydama.

-  Kas ten? -  paklausiau. Įtempusi akis mėginau ką nors įžiū

rėti sniegyne.

-  Ššš... -  Ji prisitraukė mane artyn ir dar kartą bedė ranka į 

vieną tašką.

Dabar ir aš pamačiau. Ant žemės gulėjo didelė pelėda. Baltos 

jos plunksnos taip puikiai susiliejo su sniegu, kad iš pradžių jos 

nė nepastebėjau. Paukštis iš pažiūros buvo daugiau nei pusme

trio ilgumo. Didžiulis plėšrūnės kūnas ir galva buvo nusėti ma

žomis rudomis dėmelėmis.

-  Gal ji miega? -  paklausė Janytė.

-  Ne, manau, kad ji negyva, -  atsakiau. Išsitraukiau iš kiše

nės pagaliuką ir kepštelėjau pelėdai sparną. Ji nė nekrustelė

jo. -  Taip, ji negyva.

-  Kaip manai, gal galėtume ją suvalgyti? -  paklausė Janytė.

Iš pradžių aš netekau žado. Bet paskui man prieš akis iškilo

didžiulis, apvalus paukštis, kepamas ant mūsų krosnelės, kaip 

milžiniška višta. Dar kartą pabaksnojau pelėdą. Tada čiupau už
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sparno ir patraukiau. Paukštis buvo sunkus, bet sniegu slydo 

lengvai.

-  Ne! Tau negalima jos tempti. Enkavedistai pamatys ir at

ims ją iš mūsų! -  sušuko Janytė. -  Pasikišk ją po paltu.

-  Janyte, ta pelėda didžiulė! Kaipgi aš ją pasikišiu po paltu? -  

Vien nuo minties, kad teks prie savęs glausti negyvą paukštį, 

mane nupurtė.

-  Bet aš taip noriu valgyti, -  verkšleno Janytė. -  Būk gera! Aš 

eisiu priešais tave. Niekas nepamatys!

Aš irgi buvau peralkusi. Ir mama. Ir Jonas. Pasilenkiau prie 

pelėdos ir pamėginau suglausti jos sparnus. Paukštis buvo su

stingęs. Aštrus kumpas jos snapas atrodė grėsmingai. Neįsi

vaizdavau, kaip ją prie savęs prispausti. Žvilgtelėjau į Janytę. 

Išpūtusi akeles, ji gyvai linksėjo galva.

Apsidairiau aplink.

-  Atsegiok man paltą.

Mažos jos rankutės išsyk ėmėsi darbo.

Pakėliau negyvą paukštį ir priglaudžiau prie krūtinės. Iš pa

sibjaurėjimo mane net nupurtė.

-  Greičiau, užsek!

Bet paltas neužsisegė. Pelėda buvo per didelė. Aš vos pajė

giau pridengti ją skvernais.

-  Apsuk ją, kad snapas nekyšotų, -  patarinėjo Janytė. -  Ji 

susilies su sniegu. Paskubėkim!

Paskubėti? Kaip man nuklampoti penkis kilometrus, lyg 

nėščiai su ta negyva pelėda, kad enkavedistai nepastebėtų?

-  Janyte, nelėk taip. Aš nepaeisiu greitai. Ji per didelė!

Kietas pelėdos snapas rėžėsi man į krūtinę. Negyvas sustin

gęs kūnas varė man šiurpą. Bet valgyti baisiai norėjosi!

Kiti tremtiniai su nuostaba sužiuro į mus.
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-  Mūsų mamos serga. Joms reikia maisto. Būkit geri, padė

kit mums, -  prašė jų Janytė.

Nepažįstami žmonės apsupo mane ratu, dengdami nuo 

sargybinių akių. Jie saugiai parvedė mane nepastebėtą iki pat 

mūsų jurtos. Ir nieko už tai nepaprašė. Jie džiaugėsi vien ga

lėdami padėti, ką nors nuveikti, net jei patiems iš to ir nebu

vo naudos. Visi jautėmės taip, tarsi iš jūros dugno mėgintume 

pasiekti dangų. Suvokiau, kad jei vieni kitus taip paremsime, 

galbūt pasidarysime artimesni.

Janytės mama nupešė pelėdą. Visi susispietėme apie kros

nelę ir uodėme, kaip ji kepa.

-  Visai kaip antis, ar ne? -  pasakė Jonas. -  Įsivaizduokim, 

kad čia -  kepta antis.

Karštos mėsos skonis buvo tiesiog dieviškas. Niekam nerū

pėjo, kad paukštiena truputį kietoka. Dar geriau: malonumo 

užteko ilgiau, nes reikėjo kramtyti. Vaizdavomės esą karališkoje 

puotoje.

-  Jaučiate agrastų marinato skonį? -  atsiduso ponia Rimienė.

-  Kaip nuostabu! Ačiū tau, Lina, -  padėkojo mama.

-  Dėkokit Janytei. Tai ji rado pelėdą, -  pasakiau.

-  Lialė ją rado, -  pataisė mane Janytė.

-  Ačiū, Janyt! -  džiūgavo Jonas.

Janytė visa švytėjo iš laimės, rankutėje gniauždama saują 

plunksnų.
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Atėjo Kalėdos. Jau įpusėjome žiemą. Galėjome dėkoti bent 

už tai.

Oras ir toliau buvo baisus. Vos pasibaigus vienai pūgai, tuo

jau užgriūdavo kita. Gyvenome kaip pingvinai -  apšalę ledu ir 

apnešti sniegu. Ponia Rimienė stovėjo prie kepyklos. Sviesto ir 

kakavos kvapas spaudė jai ašaras. Enkavedistai savo kepykloje 

kepė pyragus ir tešlainius. Jie valgė žuvį, plempė karštą arba

tą ir gardžiavosi konservuota mėsa ir daržovėmis iš Amerikos. 

Pavalgę pliekdavo kortomis, rūkė cigaretes, gėrė degtinę. Tada 

mūriniuose savo barakuose užsikurdavo ugnį ir eidavo miegoti 

po kailinėmis antklodėmis.

Mano piešiniai tarsi susitraukė. Mažai beturėjau popieriaus. 

Mama visai nusilpo. Ji netgi nebeįstengė prisėsti Kūčių vaka

rienės. Pernelyg ilgai buvo išgulėjusi. Jos plaukai prišalo prie 

lentos. Ji tai užsnūsdavo, tai vėl lyg prabusdavo, ir tik pajutusi 

mus greta pramerkdavo akis ir pasiųsdavo mums oro bučinį.

Utėlės užnešė šiltinę. Ilgšis susirgo. Jis užsispyrė žūtbūt 

kraustytis lauk iš mūsų jurtos.

-  Jūs tokie malonūs žmonės! Tai pernelyg pavojinga jums 

visiems. Pavojinga, -  kartojo jis.
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-  Teisingai, nešdinkis lauk, -  suniurzgė plikis.

Ilgšis persikraustė į jurtą, kurios gyventojai irgi panašiai sir

go: karščiavo, buvo išberti dėmėmis, kai kurie kliedėjo. Mudvi 

su ponia Rimiene padėjome jam ten nueiti.

Po keturių dienų išvydau nuogą jo kūną plačiai atmerktomis 

akimis lavonų stirtoje. Viena nušalusi jo ranka buvo dingusi. 

Baltosios lapės išgraužė jam pilvą, išvertė žarnas ir nutaškė 

sniegą krauju.

Nusisukau ir užsidengiau akis.

-  Lina, būk gera, susirink tas knygas nuo stalo, -  paprašė 

mama. -  Negaliu žiūrėti į tokius siaubus. Ir dar per pusryčius!

-  Betgi tai ir įkvėpė Edvardą Munką. Jam šie vaizdai reiškė ne 

mirtį, o gimimą, -  paaiškinau.

-  Paimk juos nuo stalo, -  neatlyžo mama.

Tėtis sukikeno, prisidengęs laikraščiu.

-  Tėti, nors tu paklausyk, ką yra pasakęs Munkąs...

Tėtis nuleido laikraštį.

Atsiverčiau reikiamą puslapį.

-  Jis sakė: „Išyrančio mano kūno išaugs gėlės, aš būsiu jose, ir tai 

bus amžinybė."Negi negražu?

Tėtis nusišypsojo.

-  Gražu, kad tu sugebi taip matyti.

-  Lina, prašau pasiimti nuo stalo knygas, -  griežtai pakartojo 

mama.

O tėtis man mirktelėjo.

-  Turime ko nors imtis! -  sušukau Jonui ir poniai Rimie

nei. -  Negalima leisti žmonėms šitaip mirti!
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-  Darysime, ką galime. Nieko daugiau neturime, -  atsakė po

nia Rimienė. -  Telieka melsti stebuklo.

-  Ne! Taip nekalbėkite. Mes išgyvensim, -  atkirtau. -  Juk 

taip, Jonai?

Jonas linktelėjo.

-  Tau negera? -  paklausiau jo.

