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Meteoritų lietus

- Mama, mama, ar tu miegi? - sušnabždėjo Vytenis pasilenkdamas.
Motina buvo susirangiusi lyg didelė balta katė ant siauros
sofos darbo kambaryje ir nė nekrustelėjo.
- Mama, ar tu jau miegi? - pakartojo jis, lengvai papurtydamas už peties, nors aiškiai matė, kad ji miegojo.
Staiga motinos akys prasivėrė. Kambario prieblandoje
jos atrodė tokios blausios ir nepažįstamos. Vytenis nejučiomis krūptelėjo. Jam pasidarė lyg gėda, lyg nesmagu. Ar tai
mangos sapnas atsispindi akyse? Kažin kokiame pasaulyje ji
vaikščioja...
Motina sumurmėjo ir sudejavo atsisėsdama. Kai pagaliau
plačiai atsimerkė, akyse švystelėjo rūpestis.
- Kas atsitiko?
- Tu taip kietai miegojai. Atsiprašau, kad prikėliau, - sumikčiojo Vytenis.
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- Tai nieko. Aš tik truputį užsnūdusi buvau. Reikės eit į
lovą. Ar sergi?
T- Ne. Norėjau pasikalbėti.
- Kiek dabar laiko?
- Po dvylikos. Tikrai nežinau.
- Kodėl neini gulti?
- Žiūrėjau į žvaigždes.
Ji prisiminė ir šyptelėjo, nuleisdama kojas nuo sofos.
- Kur Romas?
- Jis su vištom nuėjo gulti, - kiek piktai atsakė Vytenis. Nė dešimtos nesulaukė. Gerai, kad rytoj namo važiuoja. Jis
kaime nepritapo.
- Na jau na. Romas - tavo geriausias draugas. Nekalbėk
taip apie jį.
- Draugai stengiasi padėti vienas kitam, pasitarti, pritarti
ar ne, mama? Romas visą laiką toks surūgęs, nepatenkintas.
Kas man patinka, jam visai neįdomu.
Motina sėdėjo tylėdama ir laukė, kada Vytenis baigs išlieti savo nepasitenkinimą. Taip prietamsyje kalbėti buvo labai lengva. Pro neuždengtą langą į kambarį žiūrėjo vasaros
naktis, o pro atviras duris įlindęs, šviesos ruožas gulėjo ant
grindų lyg baltas, siauras kilimėlis.
- Sakykim, kad ir šį vakarą. Aš prašiau paskolinti radijo
aparatą: tik dešimčiai minučių, na, gal pusvalandžiui. Norėjau pasigauti stotį, kuri beveik visą laiką duoda žinias apie
kosminės laboratorijos kritimą. Aš labai norėjau pasiklausyti.
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Ar jam būtų kas baisaus atsitikę, jei būtų pertraukęs tą savo
kvailą programą?
- Ko Romas klausėsi?
- Beisbolo rungtynių. Geras draugas tikrai paaukotų pusvalandį. Tik ne Romas!
- Galėjai per televiziją išgirsti ko tau reikėjo.
- Nieko ten nepasako. Vos dviem ar trim sakiniais per
žinias užsiminė. Man to neužtenka.
- Tai su Romu susipykai?
- Turbūt. As, žinoma, nepykstu, tik baisiai liūdna. Jis dar
atėjo kiek pažiūrėti j padangę, bet tuoj ėmė murmėti, kad
uodai kanda, kad rasa šlapia, kad miego nori. Paskui nuėjo
gulti, o radijo man nepaliko. Sakė, baterijos labai silpnos, tai
rytoj negalės klausytis rytmetinės muzikos. Aš net žadėjau
naujas baterijas nupirkti...
Motina priėjo prie lango ir nusižiovavo. Per tamsią,
žvaigždėmis taškuotą padangę blykstelėjo meteoritas ir pranyko kažkur už girios.
- Tas buvo didelis, - sušnabždėjo, - net dūmų juostelę
paliko.
Vytenis prišoko prie lango.
- Kur? Kur?
- Iš tikrųjų, sūnau! - nusijuokė ji. - Gal manai, kad jis
palauks pakibęs ore, kol tu per kambarį pereisi? Blykstelėjo
ir neliko.
- Aš žinau, - lyg susigėdo jis. - Norėjau paklausti, į kurią
pusę krito ir ne taip pasakiau.
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- Miško link. Va ten, pro tą, išsikišusią iš kitų viršūnių,
pušį.
- Aš taip ir maniau! Apie tai su tavimi pasikalbėti norėjau.
- Ar ncapie Romą?
- Ir apie jį, bet čia svarbiau. Mama, aš kažką mačiau šią
naktį...
- Ar skraidančią lėkštę? - juokais paklausė ji, bet Vytenio
veidas buvo labai rimtas.
- Gerai, aš rimtai klausysiuosi, nes matau, kad tau svarbu.
Nori eiti į lauką? Kam žiūrėti į žvaigždes pro mažytį langą,
kai galima visą padangę regėti prieš akis? Palauk, aš tik į batus
įsispirsiu. Šalta rasa, o aš basa - kaip toj dainelėj...
Juodu pirštų galais išstypčiojo į kiemą, paskui takeliu pro
daržą nuėjo į pievą, kur padangės neužstojo medžių šakos ir
šviesa pro antrojo aukšto langą netrukdė. Čia stovėjo dvi sulankstomos kėdės ir Vytenio pasididžiavimas - teleskopas.
- Rasa tikrai didelė, - pasipurtė motina. - Žiūrėk, kėdė
šlapia. Reikia kokio patiesalo. Atnešk ir mano skarą. Rasi ant
sofutės. Vėsoka.
Kai sūnus grįžo ir abu patogiai įsitaisė ant kėdžių, motina
paklausė:
- Tai ką tu matei?
- Tik nesijuok, mama.
7- Nemanau juoktis, bet man labai įdomu. Aš daug kartų
žiūrėdama į padangę naktį svajojau pamatyti kažką. Net pati
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nežinau, ko tikėjausi. Todėl ir įdomu. Žinoma, man nieko
neteko matyti, tu pats žinai.
— Nebūčiau spėjęs tavęs pasaukti, - šyptelėjo Vytenis. Viskas įvyko labai greitai. Aš sėdėjau, kaip dabar sėdime, atsisukęs į šiaurės rytus. Per teleskopą žiūrėjau į Andromedos
žvaigždyną, o paskui tik šiaip sau spoksojau į tą pusę. Tada
ėmė švysčioti smulkūs meteoritai. Maži, beveik kaip Jono vabaliukai. Bet jų gana daug - vienas po kito ir net po kelis iš
karto. Aš labai nustebau, nes šiuo laiku neturėtų rodytis toks
žvaigždžių lietus. Gaila, kad nieko čia su manimi tuo laiku
nebuvo. Staiga siūbtelėjo vienas toks ryškus, kad vos neapakau. Mama, aš tiesiog girdėjau jo šniokštimą!
Motina sėdėjo, kojas po savimi parietusi ir klausėsi nepertraukdamas. Ten, rasotoje žolėje, vienodu ritmu čirškė svirplys.
Tarp žvaigždžių skindamasis taką, padange lėtai, lėtai sliuogė
lėktuvas, mirksėdamas žaliomis ir raudonomis šviesomis.
— Meteoritas krito į mišką. Turbūt už upelio. Liko dūmų
juostelė, taip, kaip didžiajam lėktuvui pralėkus. Keisčiausia,
kad tą pirmąjį sekė dar du. Visi trys nukrito į tą pačią vietą,
arba bent man taip atrodė. Ryte eisiu paieškoti, gal išliko
bent gabalėlis. Tai būtų laimė rasti!
- Tikriausiai jie už kelių šimtų mylių nukrito, o gal visai
sudegė ore netoli horizonto. Per medžių viršūnes tu negalėjai
matyti.
- Galbūt, - sutiko Vytenis. - Aš galvoju, ar tai negalėjo
būti kosminės laboratorijos skeveldros? Dėl to baisiai norėjau
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pasiklausyti, kur ji yra, kur šį vakarą skris. Romas nedavė
radijo. Dabar nieko nesužinosiu.
- Buvo minėta, kad ji kris kažkur apie Australiją. Galėsime rytoj paskambinti tėčiui, kad visus šios savaitės laikraščius
paliktų ir atvažiuodamas atvežtų. Be abejo, bus parašyta.
- Tik pagalvok, mama. Galėjo ta laboratorija ir anksčiau
pradėti irti, o jos skeveldros atsiskirti nuo visumos ir išsibarstyti. Galėjo kelios kristi ir čia, ar ne? kas kitas tai buvo? Meteoritams dabar neįprastas metas, nes Žemė neskrieja pro jokią
meteoritų juostą. Tiek aš žinau ir dar pasitikrinau knygoje.
- Šią naktį tu tikrai negalėsi tos paslapties išaiškinti, pasakė motina. - Eik pailsėti, o rytoj žiūrėsime. Pasižymėk
laiką, kada tie meteoritai krito, mėginsime prasyti tėčio, kad
sužinotų, kas tai buvo. Aš čia nežinau reikiamų telefono numerių, o jis mieste ras.
- Ačiū, kad tu taip rimtai išklausei mane, mama.
- Aš netikiu, kad tu išsigalvotum tokią istoriją ir mane
vidury nakties prikeltum, - nusijuokė motina. - Klausyk,
Vyteni, nepyk ant Romo. Jo pomėgiai vienoki, o tavo - kitokie. Negalime reikalauti iš savo draugų, kad jie nuolatos tik
mūsų norus pildytų. Jam patinka beisbolas, o tau žvaigždės.
Tai dar geriau: tu gali iš jo sužinoti apie sportą, o jis iš tavęs
pasimokyti apie dangaus kūnus. Abu dėl to turtingesni pasidarysite.
- Aš tikrai negalėsiu užmigti... Kad tu būtum mačiusi
tuos meteoritus, o ypač pirmąjį! Jis buvo beveik tokio didu-
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mo, kaip mėnulio pilnatis, tik žalsvos spalvos ir ne toks apvalus. Iš tikrųjų aš net negalėčiau pasakyti, kokios jis formos
buvo, nes labai švietė ir trumpai temačiau. Aš tikiu, kad krito
kažkur netoli. Labai labai to norėčiau...
- Jau vėlu, - tarė mama. - Žiūrėk, kaip toli į vakarus pasisuko Paukščių takas. Eime gulti.
Iš miško slinko baltas rūkas ir klostė rasotą pievą. Svirplys
baigė dainą ir nutilo. Anapus kelio juostos, apgriuvusiame
kaimyno kluone ūktelėjo pelėda. Jai atsiliepė kita iš miško,
lyg tolimas, duslus aidas.
Motina pasipurtė nuo vėsios rūko drėgmės ir pelėdos balso. Ji pašoko nuo kėdės ir skubiai nubėgo rasota žole namų
link. Vytenis nustebęs pažvelgė iš paskos, tada šyptelėjo ir
lėtai atsistojo.
— Ačiū, mama, - pasakė, žinodamas, kad ji negirdės. Bet
tai nebuvo svarbu.
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raugės ir draugai

Saulė dar nebuvo spėjusi išdžiovinti rasos: žolės ir krūmų lapai
mirgėjo spindinčiais burbuliukais. Rytas dėvėjo lengvą, baltos
miglos antklodę, lyg tingėdamas keltis ir pradėti naują dieną.
Vytenis tyliai uždarė duris ir nulipo į kiemą. Gražiai sužėlusiame mamos darže tupėjo kiškis ir ramiai kramtė jaunus burokėlių lapus. Vytenis šyptelėjo, pakėlė nuo žemės akmenuką
ir sviedė į daržą. Tas paptelėjo beveik prie pat baltos, pūkinės
kiškio uodegaitės. Tas net nekrūptelėjo, tik pusryčiavo toliau.
- Bėk iš daržo! - sušuko Vytenis ir suplojo delnais.
Kiškis pastatė ausis, sustingo minutėlę besiklausydamas,
paskui nėrė į netolimas žoles. Nuo pievutės pakilo juodų,
raudonsparnių paukščių pulkas ir ėmė barti Vytenį, piktai
čirškėdamas apie galvą. Jis jau balsu nusijuokė. Buvo labai
smagu išeiti į tokį šviesų, ramų vasaros pradžios rytą. Neramus trumpos nakties miegas kažkur išgaravo. Viskas vėl atrodė savo vietoje - taip, kaip turi būti.
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- O jei dabar eičiau meteoritų paieškoti?
Jis pažvelgė į namelį, pastatytą dviejų senų liepų pavėsyje.
Jis buvo trikampės formos lyg kokia medinė palapinė. Pirmame aukšte buvo trys langai ir durys į kiemą, o antrame - du
langai. Stogo šonai siekė žemę abiejose pusėse, o palangėse
žydėjo jazminai ir ryškiai raudonos lipančios rožės.
Namelyje tebebuvo tylu.
- Atostogos, tai atostogos, tik nereikia visos vasaros pramiegoti, - sumurmėjo jis žinodamas, kad vėl pačiam reikės
pusryčius susirasti.
Pro namelį pasuko pievos ir miško link, rankomis gindamasis nuo uodų, kurie pulkais skubėjo jį pasitikti. Tik išėjus
iš medžių pavėsio, uodų sumažėjo.
Uodai priminė Romą ir vakarykštį susierzinimą.
- Kas jam darosi? Kodėl jis taip greitai pasikeičia?
Vytenis papurtė galvą ir paskubino žingsnius. Visai pagiryje gulėjo rausvo granito gabalas, beveik automobilio
dydžio akmens ir su žiburiu nerastum. Tėvas aiškino, kad
akmenį atridenę ledynai ir palikę vieną lyg našlaitį, toli nuo
gimtųjų uolų. Tas akmuo Vyteniui patiko iš pirmo žvilgsnio,
nors buvo apraizgytas nuodingų vijoklių, apžėlęs erškėčiais ir
laukinėmis avietėmis.
- Tai bus mano akmuo, - pareiškė tada, nors laukas ir
miško kraštas dar tik biivo galvojama pirkti, o namelio planai
gulėjo tėvelio rašomojo stalčiaus dugne.
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- Ir mes norime tokio akmens, - tuoj įsiterpė dvynukės, o
Dainė tik nusišypsojo:
- Kur jūs jį dėsite, varliukės? Tegul Vytenis turi. Jums tėvelis įtaisys smėlio dėžę kieme po liepomis. Bus daug smagiau, kaip koks ten apžėlęs akmuo.
- Dainė gera sesuo, - pagalvojo jis dabar.
Granitas liko šiltas ir drėgnas nuo rasos. Mažame įdubime
buvo susirinkusi net rasos balutė, iš kurios gėrė bitės ir blizgančios muselės.
- Nereikėjo Romo čia kviesti. Viskas kaime jam neįdomu
ir nuobodu. Nenori vakare ilgiau pasėdėti, pažiūrėti į žvaigždes, tingi ryte anksčiau atsikelti. Mieste jis buvo kitoks. Galbūt, kai rudenį vėl susitiksime mokykloje, viskas bus, kaip
seniau...
- Nori pusryčių? - kažkas tyliai paklausė už nugaros. Vytenis krūptelėjo ir piktokai atsisuko. Čia jo akmuo, jo slaptoji vieta, tai kas dar aplinkui slankioja? Susierzinimas greitai
praėjo, nes šalia akmens pamatė motiną. Ji buvo begrįžtanti
iš miško, su pilna pintine visokiausių radinių.
- Maniau, kad dar visi miega, - tarė lyg pasiteisindamas Vytenis. - Taip tyliai atėjai, tikrai krūptelėjau. Ką radai
miške?
Jam buvo nesmagu, kad nepažino motinos balso.
- Tai tu dar vis viso pasaulio problemas pats vienas sprendi? - nusišypsojo motina - Jeigu leisi iškrėsti pintinę čia ant
akmens, galėsi mano brangenybes apžiūrėti.
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Vytenis skubiai pasislinko į šalį padarydamas vietos. Atradusi lygesnį plotelį, ji apvertė pintinėlę. Ten buvo daug
pernykščių gilių dubenėlių, sausų, saulės ir vandens išbalintų
šaknų, kelios šviežios, grybais kvepiančios pintys, samanų,
sėklų ir keli tušti, suraityti sraigių kiauteliai. Vytenis viską
apžiūrėjo ir stebėjosi, kad iš šitų nereikšmingų daiktų mama
sukuria nuostabius paveikslus, skulptūrėles, vaizdus, už kuriuos žmonės nemažus pinigus moka. Jam buvo gera ir kartu
liūdna, kad mamos pasaulis toks turtingas, nors kartais nesisuka tik apie jo rūpesčius.
- Ne, meteorito neradau, - atsakė į nepaklaustą klausimą.
- Buvau šiandien tikrai toli nuklampojusi. Žinai, už kokių
dviejų - trijų mylių, anapus upelio yra toks keistas, tamsus
ežeriukas. Aplinkui pelkės, klampynės, laukinės antys peri.
Nemanau, kad esi ten buvęs. Tikra gyvatyne.
- Gaila, kad Romas išvažiuoja, - pasakė negalvodamas
Vytenis. - Galėtume nueiti prie to ežeriuko. Galėsiu ir aš
vienas, bet su draugu smagiau.
Motina nejučiomis nusišypsojo iš jo žodžių. Vakarykščio
nepasitenkinimo draugu jau nebebuvo likę.
- Ten viskas atrodo lyg priešistoriniais laikais. Taip ir lauki, kad koks dinozauras pro laužynus atpoškėtų, tik... - ji
staiga nutilo, bet Vytenis spėjo pagauti balse lyg kokio pavojaus ar paslapties gaidelę.
- Tik kas, mama?
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- Tikriausiai nieko. Žinai, pelkės, augalai pūva, visokios
dujos iš jų kyla. Vienoj vietoj man taip pradėjo svaigti galva,
vos susilaikiau neparvirtusi. Skubėjau iš ten pasišalinti, o paskiau net juokas paėmė.
- Ar jau praėjo silpnumas?
- Tuoj praėjo, kai tik išsirangiau iš tos daubos. Gaila. Ant to
kelmo buvo gražių, baltučių pinčių, o man jų labai reikia.
- Man vis tiek rūpi tas meteoritas. Po pusryčių mėginsiu
pasivaikščioti po mišką ir pasidairyti. Gal ir pinčių tau parnešiu, jeigu tik rasiu tą kelmą.
- Atrasi tu adatą šieno vežime! — nusijuokė mama. - Tai
lygiai taip sunku, kaip žvaigždes suskaičiuoti. Jeigu ir būtų
kritęs kur nors netoli, įsiveltų į samanas, pernykščius lapus,
minkštą miško žemę. Žinoma, pamėginti gali. Pasikviesk ir
Romą, nes jo mama atvažiubs tik po priešpiečių. Susitaikykit
prieš išsiskyrimą. Ko tu šaipaisi?
Vytenis net nepajuto, kaip nusišypsojo. Padangė ir jos paslaptingieji žiburiai jam visą gyvenimą rūpėjo. Kai buvo mažas, vis mėgindavo žvaigždes suskaičiuoti, o mama sakydavo,
kad tai pavojinga. Visai apie tai pamiršęs buvo.
- Mama, kodėl pavojinga skaičiuoti žvaigždes? - netikėtai
paklausė. - Tu pasakodavai, bet aš gerai neprisimenu.
Ji nusijuokė ir tuo metu buvo labai panaši į Dainę: tos pačios akys ir šviesūs, papurę plaukai, ta pati linksma šypsena.
- Taip man mama sakė ir jai taip pasakojo jos mama. Vaike, tai lietuviška tautosaka, dar iš tų laikų, kai dangaus kūnai
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žmonėms buvo šventi. Kai skaičiuoji žvaigždes, rodydamas
pirštu į dangų ir sustoji kurioj vietoj, tai ta žvaigždė kris. Tu
atsimeni, kodėl žvaigždės krinta?
- Žmogus miršta, tai jo žvaigždė krinta.
- Taigi. Jeigu kartais sustotum ties savąja žvaigždele... Matai pats, kad pavojinga, mirtį gali nenorėdamas prisišaukti.
- Nejaugi žmonės tikrai taip tikėjo? Aš maniau, kad čia
tik pasakos.
- Kodėl ne? Žinai, per karą, kai mes dar buvome Lietuvoje, aš pati girdėjau savo močiutę taip kalbant. Buvo spalio
pradžia ir tuo laiku daug žvaigždžių matyti.
- Žemė sukasi Oriono meteoritų ruože, - įsiterpė Vytenis, norėdamas parodyti, kad žino, o motina tik šyptelėjo ir
tęsė toliau:
- Vieną naktį mes turėjome nakvoti lauke, nes bombardavo miestą. O močiutė persižegnojo, pasižiūrėjusi į dangų,
ir sako: „Matai, bombos žmones užmuša tai ir jų žvaigždės
krinta". Tai nebuvo tik šiaip sau pasakymas. Ji tikrai tuo tikėja.
Vytenis tylėjo, galvodamas apie meteoritus ir vakarykščią
naktįv Jis mėgino pasakoti Romui apie planetas, žvaigždynus
ir padangių įdomybes, bet tas tik skundėsi uodais ir nuėjo
gulti. Ne, meteorito ieškoti Romo nekvies. Pats vienas klampos po pelkes, pats vienas gal ir atras. Tegul Romas važiuoja sau namo ir tupi prie televizoriaus, žiūrėdamas beisbolo
rungtynes.
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- Eime, - patraukė jį už rankovės motina.

