NOJUS
Nojus – mano brolis. Na, mes ne giminės ar panašiai, bet tai nesvarbu. Nes pas Nojų viskas buvo mega
. Juk žinot, kaip būna, kai neturi šeimos. Patenki arba į globos namus, į šeimyną, arba pas globėjus. O jų būna tokių ir tokių. Gerai
nusimanau. Gali pasisekti, ir žmonės bus kūl. Arba gausi kitokius,
. Tada nebus viskas
taip sklandžiai, kaip jie norėtų – ir
bac! Tave permeta į kitą šeimyną,
pas kitus globšius ir panašiai. Ir
vis kas nors ne taip. Taip jau yra.
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Normaliose šeimose irgi, ar ne? Tik savo tikro vaiko
žmonės neatiduoda. Net ir tada, jei jis visiškas psichas. Taip, žinau, tas žodis jums atrodo
. Gerai
jau, nebesakysiu taip.
Prieš metus jie įkišo mane pas Hagenus, Berlyne.
Spėkit, kiek globotinių jie turėjo? Vieną! Mane! Daugiau nė vieno. Man taip dar niekad nėra buvę. Visada būdavom trys, kartais penki. Bet ne pas Hagenus,
, atskiras kambarys vien man! Jie netgi klausė,
kokia mano mėgstamiausia spalva, norėjo naujai perdažyt sienas. Tada pasakiau – balta,
kad nereiktų išlaidaut dėl manęs.
Butas buvo supergražus – visad
švaru, visad ką tik pamerktos gėlės
vazose, visad pilna vaisinių ledų šaldiklyje. Ir atskiras mobilusis man. Ne naudotas,
ne koks triperis ar seniena, kaip jūsų – ne, naujausias, su obuoliu. Kainavo krūvą pinigų, sakau jums!
Gryniausia prabanga. Jie tikrai buvo super. Ir nebuvo
jokio maivymosi dirbtinai šypsantis. Jie paprasčiausiai
buvo tiesiog malonūs. Aš buvau pati pirmoji jų globotinė, kad tave
!
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Ir tai buvo Nojaus mintis, visa tai. Jis kitados savo
tėvams pasakė: „Ar kada pagalvojot, kad pas mus laisvai
galėtų gyventi dar trys žmonės? Nė nepastebėtume.“
Trys žmonės, to Hagenams per daug, bet sutiko priimti vieną globotinę. Kad Nojus turėtų kažką panašaus
į seserį. O mes ir atrodom beveik kaip brolis ir sesuo:
abiejų rudos akys ir plaukai, mažos nosys ir ausys,
užtat plačios burnos. Tik aš galva žemesnė už Nojų ir
gerokai lengvesnė, jis gali mane panešti. Čia nuo sporto. Jis žaidžia futbolą, važinėja snieglente ir riedlente,
užsiima dziudo ir karatė. Iš to suprasi, kad jie tikrai
daug babkių turi, tie Hagenai.
Ir vis tiek jie geri. Ir Nojus, tas tai daugiau nei okei.
Jis visiškai nepasikėlęs ar kaip. Prieš metus jam buvo
vienuolika, kaip man dabar. Tad mes pasimatėm pirmą
kartą... Sėdžiu jo tėvų svetainėj ir šnekamės. Jie totaliai
draugiški, aš
draugiška – pradžioje visada
taip, kad jie nepersigalvotų iškart. Stengiuosi, kad jie
nepastebėtų, kaip man nejauku dėl to didelio buto ir
pyragaičių – buvo pyragaičių – ir kad jie tokie malonūs.
Nojus grįžta iš mokyklos, žiūri į mane ir šypsosi: „Tu
Enė? Tikėkimės, tu ne totali
.“
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– Nojau! – Jo tėvams buvo žiauriai nefaina, bet aš
juokiausi. Man patinka, kai žmonės sako, ką galvoja. O
jei dar ir šypsosi kaip Nojus, tai mes jau beveik draugai.
Kai Nojus juokiasi, jo nosis susiraukia, akys susiaurėja, o apatinėje veido dalyje lieka vien baltutėliai dantys.
Jo iltiniai dantys smailūs, todėl jis panašus į besijuokiantį vilką. Jei atvirai – kam nepatinka besijuokiantys
vilkai, ką? Taigi.