-  Ne, viskas gerai, -  burbtelėjo jis.

Tą vakarą sėdėdama laikiau ant kelių mamos galvą. Utėlės trium- 

fuodamos ropojo jai per kaktą. Traiškiau jas ir mėčiau šalin.

-  Ar atsiprašei jo? -  kilstelėjusi sunkius vokus ir pažvelgusi į 

mane, paklausė mama.

-Ko?

-  Nikolajaus. Pasakei, kad jo nekenti.

-  Aš iš tikrųjų jo nekenčiu, -  atsakiau. -  Jis galėtų mums 

padėti, bet nesiteikia.

-  Man jis padėjo, -  tyliai ištarė mama.

Nustebusi pažvelgiau į ją.

-  Tą vakarą, kai išėjau pasitikti tos pikčiurnos, grįžtančios iš 

miestelio, jau buvo tamsu. Pro šalį važiavo keli enkavedistai. Jie 

ėmė tyčiotis iš manęs. Užplėšė man sijoną. Tada pasirodė Niko

lajus. Jis nuvarė kitus ir pavėžėjo mane likusį kelią. Maldavau 

jo ką nors sužinoti apie jūsų tėvą. Tamsoje ant kelio susitikome 

pikčiurną. Nikolajus išleido mudvi trys kilometrai iki lagerio. 

Likusį kelią parėjome. Matai, -  ištarė ji, pasigręžusi į mane, -  jis 

man padėjo. Be to, manau, vadas apie tai sužinojo. Ir Nikolajų 

nubaudė. Tikriausiai todėl jis čia.

-  Jis nusipelnė čia būti. Norėčiau, kad jis susirgtų ir kad nie

kas nekreiptų į jį dėmesio. Tegu sužino, koks tada jausmas! Jis 

juk galėtų parūpinti mums gydytoją!

-  Lina, pagalvok, ką pasakytų tėtis. Kitų nedorybė nesutei

kia mums teisės elgtis nedorai. Juk tu žinai!
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Prisiminiau tėtį. Taip, ji teisi. Jis tikrai taip ir pasakytų.

Į jurtą parėjo Jonas.

-  Kaip ji laikosi? -  paklausė.

Uždėjau ranką mamai ant kaktos.

-  Vis dar smarkiai karščiuoja, -  atsakiau.

-  Mielasis, -  kreipėsi mama į Joną. -  Man taip baisiai šalta! 

Tau irgi?

Jonas nusivilko paltą ir padavė man. Pats atsigulė šalia ma

mos ir tvirtai ją apkabino.

-  Gerai, dabar užklok mus abu paltu. Ir dar paimk tą kailį, 

kur davė Juliuška, -  pasakė jis.

-  Juliuška, -  švelniai nutęsė mama.

-  Aš tave sušildysiu, mama, -  pasakė Jonas, bučiuodamas jai 

į skruostą.

-  Man jau geriau, -  ištarė mama.
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Kartojau rusiškus žodžius. Gydytojas. Vaistai. Mama. Mal

dauju. Man spazmavo skrandį. Iš visų jėgų gniaužiau 

akmenį. Ausyse girdėjau Andriaus balsą. Nieko jiems neduok, 

Lina, netgi savo baimės!

Sirgo ne tik mama. Žmogus su laikrodžiu irgi negalavo. Ja

nytės mama buvo visai silpna. Ak, kad tik kaip nors gaučiau 

vaistų! Baisu buvo ir pagalvoti, kad teks jų ko nors prašyti. En

kavedistai nušovė tėtį. Nekenčiau jų už tai. Bet negalėjau leisti, 

kad atimtų iš manęs ir mamą.

Prie NKVD barakų pamačiau Kreckį. Su juo buvo Ivanovas. 

Delsiau. Norėjau pasikalbėti su Kreckiu vienu. Laikas bėgo. Tu

rėjau eiti dirbti, kad gaučiau savo davinį. Per sniegą nuklampo

jau prie jų.

-  Žiūrėk, kiaulaitė ateina, -  išsišiepė Ivanovas.

-  Mano mama serga, -  pasakiau.

-  Tikrai? -  jis nudavė sunerimęs. -  Žinau, kaip jai padėti.

Pažvelgiau į jį.

-  Jai reikia daug saulės, šviežių vaisių ir galybės daržovių! -  

Ir pats nusižvengė iš savo šlykštaus pokšto.

-  Mums reikia gydytojo. Ir vaistų, -  drebėdama ištariau.
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-  O ko dar tau reikia? Gal pirties? Mokyklos? Marš greičiau 

prie statybų. Davai!

Žiūrėjau į Kreckį.

-  Maldauju, padėkit man. Mums reikia gydytojo. Reikia vais

tų! Mano mama serga.

-  Gydytojo čia nėra, -  atsakė Kreckis.

-  Vaistų, -  maldavau aš. -  Mums reikia vaistų...

-  Gal nori, kad pridėčiau tau dar dvidešimt metų? -  subliuvo 

Ivanovas. -  Tuoj prisiprašysi! Duonos šiandien negausi, tu išga

ma! Marš dirbti! Davai!

Neišprašiau nei gydytojo, nei vaistų. Tik netekau davinio ir 

dar bjauriai nusižeminau. Apsisukau ir patraukiau tolyn nuo 

barakų. Jau nebeprisiminiau, ką reiškia jausti ant veido saulės 

spindulius. Užsimerkusi matydavau Lietuvos saulę, žaidžiančią 

Andriaus plaukuose. Bet nepajėgiau įsivaizduoti, kaip atrodo 

saulės nušviesta Laptevų jūra. Net jeigu mums ir pavyktų iš

gyventi per žiemą, ar pajėgtume ką nors pastatyti? Negi tikrai 

įstengtume suręsti pirtį ir mokyklą? Ar beliktų ką joje mokyti?

Negalėjau prarasti mamos. Turėjau kovoti. Turėjau ryžtis bet 

kam. Ji visa drebėjo, čia prabusdama, čia vėl nugrimzdama į mie

gą. Mudu su Jonu glaudėmės prie jos iš abiejų pusių, mėgindami 

kaip nors ją sušildyti ir paguosti. Ponia Rimienė kaitino plytas ir 

šildė mamai kojas. Janytė rankiojo jai iš blakstienų utėles.

Plikis pasilenkė prie jos ir pakišo po mamos delnu savo da

vinį.

-  Nagi, moteriške, laikykis! Tu verta geresnės dalios. Tau gi 

vaikus dar reikia užauginti, dėl Dievo, -  kalbėjo jis.

Slinko valandos. Mama kaleno dantimis. Jos lūpos pamėlo.

-  J-Jonuk, paimk jį, -  ji įbruko Jonui vestuvinį tėčio žiedą. -  

Jis pilnas meilės. Nieko nėra svarbiau.
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Mama vis smarkiau drebėjo. Ji tyliai aimanavo ir sunkiai 

gaudė orą.

-  Būkit geri, -  šnibždėjo, žiūrėdama į mus blizgančiomis aki

mis. -  Kostai...

Mudu spaudėme ją apkabinę, iš abiejų pusių apsiviję jos su

nykusį kūną.

Jonas tankiai alsavo. Persigandusios jo akys įsisiurbė į ma

nąsias.

-  Ne, -  šnibždėjo jis, -  Dievuliau, ne!



80

Buvo sausio 5-oji. Jonas visą rytą laikė mamą apkabinęs ir 

švelniai sūpavo -  lygiai taip, kaip ji sūpuodavo mus. Ponia 

Rimienė bandė ją pavalgydinti ir įtrinti gyvybės į sustingusius 

jos sąnarius. Bet mama nebepajėgė nei kąsnio nuryti, nei žo

džio ištarti. Aš kaitinau plytas ir nešiojau jas nuo krosnelės ir 

atgal. Tarpais prisėsdavau prie jos, tryniau jai rankas ir pasa

kojau apie namus. Smulkiai pavaizdavau jai kiekvieną kambarį 

mūsų namuose, išvardijau net kokių šaukštelių turime virtuvės 

stalčiuje.

-  Orkaitėje kepa pyragas, virtuvėje labai karšta, todėl tu nu

tarei praverti langą virš kriauklės ir įleisti vidun šilto vėjelio. 

Lauke girdim žaidžiant vaikus, -  kalbėjau.

Įdienojus mamos alsavimas ėmė darytis vis sunkesnis.

-  Pašildyk dar plytų, Lina, -  prašė manęs brolis. -  Jai baisiai 

šalta!

Staiga mama atsimerkė ir pažvelgė į Joną. Pravėrė burną. 

Bet neišspaudė nė garso. Ji liovėsi drebėjusi. Pečiai atsipalaida

vo, o galva nusviro Jonui ant krūtinės. Žvilgsnis sustingo.

-  Mama! -  pašaukiau, puldama artyn.

Ponia Rimienė pridėjo delną mamai prie kaklo.
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Jonas pravirko, spausdamas ją vienuolikamečio glėbyje. Ty

lus jo kūkčiojimas darėsi vis smarkesnis, kol virto baisia, kūną 

draskančia rauda.