Atsikels visi,

norės valgyti. Nepamiršk, kad turime svečių. Reikia jais pasirūpinti.
Ji skubiai susidėjo daiktus į pintinę ir nušoko nuo
akmens. Netoli namelio per pievą jau bėgo Liepa su Lina,
aukštai keldamos basas kojas ir spygaudamos skardžiais, vaikiškais balsais.
- Mamyte, duria! - cypė Liepa ir puolė motinai į glėbį.
- Man daugiau duria! - neatsiliko Lina. - Vyteni, parnešk
mane į kiemą.
- Dar bitė įgels į basą koją. Galėjot batukus apsiauti, subarė jis sesutę, bet pakėlė nuo žemės.
- Batukai tik mieste, per atostogas jų nereikia, - ramiai
tarė Liepa. - Tavo draugas knarkia, net langai dreba. Ir Dainės draugė miega. Abu jie tinka - tikri miegaliai.
- Ar Dainė atsikėlusi? - nukreipė kalbą motina.
- Dainė kepa kiaušinius, tik jie baisai rūksta, - aiškino
dvynukės, lipdamos laipteliais. - Kas paskutinis, supuvęs
kiaušinis! Iš to kiaušinio Dainė iškeps kiaušinienę...
/

*

*

*

Rugilė nepasirodė iki priešpiečių. Kai Dainė nuėjo žadinti, ji palindo po antklode ir atsisakė pasirodyti.
- Nebūk juokinga, juk negulėsi visą dieną. Oras gražus.
Mama paskiau žadėjo į miestelį važiuoti, tai ir mus pasiims.
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Matysi, koks ten keistas ir senoviškas miestukas: niekas niekur neskuba, visi vieni kitus pažįsta. Visai kitaip, kaip didmiestyje.
- Nesikelsiu, negaliu! - sudejavo Rugilė antklodės prislopintu balsu.
- Sergi?
- Dar blogiau!
Dainė išsigando. Kas gali būti dar blogiau už ligą? Kas
galėjo draugei atsitikti? Abi vakar kartu nuėjo gulti, abi dar
tyliai šnekėjosi, o paskui užmigo. Naktis buvo rami, tyli ir
Rugilė miegojo nepabusdama.
- Na, nejuokauk taip kvailai, - sušuko neiškentusi Dainė
ir staiga nutraukė antklodę nuo draugės lovos.
- Matai? Kaip aš galiu žmonėms pasirodyti? Tik žiūrėk į
mane! - graudžiai sušuko Rugilė ir ėmė verkti.
Dainė pasilenkė ir pažvelgė į jos veidą. Visa oda buvo nusėta smulkiais, raudonais spuogeliais ir ryškiomis dėmėmis,
akys užputusios ir raudonos. Net lūpos sustorėjusios ir atrodė
kažkaip keistai. Rugilė atrodė juokingai. Raudona veido oda
dar labiau paryškino jos plaukų juodumą, o mėlynos akys
buvo beveik apvalios ir pilnos ašarų.
- Kuo tu sergi? Tymais?
- Ne. Aš tymais sirgau, kai buvau maža.
- Tai kas yra? Bėgsiu pašaukti mamą. Tau reikia gydytojo.
Ar turi temperatūros?
- Gydytojas čia nepadės.
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- Nustok šnekėjusi mįslėmis! Kas tau yra?
- Žemuogės, - vos girdimai tarė Rugilė.
- Iš kur tu žinai?
- Mane visuomet nuo žemuogių išberia.
- Tu žinojai ir valgei? Kvailiukė...
- Matai, mane išberia nuo braškių, tų didelių, kurias parduotuvėse perkame. Maniau, kad laukinės žemuogės nekenks.
Jos taip kvepėjo, buvo tokios gražios, kad neiškenčiau.
- Braškės ar žemuogės - vis tos pačios. Galėjai pagaliau
suprasti, - nekantriai pasakė Dainė. - Ar ilgai tas išbėrimas
laikysis?
- Dieną, dvi... Aš niekur neisiu iš šito kambario, kol nepraeis.
- Klausyk, Rugile, čia visi savi. Tai kas, kas pamatys? Juk
tu tokia graži.
- T a u savi, o man ne. Be to, Vytenis ir Romas...
- Romas netrukus išvažiuos, o Vyteniui mergaičių išvaizda
dar mažai rūpi. Žinai, kas man į galvą atėjo? Vytenis liks čia
vienas tarp keturių moteriškių, o jeigu dar pridėsime mamą!
Turės būti mums visoms geras, nes mūsų dauguma.
Kambario durys triukšmingai atsidarė ir vidun virste įvirto dvynukės. Jos buvo kupinos energijos ir akimis stengėsi
viską sugauti vienu kartu. Ko viena nespėjo pastebėti, pamatė antroji ir to abiem užteko. Tarp jų be paliovos siejo
kažkoks nuostabus tarpusavio susižinojimo ryšys, kurio pašaliniai žmonės negalėjo suprasti.
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Rugilė neturėjo laiko palįsti po savo antklode. Dvi poros
ryškiai mėlynų akių išsiplėtė, pamačiusios išbertą, paraudusį
veidą.
- Rugilė kaip nuplikinta! - sušuko Lina; - Kas jai pasidarė?
- Kokia liga ji serga, Daine? Ar užkrečiama? Ar Rugilė
mirs? - įsiterpė Liepa.
- Varge tu mano! Dar judviejų čia trūko. Marš abi tuoj
žemyn ir pasakykite mamai, kad jūsų jai labai reikia. Na, eikite sau!
- Klausykit, mergaitės, - beveik pro ašaras sušnabždėjo
Rugilė. - Nesakykit niekam. Tuoj praeis. Čia tik nuo žemuogių.
- Rugilė prisivalgė žemuogių,
Rugilė pati kaip žemuogė...
Kažin ar saldi, kažin ar gardi?
Raudona Rugilėlė - žemuogėlė* - uždainavo Liepa, o jai
tuoj pritarė Lina ir abi ėmė šokinėti po kambarį.
- Mama! - suriko Dainė pro duris.
- Mes jau einam, nereikia taip šūkauti, - labai ramiai tarė
Lina. - Eikš, Liepute, matai, kad mūsų nenori.
Abi išdidžiai ir iškilmingai paliko kambarį ir net uždarė
duris be jokio garso. Tačiau už durų vėl pasigirdo jų dainelės
žodžiai, dar garsiau dainuojami.
- Dabar ne tik šio namo, bet ir viso kaimo gyventojai žinos apie mano nelaimę. Kaip tu gali pakęsti tatf dvynukes?
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- Kaimo gyventojai nesupranta lietuviškai, tai nesupras ir
dvynukių dainos, - ramiai atsakė Dainė ir staiga prapliupo
juoku: - Majai, poetės atsirado! Kartais aš rikiuoju, rikiuoju
žodžius, lipdau vieną prie kito, kad tik eilėraštis išeitų, o jos
ėmė ir sudėjo dainelę.
- Man tokia nelaimė, o tu juokus kreti, -

pasipiktino

Rugilė.
- Ar tik ne per daug išpūtei tuos kelis spuogelius? Neatrodai jau taip baisiai, kaip manai. Kelkis ir einam valgyti.
Rugilė nusisuko į sieną ir užsiklojo galvą/Dainė tik gūžtelėjo ir išėjo.

|
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'kraido švelnūs pūkeliai

Kieme stovėjo nepažįstamas šviesiai mėlynas automobilis.
- Turbūt Romo parsivežti atvažiavo...
Iš virtuvės buvo girdėti garsūs moteriški balsai. Tai ten
Dainė ir pasuko. Romo motiną ji pažinojo, todėl sudomino
antroji viešnia, žymiai jaunesnė ir įdomesnė. Ji nebūtų likusi
nepastebėta ir didžiausioje minioje.
Viešnia buvo kiek storoka, nuogom iki pečių rankom,
apkabinėtom daugybe skambančių ir barškančių apyrankių.
Ant kiekvieno piršto žėrėjo po žiedą. Ant kaklo, ant krūtinės
kabojo eilių eilės auksinių grandinėlių. Ji atrodė kaip judanti,
kalbanti papuošalų parduotuvė.
- Tai mūsų Dainė, - supažindino mama. - Dainele, čia
ponios Santarienės sesutė iš Niujorko, panelė Gražutytė.
Dainė mandagiai pasisveikino, vis negalėdama atitraukti
akių nuo panelės Gražutytės. Jos plaukai buvo labai šviesūs,
trumpučiai ir smulkiai garbanoti. Platus, linksmas veidas
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blizgėjo nuo prakaito. Grakščiai laikydama rasotą stiklinę, ji
siurbčiojo arbatą su ledais ir vis skambėjo savo apyrankėmis.
Aplink motiną glaustėsi dvynukės, bet jų nekalta išvaizda
slėpė aiškų susidomėjimą viešnia iš Niujorko. Vienodame vasarvietės gyvenime ji buvo didelė naujiena, netikėta pramoga, kuria abi buvo pasiruošusios tikrai pasinaudoti.
- Daine, veskis mergaites pažiūrėti, ar Romas pasiruošęs,
- paprašė motina. Atrodė, kad ji ieškojo progos išsiųsti Liepą
su Lina iš virtuvės.
- Kai pasiruoš, pats ateis, ar ne, mamyte? - angeliškai nusišypsojo Lina.
- Gaila, kad Romas išvažiuoja, mums buvo smagu su juo
būti, - dar meiliau sučiulbėjo Liepa.
Motina tik pažvelgė į Dainę.
- E i m e , - p a m o j o toji ranka.
- Tokios mielos pupytės, - tarė Romo teta, - kokia palaima jūsų šeimai, kad jas turit.
- Kartais tos palaimos šiek tiek per daug, - sausai atsakė
motina.
- Tikri angelėliai, tikros pupytės, - kartojo viešnia, cinksėdama savo visomis apyrankėmis.
Daine paėmė dvynukes už rankų ir, tvirtai suspaudusi,
žengė pro duris.
- Tu tikra morkytė, Daine. Mes juk buvome labai geros
ir netrukdėme. Mums buvo įdomu pabūti su viešniomis, pasakė susiraukusi Lina.
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- Klausyk, bulvyte, čia ne Dainės kaltė. Ji tik daro, ką
liepė mama, - išmintingai pastebėjo Liepa.
- Tavo teisybė, žirniuk!
- Daine, mums visai nerūpi, ką tas svogūnėlis veikia. Ar
galime eiti kitur? Tu eik viena.
- Koks svogūnėlis? - rhistebo Dainė.
- Ne svogūnėlis, bet česnakėlis, - pataisė Liepa ir abi mažosios garsiai suprunkštė.
- Na, užteks! - treptelėjo koja Dainė. - Kas čia su tomis
daržovėmis? Iš visko jūs padarėte tikrą mišrainę.
Liepa su Lina dabar jau skardžiai nusikvatojo, net apsikabindamos.
- O ką iš daržovių daryti, jeigu ne mišrainę? — paklausė
Liepa, vis tebesijuokdama.
- Čia ne mes pradėjom, o ta apvalioji Romo teta. Ji mus
pupytėmis vadino. Gal ten Niujorke tokia mada. Mes tik
norėjome pažiūrėti, ar galima pavartoti ir kitokių daržovių
vardus. Pupos mums nelabai patinka.
^ Judvi ne pupytės, o žioplytės, - tarė Dainė. - Ne pupom, o lėlytėm jus vadino.
-sMes girdėjom!
- Galite paklausti mamos, jeigu netikite. Vokiškai taip vadina lėlę. Ir angliškai panašus žodis yra. Kai kirminėlis - vikšras pavirsta lėlįuke, o paskui iš jos išsirita peteliškė, tą lėliukę
mes angliškai vadiname „pupa". Matot?
Dvynukės nutilo, nes šį kartą buvo Dainės tiesa. Laip-
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tų viršuje pasirodė Vytenis su Romu. Abu buvo apsikrovę
dėžėmis ir lagaminais. Juodu draugiškai šnekėjosi, lipdami
žemyn.
- Ar reikia pagalbos? - paklausė Dainė. Jai buvo smagu,
kad berniukai susitaikė.
- Mes ir be tavo pagalbos apsieisime, - išdidžiai atšovė
Romas.
Dvynukės tik susižvalgė ir palingavo galvomis. Vytenis
nudavė nenugirdęs ir nuskubėjo žemyn. Dainė patylėjo, nenorėdama leistis į ginčus, nors aštrus atsikirtimas jau rikiavosi ant liežuvio galo. Tegul sau vaizduoja stiprų vyrą, jeigu jam
tai svarbu. Išvažiuos ir nereikės erzintis. Reikia tik menką
valandėlę pakentėti...
Staiga Romas sustojo ir pažvelgė į ją. Jam buvo sunku laikyti tuos daiktus, o dar sunkiau pasakyti, ką norėjo.
- Tu nepyk, - pagaliau išstenėjo. - Aš dar vis nemoku su
mergaitėmis šnekėtis kaip reikia...
- Šnekėk, kaip su visais, - vos girdimai atsakė Dainė. - Koks
gi pagaliau skirtumas? Mergaitės nekalba skirtinga kalba.
- Vyteniui gerai, jis prie seserų pripratęs, - tęsė Romas,
lyg negirdėjęs jos žodžių. - Man smagu buvo pas jus. Kartais
gal jums taip neatrodė. Aš tikiuosi, kad vėl kąda pakviesite.
Dabar turiu eiti. Aš tik norėjau, kad nepyktum.
Dąinei net graudu pasidarė. Ji skubiai mintyse ieškojo tinkamo atsakymo, o Romas lyg laukė, nejaukiai trepsėdamas
ant kilimo. Tuo tarpu iš virtuvės pasirodė abi viešnios.
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- Romuti, pasijudink, - šūktelėjo panelė Gražutytė. - Kelias tolimas, sūneli. Dėkok poniai Rimvydienei už viską ir
važiuojam.
- Pasimatysim, - tarė Romas ir ėmė skubiai lipti laiptais
žemyn.
- Mes čia turime telefoną. Mums visiems bus įdomu sužinoti, kaip pavyko kelionė į namus. Paskambink. Gali paskambinti ir be jokio reikalo... - ištarė pagaliau Dainė.
Ji tvirtai pabrėžė žodį visiems ir užraudo. Romas stabtelėjo, metė į ją žvilgsnį ir nusišypsojo. Dainei staiga pasidarė
labai smagu. Romas jai nepatiko: toks ilgarankis, pasipūtusiais plaukais. Jo panosėje jau rodėsi ūsų šešėlis, nors Vytenis
dar jokių barzdos ar ūsų užuomazgų neturėjo. Romas per
dienas vaikščiojo prisispaudęs radijo imtuvą prie ausies, lyg
tas būtų ten priaugęs. Dėl to kvailo radijuko ir prasidėjo
nesutarimas su Vyteniu. Tačiau tas trumpas pokalbis grąžino Romui kažkokią žmogišką šilumą ir dabar Dainei datėsi
linksma. Lengvučiais žingsniais ji nustriksėjo į kiemą išleisti
svečių.

- Rodos, jau jų laikas praėjęs. Paprastai baigiasi gegužę, spėjo Dainė išgirsti motinos žodžius viešnioms.
Panelė Gražutytė dukart nusičiaudėjo, suskambėdama
apyrankėmis.
- Nosį kutena, negaliu susilaikyti, - teisinosi šnirpšėdama.
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- Atrodo, kad daugėja, - įsiterpė Vytenis. - Iš ryto vos
keli buvo.
- Daugės, daugės ir pasidarys taip tiršta, kad kvėpuoti negalėsime, — pranašavo Lina, o Liepa būtinai pridūrė:
-Tikriausiai visi uždusime!
Dainė niekaip negalėjo susigaudyti, apie ką kalbama. Romas pokalbyje nedalyvavo, tik stenėdamas krovė daiktus į
automobilio bagažą. Antrojo aukšto lange tarytum švystelėjo
veidas, juodais plaukais apsuptas, bet vėl greitai dingo nepastebėtas.
Dainė dar kartą žvilgsniu apvedė saulėtą kiemo keliuką
ir pieveles, ant kurių gulėjo tamsūs liepų šešėliai. Darže ant
baidyklės galvos tupėjo strazdas ir skardžiai čiulbėjo. Viskas
atrodė taip, kaip vasaros pradžios dieną turėjo atrodyti.
- Gražu čia pas jus, ponia Rimvydiene, - kalbėjo Romo
teta, - bet duokite man didmiestį su visomis šiukšlėmis ir
taršomis. Ten bent nereikia čiaudėti. Jeigu jau čiaudai, tai
žinai kodėl.
Ji vėl skubiai paslėpė burną ir nosį popierinėje nosinaitėje.
Tuo pačiu metu, lyg pritardama savo seseriai, garsiai nusičiaudėjo ir Romo motina. Dainė nejučiomis šyptelėjo ir pažvelgė} savo mamą, kuri ramiai aiškino viešnioms:
- Mes jau tokie laukinukai, kad mieste ilgai negalime rimti. Mano vyras vos iškenčia per savaitę mieste, o penktadienio
vakare skubinasi čia, į vasarvietę.
- Gera vaikams vasarą gamtoje, smagu ir man.
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Romas jau sėdėjo automobilyje, savo radijuką tvirtai prispaudęs prie kairiosios ausies. Jis buvo savame pasaulyje, pusiau primerktomis akimis, stuksendamas pirštais į sėdynės
atlošą, tik jam vienam girdimu ritmu.
Po ilgų atsisveikinimų, padėkų, laimingos kelionės linkėjimų viešnios sulipo į automobilį ir nudulkėjo keliuku. Ties
įvažiavimu į kelią dar stabtelėjo, pyptelėjo, o likusieji kieme
pamojavo. Viskas vėl nurimo.
- Kas panelei Gražutytei taip nosį kuteno? Apie ką jūs čia
kalbėjote? - paklausė Dainė brolį.
- Pūkai, - trumpai atsakė jis, kažko nepatenkintas. - Ar
tu nepastebėjai, kiek jų skraido?
Dainė apsidairė ir tikrai nustebo. Ore suposi permatomi,
balti pūkiukai, tokie, kaip pienių ar drebulių sėklos pavasarį, tik
daug mažesni. Jų buvo gana daug, bet Dainė tik nusišypsojo.
- Tie miestiečiai baisiai lepūs, pienės pūko išsigando.
- Kalbant apie lepūnus, - kandžiai pastebėjo Vytenis, kur tavo draugė? Gali skyles šonuose pragulėti visą dieną.
- Nesirūpink Rugilės šonais. Tavo Romas taip pat keistas.
Prisilipinęs tą radiją prie ausies, turbūt bijo išgirsti paukštį
čiulbant ar varlę kurkiant.
- Rugilė kaip žemuogėlė, - uždainavo dvynukės, - tokia
raudona, tokia graži...
- Mama!
- Užteks, - griežtai tarė motina. - Už pusvalandžio važiuosime į miestelį, tai būkit pasiruošę: su batais, nusiprausę
ir susišukavę.
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Ji pažvelgė į Liepą su Lina, bet tos stengėsi atrodyti labai
nekaltos. Pūkus visi pamiršo, nes kelionė į miestelį buvo tarsi
šventė. Vaikai mylėjo vasarvietę ir gamtą, kuri ją supo, bet
kartais pasiilgdavo įkaitusių šaligatvių, reklamų, triukšmo ir
minių. Tiesa, kaimyniniame miestelyje gyvena tik šeši tūkstančiai žmonių, bet, palyginus, kaip nuošaliai yra vasarvietė,
tai buvo tikras didmiestis.
- Aš pasiliksiu, - tarė Dainė atsidusdama. -Rugilė blogai
jaučiasi.
- Tu važiuok, aš pabūsiu, - pertraukė Vytenis.
Jis žinojo, kaip Dainė mėgo dairytis po parduotuves. Tačiau pirma, negu ji spėjo padėkoti už tokį pasiūlymą, įsikišo
mama:
- Būtų geriau, jei Vytenis važiuotų. Aš turiu visai savaitei
maistą nupirkti, bus daug kilnojimo.
Prieš porą savaičių ji buvo susižeidusi nugarą ir turėjo saugotis. Dainė vėl atsiduso. Gaila, kad Rugilė su Romu neišvažiavo į miestą. Dabar tupėk pas ją namie. Tikra višta! Pamatė
spuogeliuką ir susileido.
Ji patempė lūpą ir kankinės žingsniu nuslinko į kambarį,
nenorėdama matyti išvažiuojančiųjų linksmumo.
* * *