Taigi aš jam irgi nusišypsojau ir pasakiau: „Totali
esu tik tada, kai kas nors mane provokuoja.“
Ir tai tiesa, nuo amžių taip buvo. Jei žmonės man
malonūs, aš irgi maloni. Ar bent jau palieku juos ramybėj. Bet jei kas nors elgiasi kaip paskutinis
,
tai man kaip buliui raudonas skuduras. Žinau, dauguma
žmonių tik taip sako, bet su manim tikrai taip yra. Visą
galvos odą ima dilgčioti, ausyse pradeda lyg jūra šniokšti
ir viską užlieja raudonis. Tarsi į akis prilašintum raudonų dažų ir jie ten pasilietų. Širdis ima taip daužytis, kad
galvoju: dabar mano kraujas teka su tokiu spaudimu
kaip vanduo gaisrinės žarnoje. Ir tada nustoju galvoti.
Visos mintys staiga liaujasi. Kas nutinka toliau, man
papasakoja kiti. Kad išdaužiau langą ar sumindžiau
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šiukšlių kibirą, ar kad puoliau kokį
, dviem galvom aukštesnį už mane.
Bet paprastai turiu laiko skaičiuoti. Mėgstu skaičiuoti.
Pasižiūriu į reikalą iš visų pusių. Kas nutiko iki šiol ir
kas nutiks, jei padarysiu tai arba šitai. Tai tokia matieka.
Vietoj nežinomojo ikso įrašai skaičių ir gauni rezultatą.
Arba įrašai kitą skaičių ir gauni visai kitokį rezultatą. Ir
tada matau, kaip istorija pasisuks su visais tais skirtingais nežinomaisiais.
Pavyzdžiui, mes turėjom tą matiekos mokytoją, Eisnerį. Pradžioj jis buvo supermielas, o tada po akimis
atsirado tie tamsūs ratilai ir aprėkdavo mus dėl nieko.
Pirmiausia manėm, kad jam kas nors įkando – užsikrėtė
žiurkių maru ar kaip. Vėliau kažkas iškniso, kad Eisnerio žmona padavė skyrybų. Kad ir kaip ten buvo – nuo
tada jis pasidarė totalus
. Man tai vis vien.
Matieka man sekasi, niekas man nieko neprikiš. Bet tada
atėjo karščiai, gal gegužę, o mokykloj langai neatsidaro.
Dvokė kaip bernų drabužinėj po futbolo – gali apsivemt.
Priešais mane sėdėjo Sofija, jai matieka nesiseka, ji
išsitraukė vandens butelį ir atsigėrė. Tada aš išsitraukiau
savo kolą, irgi atsigėriau. Eisneris dėl to pasiuto. Sofija
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apsibliovė. Bet nieko nepasiekė, Eisneris baubė toliau,
net nepamenu ką. Pasvarsčiau. Pasižiūrėjau, kaip su tuo
nežinomuoju iksu. Iksas yra tai, ką aš galiu padaryti.
Pradėti sukilimą? Na, dėl žmogaus teisių ir kad mokiniai džiūsta? „Už tai jūs į laikraštį pateksit, Eisneri!“ –
galėjau užrikt aš. Arba: „Apskųsiu jus, senas
!“
Tikrai nebuvo teisinga, kad mums negalima gerti.
Turiu galvoj, buvo tikrai karšta ir buvom ištroškę. Galvoje jau mačiau, kaip atsistoju ir atsikertu jam, paleidžiu
savo kolą ratu ir visi nugeria po gurkšnį. Galėjau išpūst
visą tą reikalą, ir visi kiti rėktų kartu su manim. Kol Eisneris mus visus, vieną po kito, nutįstų pas direktorių. O
tas tada paskambintų mūsų tėvams ir mano globšiams,
Hagenams. Jau mačiau, kaip jie žvelgia išties nuliūdę,
nes aš vėl apsi
. Bet mokykloj būčiau buvusi
didvyrė, bent kelias savaites. Toks
mūšis: penktaklasė prieš matiekos mokytoją!