Prisiglaudžiau prie jo ir apkabinau.

Ponia Rimienė suklupo šalia mūsų.

-  Viešpats -  mano Ganytojas, man nieko netrūksta*, -  pradėjo 

kalbėti ji.

-  Mama, -  raudojo Jonas.

Mano veidu pasruvo ašaros.

-  Ji buvo nuostabios sielos moteris, -  ištarė žmogus su laik

rodžiu.

Janytė glostė man galvą.

-  Myliu tave, mama, -  šnibždėjau aš. -  Myliu tave, tėti... 

Ponia Rimienė tęsė:

Nors einu per tamsiausią slėnį,

Nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi.

Tavo Ganytojo lazda ir vėzdas apgins mane.

Tu padengi man stalą mano priešų matomoje vietoje,

Patepi dosniai mano galvą aliejumi; sklidina mano taurė!

Tik gerumas ir ištikimoji meilė lydės mane per visas mano 

gyvenimo dienas,

Ir aš visados gyvensiu Viešpaties namuose.

-Amen.

Tie žodžiai puikiai tiko mamai. Jos gyvenimo taurė visada buvo 

sklidina meilės visiems ir viskam aplinkui -  net ir priešams.

* Čia ir toliau: Ps 23,1-4, 6 (Dovydo psalmė). Cituojama iš leidinio: Biblija. 
Lietuvos Biblijos draugija, Vilnius, 1999.
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Ponia Rimienė pravirko.

-  Mieloji, geroji Elena! Visada tokia švelni, tokia maloni 

kiekvienam!

-  Labai prašau, neatiduokit jiems jos kūno, -  ėmė maldauti 

ponią Rimienę Jonas. -  Noriu ją palaidoti. Neleisiu jos lapėms 

sugraužti!

-  Mes ją palaidosim, -  pro ašaras pažadėjau Jonui. -  Padirb

sime jai karstą. Iš tų pačių lentų, ant kurių miegam.

Jonas linktelėjo.

Plikis žiūrėjo į mus tuščiu žvilgsniu ir bent kartelį neištarė 

nė žodžio.

-  Ji taip gražiai atrodo, -  stovėdamas prie senelės karsto, pasakė 

Jonas. -  Tėti, ar ji žino, kad aš čia?

-  Taip, žino, -  atsakė tėtis, apglėbdamas mus abu. -  Ji žiūri į 

mus iš aukštybių.

Jonas užvertė galvą į lubas, tada vėl pažvelgė į tėtį.

-  Pameni, kaip aną vasarą skraidinom aitvarą? -  kalbėjo toliau 

tėtis.

Jonas linktelėjo.

-  Papūtė vėjas, ir aš surikau tau jį paleisti. Virvelė ėmė vyniotis, 

o medinė ritė, kurią laikei, sukosi greitai greitai... Pameni? Aitva

ras kilo vis aukštyn, aukštyn... O aš buvau pamiršęs pririšti virvelės 

galą prie ritės. Ar atsimeni, kas tada nutiko?

-  Aitvaras pakilo ir dingo aukštai danguje, -  pasakė Jonas.

-  Taigi. Taip būna ir kai žmonės numiršta. Jų siela nuskrenda 

aukštai į mėlyną dangų, -  užbaigė tėtis.

-  Gal kartais senelė rado tą aitvarą, -  nutęsė Jonas.

-  Gal, -  pritarė tėtis.
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Plikis sėdėjo, įsirėmęs alkūnėmis sau į kelius, ir kalbėjosi 

pats su savim.

-  Ir kodėl taip sunku numirti? -  guodėsi jis. -  Aš gi jus įda

viau. Per vėlai pasakiau „ne“. Aš mačiau tuos sąrašus.

Ponia Rimienė apsisuko lyg įgelta.

-Ką?

Jis linktelėjo.

-  Jie reikalavo, kad nurodyčiau visų ten surašytų profesijas. 

Kad išvardinčiau aplinkui gyvenančius mokytojus, teisininkus, 

kariškius...

-  Ir jūs sutikote? -  paklausiau.

Jonas vis dar raudojo, apsikabinęs mamą.

-  Iš pradžių sutikau, -  linktelėjo plikis, -  o paskui persigal

vojau.

-  Išdavike! Apgailėtinas, šlykštus seni! -  surikau.

-  Taigi, apgailėtinas ir šlykštus, o gyvenu. Ko gero, tai ir yra 

man skirta bausmė. Taip turi būti. Štai ši moteris užsimerkė, ir 

jos nebėra. O aš nuo pat pirmos dienos šaukiausi mirties, bet iki 

šiol esu gyvas. Negi tikrai taip sunku numirti?
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Pabudau apimta nerimo. Naktis buvo sunki. Gulėjau šalia 

mamos kūno, gniauždama aimanas ir raudas, kad negąs

dinčiau Jono. Nuostabioji mano mama! Daugiau niekad nebe

matysiu jos šypsantis, nebejausiu jos apkabinimo. Aš jau ilgė

jausi jos balso. Visas mano kūnas rodėsi kažkoks tuščiaviduris, 

tik širdis nenoriai tukseno, aidu atsimušdama į sustingusius, 

geliančius sąnarius.

Plikio klausimai nedavė man užmigti ir sukėlė daugybę min

čių. Kas sunkiau -  numirti ar likti gyvam? Buvau vos šešioli

kos, atsidūriau Sibire, likau našlaitė. Bet aš žinojau. Atsakymas 

į šį klausimą bene vienintelis niekad nekėlė man abejonių. Aš 

norėjau gyventi. Norėjau matyti, kaip auga brolis. Norėjau vėl 

išvysti Lietuvą. Susitikti su Joana. Vėl traukti į save po langu 

žydinčių pakalnučių aromatą. Norėjau tapyti laukuose. Norėjau 

vėl pasimatyti su Andrium ir atgauti savo piešinius. Sibire tebu

vo dvi išeitys. Sėkmė -  išgyventi. Nelaimė -  numirti. Aš norėjau 

gyventi. Troškau išlikti.

Kažkuri mano dalis jautėsi kalta. Argi ne savanaudiška no

rėti gyventi, kai abu mano tėvai mirė? Argi ne savanaudiška tu 

rėti dar kitokių poreikių, išskyrus troškimą būti su savo šeima?
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Likau vienintelė vienuolikamečio brolio globėja. Ką jis darytų, 

jeigu ir aš išeičiau?

Grįžęs po darbo, Jonas padėjo žmogui su laikrodžiu padirbti 

karstą. Mudvi su ponia Rimiene rengėme mamą.

-  Ar jos lagamine dar kas nors liko? -  paklausė ponia Rimienė.

-  Vargu, -  atsidusau, traukdama mamos lagaminą iš po len

tos, ant kurios ji gulėjo. Pasirodo, klydau. Viduje radome dailiai 

sulankstytų, švarių drabužių. Šviesią suknelę, šilkines kojines, 

apynaujus batelius, lūpdažį. Ten dar buvo vyriški marškiniai ir 

kaklaraištis. Tėčio rūbai. Pravirkau.

Ponia Rimienė užspaudė ranka sau burną.

-  Ji iš tiesų rengėsi grįžti namo!..

Žiūrėjau į tėčio marškinius. Priglaudžiau juos sau prie vei

do. Mama juk baisiai šalo. Ji būtų galėjusi apsivilkti tuos dra

bužius. Bet laikė, saugojo juos, kad pargrįžtų Lietuvon švariai 

apsirengusi.

Ponia Rimienė išskleidė šilkinę suknelę.

-  Kokia graži! Ją ir apvilksime.

Nuvilkau mamos paltą. Ji vilkėjo juo nuo tada, kai mus išve

žė. Vidinėje pusėje tebebuvo likę dygsnių žymių ir kadaruojan

čių siūlgalių, kuriais buvo įsiūtos mūsų brangenybės. Kilstelėjau 

pamušalo audinį. Po juo radau tik kažkokius popierius.

-  Čia jūsų namo Kaune nuosavybės dokumentai, -  pasakė 

ponia Rimienė, pavarčiusi tuos lapus. -  Pasidėk juos saugiai. 

Prireiks, kai grįši namo.

Dar buvo kažkokia maža popieriaus skiautė. Išlanksčiau ją.

Ten buvo užrašytas adresas Biberache, Vokietijoje.

-  Vokietija. Tikriausiai ten -  mano pusseserė.

-  Galbūt, bet rašyti ten tau negalima, -  perspėjo ponia Ri

mienė. -  Gali pridaryti jiems bėdos.
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Tą vakarą mudu su Jonu nuo NKVD barakų pasivogėme porą 

kastuvų ir ledkirčių.

-  Turim parinkti kokią įsidėmėtiną vietą, -  pasakiau bro

liui. -  Nes jos kūną mes parsigabensime sykiu su savim į Lietu

vą. -  Mudu nuėjome ant mažos kalvelės prie Laptevų jūros.