Diena buvo nuobodi. Televizija čia kaime visai bevertė - dienos metu tik viena kita kvaila drama. Radijas vis dar neveikė,
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o Rugilė buvo nenušnekinama. Kas dešimt minučių lėkė prie
veidrodžio ir vis dūsavo, į save pažvelgusi.
Jie ten, miestelyje, tikriausiai valgė priešpiečius restorane,
o jai tufėjo užtekti dešros su duona arba riešutinio sviesto,
kaip kasdieną. Darže dirbti buvo per karšta ir noro nebuvo.
Miške puolė uodai ir kitokie vabzdžiai. Rugilė nėjo iš kambario, nes saulės šviesa dar labiau erzino jos paraudusią odą.
Visos knygos perskaitytos, žurnalai pasenę. Reikėjo ką veikti,
kuo nors užsiimti.
Pagaliau Dainė pasiėmė pieštuką, užrašų knygutę ir išsitiesė liepos pavėsyje, atsiremdama nugara į vėsią, švelnią žievę.
- Reikia nieko negalvoti, leisti aplinkai laisvai įsisiurbti į
jausmus, į sielą, - tarytum girdėjo savo mokytojos balsą, kai
ji aiškino apie kūrybą.
Dainė giliai atsikvėpė. Liepžiedžių kvapas buvo švelnus,
tvankus ir tirštas kaip geltonas medus. Bičių ir širšių dūzgimas
smulkiuose žieduose aidėjo po visą kiemą, retkarčiais pertraukiamas kokio paukščio riksmo. Žolėje žydėjo daugybė baltųjų
dobiliukų, kurie skleidė savo kvapą šiltame popietės ore ir stengėsi išvilioti iš liepų bites, kad jų kuklius žiedus aplankytų.
- Vasara, - įrašė Dainė tuščiame lape ir užsigalvojo. — Kokia yra vasara?
Kokia yra vasara? Jeigu reikėtų apibūdinti šį metų laiką
kam nors, kas niekad, niekad jo nematė ir nejuto? Ar vasara
yra tik karštos dienos ir atostogos? Ne, ne! Vasara yra daug,
daug daugiau...
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Vasara yra kaip liepų žydėjimas,
Kaip baltųjų dobiliukų kvapas
Ir duslus bičių dūzgimas žieduose.
Vasara panaši į baltą, geltonvidurę ramunę
Ir vaikų taikomą ežero vandenį.
Vasara yra mėlyna padangė,
Balti sėklų parašiutai, vėjo nesami laukais...
Ji negalėjo greitai sugalvoti kito sakinio ir sustojo. Iš tikrųjų tų pūkų daug. Visas oras mirgėte mirga. Pirma kur kas
mažiau buvo. Kieno tai sėklos? Pienės nebežydi, o drebulių
sėkleles seniai išnešiojo ir pasėjo vėjai.
Padėjusi rašymo priemones ant žolės, ėmė gaudyti pūkus.
Jie buvo tokie lengvučiai, permatomi ir spindėjo saulėje lyg
maži vaivorykštės kąsneliai. Paliesti trupęjo į beveik neįžiūrimas
dalelytes. Teko gerokai padirbėti, kol sugavo kelis sveikus. Mažiausias judesys, rankos mostelėjimas juos nešė tolyn, tarytum
pūkai nenorėjo būti liečiami ir tyčia, sąmoningai traukė šalin.
Atsargiai laikydama sugautuosius, Dainė vėl atsisėdo po
pavėsiu ir ėmė juos tyrinėti: vartyti, baksnoti pirštu, pakėlusi
į viršų, žiūrėti prieš saulės šviesą. Aplinkinių augalų sėklas ji
neblogai pažinojo, net tas, kurios skrisdavo vėjo sparnais į
naujas dirvas. Sėkliniai pūkai buvo daugiausia panašūs į mažus parašiutus: sėkla prikabinta apačioje plonais plaukeliais,
o kepurėlė, išsiplėtusi, kad sugautų menkiausią vėjo pūstelėjimą, nešė tą sėklą naujų namų ieškoti.
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Šitie pūkai neturėjo jokios sėklos. Jie buvo apvalūs kaip
voratinkliniai burbuliukai. Atrodė tuščiaviduriai, balti, kiek
violetinio atspalvio.
- Netikiu, kad čia sėkla, - pusbalsiu sumurmėjo mergaitė,
prikišusi nos| beveik prie delno. - Gal kokių vorų darbas?
Vasaros pabaigoje oras buvo pilnas mažų voriukų, keliaujančių į visas šalis plonais siūlais. Jie skrido, judėjo net ir be
mažiausio vėjelio. Kartais skraidydavo tik voratinkliai, savo
mažąjį keleivį kažkur pakelėje pametę. Galbūt ir čia kokio įdomaus voriuko lėktuvėlis, nors niekad nematytas? Gal vėjas ar
kokia audra tuos pūkelius atnešė šimtus ir tūkstančius mylių?
Staiga ją nupurtė šiurpulys tarytum pūkelis delne būtų
pavirtęs neapsakomai šaltu ledo gabaliuku. Dainės ranka sukrutėjo ir pūkas skristelėjo šalin. Ji skubiai patrynė delną į
kelnių šoną ir nusijuokė:
- Na ir kvaila aš! Čia tik maža sėklelė, ieškanti naujų
namų, o aš krūpčioju ir kažin ką įsivaizduoju.
Ji jautė, kad atoki vieta ir nuo ryto likęs susierzinimas taip
nemaloniai veikė nuotaiką. Kai į kiemą išėjo Rugilė, Dainė
beveik apsidžiaugė.
- Ką veiki, Daine?
- Nieko.
- Ar vis pyksti ant manęs?
- Neturiu už ką pykti.
- Aš matau, kad tu nepatenkinta.
-Praeis.
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- Ar parašei ką? - parodė ranka į sąsiuvinį po liepa.
- Nesiseka. Žodžiai kažkur užkliuvo. Jie labai ilgai užtrunka miestelyje, tikriausiai ką įdomaus veikia...
- Jeigu ne aš, būtum ir tu važiavus, ar ne?
- Žinoma.
- Atleisk, Daine. As visuomet tikėjau, kad mudvi geriausios ir artimiausios draugės pasaulyje: kartu mokėmės ir
žaidėm, kartu tiek daug dalykų darėm. Dabar matau, kad
yra daug skirtumų tarp mūsų. Tau patinka laukai, o as visai
kitaip čia jaučiuosi. Tavo mama skiriasi nuo mano. Kartais
atrodo, kad ir tu pati lyg svetima, nepažįstama.
Rugilė nutilo susijaudinusi, o Dainei darėsi nesmagu. Ji
pati kiek kalta, nes verste vertė draugę prisitaikyti prie savo
gyvenimo būdo, nekreipdama dėmesio į jos norus.
- Pamiršk, Rugile. Aš taip pat kalta. Tau nereikia mus visus
mylėti arba viską mėgti, kas tik mums patinka. Mudvi ne dvynukės. Galime būti geros draugės, kad ir kokios skirtingos. Taip
dar įdomiau. Ar norėtum, kad būtume kaip Lina su Liepa?
Abi nusijuokė. Šešėlis, kabojęs tarp jų visą dieną, staiga
pranyko.
-Tavo veidas beveik švarus, - pastebėjo Dainė.
- Nesvarbu, veidas — tai menkniekis.
- Šį rytą tu manei, kad pasaulio pabaiga, o dabar tik
menkniekis?
- Tu nesuprasi...
-Tai paaiškink. Kartais ir aš šį tą sugebu suprasti.
I
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- Matai, Romo paskutinė diena. As nenorėjau, kad jis išvažiuodamas pamatytų mane kaip kokią baidyklę. Tegul prisimena tokią, kokia aš esu visuomet.
- Romas! - sušuko Dainė visiškai nustebusi. - Mergaite,
jis nei į tave, nei į mane nežiūri. Galėtum ir su dviem galvom
būti. Aš nemaniau, kad jis tau patinka.
- Tik nepasakyk broliui.
- Vytenis tokiai dalykais nesidomi, kodėl turėčiau jam sakyti?

Iš keliuko į kiemą įbraškėjo senasis šeimos automobilis.
Dar nespėjus sustoti, iš jo išspruko dvynukės, garsiai šaukdamos:
- Daine, Rugile, jūs niekuomet neatspėsite, kas mums
atsitiko!
- O kas? - paklausė abi.
- Mes būsime televizijos programoje!
- Šį vakarą per žinias galėsite mus pamatyti.
- Na, tik nesigirkit, - perspėjo motina. - Dar gali ir neparodyti.
- Ąr galime paskambinti tėveliui? Tegul jis pasižiūri, - nekantravo Lina.
- Jis nematys vietinių šios apylinkės žinių. Galėsi paskambinti vėliau. Po šeštos valandos daug pigiau, - ramiai aiškino
mama, o Dainė degė nekantrumu ir pavydu. Kad būtų galėjusi važiuoti į miestelį...
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Vytenis tempė iš masinos krepšius su maisto produktais
ir tylėjo.
- Kas nors papasakokit pagaliau, - neiškentė Dainė. Mudvi juk kartu miestelyje nebuvome, tai būtų malonu sužinoti viską ir pradžios. Ar tikrai jus kas filmavo, ar tai tik
dvyfrukių pasakėlės?
- Tegul Vytenis pasako, - kažkodėl tarė motina.
- Vyteni, padėk tuos krepšius! - sugriebė jį už rankovės
Dainė, jau visai supykusi. - Daiktai ne zuikiai, nepabėgs. Sunešime vėliau. Kas miestelyje atsitiko?
- Manau, kad pastebėjot pūkus, - ramiai paklausė jis, pastatęs nešamą dėžę ant žolės. Mergaitės tik galvomis palingavo. - Čia jų gana nedaug, bet miestelyje tai beveik nieko per
juos nematyti. Atrodo, kad smarkiai sninga. Viskas aplipę
pūkais. Žmonės vaikšt;o nosis užsiėmę ir čiaudi. Niekas nežino, iš kur atsirado, kas jie yra.
- Sėklos, - įsiterpė Rugilė su savo nuomone.
- O gal tokie voratinkliai? - pastebėjo Dainė.
- Mus nufilmavo! Mus nufilmavo! Mes būsim televizijos
programoj, - šokinėjo po kiemą Liepa su Lina.
- Eikit nusiplauti rankas, duosiu ledų, - pasiūlė mama. Jūs taip pat ateikit, kai baigsit kalbėtis.
-Tai kaip ten miestelyje buvo?
- Žinai, kai būna vietinių žinių apžvalga, vis ką nors iš
apylinkės parodo. Taigi šį vakarą bus kalbama apie keistą
pūkų kritimą. Miestelio centre buvo pastatytas automobilis
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su filmavimo aparatais. Reporteris apklausinėjo praeivius, ką
kas mano apie tuos pūkus.
- Aš žinau, - nusijuokė Dainė, - vos jie pamatė jus einant
gatve, taip ir puolė klausinėti!
- Panašiai ir buvo, - atsakė Vytenis, net nešyptelėjęs. Žinoma, mūsų nuonąonės nebuvo tokios įdomios kaip Linos
su Liepa.
- Suaugusieji prie jų vis prilimpa, - paaiškino Dainė draugei. - Kai jos nori, gali būti tokios malonios, gudrios ir mandagios, kad niekas nepraeina neužkalbinęs, nepasidžiaugęs.
- Liepa $u Lina tikrai apvyniojo tą reporterį apie savo pirštelius, - beveik su pasididžiavimu tarė Vytenis. - Jis, atrodo,
visai pamiršo, kad aplinkui buvo protingų, suaugusių žmonių, kurių nuomonės daug vertesnės per televiziją parodyti.
- Tai tik jas nufilmavo?
Dainei pasidarė truputį linksmiau. Vis tiek jos nebūtų filmavę ir rodę per televiziją, jeigu visą dėmesį tik į dvynukes
kreipė. Lyg pritardamas Vytenis pridūrė:
- Net nežinau, ar į mus nukrypo filmavimo kamera. Manęs tai tikrai nieko nepaklausė.
- Eikite ledų valgyti, - šūktelėjo pro langą mama.
- Ką jos sakė? Ko jų klausė? - domėjosi Rugilė.
- Bus geriau, jei pačios išgirsite per žinias, - atsakė Vytenis ir daugiau nepasakojo.
V
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sniegas

Iki šeštosios valandos žinių pradžios pūkelių ore tiek sutirštėjo, kad laukai atrodė lyg rūku padengti, o miškas dunksojo
tarytum per sniego pūgą. Kadangi nepūtė nė mažiausias vėjelis, burbuliukai buvo tik pakibę ore. Atrodė sustingę ir dar
keistesni.
- Man darosi baisu, - tyliai pasakė Rugilė, susiriesdama
prie televizoriaus. - Niekad nieko panašaus nesu mačiusi...
Dainė nieko neatsakė, tačiau nenoromis prisiminė savo
šiurpulį, kai laikė paslaptinguosius pūkus ant delno.
- Nemanau, kad čia sėklos, - įsiterpė Vytenis, sėsdamas šalia jų ant kilimo. — Iš kur tokių nematytų atsirastų ir dar tiek
daug? Nebent kokio viesulo likučiai jas atpūtė iš kitos pasaulio
pusės. Aplink mus tokių augalų nėra. Tai būtų juoko, jeigu po
pirmo lietaus visur pradėtų dygti neregėti, nematyti daigai!
- O man atrodo, kad čia kokių vabzdžių darbas, - nesutiko sesuo. - Ar pasižiūrėjote į tuos pūkus iš arčiau? Jie tikrai
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keisti. Visai nepanašūs į skraidančias sėklas. Žinoma, jie nepanašūs ir į skraidančius voratinklius.
- Iš kur jau tiek vabzdžių atsirado? Tik pagalvok, kiek jų
reikėtų, kad priverptų tiek pūkelių!
- Ar jie nekanda? - staiga susirūpino Lina.
- Kas, ar pūkai? - nustebo brolis.
- Ne, vabzdžiai, kurie pūkiniais lėktuvėliais skrenda, - nekantriai atšovė mergytė.
- Kas žino, ką gamta kartais sugalvoja. Atsimenat, anais
metais daugybė svirplių buvo privisę. Kur tik keli koją, ten
šimtai. Skaičiau neseniai, kad pietinę Dakotą šiemet žiogai
užpuolę. Net iš lėktuvų juos nuodija, - kalbėjo Rimvydienė.
- Pūkai skris ir nuskris. Nereikia taip labai rūpintis ir vienam
kitą bauginti.
- Žinios, žinios! - suriko Liepa.
- Tylėkite visi, jau tuoj mus rodys! - spiegė Lina ir staiga
nutilo, įsispoksojusi į ekraną.
Reikėjo laukti beveik valandą, kol pranešėjai kalbėjo apie
y

alyvos trūkumus, prezidento išvyką į Europą, beisbolo rungtynes ir rytojaus orą. Visi kantriai laukė, tik Vytenis neiškentė neį^terpęs, kai pranešėjas pasakojo paskutines naujienas
apie kosminės laboratorijos sudužimą ir nukritimą.
- Kaip gaila, kad ji krito tolimoj Australijoj ir į vandenyną. Tai bent buvo vaizdas! Kažin ką duočiau, kad jį būčiau
galėjęs matyti.
- Klausykis, - sušnabždėjo Dainė, o pranešėjas kalbėjo:
I
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- Žinomi, labai galimas dalykas, kad kosminė laboratorija pradėjo irti jau anksčiau, o jos dalelės krito ir kitose pasaulio vietose, dar prieš visos struktūros susprogimą. Tačiau tos
dalelės greičiausiai sudegė, krisdamos per atmosferą ir buvo
matomos tik kaip maži meteoritą švystelėjimai. Įdomu, kad
keli mūsų žiūrovai praėjusią naktį matė neįprastą žvaigždžių
lietų ir spėlioja, kad tai - kosminės laboratorijos skeveldrėlės.
Dar kartą kartojame, kad čia tik spėliojimai.
- Aš mačiau, aš mačiau! - staiga sušuko Vytenis. - Stebėjausi, kad tiek daug meteoritų krinta. Atsimeni, mama, aš tau
sakiau? Kai pagalvoju, tai buvo kaip tik tuo laiku, kada kosminė laboratorija lėkė pro mus. Gal ne visos tos dalelės sudegė,
gal kokia nukrito sveika. Atrodė, kad byra tiesiai į mišką...
Jo žodžius nutraukė vietinio pranešėjo pasirodymas. Dvynukės net kvapą sulaikiusios laukė, ką jis pasakys.
- Vietinio pobūdžio keistenybė šiandien yra didelis neištirtų pūkelių kiekis, krintąs bent trisdešimties mylių ruože.
Mokslininkai juos tiria, bet dar nėra žinių, kas tai, iš kur jie
atsirado. Kai kuriuose vietose pūkai krinta taip tirštai, kad
žmonės negali dirbti lauko darbų, trukdomas susisiekimas.
Jau pasitaikė automobilių susidūrimų ir kitokių nelaimių.
Pranešėjo žodžius lydėjo apylinkių vaizdai, žmonių reakcija ir mokslininkai prie mikroskopų, tyrinėją pūkus.
- Kol kas net nežinome, kaip šį keistą reiškinį pavadinti,
todėl pasiskolinsime vardą, sugalvotą dviejų mielų mergaičių,
kurias šiandien mūsų filmuotojas sutiko mieste. Tuos pūkus
jos pavadino „angelų sniegu".
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Ekrane švystelėjo besišypsantis Linos veidas.
- Taip, taip čia angelų sniegas!
- Toks minkštutis, spindintis, tik netirpsta, todėl ne toks,
kaip paprastas, šlapias, šaltas, slidus sniegas. Šitas lengvutis ir
linksmas, ir įdomus, - dar plačiau aiškino Liepa. - Todėl mes
manome, kad čia - angelų sniegas.
Dvynukėms buvo skirta daugiau laiko negu visam pranešimui apie „angelų sniego" keistenybę. Pranešėjas atrodė sužavėtas mergaitėmis ir jų sugalvotu pavadinimu, nes iki žinių
pabaigos jis kitaip pūkų ir nevadino.
- Kol iš tikrųjų sužinosime, kas tie pūkai yra, „angelų
sniegas" tiek pat geras pavadinimas kaip bet kuris kitas, - užbaigė jis. - Labanaktis Lina ir Liepa, kur judvi bebūtumėt!
- Labanaktis! - atsakė abi mergaitės, nors žinių vedėjas
negalėjo girdėti.
- Angelų sniegas! - nusijuokė Rugilė.
- Ar girdėjai, mamyte, kaip keistai jis mano vardą ištarė? skundėsi Liepa. - Mes galėtume paskambinti ir protestuoti.
Aš jam pakartojau daug kartų savo vardą, o jis vis sakė Liapa.
Liną gerai ištarė.
- Neprotestuosime, - tarė mama. - Bus gerai ir taip. Eik
žaisti ar skaityti. Aš šiandieną visai neturėjau laiko prie savo
darbų prieiti. Turiu keletą skubių užsakymų. Būkit visi geručiai, netrukdykit bent porą valandų.
Suskambėjo telefonas ir visi žoko prie aparato. Pirmoji jį
pačiupo Dainė.