Tik: Eisneris nerėkė, nes buvo karšta. Ir jis nerėkė,
kad Sofija atsigėrė vandens. Jis šaukė dėl to, kad jo
gyvenimas pasidarė
. Prieš tokį tipą nelaimėsi,
nes jis jau lūzeris. Taigi aš atsistojau, ir kai jis pažvelgė į mane, šnopuojančią ir raudonu veidu, pasakiau:
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„Labai apgailestauju, kad prieš tai neatsiklausiau, pone
Eisneri.“ O Sofija sukūkčiojo: „A-a-aš irgi!“ Tai jis
liovėsi rėkti ir tik spoksojo į mus. O tada suskambėjo
skambutis į pertrauką, ir mes visi atsigėrėm kažko,
niekam neteko eit pas direktorių ir niekas nenuliūdo.
Nebent tik Eisneris, bet jis ir prieš tai buvo liūdnas.
Supratot, ką turiu galvoj? Man ne visada kaip buliui
raudonas skuduras prieš akis ir aš ne visada kaip rankinė granata. Žinau, kas parašyta jūsų storose bylose apie
mane, ir tai tiesiog netiesa.
Beje – jūsų dokumentų spintos spyna, ji totaliai
, čia tik taip sakau. Ir mažvaikis su kokia
sąvaržėle atrakintų.
Būtų faina, jei tai įsidėmėtumėt – ne apie spintą, apie
rankinę granatą, kol dar nepapasakojau jums, kas nutiko
toliau. Taigi aštuonis mėnesius viskas buvo neblogai. Na,
gerai, mudu su Nojum kartais prisidirbdavom. Bet nieko
ypatinga, tik smulkmenos.
Taip, kaip pas visus.
Kartą nuskutom kaimynės
pudelį. Buvo toks pūstas baltas
debesėlis, elektrine Nojaus

tėvo mašinėle išskutom jį gabalais. Bet tai nebuvo koks
gyvūnėlių kankinimas ar ką! Niekad to nebūtume
darę – skaudinę gyvūno! Aš tą mažių glosčiau ir šėriau,
jis buvo absoliučiai laimingas, vizgino uodega ir tiek.
Tik kaimynė, ji tai nebuvo laiminga. Tik ji niekaip nebūtų mūsų sučiupusi, jei nebūtume pamiršę išvalyti tos
mašinėlės galvutės. Joje liko baltų gaurų. Ir nedarėm to be reikalo – prieš savaitę kaimynė pamatė, kad
Nojus praleido pirmą pamoką, ir paskundė jį tėvams.
Mano nuomone, tai
– kas gi taip daro?
O tada tas reikalas su sniegu birželį. Tai mano mintis.
Na, Nojus žaidžia futbolą mokyklos komandoj. Turiu
galvoj, anksčiau žaidė, mūsų senojoj mokykloj Berlyne,
kurią lankėm mudu su Nojum. Aš penktą, Nojus šeštą
klasę. Kitos mokyklos komandos kapitonas, Bergmano
gimnazijos, partrenkė jį. Tikrai bjauriai. Nojus susižeidė čiurną ir tris savaites negalėjo žaisti. Tad Nojus
pasakė, jis nueis pas tą tipą į namus ir tol spardys tam
čiurną, kol tas irgi nebegalės žaisti. Hm.
Taip. Tokie tad Nojaus planai. Manasis geresnis.
Palaukiau, kol komandos vėl žais viena su kita. Kitos
komandos kapitoną kaskart į varžybas atveždavo tėvai.
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Taigi įsidėmėjau to
automobilį ir nusekiau iki
namų. Likus dešimčiai minučių iki išvažiavimo apipurškiau priekinį, užpakalinį ir visus šoninius langus dirbtiniu sniegu. Žinot tokį? Viena iš mano globėjų kartą
per Kalėdas tokiu puošė, pridėjo prie lango šablonus
ir išpurškė tuo dirbtiniu sniegu iš flakono žvaigždes ir
besmegenius. O vasarį buvo įsiutusi kaip širšė, kad to
daikto negali nukrapštyt nuo stiklo. Kapitono
tėvas irgi tai pastebėjo ir keikėsi, ir padangas spardė, ir
visa kita.