-  Iš čia gražus vaizdas, -  tarė Jonas. -  Tikrai atsiminsim.

Mudu visą naktį kasėme, kapojome ledą ir iškasėme, kiek tik

galėjome. Artėjant rytui, ponia Rimienė ir žmogus su laikrodžiu 

atėjo mums į pagalbą. Netgi Janytė ir plikis atėjo pakasti. Ledas 

buvo toks kietas, kad kapo duobė vis tiek išėjo palyginti negili.

Kitą rytą ponia Rimienė numovė mamai nuo piršto jos ves

tuvinį žiedą.

-  Pasilaikyk jį. Palaidosi drauge su ja, kai parsigabensit ją 

namo.

Išnešėme karstą iš jurtos ir lėtai patraukėme per sniegą kal

velės link. Mudu su Jonu prilaikėme priekį, ponia Rimienė ir 

žmogus su laikrodžiu laikė per vidurį, o plikis nešė galą. Janytė 

klampojo greta manęs. Prie mūsų ėmė dėtis žmonės. Aš jų ne

pažinojau. Jie meldėsi už mamą. Netrukus mus jau lydėjo di

delė procesija. Praėjome pro NKVD barakus. Kreckis prie durų 

šnekėjosi su keliais kitais sargybiniais. Pamatęs mus, jis nutilo. 

Aš žiūrėjau pirmyn ir ėjau tiesiai prie įšalusios duobės žemėje.
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Sumaišiusi su vandeniu pelenų ir paėmusi pelėdos plunksną, 

nupiešiau planą, kaip rasti kapo vietą. Mamos netektis pali

ko žiojinčią tuštumą -  buvome tarsi burna be priekinio danties. 

Amžina pilkuma, gaubusi lagerį, pasidarė dar tamsesnė. Vienin

telę saulę, švietusią mums poliarinėje naktyje, uždengė juodas 

debesis.

-  Galėtume nusiskandinti, -  burbėjo plikis. -  Juk būtų ne

sunku, tiesa?

Niekas neatsakė.

-  Ko nešneki su manim, mergiote?

-  Ko nešneku? Negi nesuprantate? Mes visi pavargom nuo 

jūsų! -  atkirtau.

Išties jaučiausi baisiai pavargusi. Dvasiškai, fiziškai, emociš

kai -  visaip.

-  Jūs vis tauškiate apie mirtį ir apie tai, kad mums visiems 

reikia nusižudyti. Negi dar nesupratote? Mes nenorime mirti, -  

pasakiau.

-  O aš noriu! -  nesiliovė jis.

-  Tiesą sakant, turbūt nenorite, -  įsiterpė Jonas. -  Gal jums 

tik atrodo, kad nusipelnėte mirties.
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Plikis dėbtelėjo į Joną, paskui -  į mane.

-  Jūs tik apie save tegalvojate. Jei jau taip norite nusižudy

ti, tai kas jums trukdo? -  pridūriau. Kurį laiką tarp mūsų stojo 

mirtina tyla.

-  Baimė, -  atsakė jis.

Po mamos laidotuvių praėjus dviem naktims, ore pasigirdo 

kažkoks švilpimas. Kitą dieną reikėjo laukti pūgos. Susisukau į 

viską, ką tik dar galėjau rasti, ir leidausi tamsoje link NKVD pa

stato vogti malkų. Kasdien, kapodami ir nešiodami malkas, mes 

vis po kelis pagalius užmesdavome už didžiosios rietuvės. Visi 

supratome, kad jei kam užteks drąsos juos pavogti, jie -  ten. Vie

ną vyriškį iš dvidešimt penktos grupės nutvėrė vagiantį malkas. 

Nuteisė jį dar penkeriems metams. Penkeri metai už vieną pa

galį! Koks skirtumas, jei būtų davę ir penkiasdešimt. Mūsų nuo

sprendžio trukmė priklausė nuo to, kiek įstengsime išgyventi.

Dideliu puslankiu slinkau prie NKVD barakų, kad užeičiau 

iš kitos pusės, arčiau malkų krūvos. Veidą ir ausis buvau apsi

muturiavusi skudurais, tik akys žiūrėjo pro plyšį. Buvau užsi

maukšlinusi mamos kepurę. Pro mane pranėrė kažkokia žmo

gysta, nešina dideliu lentgaliu. Drąsuolis! Lentos buvo sudėtos 

prie barakų iš priekio. Pamažu prislinkau iš kitos pusės, prie 

malkų krūvos. Stabtelėjau. Kažkokia figūra ilgu paltu stypsojo 

palei milžiniškas malkų rietuves. Tamsoje nieko negalėjau įžiū

rėti. Iš lėto apsisukau eiti, stengdamasi nekelti nė menkiausio 

triukšmo.

-  Kas ten? Pasirodyk!

Apsigręžiau.

-  Iš kurios grupės? -  kvotė jis.

-  Vienuoliktos, -  atsakiau, traukdamasi atatupsta.
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Jis priėjo arčiau.

-  Vilkaitė?

Tylėjau. Jis žengė artyn prie manęs. Pamačiau iš po didelės 

kailinės kepurės blizgančias akis. Kreckis.

Jis kluptelėjo, ir išgirdau, kaip kažkas suteliūskavo. Rankose 

jis laikė butelį.

-  Vagiliauji? -  paklausė ir sriūbtelėjo tiesiai iš kakliuko.

Nieko neatsakiau.

-  Negaliu rasti, kas užsakytų tau nupiešti portretą. Čia nie

kas nenori būti piešiamas, -  šnekėjo toliau Kreckis.

-  Manot, kad aš noriu jus piešti?

-  O kodėl ne? -  atsakė jis. -  Juk taip galėjai sušilti. Ir gavai 

maisto. Be to, nupiešei gražų, tikrovišką portretą. -  Jis nusi

kvatojo.

-  Tikrovišką? Daugiau nepriversit manęs taip piešti. -  Ir ku

rių galų išvis su juo šnekuosi? Apsisukau eiti.

-  Tavo mama, -  staiga ištarė jis.

Sustojau.

-  Ji buvo gera moteris. Tikriausiai kadaise turėjo atrodyti 

tikra gražuolė.

Apsisukau lyg įgelta.

-  Ką jūs čia šnekate? Ji visada buvo gražuolė! Tai jūs esat 

šlykštus. Nematėt nei jos grožio, nei kieno kito, jei jau taip!

-  Ne, aš mačiau, kokia ji graži. Krasivaja.

Ne. Tik ne šis žodis! Turėjau išmokti jį pati, o ne išgirsti iš 

Kreckio.

-  Ji buvo graži ir stipri, -  toliau marmaliavo jis. -  Nepaprasta.

Negalėjau žiūrėti į jį. Spoksojau į malkas. Man magėjo stver

ti kokį pagalį ir tvoti jam tiesiai į galvą -  kaip ta skardine su 

sardinėm.
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-  Vadinasi, nekenti manęs? -  Jis vėl nusikvatojo.

Kaip mama įstengė pakęsti Kreckį? Dar sakė, neva jis jai pa

dėjęs.

-  Aš ir pats savęs nekenčiu, -  staiga prisipažino jis.

Pakėliau akis.

-  Nori nupiešti mane šitokį? Kaip tavo mylimas Munkąs? -  

klausinėjo jis. Jo veidas buvo išpurtęs. Vos įstengiau suprasti, 

ką jis sniaukroja rusiškai. -  Žinau, kokie tavo piešiniai, -  jis dre

bančiu pirštu dūrė į mane. -  Visus juos mačiau.

Jis matė mano piešinius?

-  Iš kur sužinojot apie mano tėvą? -  paklausiau.

Jis neatsakė į mano klausimą.

-  Mano mama irgi buvo dailininkė, -  toliau šnekėjo jis, mosi

kuodamas buteliu. -  Bet dabar ji, kaip ir taviškė, -  negyva.

-  Užjaučiu, -  ištariau instinktyviai. Kodėl taip pasakiau? Juk 
man nerūpi!

-  Tau manęs gaila? -  prunkštelėjo jis, negalėdamas patikė

ti. Paskui pasikišo butelį po pažastim ir pasitrynė pirštinėtas 

rankas. -  Mano mama buvo lenkė. Mirė, kai buvau penkerių. 

O mano tėvas -  rusas. Jis antrąkart vedė rusę, vos sulaukiau 

šešerių. Po mamos mirties dar nė metai nebuvo praėję. Dalis 

mano mamos giminių atsidūrė Kolymoj. Turėjau būti ten pa

skirtas ir jiems padėti. Štai kodėl veržiausi išlipti iš baržos Ja- 

kutske. Bet va, esu čia. Taigi žinok, tu ne vienintelė -  nelaisvėj.

Jis dar kartą nesivaržydamas trūktelėjo iš butelio.

-  Ketinai pasivogti malkų, Vilkaite? -  Jis skėstelėjo ranko

mis. -  Tai pirmyn, ko lauki? -  Ir mostelėjo rietuvės link. -  Davai!