4 1

|

- Tėvelis! - sušuko visa nušvitusi. - Jis matė dvynukes
televizijoj.
Visi susigrūdo aplink telefoną. Kiekvienas iš eilės stengėsi
bent kelis žodžius pasakyti tėvui, esančiam už poros šimtų
mylių. Tačiau net dvynukės suprato, kad negalima per ilgai
telefonu kalbėti, kada taip toli. Jos stengėsi pasakyti tik tai,
kas atrodė svarbiausia.
Paskutinė kalbėjo mama, o paskui dar kurį laiką visi dalijosi tėvo žodžiais, kiekvienam atskirai pasakytais.
- Tėtis sakė, kad ir pas juos kiek pūkelių pasirodė, matyt,
vėjas atnešė, - aiškino Vytenis.
- Romas laimingai grįžo namo. Ponia Santarienė tėveliui
paskambino ir prašė mums pranešti, - pasakojo mama.
Dvynukės ėmė žiovauti. Tiek įspūdžių per dieną susirinko, kad jos jautėsi pavargusios.
- Eime, aš jus paguldysiu, - staiga tarė Dainė. - Tegul
mamytė eina prie savo darbų.
- Ar paseksi pasakėlę?
- Jeigu greitai susitvarkysite ir neišdykausite, gal paseksiu
visai trumpą.
- Ačiū, Dainele, - tarė motina ir nuėjo į savo darbo kambarį.
Liepa ir Lina prisiglaudė prie Dainės ir visos trys pamažu
ėmė lipti laiptais į viršų.
- Tiesiai į sapnų karalystę, - švelniai pagalvojo Vytenis ir
net susigėdo.
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milės nelaimė

Rugilės pasigedo tik po geros valandėlės. Ji, matyt, išėjo į
lauką, kai visi kalbėjo telefonu. Juk ne jos tai tėvas skambino,
ne su ja kalbėti norėjo...
Dainė išėjo į kiemą, užmigdžiusi dvynukes, ir apsidairė.
Vakaruose raudonavo saulėlydis. Pro baltąjį angelų sniegą
žybsėjo švento Jono vabalėliai. Kažkur toli kaime amsėjo šuo.
Jam pritarė antras, trečias. Tas vienišas, liūdnas amsėjimas
kartojosi lyg aidas apsnūdusiuose laukuose. Dainei atrodė,
kad šį vakarą visur neapsakomai tylu, tarytum visa gamta
kažko laukė, sulaikiusi kvėpavimą.
- Riigile, kur tu? - negarsiai šūktelėjo.
Niekas neatsišaukė.
- Gal ji gulti nuėjo? - tarė Vytenis. - Anksti gulti, vėlai
keltis, tai Rugilės mada.
- Nesijuok iš jos, Vyti, - rimtai pasakė sesuo. - Rugilė
mano draugė, nors ne visos jos būdo savybės ir man pačiai
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patinka. Manau, kad ir Romo elgesys tave dažnai erzina, o vis
tiek judu draugai.
- Kas tiesa, tai tiesa, - sutiko Vytenis. - Turi jie blogų
ypatybių, bet turi ir gerų. Gal Rugilei ir Romui mudu taip
pat keistai kartai atrodom...
- Kas jie yra, Vyti?
- Kas? Ar Rugilė ir Romas?
- Pūkai. Man dėl to nejauku. Iš kur jie? Kodėl?
- Na, na, neprisigalvok visokių niekų. Pūkai, ir gana. Sėklos, vorai, medvilnė, kas žino? Kai mokslininkai sužinos,
pasakys. Jeigu čia būtų koks mokslinės fantastikos filmas, o
ne paprasta kasdienybė, galėtum sakyti, kad tai invazija iš
kitos planetos, kad mūsų Žemę užpuolė.
- Ir šaudo pūkais! - nusikvatojo Dainė taip garsiai, kad
kažkoks nubudęs paukštis suspurdėjo liepos šakose.
- Na matai, kad juokinga. Eime tos Rugilės pasidairyti.
Tuoj sutems, o tada ją pagaus koks girinis baubas.
- Rugile, Rugile! - šaukė Dainė, brisdama rasota žole.
- Gile, Gile, - kartojo laukai ir miškas.
- Tai tau, lietuviško vardo gerai neištaria ir amerikietiškas
miškas, he tik žinių vedėjas, - pasakė brolis. - Iš Rugilės pasidarė gilė. Iš tikrųjų, kur ji dabar dingo?
- Ko jūs čia šūkaujat? - paklausė motina nuo daržo. Dvynukes pabudinsit.
- Mama, ar nematei Rugilės?
- Ji visai neseniai buvo su mumis, kai žinių žiūrėjome. Ar
norite, kad eičiau ir aš ieškoti?
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- Nemanau, - už abu atsakė Dainė. - Ji turi netoli būti.
Rugilė nėra labai drąsi, todėl neis viena vakare į mišką.
Juodu suko vis didesnį ratą aplink namelį, iki vieškelio,
tada per pievą ik Vytenio akmens ir girios. Rugilės nebuvo
nei matyti, nei girdėti. Veltui abu šaukė ir šaukė.
- Uodų nėra, — staiga pastebėjo Vytenis. - Jau beveik
tamsu, o nekanda. Keista.
- Tikrai nėra. Gal tie pūkai jiems skraidyti trukdo? Uodas apkimba jais, atrodo lyg mažas paukščiukas, kuris negeria
žmonių kraujo...
Kai brolis nereagavo į jos juoką, Dainė pridūrė:
- Kitais vakarais pamiškėje baisiausiai kibdavo uodai, o
dabar - nieko.
- Man pradeda rūpėti ta tavo draugė. Einame pasiimti
žibintuvėlių, nes jau tamsoka. Jeigu greitai nesurasime, reikės
rimtesnės pagalbos ieškoti.
Dainė net nustėro. Ji nebuvo pagalvojusi, kad Rugilei koks
pavojus grėstų. Žmonių čia mažai, nes artimiausi kaimynai
bent už trijų mylių. Jokių pavojingų žvėrių nėra, o meškėnai
ir stirnos nesuės... Nuo brolio žodžių jos širdis ėmė stipriai
daužytis.vGal tas nerimas ar baimė, jausta visą dieną, nebuvo
nuo angelų sniego, bet tik kažkoks blogas nujautimas. Gal
Rugilei tikrai kokia baisi nelaimė atsitiko.
Sunkiai alsuodama, įšilusi nuo susijaudinimo parbėgo į
namelį, surado du žibintuvėlius ir vėl išnėrė į temstantį kiemą. Vytenį susitiko pievoje.
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- Geriau išsiskirkime, - pasiūlė jis. - Tu eik pamiške, o aš
lįsiu gilyn į mišką iki upelio. Ar nebijosi viena?
Dainė ūmai pasišiaušė, kaip jis drįso taip paklausti. Tik
supratusi, kad paklausta nuoširdžiai pasistengė neatsikirsi.
* * *

Kai pievoje jau buvo prieblanda, miške viešpatavo visiška
tamsa. Vytenis užžiebė žibintuvėlį, bet šviesos juostelė vos
vos galėjo pasiekti žemę ir nušvietė tik porą pėdų į priekį.
Jam reikėjo eiti ranką ištiesus, kad neatsimuštų į medį ar neišsibadytų akių į krūmų šakas. Dienos metu tikrai nebuvo
tiek samanotų, sutręšusių rąstų, kad nesukluptų.
- Rugile! - riktelėjo iš visos gerklės.
- Rugile, Rugile, - lyg aidas atsišaukė sesers balsas iš pamiškės.
Atrodė, kad garsas pradingo tamsoje lyg kokiame juodame maiše.
- Rugile, kur tu? - pakartojo jis, daugiau dėl to, kad ėmė
darytis baugu.
Dieną miškas buvo draugiškas ir linksmas. Vytenis čia pažino kiekvieną medį, kiekvieną kelmą. Tiek kartų su motina
ar seserimis ir vienas pats čia buvo išvaikščiojęs. Dabar viskas
atrodė svetima, pavojinga. Ten, kur jis atsiminė lygią vietą,
buvo pakalniukė; kur tikėjosi krantelio, žiojėjo griovys. Medžiai stovėjo taip arti vienas kito, vos pro jų kamienus galėjo
prasigrūsti.
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Staiga Vytenis žengė žingsnį ir koja pakibo ore. Žemė kažkur dingo, buvo likusi tik juoda tuštuma. Neišlaikęs pusiausvyros, jis krito žemyn, ritosi daubos krantu iki atsimušė į medį
ir susigriebė. Žibintuvėlis barškėdamas nuriedėjo šalin.
- Po velnių! - garsiai sukeikė ir atsisėdo. Sulaikęs kvėpavimą laukė, ar nepliaukštels vanduo, prarydamas jo lemputę,
bet nesulaukė. - Kaip tas upelis taip staiga atsirado? Turėjo
būti daug toliau...
Lemputė krisdama neužgeso, o jos šviesa taip skurdžiai
spingsojo bent už penkiasdešimt pėdų daubos dugne. Upelis,
tiesa, nebuvo gilus, bet netikėtai išsimaudyti su varlėmis ir
vandeninėmis gyvatėmis jis nelabai norėjo. Pirmiausia reikėjo pasiimti švieselę, o tada jau kabintis atgal į daubos viršų.
Jis sunkiai atsistojo, griebdamasis už krūmų šakų. Peršėjo
vieną kelį, matyt, susitrenkė krisdamas. Tačiau kritimas taip
pat pamokė atsargumo. Dabar Vytenis jau lipo labai pamažu,
prisilaikydamas už krūmų ir medžių kamienų, kol pasiekė
savo žibintuvėlį, įsmigusį į samanas.
- Rugile, - dar šūktelėjo, nors atsakymo nebesitikėjo.
- Cia! - staiga atsiliepė tylus, kūkčiojantis balsas iš tamsos.
- Rugile? - pakartojo Vytenis, savo ausimis netikėdamas.
- Čia! - jau garsiau atsiliepė iš tamsos.
Jis ėmė slinkti į balso pusę, švaistydamasis šviesos spinduliu, kol pagaliau šis užkliudė pažįstamą formą.
- Ką tu čia darai? Ar susižeidusi? - paklausė ją pasiekęs. Mes visur ieškome ir rūpinamės.
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- Aš negaliu ištraukti kojos, - gana ramiai,, beveik linksmai pasakė Rugilė. - Manau, kad ji įkliuvusi tarp medžio
šaknų. Visaip mėginau, o paskui sutemo. Nutariau palaukti
ryto.
- Ar negirdėjai, kaip šaukėme? Mudu su Daine gerkles
prarėkėme, tave bešaukdami.
- Čia, dauboje, nieko negirdėti. Ar jūs mane girdėjote. Aš
taip pat garsiai šaukiau.
- Ar skauda koją?
- Ne, aš tik labai bijojau gyvačių.
- Leisk man pamėginti, gal ištrauksime abu kartu.
Vytenis padavė jai žibintuvėlį, o pats ėmė apžiūrinėti šaknis, pagavusias Rugilę. Dešinė koja buvo taip tvirtai įsprausta, kad net pajudinti negalėjo.
- Aš pašauksiu Dainę. Tegul ji pabus su tavimi valandėlę,
o aš eisiu įrankių atsinešti. Reikia perpjauti šaknį ir tada koją
ištrauksi.
- Mano kišenėje yra peiliukas, - tarė Rugilė. - Gal galėtum apdrožti šaknį? Aš mėginau abi šaknis kiek praskleisti
rankomis, bet sėdžiu nepatogiai, negalėjau gerai pasiekti.
- Nemanau, kad žinai, ką su peiliuku daryti, - nusijuokė
berniukas.
- Tu daug ko apie mane nežinai, - rimtai atsakė ji.
- Duok žibintuvėlį, įsmeigsiu į žemę, nereikės laikyti. Galėsime abu pamėginti praskleisti šaknis. Aš tik šiaip paklausiau apie peiliuką. Nesupyk.
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- Vyteni...
- O ką?
- Kieno tos akys?
Mergaitės balsas staiga ėmė virpėti.
Vytenis pakėlė galvą. Beveik prieš nosį švietė du geltoni,
apvalūs taškai. Jis ištiesė abi rankas į viršų ir garsiai pliaukštelėjo delnais. Akys dingo taip staiga ir tyliai, kaip buvo atsiradusios.
- Pelėda. Atskrido pasižiūrėti, ką mes čia veikiame.
- Tu tiek daug žinai, - tyliai sušnabždėjo Rugilė.
- Daug laiko praleidžiu gamtoje, tai šis tas vis lieka atmintyje, - šyptelėjo berniukas. - Griebk rankomis už šitos
šaknies, o ąš imsiu iš visos jėgos. Dabar vienas, du, trys!
- Pajudėjo! - sušuko Rugilė. - Šaknys pajudėjo. Mėginkime dar kartą.
Iš kokio trečio ar ketvirto karto pavyko praplėsti šaknis
tiek, kad mergaitė galėjo ištraukti koją.
- Aš turbūt padarysiu tai, ko niekad gyvenime nebuvau
dariusi, - pasakė nudžiugusi. - Aš turbūt tave pabučiuosiu!
- Ką tu čia dabar? - suriko jis, pašokdamas atbulas ir vos
neparvirto. - Nekrėsk juokų!
Tikrai būtų pabėgęs ir užsikoręs į daubos viršų, bet prisivertė susilaikyti. Kaip galėjo ją čia vieną palikti? Ką pasakys
seseriai, kai sutiks pamiškėje?
- Daine, Daine! - ėmė garsiai šaukti, atsistojęs mojuodamas žibintuvėliu. - Čia mes, dauboje!
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Netrukus į šauksmą atsiliepė sesers balsas, aukštai aukštai,
virš jų galvų pasitiko mojavimas.
- Nelipk, nupulsi nuo kranto, - perspėjo jis. - Aš pats vos
sprando nenusisukau.
- Ar Rugilei nieko neatsitiko?
- Ją medis buvo pasigavęs, bet jau išlaisvinom.
- Aš manau, kad galėsiu paeiti, - tarė Rugilė, mėgindama
atsistoti. - Ar galiu remtis į tave? Jeigu nenori, tai surask man
kokią tvirtą lazdą.
- Remkis, kiek tik nori, - nuoširdžiai atsakė Vytenis. Pamažu, pamažu ir užsirangysime į viršų.
- Kaip aš galiu padėti? - klausinėjo Dainė trypdama ant
daubos krašto.
- Geriausiai būtų, kad šviestum savo žibintuvėliu. Matysime, kur lipti, - atsakė Rugilė.
* * *

Kai pagaliau visi trys pasiekė namelį, buvo purvini ir pavargę. Rugilės blauzda pamėlynavo ir sutino. Reikėjo dėti vėsius kompresus ir iškelti tą koją ant pagalvėlės.
- Iki ryto nė žymės neliks, Rugilėle, - ramino ją Rimvydienė, tupinėdama aplinkui.
- J a u diena man buvo tikrai nelaiminga, - skundėsi Rugilė, gerdama pieną. - Iš ryto buvau išberta, o dabar vos kojos
nepraradau.
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- Matytumėt, kokia ji drąsi, - pasakojo Vytenis. - Kita
mergaitė būtų numirusi iš baimės viena naktį miške, įkliuvusi į šaknis, negalinti net pagalbos prisišaukti. Rugilė sau
sėdi, ir gana...
- Aš nebūčiau bijojusi, - atšovė Dainė, nors buvo smagu,
kad Vytenis pagaliau pagyrė jos draugę.
- Gerai, kad nematei manęs pradžioj, - jau nusijuokė
Rugilė. - Šaukiau, kol kvapo pritrūkau. Verkiau, iki ašaros
išsibaigė. Tada pasijutau taip pavargusi, viskas atrodė nebesvarbu. Laimė, kad uodai manęs neaptiko, būtų papjovę...
- Šį vakarą uodų nėra, mama, - tarė Dainė. - Ar tu pastebėjai? Mes nutarėme, kad pūkai jiems skraidyti trukdo.
- Kalbant apie pūkus, - nusišypsojo motina, - tai jūs visi
atrodote kaip jauni paukščiukai - tokie pūkuoti. Pilnos galvos pūkų, drabužiai apkibę, tik pasižiūrėkite į save.
- Žiūrėkit, jie nevienodo dydžio, - pasakė Vytenis, krapštydamas pūkų burbuliukus nuo savęs.
- Gerai sakai, - pritarė sesuo. - Va, šitie turbūt kokio pusės colio, o kiti daug mažesni. Kažin, ar jie auga?
Patys mažiausieji buvo kaip smeigelės galvutės, vos įžiūrimi, bet it jie turėjo tą pačią tobulą formą ir lengvumą.
- Dvynukių pavadinimas jiems netinka, - pastebėjo Rugilė. - Kiekviena snaigė vis kitokia. Vargiai ir didžiausioje
pūgoje rastume dvi vienodas. Čia visi pūkai panašūs. Didesnių ar mažesnių forma nesiskiria vieno nuo kito.
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- Bet čia yra angelų sniegas, - nusijuokė Dainė, - dėl to ir
kitoks. Man tas pavadinimas patinka. Gaila, kad iki rytojaus
jo niekas nebeprisimins.
- O man gaila, kad čia neturime mikroskopo. Sutraukyčiau tuos pūkelius po dalelytę ir matyčiau, ar čia sėklos, ar
voratinkliai, ar kas kitas, - pastebėjo Vytenis.
- Reikėjo prasyti tėčio, kad atvežtų.
- Kas šiandien, antradienis? Iki penktadienio nė pūkelio
nebus likę!
- Galėtum pasilikti kelis kokioj dėžutėje, - patarė mama. Kai rytoj tėtis paskambins, paprašysi mikroskopo.
Dainė staiga tyliai aiktelėjo.
- Kas? Kas atsitiko? - paklausė brolis.
- Jie nėra vienodi, - susijaudinusi ir nustebusi pasakė. Štai, žiūrėk į šituos.
Ant delno ji laikė tris didžiuosius pūkus. Nuo kitų jie skyrėsi tuo, kad iš vieno šono buvo išlindę du plonyčiai, spindintys plaukeliai, lyg kokie stiebeliai ar šaknelės.
- Prie tų stiebeliukų tikriausiai buvo prikabinta sėkla, pareiškė Rugilė. - Kiti, tie mažesni, nesubrendę. Be sėklelių
jie nuplėšti nuo augalo ir paleisti į padanges. Tik kažin kokių
čia augalų sėklos, kur jie auga? Turėtų būti didžiausi plotai
tokios augmenijos, nes sėklų nepaprastai daug.
- Iš kur jie atskrido, kaip manai? Čia tokių augalų tikrai
nėra.
- Kas žino, vaikai? Gal iš kitos pasaulio pusės, gal tūkstančius mylių skrido.
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- Ar taip toli nuskristų? - stebėjosi Rugilė.
-Jeigu sąlygos geros ir oro srovės palankios, — atsakė Rimvydienė nusižiovaudama. - Audros ir viesulai prirenka įvairiausių, keisčiausių daiktų nuo žemės ir iškelia į padanges.
Mano mama pasakodavo, kad kartą, kai ji pati buvo maža,
varlytėmis lijo. Tikromis, gyvomis varlytėmis, kurios nukritusios ėmė visur šokinėt. Aš vis netikėjau, manydama, kad
po gero lietaus šiaip sau, natūraliu būdu, atsirado ant žemės
naujų varlyčių. Ėsu girdėjusi ir daugiau apie keistus kritulius:
spalvotą sniegą, žuvis, krintančias iš debesų. Aš turiu tokią
knygą apie neįprastus gamtos reiškinius. Ten dar nepaprastesnių dalykų prirašyta.
- Jeigu vėjo sūkurys gali žuvis iš ežero pasemti ir išberti
už keliasdešimt mylių, tai kas jam pūkai? - nusijuokė Vytenis. - Kai kitą laidą tos knygos leis, galės aprašyti ir mūsų
angelų sniegą. Tik kam čia spėlioti. Rytoj sužinosime tiesą
per rytines žinias. Man tai jau gana šios dienos nuotykių.
Einu gulti.
- Ąr galėsi paeiti? - susirūpino Dainė, nes Rugilė vis sėdėjo nejudėdama, skaudama koją ant kėdelės ištiesusi.
- Nueisiu. Ačiū, Vyteni, - kiek nedrąsiai pasakė, nepasukdama galvos į jo pusę. - Jeigu ne tu, per naktį būčiau likusi
girioje sėdėti.
- Jeigu ne aš, tai Dainė arba mama būtų tave radusios.
Aš tik pirmas nuo daubos kranto nusiritau. Nemanyk, kad
būtume palikę ir neieškoję.
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- Aš turiu tuos pūkus iš virtuvės iššluoti. Marš visi gulti.
Gana bus tų šnektų ir rūpestėlių. Kitaip rytoj valgysit kiaušinienę su pūkais, ne su spirgučiais. Labanaktis, vaikai!
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ur dingo vasara?

Dainė negalėjo užmigti. Dienos įvykiai vis sukosi ir sukosi
mintyse. Tačiau visi jie apdengti minkštais, baltais, blizgančiais pūkais. Buvo tik smagu, kad Vytenis ėmė kitaip galvoti
apie Rugilę, pagyrė jęs drąsumą, visiems girdint.
- Kažin kas būtų atsitikę, jeigu ji ten tikrai būtų turėjusi sėdėt iki ryto? Gal pūkai būtų užkloję, kad niekas niekuomet neatrastų... Angelų sniegas! Tos dvynukės vis ką nors sugalvoja.
Ji atsargiai išlipo iš lovos, kad nesugirgždėtų. Kitame pasienyje ramiai miegojo Rugilė. Nuotykiai ir baimė nepakenkė jos miegui - kvėpavo lygiai ir lengvai. Dainė nusišypsojo
ir basomis kojomis nušlepseno prie lango. Lauke buvo tikrai
tamsu, nei mėnulio, nei žvaigždžių nematyti. Tačiau po minutėlės, kai akys kiek apsiprato su tamsa, ji jau galėjo regėti
kiemą, medžius, senąjį automobilį, pastatytą prie sandėliuko
ir net daržą. Iš tikrųjų ji galėjo matyti daržovių eilutes ir net
augalų formas. Čia, iš antrojo aukšto lango, ji būtų galėjusi
pasakyti, kokios daržovės kurioje vietoje augo!
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Dainė papurtė galvą nustebusi. Kaip tai gali būti? Net
mėnesienoj taip aiškiai matyti negalėdavo, o dabar? Staiga ji
užsidengė burną, kad garsiai nešūktelėtų. Širdis ėmė smarkiai
plakti, kakta ir delnai išrasojo.
- O Viešpatie, - sušnabždėjo. - O Viešpatie.
Baltieji pūkai švietė! Ne tie, kurie dar kabojo ir suposi
ore, bet tie, kurie jau nusileidę ant žemės, ant augalų. Jie
skleidė melsvą, fosforinę švieselę, panašiai, kaip supuvusios
drebulės mediena, kurią kartą miške rado mama ir parnešė
jiems parodyti. Tik toji švieselė buvo daugiau žalsva, o pūkų
- į mėlynumą, į violetinį atspalvį linkusi. Ten, kur buvo susirinkęs storesnis sluoksnis, šviesa atrodė ryškesnė, o kitur blankesnė.
Dainė stovėjo išplėtusi akis, bijodama net garsiau kvėpuoti. Tačiau pirmoji baimė greitai praėjo, nes vaizdas buvo toks
keistas, toks nuostabus, tarytum ji būtų netikėtai perkelta į
žavingą burtų pasaulį.
- Angelų sniegas, padangių svečias, - rikiavosi žodžiai
galvoje. Reikėjo susirasti popieriaus ir pieštuką, nes iki ryto
įspūdžiai galėjo išgaruoti, nebus įmanoma juos sugaudyti ir
užrašyti.
Angelų sniegas, padangių svečias:
Baltas ir lengvas,
Spindintis, netirpstantis...
Angelų sniegas krinta slapčia, -
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Klosto paukštelį lizde
Spindinčia, balta skraiste;
Žėri per naktį melsva sviesa,
Tyli ir laukia žemė visa...
Nuostabų sniegą debesys krečia,
Angelų sniegą, padangių svečią.
Ji žinojo, kad eilėraštis prastas. Buvo svarbu užrašyti nuotaiką ir jausmą, kuris taip stipriai supurtė, žiūrint pro langą į
keistąjį reginį. Dainei vis trūko žodžių. Nors ji lietuviškai kalbėjo gana gerai, vis tiek laisvai išreikšti savo minčių nemokėjo.
Žinoma, angliškai gal ji būtų galėjusi parašyti daug geresnį eilėraštį. Tačiau buvo nusprendusi eilėraščius rašyti tik lietuviškai.
Taip atsitiko pernai, kai visai netikėtai laimėjo tarpmokyklinį
šeštadieninių lituanistinių mokyklų eilėraščio konkursą.
r Tu turi talentą, Daine, - pasakė tada mokytoja. - Nenumesk jo į kampą ir nepradėk rašyti angliškai. Žinau, kad
lietuviškai sunkiau, bet tai kas? Dalykai, kurie per lengvai
pavyksta, yra nevertinami. Geriau būti didele varle mažoje
baloje. Tavo mažoji bala yra lietuviškoji bendruomenė.
Mokytoja taip kalbėjo visiems laimėtojams, bet Dainei
tie žodžiai paliko didelį įspūdį. Ji tada buvo dar tik dvylikos
metų. Niekam, niekam - nė mamai, nė Rugilei, nė broliui niekuomet to nepasakė, bet nuo to laiko stengėsi eilėraščius
rašyti lietuviškai.
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Dabar akys nejučiomis merkėsi. Galva ėmė darytis tarytum prikimšta tų spingsinčių pūkų. Daugiau įspūdžių į ją
nebetilpo. Dainė krito į savo lovą ir bemat užmigo.
* * *