17

O jo sūnelis išsitraukė dviratį ir lėkė į varžybas, bet vis
tiek pavėlavo. Nojus sako, jis taip įtūžo, kad vis darė pražangas, net nesislėpdamas. Teisėjas išspyrė jį iš aikštės.
Būtume išsisukę, bet kol dar kapitonas nebuvo išspirtas iš aikštės, Nojus tarstelėjo kažką panašaus į: „Tai ką,
pasnigo?“
Ir tada išaiškėjo, kas dėl viso to kaltas. Hagenai
tikrai nuliūdo. Tai blogiau nei įtūžę globėjai, nes įtūžis
praeina. O liūdesys kažkaip užsilaiko. Jį taip pat sunku nukrapštyti kaip dirbtinį sniegą iš flakono. Ir tai
ne vienintelė priežastis to, kas įvyko vėliau, bet, aišku,
gerokai prisidėjo.
O esminis dalykas buvo Ralfo darbas. Ralfas – tai
ponas Hagenas, Nojaus tėvas. Jis dirba kažką su mašinomis statybų darbams, išranda jas ir gauna
daug pinigų už tai. Bet jo įmonei reikia išsikelti, kažkas
su mokesčiais, Ralfui, aišku, irgi reikia dingt.
Taigi mes visi sėdim svetainėj, Hagenai ir aš. Ten, kur
susipažinom prieš aštuonis mėnesius. Nojus iš pradžių
nieko nepastebi. Galvoja, tėvai nori pasišnekėti apie būsimas atostogas Italijoj ar kokius kišenpinigius, ar šiaip.
Bet aš iškart pajuntu. Kalbėsim ne apie
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atostogas ir ne apie
kišenpinigius. Ir ne apie
tai, kad kažko prisidirbom. Iš ko suprantu? Oras kitoks, kvepia taip, lyg jungtum seną lemputę – aplipusią
sukepusiomis dulkėmis. Hagenai įsitempę, gal dėl to ore
svyla. Žinau tokius pokalbius. Nojus ne. Drybso fotelyje
toks nelabai susidomėjęs. Žaidėm kompiuteriu, ir užsiraukė, kad turėjom nutraukt.
– Turim jums kai ką pasakyti, – pradeda Lėja. Lėja –
tai Nojaus motina. – Mums tikrai nėra lengva.
Ji žiūri į Ralfą. Visada taip daro, kai nori, kad jis perimtų, nes jai kas nors per sunku. Tai
rimta, tai
jau aišku.
– Jūs žinot, kad mano įmonė išsikelia, – narsiai taria
Ralfas. Kvėpuoja kažkaip įsitempęs. Aišku, juk oras
išdegęs. – Mes kraustomės į Šveicariją.
Nojus atsitiesia, dabar jau jam įdomu.
– Į Šveicariją? Pas karves? Ko mes ten nematėm?
Aš nebekvėpuoju. Jau išgirdau. Tai, ko jie dar nepasakė. Tame „mes“, apie ką jie kalba, tik trys raidės. Trys
raidės trims žmonėms. Tame „mes“ manęs nėra. Ausyse
jau išgirstu šniokštimą, dar iš tolo, bet pirmieji raudoni
lašai jau skysta mano akyse.
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Negirdžiu, ką toliau sako Hagenai, tik kad Nojus
pašoko ir šaukia:
– Jūs gal visai
?
, ką tai reiškia? Enė
mano sesuo! Ji mūsiškė! Ji ne koks
žiurkėniukas!
Negalit jos tiesiog išmesti!
Jo balsas gožia šniokštimą mano ausyse ir truputį
raudonį akyse. Nors žinau, kas čia ne taip. Sėdžiu čia
ir pastebiu, kad nieko negaliu įrašyti vietoj to ikso.
Ši istorija turi vieną vienintelę įmanomą pabaigą ir ji
jau seniai nulemta. Nežinomasis nieko nepakeis, nėra
jokio ikso. Hagenai išsikraustys, o mane paliks. Pateksiu pas naujus globšius. Be obuolinio mobiliako ir savo
kambario, be vaisinių ledų ir gėlių. Be Nojaus.
Jis dar to nežino, o aš jau žinau: aš esu
žiurkėnas. Ir, aišku, jie mane išmes.