Man degė ausys. Akys peršėjo nuo šalčio. Žengiau prie mal

kų krūvos.

-  Toji moteris, kurią vedė mano tėvas, irgi manęs neapken

čia. Ji visų lenkų nekenčia.
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Paėmiau pagalį. Jis man netrukdė. Pradėjau krautis malkas 

į glėbį. Staiga mano ausis pasiekė kažkoks garsas. Kreckis sto

vėjo nugara į mane, rankoje kadaravo nugertas butelis. Gal jam 

bloga? Nešina malkomis, žengiau žingsnį į šalį. Ir vėl išgirdau tą 

garsą. Kreckiui kažkas darėsi. Jis verkė.

Eik, Lina. Greičiau! Pasiimk malkas ir eik sau! Žengiau žingsnį, 

ketindama jį palikti. Tačiau kojos pačios nunešė mane prie jo, 

vis dar su malkų glėbiu rankose. Ką aš darau? Tramdoma Krec

kio rauda atrodė kažkokia lyg nesava.

-  Nikolajau...

Jis nė nepažvelgė į mane.

Stovėjau greta ir tylėjau.

-  Nikolajau, -  ištiesiau ranką iš po malkų glėbio. Paliečiau 

jam petį. -  Man labai gaila, -  galų gale pasakiau.

Jis tylėdamas stovėjo tamsoje.

Apsisukau eiti.

-  Vilkaite!

Atsigręžiau.

-  Man labai gaila tavo mamos, -  pasakė jis.

Aš linktelėjau.

-  Man irgi.
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Kiek sykių vaizduotėje kūriau planus, kaip, pasitaikius pro

gai, atsikeršysiu enkavedistams, kaip sunaikinsiu sovie

tus! Ir štai -  juk turėjau progą. Galėjau iš jo pasityčioti, apmėty

ti pagaliais, spjauti jam į veidą. Jis juk laidė į mane kuo pakliuvo 

ir žemino mane. Aš nekenčiau jo, tiesa? Reikėjo bent apsisukti 

ir eiti šalin. Galėjau širdy pasidžiaugti savo pergale. Bet nieko 

panašaus nejaučiau. Jo ašaros kėlė man fizinį skausmą. Kas 

man pasidarė?

Niekam apie tą nutikimą nepasakojau. Kitą dieną Kreckis 

kažkur dingo.

Prasidėjo vasaris. Janytė sirgo skorbutu. Žmogų su laikro

džiu kamavo dizenterija. Mudvi su ponia Rimiene kaip galėda

mos juos slaugėme. Janytė ištisas valandas šnibždėjosi su savo 

mirusia lėle, kartais net imdavo šūkauti arba juoktis. Dar po 

kelių dienų ji liovėsi kalbėjusi.

-  Ką daryti? -  pasiguodžiau Jonui. -  Janytė kas minutė 

silpsta.

Jis pažvelgė į mane.

-  Kas yra? -  paklausiau.

-  Mane vėl išpylė dėmėm, -  prisipažino jis.
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-  Kur? Parodyk!

Jonui ant pilvo vėl raudonavo skorbuto žymės, Jam kuokš

tais slinko plaukai.

-  Šįkart pomidorų niekas neatneš, -  tarė Jonas. -  Andriaus 

čia nėra. -  Jis ėmė purtyti galvą.

Stvėriau brolį už pečių.

-  Paklausyk manęs, Jonai! Mudu turime išgyventi. Girdi? 

Mes turim grįžti namo. Mums negalima mirti. Mes grįšim į Lie

tuvą, į savo namus, ir vėl miegosim lovose po pūkiniais patalais. 

Taip bus. Aišku?

-  Kaipgi mudu gyvensim vieni, be tėčio ir mamos? -  paklau

sė jis.
-  Dar yra dėdė su teta. Ir Joana. Jie mums padės. Valgysim 

tetos obuolių pyragus ir spurgas su uogiene. Kurias tu taip mė

gai, pameni? Andrius irgi mums padės.

Jonas linktelėjo.

-  Pasakyk man. Pasakyk garsiai: „Mes grįšim namo."

-  Mes grįšim namo, -  pakartojo Jonas.

Apkabinau jį, bučiavau jo nuplikusią šašuotą galvelę.

-  Štai! -  Ištraukiau iš kišenės Andriaus duotą akmenį ir ištie

siau Jonui. Bet jis atrodė lyg apduotas ir akmens neėmė.
Man širdis į kulnus nusirito. Ką daryti? Jokių vaistų neturė

jau, o visi aplink sirgo. Negi galiausiai liksiu viena pati? Dviese 

su plikiu?

Mes paeiliui eidavome parnešti davinio. Bandžiau elgetauti 

po kitas jurtas, kaip mama kad darė burokų ūkyje. Užėjau į vie

ną jurtą. Ten sėdėjo pora moterų, o kiti keturi gulėjo apkloti, lyg 

miegotų. Visi jie buvo mirę.

-  Būk gera, niekam nesakyk, -  puolė prašyti tos moterys. -  

Norim juos palaidoti, kai baigsis pūga. Jei enkavedistai sužinos, 

kad jie mirė, išmes juos laukan ant sniego.
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-  Nebijokit, aš nesakysiu, -  pažadėjau.

Pūga nė nemanė liautis. Vėjo kaukimas tiesiog draskė dilg- 

sinčias mano ausis. Buvo taip šalta, kad vėjo gūsiai degino tar

si balta ugnis. Vargais negalais slinkau į savo jurtą. Beveik prie 

visų trobelių kūpsojo lavonų rietuvės, apneštos sniegu. Žmogus 

su laikrodžiu nebegrįžo.

-  Eisiu jo paieškoti, -  pasakiau poniai Rimienei.

-  Jis vos paėjo, -  pareiškė plikis. -  Turbūt bus užsukęs į arti

miausią jurtą, kai pakilo vėjas. Verčiau nerizikuok.

-  Juk turime vieni kitiems padėti! -  sušukau. Bet argi galė

jau tikėtis, kad kas jau kas -  plikis! -  tai supras?

-  Tau verčiau likti čia. Jonas labai silpnas. -  Ponia Rimienė 

žvilgtelėjo į Janytę.

-  Kur jos mama? -  paklausiau.

-  Nuvedžiau ją į šiltinės trobelę, -  sušnibždėjo ponia Rimienė.

Prisėdau greta savo brolio ir geriau apkamšiau skudurus bei

žvejų tinklus, kuriais jis buvo apsiklojęs.

-  Aš taip pavargau, Lina, -  atsiduso jis. -  Dantenas skauda,

o dantis gelia...

-  Žinau. Kai tik baigsis pūga, eisiu ieškoti maisto. Tau reikia 

žuvies. Jos daugybė, pilnos statinės, tik reikia kokią pavogti.

-  Man t-taip šalta, -  drebėdamas skundėsi Jonas. -  Negaliu 

ištiesti kojų...

Pakaitinau kelis plytgalius ir pakišau jam po kojom. Nune

šiau plytą ir Janytei. Skorbuto dėmės buvo išmarginusios jos 

veiduką ir kaklą. Mažos jos nosytės galiukas buvo pajuodęs nuo 

šalčio.

Kursčiau krosnelėje ugnį. Menkai ji tepadėjo. Turėjau tau

pyti malkas, kad jų ilgiau užtektume. Nežinojau, kiek truks ši 

pūga. Žiūrėjau į tuščias vietas ten, kur anksčiau gulėjo mano
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mama, Janytės mama, žmogus su laikrodžiu, ilgšis. Jurtos grin

dyse žiojėjo daugybė tuščių ertmių.

Priguliau greta Jono, šildydama jį savo kūnu, kaip mudu abu 

anksčiau šildėme mamą. Apkabinau jį, spaudžiau delnuose jo 

rankas. Vėjo gūsiai padūkusiai daužė yrančią mūsų jurtą. Į vidų 

pro plyšius pustė sniegą.

Negali būti, jog tai -  galas. Negali būti. Ko gyvenimas šitaip 

bando mane išmokyti? Kaip man atsakyti, jei nesuprantu, ko 

manęs klausia?

-  Myliu tave, -  šnibždėjau Jonui.
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Po dienos pūga kiek aprimo. Jonas vos beprakalbėjo. Mano 

sąnariai buvo sustingę, lyg apmirę nuo šalčio.

-  Turime eiti dirbti, -  ištarė ponia Rimienė. -  Mums reikia 

duonos ir malkų.

-  Taip, -  linktelėjo plikis.

Supratau, kad jų tiesa. Tik nebuvau tikra, ar pajėgsiu. Pažvel

giau į Joną. Jis nė nekrustelėdamas gulėjo ant lentos, skruostai 

buvo įkritę, o burna pravira. Staiga jis atsimerkė, bet akys žvel

gė lyg nieko nematydamos.

-  Jonai! -  Aš kaipmat pašokau.

Lauke pasigirdo kažkoks triukšmas. Girdėjau vyriškus bal

sus, kažkas rėkavo. Jonas truputį pakrutino kojas.