Vytenis vėl nubudo ankščiau už kitus. Kambaryje jau
buvo šviesu, nes rytinis langas visuomet pirmas pasitikdavo
patekančią saulę. Visur buvo labai tylu: nečiulbėjo paukščiai,
nelojo kaimo šunys.
- Turi būti dar labai anksti, - švystelėjo mintis. - Kažin,
ar pūkai jau nebekrenta?
Net nepažvelgęs laukan, Vytenis įšoko į kelnes, pabraukė
ranka šviesius plaukus ir nuskubėjo laiptais žemyn. Jam patiko ankstyvas rytas, pilnas mieguistos šilumos ir ramybės.
Gėra dar buvo ir dėl to, kad ryto ramybe jis dažniausiai galėjo džiaugtis be visos šeimos bruzdėjimo.
Atidaręs namelio duris ir pasiruošęs sprukti į lauką, jis
sustojo taip netikėtai ant slenksčio, kad vos neparvirto ant
nosies. Iš nustebimo nepajėgė net sušukti. Kažkas per naktį
pakeitė visą aplinką. Saldžiai miegantį, perkėlė jį į nežinomą
planetą ir paliko.
Pakėlęs ranką, patrynė akis, kad galėtų visai nuvaikyti
miego liekanas. Gal tai tik sapnas? Turbūt ir susapnuoti negalėtų to, ką jis pamatė anapus slenksčio.
Vakar čia buvo žalia, žydėjo liepos ir baltųjų dobiliukų
galvutės linko nuo bičių svorio. Kieme žolė buvo kiek per
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ilga ir šiandien arba rytoj būtų ją nupjovęs. Tačiau šiandien
žolės nebebuvo. Nebeliko žalios vasaros. Visas kiemas buvo
apdengtas bent pusmetriniu baltų pūkų sluoksniu. Automobilis buvo virtęs tik apvaliu, baltu kauburiu, medžių šakos
nejudėjo, o visi lapai buvo apkibę minkštais pūkų kuokštais.
Daržo nebuvo. Keliukas dingęs, garažėlis stovėjo susitraukęs
po stora pūkine kepure. Baltavo pjeva, lygi, blizganti, minkšta ir vienoda. Net aukščiausių smilgų viršūnės nebuvo išsikišusios iš lygaus baltumo.
Miško ruožas taip pat buvo baltas, kiek jį galėjo įžiūrėti.
Pūkai krito kaip kritę: neskubėdami, lėtai, vienodai ir lengvai.
Vytenis iš karto bijojo žengti pro duris: vos tik dės koją,
tuoj nuskęs tame angelų sniege. Tada sniegas užsivers virš galvos, uždusins, užspaus.
Atsargiai pamėgino koja stumtelėti pirmąjį sluoksnį nuo
laiptelio. Pūkai, kaip ir vakar, tarsi vengė palietimo. Juos nustumti į šalį buvo lengva. Staiga kažkas krito nuo stogo prie
pat kojų. Leptelėjo sunkiai kaip akmuo į pūkus, kurie pakilo
lyg dulkių debesėlis ir vėl pamažu, tingiai sėdo žemyn. Vytenis pasilenkė ir, įkišęs ranką į spindintį žemės uždangalą,
užgriebė kietą, šiltą pavidalą. Iškėlęs į paviršių ir nukratęs
pūkus, atrado laukinį balandį. Jis buvo pritroškęs, pūkų prikimštu snapeliu ir išsprogusiomis iš siaubo akimis.
- Vargšeli tu, - sušnabždėjo berniukas, pasipurtydamas.
Virpančiais iš susijaudinimo pirštais, ėmė skubiai valyti
paukštelį, pūsti savo kvapą. Pagaliau nusinešė į virtuvę ir api-
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pylė šaltu vandeniu. Balandis ėmė atsigauti, bet net nemanė
skristi iš rankų. Jis nerodė jokios baimės, tik suglaudė sparnus ir nejudėjo.
- Gerai, tu gali čia pabūti. Niekas tau nieko nedarys, tyliai kalbėjo Vytenis, patupdydamas netikėtą svečią ant kėdės atramos. Tuo pačiu metu jį nusmelkė baisi mintis: kažin
kaip su kitais paukščiais ir mažais žvėreliais, aplipusiais tais
pūkais, nerandančiais maisto ir vandens. Kas atsitiks su augalais, daržais, javais laukuose? Viskas nuvys, užtrokš, numirs...
Kad nors vėjas pūstelėtų, išsklaidytų tą pavojingą debesį, o
dabar taip ramu, nė mažiausio dvelkimo.
Jis negalėjo ilgiau pakęsti tos vienišos baimės, kada visi
kiti ramiai miegojo. Miegoti dabar buvo ne laikas. Reikėjo
ką nors daryti, kaip nors apsisaugoti, kad ir jų neištiktų toks
pat likimas, kaip laukinį balandį. Kas žino, kaip ilgai dar tie
pūkai kris, kaip giliai prisnigs angelų sniego.
— Mama, mama! — sušuko, įbėgęs į jos kambarį. - Mama,
pabusk.
Motina vėl miegojo savo darbo kambaryje ant sofutės.
Matyt, ji dar ilgai dirbo vakare, tada užmigo čia pat, megzta
antklode užsiklojusi.
Jos akys tuoj prasivėrė ir žybtelėjo nerimu,
- Kas atsitiko?
— Mama, tik pažiūrėk pro langą, kas lauke darosi!
Ji be žodžio pakilo nuo sofos ir basa išėjo į lauką. Vytenis visuomet didžiavosi savo motina. Ji žinojo daug įdomių
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dalykų. Ji nieko nebijojo, nieku nesišlykštėjo, bet priimdavo
kiekvieną dieną, kaip dangaus siunčiamą stebuklą. Ir dabar,
stovėdama prieš tokį nepaprastą reginį, ji nesudrebėjo, nesušuko, neparodė jokios baimės.
- Čia jau rimtas reikalas, sūnau, - tyliai pasakė.
- Ką darysime?
- Dar nežinau. Einu pirma apsirengti.
- Tai jau ne angelų, o velnių sniegas! - karštai sušuko Vytenis. - Pačiam vasaros viduryje...
- Nežinau, - pakartojo motina. - Man kartą močiutė pasakojo, kad Lietuvoj snigo jau birželio pabaigoje. Kad drėbė,
tai drėbė, iki visur liko tik balta. Žmonės baisiai išsigando.
Sniegas uždengė pasėlius - jau rugiai buvo išplaukę, su varpomis - užklojo daržus ganyklas. Žinoma, ten buvo paprastas, šaltas sniegas.
- Ką jie darė?
- Vieni ėmė sniegą krėsti nuo rugių, nuo medžių, kiti
meldėsi, verkė. Pagaliau pakilo saulė ir visas sniegas bematant nutirpo, niekam nepakenkęs. Tie, kurie sniegą daužė
nuo javi^, nulaužė ir stiebeliu, sugadino varpas. O tie, kurie
nieko nedarė, turėjo sveikus rugius ir kviečius. Tai matai...
- Šis sniegas nesutirps, mama.
- Mes nieko nežinome. Gal ir iš jo būtų galima pastatyti
sniego senį. Įsivaizduok tik: baltas, spindintis sniego senis po
žydinčiomis liepomis!
Vytenis nenoromis nusišypsojo. Baimė buvo dingusi. Kas
bus tas, bet ne jiems vieniems. Gal viskas dar gerai baigsis.
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Nereikia tuoj nusiminti. Jis nuėjo į virtuvę ir užkaitė vandens
arbatai. Šaldytuvas ir spintelės buvo pilni maisto. Gerai, kad
vakar nusipirko visai savaitei. Jeigu reikės, bus galima pasitaupyti. Užteks ilgiau.
Kažin kaip reaguos Rugilė? - pagalvojo. Vakar ji visai protingai elgėsi. Miške viena tamsoje neverkė, nesidraskė. Kvailai tik dėl ketinimo pabučiuoti... Jis net išraudo prisiminęs.
Žinoma, mergaitė iš džiaugsmo, kad atrado ir koja išlaisvino,
gal net nežinojo, ką sakanti. Taip pasitaiko. Reikia pamiršti ir
daugiau niekuomet apie tai negalvoti. Vis dėlto buvo beveik
malonu. Kaip kokiame kino filme, kai drąsuolis išvaduoja
mergaitę iš tikros pražūties, o ta tuoj rankas ant kaklo... Vytenis net susigėdo savo minčių. Čia ne kino filmas, o Rugilė
tikrai panaši į jo heroję. Tuo tarpu ėmė švilpti virdulys ir sugrąžino jį į dabartį.
- Vyti, ateik pasiklausyti žinių, - pašaukė Dainė iš kito
kambario. Taip tik ji viena kartais jį pavadindavo. Tas žodis
dabar skambėjo šiltai ir maloniai, tad brolis neiškentė nenusišypsojęs.
- Mieste panika. Dauguma žmonių šį rytą nevažiavo į
darbus, nes keliai nepravažiuojami. Iš tikrųjų automobiliai
dabar yra visai nieko verti, nes varikliai tuoj užsikiša, kaista
ir genda. Žmonės apgulę maisto parduotuves. Visi bijo, kad
pristigs maisto. Mokslininkai dar vis nežino, iš kur pūkai atsirado, kas jie tokie. Tiesiog sunku įsivaizduoti, kiek jų reikia,
kad uždengtų visą žemės paviršių bent trijų šimtų mylių kva-
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dratiniame plote dviejų - trijų pėdų gyliu. Kai kuriose vietose to angelų sniego pusnynai dar gilesni. Visa gamta sustingusi, niekas nejuda. Ūkininkai uždarė galvijus ir naminius
paukščius, bet ar ilgai užteks pašaro? Visi augalai ir pasėliai
uždengti, iššus karštuose vasaros saulės spinduliuose.
- Jis sakė „angelų sniegas", — neiškentė Liepa. - Matot,
pūkus tebevadina mūsų sugalvotu pavadinimu.
Niekas neatsiliepė, nes baisios žinios labai pribloškė. Ekrane pasikeitė žinių pranešėjai. Prasidėjo vietinių žinių metas,
nors ir jos sukosi tik apie keistuosius pūkus.
- Geriausi Amerikos ir kitų kraštų mokslininkai neranda atsakymo, - kalbėjo vedėjas. Jis atrodė pavargęs ir susirūpinęs. - Neturėdami geresnio pavadinimo, pūkus visi ėmė
vadinti angelų sniegu. Šiuo vardu dabar jie žinomi visame
pasaulyje. Mums savotiškai smagu, kad vardą „angelų sniegas" pavartojome savo programoje vakar vakare. Jį sugalvojo dvi penkiametės šviesiaplaukės mergaitės - Liepa ir Lina
Rimvydaitės, kurios su mama ir kitais šeimos nariais vasaroja
netoli mūsų miesto. Jeigu jos šį rytą mus girdi, kviečiame
paskambinti į stotį.
- Ar galim? Ar galim paskambinti? - negalėjo nusėdėti
dvynukės.
- Pažiūrėsim, - ramiai tarė motina.
L

- Juk girdėjot, jis kvietė paskambinti. Ar jau dabar galim?
- Skambinkit. Ne, tegul Dainė paskambina, o judvi galėsit vėliau pakalbėti, jeigu jis dar vis norės tai daryti.
63
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- Ką aš turiu sakyti? - drovėjosi Dainė, bet buvo patenkinta mamos pasiūlymu.
- Sakyk, kad tu mūsų sesuo, - mokė Liepa.
- Sakyk, kad mes norime su juo pasikalbėti, — pridūrė
Lina.
Dainė paskambino, pasisakė savo pavardę atsiliepusiai
merginai ir trumpai paaiškino, kodėl skambina. Kiti tuo tarpu nenuleido akių nuo ekrano. Netrukus pranešėjas pakėlė
telefoną prieš save ant stalo.
- Malonu, malonu, - nuskambėjo jo balsas į Dainės ausį
ir kairtu per televiziją.
- Aš Dainė, Liepos ir Linos sesuo. Man trylika metų, - ji
atsakinėjo į klausimus. - Taip, taip mes esame užsnigti tuo
angelų sniegu. Ar pastebėjote, kad jie naktį šviečia?
- Šviečia? - nusistebėjo pranešėjas.
- Kaip supuvusio medžio gabaliukai, tokia fosforine šviesa, tik daugiau melsva, ne žalsva, - rimtai aiškino Dainė, pasijutusi labai svarbi.
- Kaip tu manai, Daine, kas tai yra? - vėl klausė vyras su
nedidele šypsena pavargusiose akyse.
- Aš maniau, kad tai sėklų parašiutai, Kai kurie jų, tie didesnieji, turi du ilgesnius siūlelius, panašiai, kaip pienių pūkai.
Tik šitie jau sėklas pametę. Tie mažiukai, matyt, buvo nuplėšti
nuo augalų per anksti, todėl sėklos pasiliko augalo sėklinėje.
- Tai, gerbiamieji žiūrovai, yra nemažiau geras šio keisto gamtos reiškinio paaiškinimas, kaip ir visų mokslininkų
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nuomones, kuriomis jie su mumis dar kol kas nėra pasidalinę. Dėkui, Daine. Pasveikink savo mielas sesutes. Tuo tarpu
nebeturime daugiau laiko su jomis kalbėtis.
Telefono ragelyje pasigirdo trumpi signalai. Dainė sėdėjo
lyg apmirusi, vis dar netikėdama tuo, kas įvyko. Dvynukės
buvo piktos.
- Jeigu nebūtum taip ilgai plepėjusi, jis būtų su mumis
pasikalbėjęs, - rūgojo Lina.
- Jis norėjo su mumis kalbėti, pats sakė, o tu visą laiką
išnaudojai. Dainė savanaudė. Dainė kriu-kriu-kriu, - murmėjo Liepa, patempusi lūpą.
Mama stengėsi klausytis žinių ir tik nekantriai pakratė
galvą. Vytenis nutarė padėtį gelbėti.
- Lina, Liepa, nueikit į virtuvę. Ten tupi laukinis balandis
ir laukia pusryčių. Jis tikriausiai labai alkanas. Tik būkit tylios ir švelnios. Jis vis dar labai išsigandęs.
Dvynukės tuoj pamiršo nepasitenkinimą Daine ir pirštų
galais nustypčiojo į virtuvę.
- Kas atsitiko su visais kitais paukščiais? - vos girdimai
paklausė Rugilė, bet niekas jai neatsakė. Iš televizijos vis aidėjo bejausmis, vienodas žinių vedėjo balsas ir buvo rodomi
įvairūs vaizdai. Pūkai tebekrito.
- Mokslininkams pavyko nustatyti, kad jie nekrinta iš
debesų, kaip iki šiol manyta. Jie skrenda horizontaliai, tik
paskui nukrenta. Pasirodo, kad Mičiganas, Indijana ir Ilinojus nėra vienintelės vietovės, kuriose pasirodė paslaptingasis
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angelų sniegas. Pastebėta, kad jis jau išplito Europoje ir net
tolimojoje Australijoje. Galimas dalykas, kad jo atsiras ir kitose pasaulio ar Amerikos vietose. Jeigu jis tokiu greičiu skris
ir plėsis, pasauliui gresia baisus pavojus, didesnis ir už atominį karą. Didžiųjų valstybių vadai jau susirinko pasitarei
ir bus imtasi visų priemonių, šiam pavojui sustabdyti. Jeigu
atsirastų šeimų, kurios jaučia maisto, vaistų ar kitokius trūkumus, prašome skambinti šiais numeriais ir bus stengiamasi
suteikti pagalbą.
Suskambėjęs telefonas visus išgąsdino. Pirmoji atsipeikėjo
motina ir priėjo prie aparato.
- Kol kas dar laikomės, - pasakė po pasisveikinimo. - Atrodo, kad telefonas ir televizija yra vieninteliai mūsų ryšiai su
pasauliu. Ne, automobilio dar nemėginome. Kur nuvažiuosi,
kad keliai „užsnigti"? Mėginsime kiek pražarstyti tuos pūkus
bent nuo daržo ir tako. Žinoma, bus maža naudos, nes vis
dar krinta. O kaip pas jus?
Ji valandėlę klausėsi ir tik lingavo galva, nors kalbantysis
negalėjo to matyti.
- Dvynukės labai didžiuojasi, kad jų sugalvotas vardas
taip prigijo. Paskambink Rugilės tėvams ir pasakyk, kad nesirūpintų. Mes išsilaikysime. Vis kas nors ką nors sugalvos ir
viskas pasibaigs laimingai.
Ji atsisveikino ir pakabino ragelį. Kurį laiką sėdėjo tylėdama.
- Tėvelis? - paklausė Vytenis.
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Motina tik palingavo galva.
- Jis rūpinasi. Pas juos mieste tik kokie trys coliai angelų
sniego. Gatves mėgina nuvalyti didžiaisiais sniego valytuvais,
bet žmonės taip pat neramiai jaučiasi: perka maistą, kaupia
atsargas, nors trūkumų dar nėra. Penktadienį turbūt neatvažiuos. Nebent kas pasikeistų.
- As einu kasti. Jeigu jau sniegas, nors ir angelų, tai ir
nukasti galima, - tvirtai pasakė berniukas, nes kambaryje pakibo tokia slogi tyla, toks sunkumas, kad reikėjo skubiai ką
nors veikti.
- Mes tau padėsime, - tuoj pritarė Dainė, patraukdama
Rugilę už rankos. - Aš manau, kad šluotos ir grėbliai geriau
pūkus išsklaidys, negu kastuvas.
- Ir mes eisime laukan, - apsidžiaugė Liepa su Lina. Angelų sniegas kaip suplėšytos pagalvės: galima šokinėti ir
mėtytis lyg plunksnomis.
Motina nesipriešino.
- Bet nereikia šiltai apsivilkti, nes šis sniegas nešaltas.
Kai apsiginklavę šluotomis, grėbliais ir kastuvais visi išžygiavo į kiemą, juos pasitiko kita staigmena. Mažiausias pūstelėjimas nesė pūkus į šalis, o ant žemės pasirodė beveik nepajudinami. Iš tikrųjų mėginimas perjuos bristi, buvo tarytum
klampoti per tirštą košę: koja žemyn lindo gana lengvai, bet
ištraukti jau reikėjo nemažai pastangų. Nukritę pūkai atrodė pasikeitę. Jie buvo tamsesni, tvirtesni ir visi turėjo tuos
du siūlelius, nukreiptus žemyn/Keisčiausia, kad visi siūleliai
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kyšojo apatinėje pūkų pusėje ir visi krypo į žemę. Viršutinių siūleliai buvo labai ilgi, o tų, kurie apačioje, trumpesni.
Vaikai visa tai tuojau apžiūrėjo ir susigrūdo apie motiną, lyg
ieškodami paaiškinimo.
- Čia kažkas ne taip, - sumurmėjo ji lyg pati sau. - Tokiam sniegui jokie gamtos dėsniai nė motais. Pradėkime viską iš pradžios. Vakar ryte, o gal jau dieną prieš tai, pradėjo
skraidyti maži pūkeliai. Pirmoji mintis, kai pagaliau juos pastebėjome, kad tai sėklos, pavyzdžiui, drebulių ar pienių.
- Tą nuomonę galime išmesti pro langą, - tarė Vytenis. Jeigu čia sėklos, tai visai nepažįstamų augalų.
- Nemanyk, kad jau taip visus augalus pažįsti, - pertraukė
Rugilė. - Kodėl būtinai tie pūkai iš toli? Gal tik iš kitos pusės
ežero, iš kitos pusės miško?
Rimvydienė nekreipė dėmesio į Rugilės priekaištus, bet
susikaupė ties ta pačia tema.
- Aš abejoju, kad tai sėklos. Iš tikrųjų mokslininkai ant
pečių ne kopūstų galvas turi. Visi tie biologai, kurie apgulę
mikroskopus, juk pažįsta sėklų pūkus, net ir tada, kai jie jau
be sėklų. Sėklos ne tik iš anapus ežero, bet ir iš anapus Žemės
rutulio jiems žinomos.
- O jeigu čia vabzdžių darbas, - tęsė pokalbį Dainė. Sakykim, kokių vorų ar šilkverpių, ar dar kitokių? Daug yra
vabzdžių, kurie verpia namelius savo lėliukėms. Aš vis prisimenu tuos žiogus Dakotoje ir skėrius, ir dar kitokias vabzdžių epidemijas.
J
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- Gali ir visai nauja rūšis vabzdžių atsirasti, - pagavo mintį Rugilė. Ji taip norėjo pasirodyti. - Nuo atominių elektros
jėgainių ir visokių pavojingų bandymų sklinda nuodingi
spinduliai, paveikia jau žinomą vabzdžių rūšį ir išsigimsta
kokie neregėti, negirdėti sutvėrimai...
- O paskui nusprendžia užkariauti pasaulį, - užbaigė berniukas ir skaniai nusijuokė, net Rugilė užraudo. - Tu, Rugile,
per daug mokslinės fantastikos filmų matei. Čia, mergaite,
ne filmas, o tikrovė.
- Mes čia pilstom iš tuščio į kiaurą, ir tiek, - šyptelėjo
Rimvydienė. - Jeigu tai žinomų ar nežinomų vabzdžių darbas, entomologai, be abejo, jau žinotų. Man atrodo, kad susidūrėme su nežinomu dalyku. Gerai, kad kalbame ir savo
nuomones išreiškiame. Nuo žodžių, nors jie ir nėra teisingi
bei pavojaus nesumažina, pasidaro ramiau.
- Mama, man nepatinka šis angelų sniegas, - suriko Liepa, sunkiai klampodama per kiemą.
- Vaikeli, kam jis patinka?
- Man skauda kojas, - skundėsi ji. - Aš noriu į vidų. Sniegas duria kaip kaktusai.
- Kur Lina? - apsidairė motina, pakeldama Liepą ant
rankų.\
Jos blauzdos ir pėdos buvo nubertos smulkiais, raudonais
taškeliais, tarytum subadytos plonytėmis adatėlėmis ar spygliukais.
- Visi tuoj apsiaukit batus, - griežtai įsakė motina, - ir
apsirenkite ilgas, storas kelnes. Be reikalo rankomis nelieskite
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nukritusių pūkų. Tie, kurie dar skrenda, yra visai kitokie. Tie
neduria. Daine, nešk Liepą į vidų ir nuplauk jos kojas. Man
atrodo, kad vienas visą laiką turime sėdėti prie televizijos ir
klausytis pranešimų. Pirmoji tegul eina Rugilė. Vyteni, skubiai suraskime Liną.
- Nebus sunku, - tarė jis, kai mergaitės nuėjo. - Turi būti
gilios pėdos, kur jos nueita. Liepa toli nuo Linos niekuomet
nenueina.
Jis pasuko daržo link, iš kur buvo atėjusi Liepa. Staiga nustebęs sustojo, iš karto negalėdamas net suprasti, kas negerai.
Veltui stengėsi prisiminti, ko trūksta, ir atsisuko į motiną, lyg
ieškodamas patarimo. Tačiau ji buvo pasukusi kelio link ir
kaip tik tuo pačiu metu pranyko už namelio kampo. Kiemas
atrodė baltutėlis, lygus, vienur kitur paženklintas apvaliais
kauburiukais ir kupstais. Nors saulės nebuvo matyti, kažkokia
įkyri, aštri šviesa beveik vertė prisimerkti. Buvo nepaprastai
karšta ir tvanku, bet Vytenį staiga nukrėtė šaltas šiurpulys.
- Pėdų nėra! - garsiai suriko jis. - Niekur nematyti
pėdų.
Nenuostabu, kad taip keistai visas atrodė. Prie durų jie
buvo ilgokai sustoję kartu ir tikrai ištrypę nemažą plotą. Lina
su Liepa nuklampojo per kiemą. Dabar jis ir mama turėjo
palikti gilias, ryškias pėdas, o kiemas vėl buvo lygus, lyg nepaliestas. Pėdsakai sniege, minkštoje žemėje ar smėlyje buvo
toks natūralus reiškinys, kad jų paslaptingas dingimas Vytenį
daugiau sukrėtė negu visi ligšioliniai įvykiai.
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Jis atsargiai ištraukė koją į viršų ir pastatė kitoje vietoje.
Tada atidžiai įsižiūrėjo į paliktą įdubimą. Duobutė buvo maždaug dviejų pėdų gylio ir gana plati, nes Vytenis avėjo storapadžiais, stipriais batais. Bežiūrint, nukritę pūkai tarsi sujudėjo, nors tas judesys buvo labai lėtas: greičiau suvokiamas, negu
pamatomas. Pamažu, pamažu jie skėtėsi, suplotieji vėl pūtėsi,
slinko iki užpildė pėdos įspaudimą. Po trumpos valandėlės
vieta išsilygino tarytum jokios kojos niekada nepaliesta.
- Lina, Linute! - riktelėjo iš visos gerklės, staigaus siaubo
pagautas. Mintyse švystelėjo laukinis balandis, beveik užtroškęs pūkuose. Jeigu Lina parvirto į tą angelų sniegą ir jis vėl
užsitraukė virš jos galvos? - Linute, kur tu?
- Ššššš... - visai netoli pasigirdo balsas.
- Lina!
Už nedidelio kauburiuko tupėjo Lina ir kažką susidomėjusi stebėjo.
- Kodėl neatsišaukei? - supyko brolis, griebdamas ją už
rankos. - Mes tavęs ieškome. Ką čia veiki? Ar nežinai, kad
pavojinga vienai klampinėti?
- JsTerėk! Nubaidei... - pro ašaras atsakė ji. - Aš žinau,
kur esu, tai kam ieškote? Liepa čia netoli.
- Liepa seniai kambaryje. Ar tau kojų neduria?
- Duria, - ramiai atsakė Lina, lyg būtų pats nereikšmingiausias dalykas pasaulyje. - Va, matai, kaip subadytos?
- Tai kodėl neini namo? - stebėjosi Vytenis, pakeldamas
ją ant rankų. Lina tvirtai apsikabino jo kaklą ir prisiglaudė. Ji
vos laikėsi nepravirkusi.
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- Tu radai balandį, o aš čia mačiau zuikutį. Tokį mažytį,
mažytį. Jis sniege, va ten. Gali dar matyti, kaip juda. Aš labai
zuikučio noriu, Vyteni.
Jis įsižiūrėjo į rodomą vietą. Tikrai, po pirmuoju pūkų
sluoksniu kažkas spurdėjo, lyg rausėsi.
- Ar galėtum dar kiek pastovėti ant žemės?
- Galiu, galiu. Tu pagauk man zuikytį. Jis tikrai numirs
tame baisiame sniege.
- Stovėk ir tylėk, pamėginsiu.
Jis atsargiai atsargiai pasislinko į priekį ir staiga grūdo ranką į baltąją masę, ten, kur kažkas sujudėjo. Į nuogą ranką susmigo daugybė adatėlių, tarytum elektros srovė ją nusmelkė.
Vytenis sukando dantis ir ėmė graibytis aplinkui, iki pirštais
tvirtai apgniaužė tą minkštą kamuoliuką ir išlupo į viršų.
- Zuikytis, mažytis, - švelniai tarė Lina ir, nepaisydama
badomų kojų, atskubėjo prie brolio. - Ar jis gyvas, Vyteni?
Ar gyvas?
- Gyvas, gyvas. Palauk truputį, apvalysiu ausytes ir snukutį, - sustabdė brolis, nes mergaitės rankos, net virpėdamos
iš susijaudinimo, tiesėsi į radinį. Kaip anksčiau laukinis balandis, taip ir kiškutis nerodė jokios baimės. Jis atrodė net
patenkintas, kai Vytenis braukė pūkus nuo ausyčių ir valė
pražiotą snukutį. Pagaliau atidavė zuikutį Linos globai, paėmė ją ant rankų ir nuskubėjo per kiemą namo.
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Motina kalbėjo telefonu. Rugilė rimtai spoksojo į televizijos
ekraną, bet Liepa su Daine puolė prie zuikiuko. Vytenis priėjo prie Rugilės.
- Kas naujo?
- Gero tai tikrai nėra. Pūkai jau užvertė didžiausius plotus
ir dar vis plinta. Mokslininkai vis nežino, kas jie, iš kur atsirado, kada sustos kritę. Žino, kad pūkai ne vabzdžių darbas,
ne sėklos...
- Tai vis šis tas, - šyptelėjo Vytenis, pažvelgęs į išblyškusį,
susirūpinusį Rugilės veidą. Kažkodėl pasidarė jos gaila ir dėl
to pridūrė. - Tu nebijok, viskas bus gerai. Pamatysi. Mokslininkais dabar reikia tik atrasti, kas tai yra. Paskui galės
lengvai juos sunaikinti.
- Žinai, kas baisiausia? - Rugilės akys buvo išsiplėtusios
iš siaubo. - Jau surasta, kur angelų sniegas tirščiausiai krinta.
Galima sakyti, iš kur jis pirmiausia prasidėjo. Spėk!
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- Nejaugi iš mūsų apylinkės?
- Atspėjai. Aš nežinau, kaip yra kitose pasaulio vietose.
Nieko apie tai šį rytą nesakė, bet Mičigano, Indijanos ir Ilinojaus angelų sniegas yra tirščiausias aplink mus. Tik pagalvok: esame lyg audros centre, todėl man taip baisu. Miestelyje, kur jūs vakar buvote, mokslininkai įsitaisė laboratorijas ir
dabar į ten renkasi iš visų kraštų, ne tik iš Amerikos.
- Įdomu, įdomu... Ar žinoma, kad pūkai labai pasikeitė
per tą laiką? Ar žinoma, kad jie duria, yra kieti, naktį šviečia
ir moka panaikinti pėdas?
- Nieko apie tai nesakė. Gal tu paskambink? Per televiziją sakė telefono numerį, kuriuo žmonės gali pranešti naujus
reiškinius. Aš tą numerį užsirašiau.
- Kas manęs klausys? - numojo jis ranka. - Sakys, vaike,
netrukdyk rimto darbo.
- Galėtų tavo mama paskambinti.
- Žinoma, jeigu aš pats ten nueičiau...
- Vyteni, kaip tu penkiolika mylių nueisi? Važiuoti neįmanoma. Geriau nė nesvajok.
- Pažiūrėsim, pamatysim. Pirma aš turiu dar šį tą atlikti.
Pažiūrėsim...
Jis staigiai apsisuko ir nuėjo, palikęs nustebusią Rugilę.
Savo drabužinėje susirado aukštus, beveik iki kelių aulinius batus, kuriais žiemą braidydavo po sniegą. Jie turėjo
raištelius ir buvo galima tvirtai apie koją suveržti, kad angelų
sniegas nepatektų į vidų. Jis taip pat ištraukė ilgom ranko-
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vėm marškinius, nors lauke buvo dusinančiai karšta, ir skrybėlę, kurią mėgdavo užsidėti meškeriodamas. Ji buvo pasiūta
iš kietos, neperšlampamos medžiagos, bet lengva ir patogi.
Nulipęs į apačią, apsidžiaugė, kad kambaryje sėdėjo tik
Rugilė.
- Kur tu? - skubiai paklausė ji.
- Tuoj grįšiu. Niekam nesakyk, kad išėjau. Pradės rūpintis.
- Tu nesugalvojai į miestelį eiti?
- Ne, ne. Aš tik noriu nueiti iki miško, gal dar truputi
toliau. Neužtruksiu ilgai. Tik apie valandą. Kaip ten bebūtų,
tik neikit ieškoti.
- Gal pavojinga vienam? - abejojo Rugilė. - Nori, kad eičiau drauge? Jeigu tau kas atsitiktų, jeigu parvirstum į angelų
sniegą...
Jis griežtai papurtė galvą.
- Ko tu ten ieškosi?
- Nė pats nežinau. Mama minėjo tokią daubą su ežeriuku. Noriu iki ten nueiti. Sakau, nesirūpinkit. Aš stengsiuosi
būti atsargus. Būk gera, nesakyk mamai. Aš turiu paskubėti,
kol ji ar Dainė nepamatė. Iki pasimatymo!
Jis tyliai užvėrė duris, neleisdamas Rugilei protestuoti.
* * *

Pūkai krito, kaip kritę. Vytenis truputį pastovėjo, kol akys
priprato prie keisto blizgėjimo. Buvo neapsakomai tylu. Vi-
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sas pasaulis tarsi sustingo - necyptelėjo joks paukštis, nedūzgė bitės, nešiureno vėjas medžiuose. Nors saulę slėpė pūkiniai
debesys, karštis svilino nepakenčiamai. Alsuoti darėsi sunku
nuo tvankumo ir pūkų.
Viskas iškeps, uždus, išmirs po tais pūkiniais patalais, galvojo berniukas. Gerai, kad Romas pas mama mieste saugiai tupi. Ką reikėtų su juo dabar čia daryti? Rugilė laikosi
gerai. Su ja nebus vargo, nors ir kažin kas pasidarys.
Jis pasuko per baltą pievą miško link. Iš akių išnyko namelis ir kiemo medžiai, o tankaus miško juosta buvo tik numanoma. Visas pasaulis skendėjo tirštame baltume: nė padangės, nė žemės, nė kokio iškyšulio, pagal kurį būtų galima
nustatyti kryptį. Laimė, kad vieta gerai pažįstama, todėl jis
drąsiai žengė į priekį.
- Kaip piene plaukiu, - garsiai pasakė, besiirdamas tolyn.
Miške medžių lapai buvo apkibę angelų sniegu iš viršaus
ir iš apačios. Sunku net atspėti jų tikrąją formą ir spalvą, tarytum prie visų šakų ir šakelių priklijuotos minkštos, beformės
vatos spurgos. Iš miško gilumos nuolatos aidėjo triokšėjimas,
poškėjimas ir duslūs šlumsėjimai. Tai šakos lūžo po pūkų
svoriu ir krito žemėn, nepalikdamos ženklo, nes angelų sniegas skubiai užlygindavo įdubusias vietas.
- Svaras švino ir svaras pūkų vienodai sveria, - mintyse
nuaidėjo fizikos mokytojo žodžiai. - Tų pūkų čia jau tonos
prikritę. Greitai pradės stogus laužti, namus griauti. Gerai,
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kad mūsų trobelės stogas toks smailas, ilgiau išlaikys. Turbūt
tie mokslininkai savo laboratorijoje užsidarę, patys į lauką nė
neišeina, tikrosios problemos nesupranta. Jeigu tikrai suprastų, stengtųsi greičiau ją išspręsti.
Motina vakar minėjo daubą, ežerėlį, klampynes. Ji taip
pat užsiminė seną, apkerpėjusį kelmą. Kažkodėl tas kelmas
ir visa jo aplinka įstrigo galvon. Atmintyje taip pat ryškai
stovėjo švysčiojančių meteoritų vaizdas. Jis buvo ketinąs eiti
į mišką paieškoti nuolaužų, bet vis progos nerado per visus
tuos baisius įvykius. Tai todėl dabar jis skuba į tą pusę, tarytum šaukiamas ar skatinamas.
Miške pūkų sluoksnis nebuvo plonesnis. Reikėjo saugotis, kad nenukristų nuo kranto į upelį, nes kranto briauna
buvo sunkiai įžiūrima. Tačiau upelis vingiavo kaip vingiavęs.
Vanduo tekėjo švarus, permatomas ir be pūkų! Tik ten, kur
į skaidrų vandenį suvirtę medžiai ar nulinkusios šakos, pūkų
daug prikritę, bet jie nesulaikė vandens tekėjimo.
- Vanduo jums nepatinka? - sumurmėjo Vytenis. - Bijot
sušlapti kaip vištos?
Jis išsitraukė užrašų knygutę ir pasižymėjo, kad upelyje
nebuvo angelų sniego. Tada upelį, nulinkusias šakas ir rąstus nufotografavo. Jeigu juo nenorės patikėti, tai turės aiškų
įrodymą.
Matydamas upelio vagą, galėjo lengviau susigaudyti akinančiai baltame gamtovaizdyje. Atsargiai, prisilaikydamas
šakų, perslinko rąstų lieptu į antrąją upelio pusę ir patraukė
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gilyn į mišką. Čia pro tamsius medžių kamienus aiškiai buvo
matyti, kur skrenda pūkai. Jie tikrai lėkė horizontaliai, tarytum tekėjo iš kažkokio nematomo šaltinio, kurį Vytenis ir tikėjosi atrasti. Mintis, kad pūkų pradžia yra kažkur jo miške,
visą rytą nedavė ramybės. Jis nežinojo, ko ieškoti. Ką nors
daryti juk reikėjo. Tik taip sėdėti ir laukti buvo neįmanoma.
Eidamas tolyn, ėmė pastebėti, kad pūkeliai čia buvo lyg
mažesni ir keliavo daug sparčiau. Pasigavęs kelis vieną po
kito, pamatė, kad jie dar tobulai apvalūs, jokių išsikišusių
siūlų neturėjo.
Jie atrodo taip, kaip vakar ryte, kai tik pradėjo skraidyti
po kiemą. Atrodo jaunesni, - galvojo Vytenis, smalsiai dairydamasis. Jo širdis smarkai plakė atradimo džiaugsmu.
Vienur kitur iš pūkų patalo ėmė rodytis išsikišusios krūmų šakos, paskui aukštesnės žolės. Cia tikrai pūkų buvo daug
mažiau ant žemės, bet tirščiau ore, tarsi jie skubėjo kažkur į
tolį nematomo srovės sparnais. Eiti darėsi kur kas lengviau,
bet širdis baisiai daužėsi ir trūko kvapo.
- Aš turiu nurimti, turiu nesijaudinti. Aš turėsiu viską
pranešti mokslininkams...
Vytenis ėmė fotografuoti apylinkę ir žymėtis pastabas užrašų knygelėje. Tik į priekį, į priekį! Dar mylią, o gal kitą...
Jis iš tikrųjų ir nesuvokė, kaip giliai į mišką nuklampojo. Atrodė, kad namai ir šeima juose liko neapsakomai toli. Apie
juos daugiau ir neprisiminė. Tarsi nematoma jėga stūmė jį
tolyn ir tolyn į mišką. Eiti darėsi lengviau. Pūkai skrido aiš-
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kiomis juostomis kažkur tolyn, o ant žemės buvo beveik švaru. Cia dar viešpatavo vasara: žydėjo miško gėlės, žaliavo žolė
ir lapai.
Pūkų ruožai skubėjo, skubėjo, kad net girdėjosi švilpimas
ir čežėjimas. Jiems nebuvo įdomus žalio miško plotelis, kada
ten tolumoje laukė visas pasaulis.
Vytenis jau nieko nejautė, nieko negirdėjo, tik veržėsi pirmyn, klupo per kelmus, pynėsi į krūmų ir medžių šaknis,
klampojo per pelkių dumblą. Greičiau, greičiau! Kartais, pakeldamas galvą, stebėjo pūkų skridimo kryptį ir vėl skubėjo
tolyn.
Angelų sniegas čia buvo visiškai smulkutis, beveik tik baltomis dulkelėmis virtęs. Jos graužė akis, lindo į norį, gerklę,
dusino ir vertė kosėti. Išsitraukęs iš kišenės languotą nosinę,
berniukas užsirišo nosį ir burną. Pasidarė kiek lengviau.
Dar žingsnis, dar kitas ir Vytenis atsidūrė nedidelio, apvalaus ežeriuko pakrantėje. Jo vanduo buvo tamsiai rudas
lyg ištirpintas šokoladas, pakrantės apaugusios nendrėmis,
meldais ir karklais. Ant meldų suposi juodi raudonsparniai
paukščiai ir garsiai barė atėjūną žmogų, patekusį į jų karalystę. Ežeriukas ir koks šimtas pėdų aplink jį buvo visiškai švarus, pūkų nepaliestas. Kitame jo krante vėl prasidėjo baltuma
ir tęsėsi, kiek tik akys galėjo užgriebti. Virš vandens, pro tamsiai žalias, vešlias medžių šakas, prasimušė saulės spinduliai,
ir mėlynavo dangaus lopinėlis. Tik toje vienoje vietoje, o tolimesnė apylinkė skendo pieno spalvos rūke.
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- Lyg uragano akis, - pagalvojo Vytenis. - Pačiame centre
ramu, o toliau tikras chaosas.
Jis stengėsi viską fotografuoti, kas tik atrodė svarbu. Per
kaktą varvėjo ir į akis bėgo prakaitas, nugara buvo šlaputėlė,
o širdis vis dar skaudžiai daužėsi. Vytenis nežinojo, ar tai nuo
susijaudinimo, ar nuo angelų sniego. Pūkai čia buvo beveik
neįžiūrimi. Jie tik blykčiojo tarp medžių, formavosi į juostas
ir tekėjo tolyn.
Berniukas sustojo ir ėmė atidžiai tyrinėti ežeriuko pakrantes. Akys nepraleido nei vieno žolės stiebelio, nei vieno akmenėlio, grumstelio,, krūmų šakutės ar samanų kupsto. Žengęs
žingsnį pirmyn, jis vėl sustojo ir vėl pradėjo dairytis iš naujo.
Taip jis apėjo beveik visą ežeriuką, nekreipdamas dėmesio į
dumblą, kuris pukšėdamas ir kliugėdamas tiško į visas puses
iš po batų. Išsigandusios varlės pliaukšėjo į vandenį pasislėpti. Iš po nulinkusios gluosnio šaknų išnėrė ruda gyvatė ir nuvingiavo vandeniu tolyn, bet Vytenis nei matė, nei girdėjo.
- Pagaliau, - sušnabždėjo ir sustojo lyg įsmeigtas dumble.
Jis jautė, kad čia buvo kelmas, apie kurį kalbėjo motina.
Ant šonų augo daug baltų pinčių, vidus buvo išpuvęs, o geltonos puvenos ištiškusios per kraštus, nubirusios net ant žemės.
- Aš taip ir maniau, aš taip ir maniau... - jau garsiai sušuko Vytenis. — Aiškiai matyti, kad kas įkritęs į kelmo vidurį.
Va, kaip tos puvenos ištiškusios.
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Iš supuvusiojo kelmo vidurio į visas puses spinduliavo baltų, žvilgančių dulkelių juostos. Jos veržėsi net šnypšdamos,
nesustodamos. Aplinkinių medžių šakos linko ir siūbavo nuo
sukeliamos vėjo srovės.
Pamažu, labai atsargiai, slapstydamasis už medžių kamienų, Vytenis ėmė slinkti artyn prie kelmo. Kažkas buvo paslėptas tose šviesiai rudose ir gelsvose puvenose. Tą „kažką"
reikėjo atrasti, būtinai išimti. Tada visi klausytų jo pasakojimų ir nuomonės, net garsiausi pasaulio mokslininkai. Tada
pavojus būtų sustabdytas. Niekas, niekas daugiau nesvarbu,
tik daiktas, įsirausęs į kelmo puvenas, atnešęs baisųjį angelų
sniegą į Žemę.
Visiškai susitraukęs, pasilenkęs, susikūprinęs slinko artyn
prie kelmo. Atrodė taip netoli. Tikslas jau beveik ranka pasiekiamas. Tik staiga pradėjo darytis tamsu akyse. Krūtinę
taip spaudė, kad Vytenis susverdėjo ir griuvo į samanas visai
šalia kelmo. Galvą laužė baisus skausmas, gerklėje darėsi kartu ir ėmė piktinti. Jis labai troško pakelti ranką ir nutraukti
nosinę nuo burnos, nes šį jį visiškai dusino, trukdė kvėpuoti.
Pasidarys daug lengviau, kai jos nebebus ant veido. Tačiau
rankos ir kojos nenorėjo klausyti jokio įsakymo.
Vytenis užsimerkė ir nebejudėjo.
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eikia eiti namo