-  Nieko, viskas gerai, -  raminau jį, bandydama sušildyti jam 

pėdas.

Staiga jurtos durys atsilapojo. Vidun pasilenkė kažkoks vy

riškis. Jis vilkėjo civiliais drabužiais -  kailiu pamuštu paltu ir 

stora pūkine kepure.

-  Ar čia yra ligonių? -  rusiškai paklausė jis.

-  Taip! -  sušuko ponia Rimienė. -  Mes sergam. Mums reikia 

pagalbos!
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Žmogus žengė vidun. Rankoje jis laikė žibintą.

-  Padėkit, -  puoliau maldauti aš. -  Mano brolis ir šita maža 

mergytė serga skorbutu. O vieno iš mūsiškių išvis neberandame.

Vyriškis priėjo ir pasilenkė prie Jono su Janyte. Jis piktai 

iškvėpė ir paleido virtinę rusiškų keiksmažodžių. Tada garsiai 

kažką suriko. Duryse sušmėžavo vienas enkavedistas.

-  Žuvies! -  įsakė jam atvykėlis. -  Žalios žuvies šitiems ma

žiukams, greitai! Kas dar serga? -  Jis pažvelgė į mane.

-  Ne, aš sveika, -  pasakiau.

-  Kuo tu vardu?

-  Lina Vilkaitė.

-  Kiek tau metų?

-  Šešiolika.

Jis aiškiai svarstė padėtį.

-  Aš galiu jums padėti, bet čia šimtai sergančių ir negyvų. 

Man reikės talkininkų. Ar lageryje yra gydytojų arba seselių?

-  Ne, tik veterinaras. Bet... -  Aš nutilau pusėje žodžio. Gal jis 

jau nebegyvas?

-  Tik veterinaras? Ir viskas? -  Žmogus nudelbė akis ir pa

purtė galvą.

-  Mes galim padėti, -  pasisiūlė ponia Rimienė. -  Mes dar pa

einam.

-  O tu, seni? Man reikia visos komandos sriubai virti ir žu

viai pjaustyti. Tiems vaikams būtina gauti askorbino rūgšties.

Jis kreipėsi į netinkamą asmenį. Plikis niekad niekam ne
skubėjo padėti. Netgi pats sau.

Jis pakėlė galvą.

-  Gerai, aš padėsiu, -  ištarė.

Pažvelgiau į jį. Jis atsistojo.

-  Padėsiu, jei tik pirma pasirūpinsime šitais vaikais, -  pareiš

kė plikis, rodydamas į Joną su Janyte.
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Gydytojas linktelėjo ir pasilenkė prie Jono.

-  O enkavedistai jums leis mums pagelbėti? -  paklausiau jo.

-  Jie neturi iš ko rinktis. Aš esu valstybės inspektorius. Ga

liu surašyti raportą tribunolui. O jie nori, kad išvažiuodamas 

praneščiau, jog čia -  viskas tvarkoj ir kad aš nieko neįprasto ne

pastebėjau. Štai ko jie tikisi!

Jis staigiai ištiesė man ranką. Aš greit prisidengiau delnais.

-  Aš esu daktaras Samodurovas. -  Jis tiesė man ranką pa

spausti. Netekusi žado žiūrėjau į ją, sugluminta tokio pagarbos 

pareiškimo.

Jo prižiūrimi, ėmėmės darbo. Tądien kiekvienas gavome po 

dubenį žirnių sriubos ir po pusę kilogramo žuvies. Jis padėjo 

mums paruošti žuvies atsargas būsimoms pūgoms ir atitverti 

kapines daugiau kaip šimtui negyvėlių, įskaitant ir žmogų su 

laikrodžiu, kuris mirtinai sušalo. Daktaras iškvietė pagalbon 

evenkus, vietinius medžiotojus ir žvejus, gyvenusius arčiau nei 

už trisdešimties kilometrų. Jie atvyko šunų traukiamomis ro

gėmis ir atgabeno paltų, aulinių batų ir kitokių daiktų.

Po dešimties dienų daktaras pranešė turįs vykti toliau, lan

kyti kitų lagerių su kenčiančiais tremtiniais. Atidaviau jam vi

sus laiškus, kuriuos buvau parašiusi Andriui. Jis pažadėjo juos 

išsiųsti.

-  O kur tavo tėvas? -  paklausė jis.

-  Jis mirė kalėjime Krasnojarske.

-  Iš kur žinai? -  nustebo jis.

-  Ivanovas pasakė mano mamai.

-  Ivanovas pasakė? Hmm, -  nutęsė daktaras ir papurtė galvą.

-  Manote, jis melavo? -  skubiai paklausiau.

-  Oi, nežinau, Lina. Buvau daugybėje kalėjimų ir lagerių; tiesa, 

nei vienas nėra taip toli šiaurėje, kaip šis, bet visuose pilna žmo
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nių. Šimtai tūkstančių. Sykį išgirdau, kad vieną garsų akordeo

nistą nušovė, o po poros mėnesių ėmiau ir sutikau jį kalėjime.

Mano širdis smarkiau suspurdo.

-  Ir aš tą patį sakiau mamai. Gali būti, kad Ivanovas klysta!

-  Na, nežinau, Lina. Galiu tik pasakyti, jog esu sutikęs dau

gybę tariamai mirusių žmonių.

Aš tik linktelėjau šypsodamasi, vos įstengdama sutalpinti 

širdyje tą džiugią viltį, kurią jis man suteikė.

-  Daktare Samodurovai, kaip jūs mus radote? -  dar paklau

siau jo.

-  Nikolajus Kreckis, -  teištarė jis.
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T onas pamažu ėmė sv e ik ti .  Janytė jau vėl pradėjo kalbėti. Mes

I palaidojome žmogų su laikrodžiu. Aš iš paskutiniųjų kabi- 

nausi už istorijos apie akordeonistą ir vaizdavausi, kaip mano 

piešiniai patenka į tėčio rankas.

Piešiau vis daugiau, tikėdamasi, kad, pavasariui atėjus, gal 

kaip nors pavyks išsiųsti žinelę.

-  Tu pasakojai, kad tie evenkai su rogėmis padėjo daktarui, -  

tarė Jonas. -  Gal jie ir mums padėtų? Panašu, kad jie turi nema

žai visokio gero.

Taip. Gal jie ir mums padėtų.

Aš vis sapnuodavau tą patį sapną. Per sūkuriuojantį sniegą 

ir ledą mačiau pas mane į lagerį ateinančio vyro figūrą. Visada 

pabusdavau, taip ir nespėjusi pamatyti jo veido, bet kartą man 

pasigirdo tėčio balsas.

-  Nagi, ar protinga mergaitė stypsotų per sniegą kelio vidury?

-  Tik jei tos mergaitės tėtis vėlinasi sugrįžti, -  pajuokavau.

Dabar jau aiškiai mačiau priešais įraudusį, apšarmojusį tėčio

veidą. Jis nešėsi nediduką glėbelį šieno.
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-  Aš nesivėlinu, -  atsakė jis ir apkabino mane per pečius. -  Aš 

pačiu laiku!

Išėjau iš jurtos pririnkti malkų. Leidausi per sniegą. Klam

poti reikėjo apie penkis kilometrus. Štai tada ir išvydau ją. Tolu

moje, kur susilieja žemė ir dangus, tarp pilkų debesų švystelėjo 

siaurutis aukso ruoželis. Žiūrėjau į gintarinę švytinčią juostą ir 

šypsojausi. Saulė sugrįžo.

Užsimerkiau. Pajutau šalia savęs Andrių.

-  Mudu dar susitiksim, -  pasakė jis.

-  Taip. Aš dar tave pamatysiu, -  sušnibždėjau. -  Tikrai pa

matysiu.

Kyštelėjau ranką į kišenę ir sugniaužiau jo akmenį.



EPILOGAS

■^4

1995-ųjų balandžio 25-oji 

Kaunas, Lietuva

ą čia darai? Judinkis, o tai šiandien nebaigsimi -  šūk-

±elėjo vyriškis. Jam už nugaros riaumojo galinga sta

tybinė technika.

-  Kažką radau, -  pasakė ekskavatorininkas, spoksodamas į 

duobės dugną. Paskui priklaupė, norėdamas geriau įsižiūrėti.

-  Kas ten?

-  Nežinau. -  Žmogus iškėlė iš žemės kažkokią medinę dėžę. 

Atlupęs dangtį, pažvelgė vidun. Tada ištraukė iš dėžės didelį sti

klainį, prikimštą popierių. Atsukęs stiklainio dangtį, ėmė skai

tyti.