Nežinia, kiek ilgai jis taip gulėjo, negalėdamas pakrutėti. Kai
vėl atmerkė akis, aplinkui buvo prieblanda. Iš kelmo tebesigirdėjo šniokščiantis švilpimas, kuris kartojosi jo galvoje ir
kiekviename širdies dūžyje.
Aš turiu iš čia pasitraukti - nuskrido mintis, bet kūnas
atsisakė klausyti.
Sukandęs dantis, sukaupęs visas jėgas, jis prisivertė šliaužti toliau nuo kelmo, pasispirdamas sustingusiomis rankomis
į drėgnas, minkštas samanas. Reikėjo sustoti po kiekvieno
pasistūmimo, kad vėl šiek tiek atgautų jėgas. Jis gerai nesuprato, kas atsitiko, ką jis vienas miške veikia, kodėl taip blogai jaučiasi. Tik suprato, kad kelmas kažkodėl pavojingas ir
būtinai reikia nuo jo pasitraukti. Ties ta mintimi sustojo, į ją
atrėmė visas kūno ir valios jėgas.
Tik atsidūręs per keturis - penkis žingsnius nuo kelmo,
galėjo šiek tiek pasikelti nuo žemės. Tada jau ropojo lyg koks
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pusgyvis šuo, slinko tolyn, kol pagaliau pajėgė atsistoti. Galva tebesvaigo, akyse sukosi tamsios dėmės. Dešinioji ranka
pakilo ir nulupo nuo veido languotąją nosinę. Į kišenę jos
neįsidėjo, bet paliko gulėti purvyne, kur iškrito iš sustingusių
pirštų. Kvėpuoti pasidarė lengviau, nors vis dar žiopčiojo lyg
žuvis, iš vandens ištraukta.
- Namo, - sušnabždėjo Vytenis svirduliuodamas. - Reikia eiti namo...
Mažasis vasarnamis su mama, sesutėmis ir Rugile dabar
atrodė neapsakomai toli, beveik kitame pasaulio krašte. Rodos, jau prieš daugelį metų jas ten paliko. Vis buvo neaišku,
ką vienas čia veikia miške, vakarui artėjant. Laikas eiti namo.
Tik kurioj pusėj namai? Aplinkui medžiai: tamsūs, susipynę,
nedraugiški. Kaip pro juos pralįsti, kaip atrasti namus?
Jis turėjo kažkam pranešti labai svarbų dalyką, parodyti
keistą radinį. Ar namiškiams grėsė pavojus? O gal jam pačiam pavojinga miške?
- Aš turiu prisiminti, - suvapėjo išdžiūvusiomis lūpomis
ir atsirėmė į medžio kamieną.
Valandėlę taip pastūksojo, bet susikaupti nepavyko. Pagaliau Vytenis numojo ranka. Neatrodė labai svarbu.
Priešais jį telkšojo tamsus ežeriuko vanduo, toks lygus ir
ramus, kad jame atsispindėjo medžiai lyg veidrodyje. Vytenis
žengė į tą veidrodį, išbaidydamas laukines antis. Jos, garsiai
kvarksėdamos, pakilo, apsuko ratą ir vėl sutūpė tarp nendrių.
Vanduo buvo šiltas. Vytenis garsiai nusijuokė. Kojos painio-
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josi į meldų šaknis, bet jis brido vis gilyn. Batai prisipildė
vandens, darėsi sunkūs, nepakeliami. Atrodė labai juokinga,
kai jie šliurpsėjo dumble.
- Reikia eiti namo, - kalbėjo jis, brisdamas į rudą, nepermatomą vandenį.
Staiga visai pro kojas šmurkštelėjo didelė žuvis, besivydama vandens paviršium plaukiančią varlę. Vytenis sustojo
ir susidomėjęs sekė lenktynes. Varlė nėrė į krantą ir dingo
melduose. Jis pasuko paskui, ieškodamas jos tarp žolių. Nejučiomis išlipo iš vandens ir ėmė žingsniuoti aikštele.
- Reikia eiti namo, mama rūpinsis...
Jis žinojo ir nesirūpino, į kurią pusę namai. Kadangi išlipdamas iš vandens buvo pasisukęs į pietus, tai ir pradėjo
eiti ta kryptimi. Ėjo nesidairydamas, kiek svirduliuodamas,
automatiškai prasilenkdamas sutiktų medžių kamienų. Kai
žemė pradėjo dingti po angelų sniego sluoksniais, eiti darėsi
vis sunkiau, bet Vytenis to net nepastebėjo. Jis tik statė vieną
koją prieš kitą, klupo, kėlėsi ir vis stūmėsi pirmyn, kartas nuo
karto ištardamas:
- Namo. Turiu pareiti namo...
Ar ilgai ėjo, kaip toli nukeliavo, nebuvo svarbu. Jis nejautė nuovargio, alkio ar troškulio. Ėjo tiesiai, nekryptelėdamas
į kairę ar į dešinę, tarytum kokia nežinoma jėga statė jo kojas,
stūmė tolyn.
Pasiekęs upelį, jis nestabtelėjo, neieškojo rąstų liepto.
Žengė tiesiai į vandenį ir perbrido. Gerai, kad toje vietoje
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upelis buvo negilus. Vanduo vos siekė kelius. Fotoaparatas ir
užrašai marškinių kišenėje išliko nesušlapę.
Pamiškėje, ten, kur ankščiau riogsojo jo mėgstamasis
akmuo, dabar visiškai užklotas angelų sniegu, jį sutiko motina.
- Vyteni! - sušuko pagriebdama jo ranką. - Kur tu buvai?
Sūnau, kur tu buvai?
- Man reikia eiti namo, jau vakaras, - tarė jis žiūrėdamas
į ją išplėstomis akimis ir nepažindamas.
- Einam, aš tave parvesiu, - tyliai pasakė mama, vis nepaliedama rankos. Vytenis nesipriešino, bet klampojo balta,
šviečiančia pieva šalia jos.
- Kodėl vienas išėjai? Kur buvai?
- Aš norėjau atrasti... - pradėjo jis, bet niekaip negalėjo
prisiminti ko išėjo.
Kambaryje juos pasitiko seserys su Rugile. Visos norėjo
pulti ir klausinėti bei priekaištauti, bet pamačiusios įeinančius nutilo.
- Padėkite man, - pasakė motina. - Mes bent kojas nuplausime ir viršutinius drabužius nuvilksime. Jam kažkas baisaus atsitiko miške. Nepažino net manęs. Tik kalba, kad turi
eiti namo. Gal pailsėjęs ir užkandęs kiek atsigaus.
Dainė ir dvynukės šoko lupti purvinų batų nuo jo kojų.
Raišteliai buvo apkibę dumblu, permirkę ir susimazgę. Dainė pagriebė peilį nuo virtuvės stalo ir juos perpjovė. Rugilė
/

greitai atnešė vandens, muilo ir rankšluostį. Vytenis sėdėjo
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ramiai, kai jos šokinėjo aplinkui. Atrodė, kad jis nieko nejaučia, nieko nemato.
- Ar nori valgyti? - švelniai paklausė mama, perbraukusi
ranka per jo sulipusius, pūkų ir samanų prisivėlusius plaukus.
- Ne. Gerti norėčiau. Labai noriu gerti.
Rugilė atnešė vandens, bet jis nesujudėjo, lyg prašymą visai pamiršęs. Motina paėmė puoduką ir prikišo prie jo lūpų.
- Gerk, sūnau, bus geriau.
Vytenis paklausė ir netrukus puodukas buvo tuščias.
- Noriu daugiau.
Rugilė atnešė dar vieną puoduką, kuris taip pat bemat
buvo ištuštintas. Tada berniukas be jokio paaiškinimo pasidėjo galvą ant sofos pagalvėlės ir užsimerkė. Dar sumurmėjo,
kad turi kažką svarbaus pasakyti, bet nepajėgė.
- Tegul miega čia. Atnešk, Dainele, antklodę nuo jo lovos. Gal Dievas duos rytoj geresnę dieną.
- Mamyte, ar negalėtume miegoti su tavim? - nedrąsiai
paklausė Liepa.
- Mamyte, mums labai baisu, - pritarė Lina.
- Ir man baisu, - atsakė motina. - Gerai, į mano lovą.
Išsiteksime visos trys. Aš dar truputį pasėdėsiu prie Vytenio.
Gali pabusti ir ko nors norėti. Jūs miegokit, aš netrukus ateisiu.
- Man baisu, kad telefonas neveikia, - sušnabždėjo Rugilė. - Žinau, kad niekas neatvažiuotų į pagalbą, jeigu kas
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atsitiktų, bet vis smagiau, kai yra ryšys su kitais žmonėmis.
Galėtume paskambinti j miestą mano tėveliams...
- Tikriausiai laidus angelų sniegas nutraukė, - atsakė
Dainė ir, priėjusi prie aparato, pakėlė ragelį. Jame buvo tylu.
- Gal tėtė mėgino mums paskambinti ir negalėjo. Dabar rūpinasi.
- Yra kuo rūpintis. Eikit pailsėkit, mergaitės. Kąs žino,
koks bus rytojus? Labai norėčiau jums pasakyti, kad viskas
bus gerai, bet negaliu. Nesate mažos. Pačios matote, kad šiuo
metu per daug vilčių nėra.
- Kad tik elektra nesugestų, - sušnabždėjo Rugilė. - Ką
tada darytume?
- Turime daug žvakių, — atsakė Dainė. - Bent tamsoj nereikėtų sėdėti. Cia dažnai sugenda elektra, kai iškyla didesnė
audra, dėl to mes apsidraudę.
- Žvakės nevarys šaldytuvo, - priminė Rugilė. - Ką darysime, kai maistas suges?
- Gerai Rugilė sako, - pakilo nuo kėdės Rimvydienė. Reikia prišaldyti daug ledo, tai galėsime gendantį maistą kuo
ilgiau išlaikyti. Daine, surask kilnojamąjį šaldytuvėlį. Prikrausime į jį ledo, o ant viršaus maistą. Turime daug konservų ir sausų produktų. Išgyvensime.
- O kaip su vandeniu? - susirūpino Dainė. - Nebus vandens, nes neveiks šulinys, kai elektra suges.
- Mes galime pripilti visus puodus ir didesnius indus vandens. Galime prileisti pilną vonią, - kalbėjo Rugilė norėda-
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ma padėti. Ji jautėsi svetima ir paklydusi, toli nuo saviškių,
kai aplinkui siautė pavojai.
- Bus gerai, Rugilėle, pamatysi, - staiga pasakė, ją apkabindama, Rimvydienė. - Žinau, kad tau rūpi tėvai ir sesutės,
bet stenkis nenusiminti. Mes išliksime. Tikėk ir nebijok.
Rugilės akys prisipildė ašarų, kurias slėpdama, išskubėjo
iš kambario.

I
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avojingos kelionės pradžia

Vytenis pabudo pailsėjęs ir alkanas. Vakarykštė kelionė į mišką atrodė lyg nemalonus sapnas, kurį vis dėlto labai gerai
prisiminė.
- Mama, aš norėčiau su tavim viena pasikalbėti, - tarė
nutaikęs progą, kai aplinkui nebuvo mergaičių.
Ji pakilo ir uždarė duris, žinodama, kad tada niekas nesimaišys. Uždarytos durys buvo šeimos ženklas: kas nors nori
pabūti vienas, netrukdomas. Sį ženklą gerbė net dvynukės.
- Ką norėjai pasakyti? - paklausė motina, prisėdusi ant
žemos kėdutės prie sofos.
- Ar jau žinoma, kas tie pūkai?
- Dar ne. Sį rytą girdėjau pranešimą, kad mokslininkai vis
negali nustatyti, iš kur pūkai atsirado, kam jie priklauso. Atrodo, kad pasaulis susidūrė su visai nežinomu, nepažįstamu
dalyku. Sako, angelų sniegas nebeplinta, bet užėmė maždaug
350 kvadratinių mylių plotą. Tai dar nebūtų labai blogai, bet
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jau kitose penkiose Amerikos vietovėse pradėjo kristi. Jeigu
ir tie taip išsiplės, jeigu dar naujose vietose atsiras, tai bus
didelė tragedija.
- O kaip kitur, kitose valstybėse?
- Visur panašiai. Kai parodė žemėlapį, tai labai daug apkrėstų vietų. Buvo pradėta spėlioti, kad pūkai yra koks baisus, slaptas rusų ginklas, bet ir Rusijoje angelų sniegas krinta.
Vienas ruožas siekia pačią Maskvą, - pasakojo motina ir staiga paklausė: - Ko tu vakar ieškojai miške? Ką radai?
Berniuko rankos virpėjo taip smarkiai, kad pienas iš stiklinės laistėsi. Jis pastatė stiklinę ant stalo ir nusišluostė lūpas
ranka.
- Aš žinau, iš kur pūkai kyla. Nesakau, kad viso pasaulio,
bet tik mūsų apylinkės.
Moteris tylėjo, žiūrėdama į jo veidą. Vytenis sukosėjo ir
perbraukė plaukus pirštais. Tada atsikvėpė ir tęsė toliau:
- Aš stebėjau angelų sniego skridimą ir maždaug nustačiau jo kryptį. Paskui pradėjau galvoti apie ežeriuką miške
ir kelmą, prie kurio pradėjo tau galva svaigti. Prisimeni? Tu
man aną rytą ant akmens apie tai pasakojai. Nežinau nė pats,
kodėl užėjo toks nenugalimas noras ten nueiti. Ir radau.
Mama, tikrai pūkai prasideda iš to kelmo!
- Kaip galima tikėti, kad iš vieno supuvusio kelmo išsivertė
tiek daug keistų pūkų, kad palaidojo didžiausius žemės plotus
po storu sluoksniu. Tai jau per drąsus tvirtinimas! Tave turbūt
tas pasivaikščiojimas paveikė ir dabar nesąmones šneki.
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- Aš viską papasakosiu, tada galėsi atsakyti: tiki ar netiki.
Tik turėk kantrybės, mamyte.
- Gerai, prižadu išklausyti nepertraukdama.
Jis ėmė skubiai pasakoti, vis bijodamas, kad ji nepakiltų
ir nenueitų. Visas dalykas tikrai atrodė labai keistas. Jis pats
nenorėtų tikėti, jeigu kas tokią istoriją papasakotų. Tačiau
mama sėdėjo ramiai ir susikaupusi klausėsi. Kai pabaigęs nutilo, gerą valandėlę ji neištarė nė žodžio.
- Reikia pranešti, - pagaliau pasakė. - Tai labai svarbu.
- Tu tiki manimi? - nudžiugo jis.
- Kodėl turėčiau netikėti? Kvailos pasakos dabar netinka.
Be to, tu nepratęs meluoti.
- Gaila, kad negalėjau išimti to daikto iš kelmo. Nesvarbu. Galėsiu tą vietą lengvai atrasti, jeigu reikės. Koks tas telefono numeris? Rugilė buvo užrašiusi. Mėginsiu paskambinti
į miestelį ir viską papasakoti. Turės manimi patikėti.
- Telefonas neveikia, - tyliai pasakė motina. - Jau nuo vakar vakaro neturime. Turbūt laidus nutraukė angelų sniegas.
Nėra jokių priemonių miesteliui pasiekti.
- Yra, - ramiai pareiškė sūnus.
- O kas?
- Mano kojos.
- Visai nė negalvok! - sušuko ji nesusivaldžiusi. - Penkiolika mylių per tokius laukus? Kelių nematyti. Paklystum
arba įkristum į duobę. Pagalvok, kas atsitiktų, jeigu pūkai
užsiverstų tau virš galvos.
91
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- Pranešti reikia, - užsispyręs pakartojo Vytenis.
- Tada eisiu aš pati.
- Ne, ne, jokiu būdu! Aš negaliu su jomis vienas pasilikti.
Mama, man nieko neatsitiks kelionėje. Esu stiprus. Pasiimsiu
kompasą. Namus ir medžius vis dar galima atpažinti. Pakelėse yra telefono stulpai. Pagal juos nenuklysiu nuo kelio.
- Ar tavim patikės? Ką reiškia keturiolikmečio pasakos,
kai mokslininkai nieko neišsigalvoja? Išvys tave neišklausę,
jeigu ir pavyktų iki miestelio nuklampoti.
- Tu manim tikėjai...
- Aš tavo mama, - nusijuokė ji. - Aš tave pažįstu.
- Turiu daug nuotraukų. Laimė, kad fotoaparatą laikiau
marškinių kišenėje, tai nesušlapo. Aš mokėsiu įtikinti. Prašysiu bent išklausyti, kaip ir tu išklausei. Iš tikrųjų, mama,
kas ryžtųsi eiti penkiolika mylių tokiomis sąlygomis, jeigu
nebūtų labai svarbu!
- Su tavimi neįmanoma ginčytis. Na, gerai. Žinau, kad
darau baisią klaidą, tave išleisdama...
- Ačiū, mama. Nereikia nė minutės gaišti. Paieškok man
ką gerti ir užkąsti kelionėje. Nemanyk, kad nebijau. Net
plaukai šiaušiasi, kai pagalvoju apie kelionę.
- Aš nežinau, ką tau sakyti. Pats žinau, kad reikia atsargumo. Pirma gerai pagalvok, o tik paskui daryk. Tegul Dievas
tave lydi...
- Mama, aš taip pat norėčiau pasakyti: nesirūpink, bet
tu vis tiek rūpinsiesi ar ne? Jūs taip pat būkit atsargios. Užsi-
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rakinkit duris. Aš kartą skaičiau, kad žmonės baisaus pavojaus metu buvo labai sužvėrėję, jie skriaudė silpnesniuosius ir
buvo labai blogi, nors ir patiems grėsė pavojus. Žinoma, taip
buvo parašyta knygoje.
Motina nejučiomis šyptelėjo ir atsistojo.
Auga Vytenis, — pamąstė. Greitai bus vyras. Štai jau išmoko kitais rūpintis.
- Nėra ko gaišti, - garsiai pasakė. - Laikas bėga ir per
angelų sniego pusnynus. Geriau, kad anksčiau išeisi. Jeigu
užpultų naktis, miestelio nepriėjus, įsiprašyk kur pas žmones. Nepasilik nakvoti laukuose, nors šilta.
- Ką tu, mama! Iki vakaro aš jau tikiuosi namo sugrįžti.
Dar labai anksti, o čia tik penkiolika mylių.
Ji nieko neatsakė, tik liūdnai pakraipė galvą.
* * *