Brangus Drauge,

užrašai ir piešiniai, kuriuos laikai rankose, buvo užkasti 1954 

metais, man grįžus iš Sibiro, kur nelaisvėje praleidau dvylika 

metų. Mūsų buvo daugelis tūkstančių, ir kone visi išmirė. O tie, 

kas liko gyvi, nedrįsta kalbėti. Nors nieko blogo nepadarėme, 

esame laikomi nusikaltėliais. Net ir šiandien, jei prasitartume
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apie siaubą, kurį patyrėme, mums grėstų mirtis. Užtat ir pati

kime savo paslaptis tau -  žmogui, kuris kada nors ateityje ras 

šią prisiminimų saugyklą. Patikime tau tiesą, nes čia sudėjome 

būtent ją -  tiesą.

Mano vyras Andrius mėgsta kartoti, kad blogis viešpataus 

tol, kol dori žmonės nepasiryš veikti. Aš juo tikiu. Šis liudijimas 

surašytas tam, kad viską įamžintume, kad galėtume prabilti pa

saulyje, kur mums buvo užkimšta burna. Gal šie užrašai tave 

priblokš ar išgąsdins, bet aš siekiau ne to. Nuoširdžiai viliuosi, 

kad šie puslapiai, kuriuos čia rasi, sužadins tau giliausią žmogiš

ką atjautą. Tikiuosi, jie paskatins tave ko nors imtis ir kam nors 

apie visa tai papasakoti. Tik tada bus galima turėti viltį, kad ši

tokiam blogiui daugiau niekuomet nebebus leista pasikartoti.

Nuoširdžiai, 

Lina Arvydienė 

1954 m. liepos 9 d., Kaunas



AUTORĖS PASTABA

„Pa č ią  g ū d ž ia u sią  ž ie m ą  staig a  su pr a t a u , kad  m a n y je

SLYPI NESUNAIKINAMA VASARA."

Alb er t  Ca m u s

1940 metais Sovietų Sąjunga okupavo tris Baltijos valstybes -  

Lietuvą, Latviją ir Estiją. Netrukus Kremlius sudarė sąrašus 

žmonių, laikomų sovietų priešais, kurie turėjo būti nužudyti, 

įmesti į kalėjimus arba ištremti vergauti į Sibirą. Gydytojai, tei

sininkai, mokytojai, kariškiai, rašytojai, verslininkai, muzikai, 

dailininkai, net bibliotekininkai buvo laikomi sovietų priešais ir 

traukiami į vis ilgėjančius būsimų visuotinio genocido aukų są

rašus. Pirmieji trėmimai prasidėjo 1941 metų birželio 14 dieną.

Mano tėvas yra lietuvio karininko sūnus. Lygiai kaip Joanai, 

kartu su tėvais jam pavyko ištrūkti per Vokietiją į pabėgėlių sto

vyklas. Kiti jo šeimos nariai buvo ištremti arba įkalinti -  visai 

kaip Lina. Siaubas, kurį tremtiniams teko išgyventi, yra neap

sakomas. O sovietai tuo tarpu siaubė jų šalis, degino bibliotekas 

ir griovė bažnyčias. Pakliuvusios tarp sovietų ir nacių imperijų 

ir pamirštos pasaulio, Baltijos valstybės paprasčiausiai išnyko 

iš žemėlapio.
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Rengdamasi rašyti šią knygą, aš dukart buvau nuvažiavusi 

į Lietuvą. Susitikau su savo giminaičiais, kuriems pavyko išlik

ti gyviems tremtyje ir gulaguose, su psichologais, istorikais ir 

valstybės pareigūnais. Daugelis įvykių ir situacijų, aprašomų 

šioje knygoje, yra tikri ir papasakoti man išgyvenusiųjų trem

tinių bei jų artimųjų; be to, kaip jie tikino, atspindintys bendrą 

daugumos Sibiro tremtinių patirtį. Nors knygos veikėjai yra 

išgalvoti, daktaras Samodurovas -  tikras asmuo. Jis pasirodė 

Arktyje kaip tik laiku, kad dar spėtų išgelbėti daugelį gyvybių.

Tie, kas nežuvo, Sibire praleido nuo dešimties iki penkio

likos metų. Apie šeštojo dešimtmečio vidurį sugrįžę tėvynėn, 

lietuviai pamatė, kad sovietai užėmę jų namus, nusavinę visą jų 

turtą, netgi pasigrobę vardus. Viskas buvo prarasta. Grįžę trem

tiniai buvo laikomi nusikaltėliais. Juos vertė gyventi tik tam 

tikrose nurodytose vietovėse, nuolat prižiūrimiems KGB -  bu

vusio NKVD. Prabilti apie tai, ką jiems teko patirti, būtų reiškę 

nedelsiant atsidurti kalėjime arba būti ištremtiems atgal į Sibi

rą. Todėl visi jų išgyventi siaubai taip ir liko neatskleisti, virto 

kraupia milijonų žmonių saugoma paslaptimi.

Kai kurie tremtiniai, kaip Lina su Andriumi, susituokė ir ty

liai guodė vienas kitą supratingais žvilgsniais ar naktiniais pa- 

sišnibždėjimais lovoje. Nuostabūs vaikai, kaip Jonas ir Janytė, 

užaugę prievartinio darbo lageriuose, į Lietuvą grįžo jau suau

gę. Daugybė motinų ir žmonų žuvo -  kaip Elena. Drąsuoliai, ne

norėję, kad tiesa liktų neatskleista, laidojo savo užrašus ir pie

šinius Baltijos žemėje, rizikuodami susilaukti mirties bausmės, 

jei jų slaptavietės būtų aptiktos KGB. Kaip ir Lina, daugelis savo 

jausmus ir baimę perkėlė į piešinius ar muziką -  vienintelį jiems 

likusį saviraiškos ir tautinės tapatybės išraiškos būdą. Tie pie

šiniai ir paveikslai negalėjo būti viešai demonstruojami. Meno
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kūriniai slapta keliavo iš rankų į rankas, perduodami šifruotus 

pranešimus bei žinias iš vienų lagerių ar kalėjimų į kitus. Pieši

niai su tėvynės simboliais kartais gebėdavo įkvėpti tremtiniams 

vilties ir paskatinti juos išgyventi dar vieną dieną.

Manoma, kad per savo kruviną valdymą Josifas Stalinas nu

žudė daugiau nei dvidešimt milijonų žmonių. Per sovietų geno

cido laikotarpį trys Baltijos šalys -  Lietuva, Latvija ir Estija -  

neteko daugiau kaip trečdalio savo gyventojų. Trėmimai palietė 

ir Suomiją. Net ir šiandien daugelis rusų atkakliai neigia kada 

nors ištrėmę bent vieną asmenį. Vis dėlto dauguma Baltijos ša

lių žmonių nelaiko širdyje nei pykčio, nei neapykantos ar pagie

žos. Jie dėkingi tiems rusams, kurie juos suprato ir atjautė. Jų 

laisvė tokia brangi, ir jie dar tik mokosi ja džiaugtis. Kai kurių 

iš mūsų laisvė ir teisės, kuriomis naudojamės kaip Amerikos 

piliečiai, yra įgyti žmonių, tebegulinčių nežinomuose kapuose 

kur nors Sibire, gyvybės kaina. Kaip Joanos laisvė Linai, mūsų 

laisvė kainavo jų laisvę ir gyvybę.

Kai kurie karai reiškia bombardavimus. Baltijos šalių žmo

nėms šis karas reiškė tikėjimą. 1991 metais, praėjus penkioms 

dešimtims žiaurios okupacijos metų, trys Baltijos šalys oriai ir 

taikiai atgavo savo nepriklausomybę. Jos pasirinko viltį, o ne 

pagiežą, ir parodė pasauliui, kad net po juodžiausios nakties vi

suomet išaušta diena. Būkit malonūs, ištirkite tai. Ir papasako

kit kitiems. Šios trys mažytės tautos mus moko, kad meilė yra 

pati galingiausia kariuomenė. Kokia bebūtų -  meilė draugams, 

tėvynei, Dievui ar net priešui, -  meilė atskleidžia mums išties 

nepaprastą žmogaus dvasios prigimtį.

Rūta E. Šepetys



PADĖKA

Esu be galo dėkinga daugybei nuostabių žmonių, padėjusių man 

nukeliauti šią kelionę, virtusią knyga.

Lindsay Davis, tikėjusi šia knyga nuo pat pirmojo puslapio, 

yra mano didvyrė. Stevenas Malkas, kurio patarimai ir muzi

ka atvedė mane į Rašytojų namus. Rebecca Sherman, įtikinusi 

mane, jog galiu tai padaryti, ir įstabusis Kenas Wrightas, atjojęs 

ant balto žirgo, kad viskas taptų įmanoma. Ar begalėčiau tikėtis 

geresnių globėjų, atstovų, bičiulių?

Mano nepaprasta redaktorė Tamra Tuller atidavė šiam ro

manui begalę laiko ir jėgų. Mudvi -  tikra komanda, ir už tai esu 

amžinai jai dėkinga. Žemai lenkiuosi Michaelui Greenui, kuriam 

užteko drąsos ištraukti stiklainį iš žemės ir pagaliau atskleisti 

šią istoriją pasauliui. Courtenay Palmer bei visi kiti nuostabūs 

žmonės iš Philomel and Penguin leidyklos! Ačiū, kad tikėjote.

Mano rašymo grupė -  Sharon Cameron, Amy Eytchison, 

Rachel Griffiths, Linda Ragsdale, Howardas Shirley ir Angelika 

Stegmann. Visiems jiems dėkoju už atsidavimą, o svarbiausia -  

už draugystę. Be jūsų nebūčiau pajėgusi to padaryti! Ačiū Lau

rai Goering už patarimus dėl rusų kalbos.
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Dėkoju Vaikų knygų autorių ir iliustratorių draugijai, kurios 

suteikta stipendija, konferencijos ir padūkę vakarėliai leido man 

suvokti, kad tikrai galiu parašyti knygą. Ypač dėkoju Genettai 

Adair ir Tracy Barrett iš šios draugijos Vidurio Pietų skyriaus.

Yvonne Seivertson, Nielsas Bye Nielsenas, Fredas ir Lind- 

say Wilhelmai, Mikeas Postas, Mikeas Cortese, Jeroenas No- 

ordhuisas, Louise Ravnilde Ardenfelt, Laurence’as Harrys, 

Heather Napier, Glenda Miller, JW Scott, Danielis Schmidtas, 

Johnas Wellsas, Gavinas Mikhailas, Reidai, Tuckeriai, Pealeai 

ir Smithai - visi nuo pat pirmosios dienos man padėjo ir mane 

rėmė.

Užvis daugiausia esu skolinga Mamai ir Tėčiui, išmokiusiems 

mane nebijoti svajoti ir dar labiau -  nebijoti mylėti. Johnui ir 

Kristinai -  mano įkvėpėjams ir geriausiems draugams. Svajoju 

kada nors rašyti taip pat puikiai kaip jūs.

Ir mano vyrui Michaelui, pasiūliusiam man pagaliau imtis 

rašyti. Tavo meilė suteikė man drąsos ir davė sparnus. Tu -  

mano visas pasaulis.



PADĖKA LIETUVIAMS

Jei ne Linas Žabaliūnas, šios knygos paprasčiausiai nebūtų buvę. 
Linas lydėjo mane pas daugybę žmonių, kai rinkau medžiagą, 
vertėjavo, vežiojo po Lietuvą, vaišino spurgomis ir cepelinais, 
net organizavo man įkalinimą buvusiame sovietų kalėjime. La
bai ačiū, mano drauge!

Reiškiu nuoširdžiausią padėką Lapteviečių organizacijai ir 

toliau išvardytiems lietuviams tremtiniams, nepagailėjusiems 
laiko ir pasidalijusiems su manimi savo patirtimi: poniai Irenai 
Špakauskienei, ponui Jonui Markauskui, daktarui Jonui Puo
džiui, poniai Rytei Merkytei ir ponui Antanui Stasiškiui.

Ypač dėkojui panelei Agnieškai Narkevič už vertimą Vilniuje, 
poniai Daliai Kazlauskienei, parodžiusiai man pribloškiančias 
savo vyro nuotraukas iš Sibiro, Nemunas Tour ir Žabaliūnų šei
mai, daktarei Danutei Gailienei, Vilniaus universiteto Klinikinės 

ir socialinės psichologijos katedros vedėjai, sutikusiai atsakyti 
į visus mano klausimus, Gintarei Jakubonienei, Lietuvos gy
ventojų genocido ir rezistencijos centro Memorialinio skyriaus 
direktorei, Vilmai Juozevičiūtei iš Genocido aukų muziejaus, 
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui, 
Lietuvos Parlamentui, Lietuvių Fondui, Rumšiškių muziejui ir 
Karostos kalėjimui Latvijoje.
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Jaučiuosi skolinga autoriams knygų, padėjusių man užpildy
ti spragas. Tai Dalios Grinkevičiūtės „Pavogta jaunystė, pavogta 
Tėvynė"*, Ann Lehtmets ir Douglaso Hoile 0  „Nuosprendis: Sibi
ras" ir daktarės Danutės Gailienės „Sunkių traumų psichologija".

O galiausiai dėkoju visai plačiai Jono Šepečio giminei. Ačiū 
jums už neblėstančią meilę ir paramą, kurią visuomet rodėte 
mūsų šeimai. Jūsų tėvynės meilė, atsidavimas ir pasiaukojimas 
niekuomet nebus pamiršti.

Labai ačiū!

* Angliškas Dalios Grinkevičiūtės tremties atsiminimų „Lietuviai prie Lap
tevų jūros" vertimas: A Stolen Youth, A Stolen Homeland (vertė I. Geniušienė).



Šepetys, Rūta
Se61 Tarp pilkų debesų : romanas /  Rūta Šepetys ; iš anglų kalbos vertė Lina 

Būgienė. -  Vilnius : Alma littera, 2012. -  336 p.

ISBN 978-9955-38-964-4

Knygoje per vienos šeimos -  Vilkų -  likimą piešiama nežmoniška 1941 m. bir
želio 14 d. išvežtųjų gyvenimo panorama. Čia atsiskleidžia visos žmogaus prigim
ties spalvos -  nuo tamsiausių iki šviesiausių. Ir net poliarinės nakties juodumoj, 
tarp pilkų debesų, šviečia vilties spindulėlis -  sugrįžti, vėl susitikti... Tokią viltį 
puoselėja ir meilės sujungti, bet enkavedistų išskirti jaunuoliai -  Lina ir Andrius.

UDK 821.172(73)-31

Rūta Šepetys 
Tarp pilkų debesų

Romanas

Iš anglų kalbos vertė Lina Būgienė

Redaktorė Bronė Balčienė 
Korektorė Indrė Petrėtytė 
Maketavo Zita Pikturnienė

Tiražas 3000 egz.
Išleido leidykla „Alma littera“, Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius 

Interneto svetainė: www.almalittera.lt 
Spaudė Standartų spaustuvė,

S. Dariaus ir S. Girėno g. 39, LT-02189 Vilnius

http://www.almalittera.lt




Išėjau iš ju rtos  pririnkti malkų. Leidausi per sniegų. K lam poti reikėjo apie penkis kilometrus. 

Štai tada ir  išvydau jq . Tolumoje, kur susilieja žem ė ir  dangus, tarp  p ilkų debesų švystelėjo 

siaurutis aukso ruoželis. Žiūrėjau į  g in ta r in į švytinčią juostą  ir  šypsojausi. Saulė sugrįžo. 

Užsimerkiau. Pajutau šalia savęs Andrių.

-  M udu dar susitiksim, -  pasakė jis.

-  Taip. Aš d ar tave pam atysiu, -  sušnibždėjau. -  Tikrai pam atysiu.

Kyštelėjau ranką j  kišenę ir  sugniaužiau jo  akmenį.

*

A r ju m s kada teko spėlioti, ko verta žmogaus gyvybė1 

M ano  brolio gyvybė tą  ry tą  tebuvo verta kišeninio laikrodžio.

1941-aisiais penkio likam etė Lina rengiasi dailės studijoms, pirmiesiems pasimatym ams  
ir kitokiems vasaros džiaugsmams. Tačiau vieną naktį į namus įsiveržia slaptoji sovietų 

policija ir sykiu su m otina ir broliu išveža Liną į Sibirą. Linos tėtis, atskirtas nuo šeimos, 
pasiunčiamas m irti kalėjime. Viskas griūva.

Lina narsiai grumiasi už g yvenim ą ir prisiekia, jei liks gyva, įam žin ti savo šeimos 

ir tūkstančių kitų panašios lemties žm onių  kančias piešiniais ir aprašymais. Rizikuodama  
gyvybe, ji kuria ir siunčia meninius pranešimus vildamasi, kad šie kaip nors pasieks kalintį 
tė tį ir duos jam  žinią, jog jie  -  dar gyvi.

Tai ilga ir šiurpi kelionė, tad vien neįtikėtina stiprybė, meilė bei nepalaužiama viltis palaiko 
Liną ir jos šeimą, padėdamos jiems ištverti d ieną po dienos. Tik ar vien meile gali būti gyvas? 
„Tarp pilkų debesų" -  užburianti istorija, kuri užgniaužia kvapą ir pavergia širdį, atskleis
dam a įstabią žmogaus dvasios prigimtį.

Rūta Šepetys gim ė ir užaugo Mičigane. J i - l ie t u v io  pabėgėlio duktė. 

Lietuva, Latvija ir Estija 1941-aisiais buvo ištrin tos iš žemėlapių ir t ik  1990-aisiais 

vėl išniro iš užmaršties.

Apie šių šalių lik im ą kalbama retai, tad Rūta norėjo suteikti žodį tiem s šimtams 

tūkstančių žm onių, kuriuos pražudė Stalino užm o jaŲ šva ly ti"  Baltijos regioną. 

Rūta su šeima gyvena Tenesio valstijoje.

„Tarp pilkų debesų" -  pirmasis jos romanas.

J. Michael Smith nuotrauka
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