Praėjo dar valandėlė, kol Vytenis išsiruošė ir su visais atsisveikino. Jam buvo taip graudu, žengiant pro namelio duris,
vos sulaikė ašaras. Kas žino, gal daugiau nė vienos neteks pamatyti. Jis bijojo ne tik kelionės, bet ir jos pabaigos. Kas juo
tikės, kas išklausys? Tokios tarptautinės krizės metu niekas nė
iš tolo gali jo neprileisti prie tų garsių mokslininkų ar įtakingų žmonių. Tada visa kelionė bus veltui.
- Jeigu tu negalėsi prieiti prie mokslininkų, pasikalbėk su
tuo draugišku televizijos pranešėju, - rimtai patarė Lina, lyg
atspėjusi brolio baimę.
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- Jis mūsų šeimą jau pažįsta ir tikrai sutiks tau padėti, pridūrė Liepa.
- Gerai sakote, vištytės, - šyptelėjo brolis. - Ačiū už patarimą. Jis labai geras. Kas žino, gal reikės pasinaudoti.
Pamojavęs pasiliekančioms, ryžtingai nuklampojo baltu
kiemu į kelio pusę. Angelų sniegas šį rytą buvo dar labiau
pasikeitęs. Viršutinis sluoksnis pasidarė kietas, tarsi kokia
pluta aptrauktas. Kojos beveik neklimpo. Tik vienur kitur
vis tebebuvo minkšta ir tada berniukas grimzdo iki pat kelnių klešnių. Iš tokių vietų išsikapstyti sunkiai sekėsi, nes
pūkai kibo prie kojų, spaudė ir laikė, tarytum nenorėdami
paleisti.
Šviežiai išmintos pėdos dugne lyg kokiame šulinėlyje akimirką švystelėdavo pageltę ir sudribę, lyg verdančiu vandeniu
apipilti, augalai. Pėdos įdubimas greitai vėl užsitraukdavo ir
likdavo lygus, švarus, nepaliestas paviršius.
Tie du siūleliai, einą žemyn iš kiekvieno pūko, buvo pasidarę aiškiai melsvi su violetiniu atspalviu. Viršutinio sluoksnio siūleliai smigo gilyn per apatinius ir taip suraizgė, supynė visus pūkus, kad pajudinus vieną, išsijudintų keli šimtai
ar tūkstančiai. Angelų sniegas dabar dengė žemę lyg tvirtas,
stangrus audinys. Vytenis visa tai pastebėjo ir stengėsi atsiminti.
Kelią nebuvo sunku atrasti ir paskui jo laikytis. Jis tiesėsi
kaip lygi, vienodo pločio juosta tarp baltais kupstais virtusių
krūmų ir medžių. Telefono stulpai kyšojo tos juostos dešinė-
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je pusėje, gražiai išsirikiavę pusnynuose. Vielos, apkibusios
pūkais, kabojo lyg storiausios virvės. Vienoje ar kitoje vietoje jos buvo pertrūkusios, o galai pranykę angelų sniege.
- Gerai, kad elektros vielos po žeme, - pagalvojo Vytenis.
- Kol jėgainė išsilaikys nesugadinta, bent bus šviesa ir veiks
televizija.
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^tetikėtas draugas

Jis jau keliavo apie tris valandas, kai išgirdo triukšmą už artimiausio kelio posūkio. Iš karto nudžiugo, kad pagaliau sutiks
žmonių. Svetimo nebuvo matęs beveik visą savaitę. Atrodė,
kad dar ilgiau. Gal jie žino kokių naujienų? Gal jau visa problema išspręsta ir jis gali ramiai eiti namo?
Vytenis sustojo, nusibraukė prakaitą nuo akių ir laukė.
Atsisėsti nebuvo kur, o eiti beveik nebepajėgė. Kažin kiek
mylių jau nukeliavo? Gal kokias penkias, o gal mažiau? Kad
tik jėgos laikytų, kad tik galėtų pasiekti savo tikslą. Buvo
taip lengva paklausyti mamos ir pasilikti namelyje prie miško. Kokia nauda iš jo viso vargo? Būtų gera atsigerti šalto
vandens, atsisėsti kur po vėsiu medžiu ir pailsėti. Vytenis
šyptelėjo. Vandens, tiesa, jis turėjo kuprinėje, bet jaukaus
medžio pavėsio veltui būtų ieškojęs. Ar kada vėl sužaliuos
medžiai ir išties savo malonius, vėsius šešėlius ant kvepiančių pievų...
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Balsai vis garsėjo. Jie buvo kiek nenatūraliai linksmi. Retkarčiais nuskambėdavo garsus juokas. Grupė, matyt, buvo
nemaža ir labai gerai nusiteikusi.
- Tikriausiai jie žino ką nors gero, - pagalvojo Vytenis. Kodėl turėtų taip garsiai juoktis ir šūkauti? Žmonės nesilinksmintų, jeigu nebūtų gerų žinių.
Vis dėlto staigus nerimas nuslinko nugara lyg šaltas šiurpulys. Pirma negu spėjo pagalvoti, ką daro, žengė kelis sparčius žingsnius į šalį ir pritūpė už pirmo pasitaikiusio pakilimo, kuris jį dailiai paslėpė nuo kelio. Pėdos angelų sniege
bematant pranyko. Viskas liko tarytum žmogaus niekuomet
nepaliesta.
Vytenis jautėsi kiek kvailiokai taip pasislėpęs, bet nejudėjo
iš savo vietos. Jeigu keleiviai atrodys draugiški, suspės su jais
susipažinti. Atsargumas nepakenks.
Pro kelio užsisukimą pagaliau pasirodė grupė žmonių: dešimt ar dvylika. Visi buvo tik vyrai, gana jauni. Visi apsikrovę
ryšuliais ir maišais. Kiekvienas prie diržo turėjo po peilį, o
vienas kitas per pečius persimetęs medžioklinį šautuvą. Jie
atrodė neblaivūs, todėl Vytenis džiaugėsi, pasitraukęs iš kelio. Nesidairydami į šalis, jie yrėsi baltu keliu, keiksnodami,
kvatodami ir šiaip garsiai postringaudami. Iš savo slėptuvės
berniukas stebėjo būrį su neramia širdimi. Jeigu ir toliau eis
tuo keliu, prieis vasarnamį. Nuo kelio namelis puikiai matyti
net ir pro angelų sniego kritulius. O jeigu susigalvos visi į jį
pasukti? Tokia mintis net nupurtė. Tik pamatęs, kad grupė,
priėjusi kryžkelę, pasuko į rytus, atsikvėpė vėl lengviau.

9 7

|

Pūkai krito rečiau ir matyti darėsi geriau. Vytenis svajojo
apie švarias, vėsias ežero bangas. Kad nors nereikėtų tų ilgų,
storų kelnių ir ilgomis rankovėmis marškinių. Nematomos
saulės spinduliai kalte kalė jį į angelų sniego pusnynus. Prakaitas ritosi jau ne lašais, o čiurkšlėmis. Kojas nugramzdinus
į baltą pūkų sluoksnį, buvo beveik neįmanoma ištraukti. Jos
sunkėjo ir sunkėjo.
- Kur tas kvailas vėjas dingo? - tarė garsiai Vytenis. - Šiaip
vis pučia, o dabar kelinta diena nė kvapo. Ei, vėjau, kur tu?
Jis tyčia šūkavo labai garsiai, nes tyla nemažiau kankino,
kaip karštis ir baimė. Jokio balso aplinkui. Jokio vabzdžio
zvimbimo, paukštelio čirpsėjimo, motoro burzgimo. Tik retkarčiais trokšteli šaka, lūždama nuo balto, slegiančio svorio.
Pernai skautų iškyloje nužygiavęs daug mylių per dieną ir
nebuvo taip pavargęs. Tada jie dar pasistatė palapinę, išsivirė vakarienę ant laužo ir sėdėjo pasakodami nebūtas, baisias
istorijas iki vidurnakčio. Dabar vos vos galėjo pasivilkti. O
gal jau paklydo? Juk kelias šakojasi, sukinėjasi ir vingiuoja.
Galėjo lengvai pasukti ne ta kryptimi.
- Vis tiek eisiu pirmyn, - ryžtingai nutarė. - Galiu taip
paklysti besisukinėdamas, kad per šimtą metų nieko neprieisiu. Liksiu amžinu keleiviu, kaip toj mamos pasakoj...
Prisiminęs motiną, susigraudino. Kažin kaip joms ten sekasi? Ar saugu? Ką jos darys, jeigu neliks maisto, ar apsirgs
kuri? Galbūt Dainė su Rugile ir motina dar galėtų kur nueiti,
bet dvynukės? Joms angelų sniego pusnynai bus iki kaklo.
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- Angelų sniegas, ha! - suriko apsidairydamas. - Tai labiausiai netikęs vardas šiam reiškiniui. Kaip tada visi apsigavome bežiūrėdami į spindinčius, lengvučius pūkelius. Kas
galėjo pamanyti?
Staiga pro mintis prasiskverbė garsas. Vytenis sustojo.
Kažkas netoliese dejavo, cypė, verkšleno. Ten prie ano medžio... Jis skubiai pasuko į garso pusę.
Ilgai ieškoti neteko. Prie nestoro medelio trumpa virve
buvo pririštas margas šuo. Jis jau buvo ištrypęs gilų ir gana
platų griovį sniege aplink medį ir judėjo taip greitai, kad pūkai nespėjo užsiversti virš pėdų. Suo atrodė sušilęs, liežuvis
iškaręs kone iki žemės. Jis vis tempė ir tempė virvę, mėgindamas išsilaisvinti. Nepavykus tai padaryti, gailiai vypė ir
unkštė.
Pamatęs Vytenį, porą kartų amtelėjo lyg iš džiaugsmo ir
ėmė makaluoti uodega.
- Geras šunelis, geras, - tyliai kalbino berniukas, artėdamas prie jo. - Koks kvailys čia tave pririšo ir paliko? Tai tikrai
beširdis žmogus.
Jis truputį bijojo, kad didelis, nepažįstamas šuo neįkąstų,
bet taip palikt negalėjo. Šuo pastips badu ar troškuliu čia,
prie medžio. Kažin ar ilgai jis jau kankinasi? Štai kaklas virvės nutrintas iki kraujo. Kiekvieną kartą, kai patraukia virvę,
norėdamas ištrūkti, turi baisiai kentėti.
- Aš tave paleisiu, Margi. Nebijok, - vis kalbėjo Vytenis. - Nekąsk man, gerai? Aš tau tik padėti noriu.
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Šuo net nemanė kąsti. Kai Vytenio ranka artėjo prie jo kaklo, lyžtelėjo šiurkščiu, beveik sausu liežuviu ir vėl amtelėjo.
- Džiaugiesi? Menkas malonumas taip pririštam. Aš tave
paleisiu, galėsi eiti namo. Ar žinai, kur tavo namai, Margi?
Skubėdamas atrišti virvę, vis kalbėjo šuniui, kuris nurimo.
Supratęs, kad artėja pagalba, atsitūpė ant angelų sniego ir
kantriai laukė. Giliosios pėdos pamažu nyko, lyginosi.
Mazgas nepasidavė. Buvo gerai užnarpliotas ir dar užveržtas, šuniui besitampant. Vytenis pagaliau išsitraukė peiliuką
ir virvę perpjovė.
- Dabar gali eiti, kur nori, - pasakė, glostydamas šuns
galvą.
Šuo nejudėjo, tik žiūrėjo į jį pakėlęs galvą, kartais suunksdamas.
- Alkanas? Ištroškęs? - nenoromis paklausė Vytenis. - Aš
nedaug atsargų turiu, o kelio dar galas. Na gerai, jau gerai. Nežiūrėk tokiomis liūdnomis akimis. Dalinsimės, ką turime.
Jis atlaužė gabalą duonos, į sugaubtą delną įpylė šiek tiek
vandens. Šuns dukart raginti nereikėjo. Jis būtų suėdęs visą
Vytenio maistą ir išlakęs vandenį, bet teikėjo galvoti apie
ateitį.
- Dabar lik sveikas, Margi. Aš turiu eiti. Bėk namo, ko
lauki?
Šuo sėdėjo ir vis žiūrėjo į jį, plakdamas uodega į žemę.
Vytenis negalėjo ilgiau gaišti. Kas žino, ar dar toli ligi miestelio?
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Jis šyptelėjo šuniui ir patraukė atgal į kelio juostą. Buvo
truputį linksmiau, nes jautėsi atlikęs gerą darbą,
- Kokie žiaurūs žmonės! Paliko vargšą šunelį pririštą be
vandens, be maisto. Jau ir palaidam būtų sunku ką rasti. Bent
galėtų prie žmonių kur prisimeilinti. Toks gražus šuo, bet kas
paimtų. O gal anos gaujos bernai tyčia jį pririšo ir paliko?
Vytenis skubėjo kiek galėdamas, norėdamas atgauti sugaištą laiką. Apie šunį nebegalvojo. Kelionė buvo tokia sunki, kad pašalinėms mintims neliko jėgų. Reikėjo visą dėmesį
kreipti tik į žingsnius. Todėl klampojo keliu nesidairydamas,
niekuo nesidomėdamas, nuleidęs galvą ir mirtinai pavargęs.
Staiga kažkas bakstelėjo į blauzdą iš užpakalio. Berniukas
sustojo ir atsisuko. Margasis šuo sekė iš paskos taip tyliai, kad
iki tol nebuvo net pajutęs. Dabar žiūrėjo į šunį nustebęs, bet
vis tiek patenkintas.
- Eik namo, Margi, eik. Tu negali su manimi keliauti.
Šuo nesijudino.
- Ar neturi namų? Paklydęs?
Vytenis ištiesė ranką ir paglostė šuns galvą. Viena ausis
buvo juoda, o antroji - visiškai balta. Margis užsimerkė ir
inkštė iš pasitenkinimo.
- Tai įsigijau draugą. Ką mama pasakytų, jeigu taip imčiau ir parsivesčiau namo? - tyliai kalbėjo, nors juto, kad tai
dar labai toli. - Na, gerai. Jeigu nori, eik drauge, Margiuk.
Jeigu kada pakeisi nuomonę ir norėsi mane palikti, aš neprieštarausiu.
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Vis dėlto jis jau nebebuvo vienas. Šuo sekė visai palei kojas, kartais vis užeidamas net už akių. Buvo aišku, kad jis
džiaugiasi naujuoju šeimininku. Vyteniui pasidarė daug smagiau, lyg saugiau. Jis jau nesivaržydamas savo naująjį kelionės
draugą vadino Margiu. Suo neprieštaravo.
-Tikriausiai niekad nesužinosiu tavo tikrojo vardo. Negaliu gi sakyti tik, šunie, visą laiką. Būk Margis, nes tas vardas
labai tinka: tu juodas su baltomis dėmėmis. Sutinki?
Margis linksmai sulojo, o Vytenis garsiai nusijuokė. Tačiau šuns lojimas netrukus pasikeitė. Jis jau lojo ne iš smagumo. Netoliese jų laukė pavojus.
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Vytenis atidžiai apsidairė. Pro krintančius pūkus ir lengvas
ūkanas matyti toli nebuvo galima, bet jis užuodė dūmus.
Dūmų buvo tiek daug, kad graužė akis ir trukdė kvėpuoti.
Užsiėmęs su Margiu ir naujai atrasta draugyste, visai užmiršo
budrumą.
- Kažkas dega, - susirūpinęs pasakė. - Tylėk, Margi.
Suo suprato ir nutilo, bet buvo neramus. Pamažu abudu
slinko pirmyn. Pro baltai padengtus medžius netoli kelio jie
galėjo matyti besiverčiančius juodų dūmų kalnus. Netrukus
išgirdo ir ugnies traškėjimą.
- Gal ten reikia pagalbos? Mes negalime praeiti pro šalį.
Eime, Margi, - pasakė Vytenis ir pats nustebo. Prieš pusvalandį tikrai nebūtų drįsęs išsukti iš kelio. Dabar jautėsi daug
drąsesnis, nes drauge ėjo didelis, margas šuo.
Netrukus galėjo aiškiai matyti, kad degė gyvenamasis namas. Liepsnos veržėsi pro langus, šokinėjo ant stogo ir laižė
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sienas. Niekas gaisro negesino. Niekas, atrodė, juo nesirūpino. Dūmai smirdėjo svylančiu medžiu, degančiomis pagalvių
plunksnoms, smilkstančiais dažais. Aplink gaisrą buvo neapsakomai karšta.
Vytenis pastebėjo, kad angelų sniegas baltavo aplinkui
degantį namą šviesus ir nepaliestas. Nuo karščio jis netirpo, nesvilo. Tokie švelnūs pūkeliai tikrai galėjo užsidegti ir
bematant supleškėti, bet ugnis jiems nieko nekenkė. Buvo
kažkaip šiurpiai gražu: bešėlstanti ugnis, juodi, tiršti dūmai
ir tyras, baltas ramumas aplinkui. Net suodžiai ir nuodėguliai
nepajėgė suteršti to baltumo: vos tik nusileisdavo ant žemės,
angelų sniegas tuoj viską prarydavo, nepalikdamas paviršiuje
nė žymelės.
Vytenis būtų dar ilgai taip stovėjęs, bet Margio lojimas
pažadino iš sustingimo. Suo mėgino atkreipti jo dėmesį į
žmonių būrelį, susispietusį prie mažo garažėlio ar sandėliuko.
Vytenis matė, kad ten pasiliko senoka moteris ir dar senesnis
vyras. Jis gulėjo ant suolo, todėl buvo sunku įžiūrėti.
- Ko tau čia reikia? Ar dar negana žalos pridarei, kad grįžti? - piktai šaukė jau iš tolo vyrukas, sugniaužęs kumščius ir
visas išraudęs. - Palik tuos žmones ramybėje. Eik kitur sau
pramogų ieškoti!
Vytenis sustojo, nežinodamas, ką daryti. Vyrukas, be abejo, jį palaikė kuo kitu. Todėl dabar taip barėsi. Margis urzgė,
rodydamas dantis, priglaudęs ausis prie galvos, pašiaušęs nugarą.
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- As manau, kad tu klysti, - virpančiu balsu atsakė Vytenis. - Aš čia niekad nesu buvęs, tai kaip galėjau sugrįžti?
Senoji moteris priėjo artyn ir pažvelgė į jo veidą.
- Ne, Tomai, šio nebuvo su jais. Aš tų veidų iki mirties
neužmiršiu.
- Šuo tas pats. Aš pažįstu šunį, - nenusileido pavadintas
Tomu.
- Šunį radau pusgyvį, pririštą prie medžio, - skubiai aiškino Vytenis.
Vyrukas nusisuko ir nusispjovė.
- Tegul būna jūsų teisybė, teta.
- Pamačiau gaisrą ir atėjau, - tarė vėl Vytenis. - Manau,
kad pagalbos nereikia.
- Nieko jau čia nepadėsi. Per vėlu, - atsiduso moteriškė.
- Gerai, kad gyvi išlikome. Namai nesvarbu. Niekas nesvarbu...
Vytenis labai norėjo paklausti, kas čia atsitiko, bet nedrįso.
- Aš einu į miestelį, - pasakė, nes norėjo taip stovėti tylėdamas. - Gal galėtumėte pasakyti, kiek dar mylių? Jau beveik
visą dieną keliauju ir vis nepriėjau. Turbūt paklydau.
- Nepaklydai, vaikeli. Dar kokios aštuonios - devynios
mylios, - atsakė senoji moteris.
- Dar tiek daug!
- Pailsėk valandėlę. Atrodo, kad tau ir tavo šuniui reikia
poilsio. Galim pasiūlyti gero šalto vandens. Šiaip viskas sudegė.
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- Šuo tikrai ne mano. Kai paleidau ir pašėriau, nutarė eiti
kartu. Man būtinai reikia patekti į miestelį. Kas jūsų vyrui?
Ar serga?
Vytenis kalbėjosi tik su senute, nes Tomas stovėjo šalia
susiraukęs, kažko nepatenkintas.
- Eik ir pasižiūrėk, - piktai ištarė, nepasukdamas į jį galvos. - Aš vis dar tikiu, kad tu buvai su jais.
Vytenis nenorėjo ginčytis, nes jau numanė, apie kokius
piktadarius Tomas kalba. Tylėdamas jis patraukė prie sandėliuko, kur gulėjo žmogus. Priėjęs arčiau, net krūptelėjo.
Vyras buvo baisiai sumuštas. Jo veidas pamėlynavęs, paakiai
patinę, o galva apvyniota nešvariu skuduru, pro kurį sunkėsi
kraujas.
Senutė liūdnai nusišypsojo.
- Pasveiks mano senukas. Galėjo dar blogiau būti.
Pagaliau Vytenis sužinojo visą atsitikimą. Į sodybą paryčiais
įsiveržė gauja jaunų vyrų. Jie ėmė viską daužyti, versti. Ieškojo
pinigų ir brangenybių. Neradę daug turto, primušė šeimininką
ir išeidami uždegė namus. Būtų galbūt senukai ir supleškėję.
Bet grįžo Tomas ir juos išvedė iš gaisro. Jis priklausė tai gaujai,
bet pasigailėjo senukų ir todėl grįžo jiems padėti.
- Aš netikėjau, kad jie taip žiauriai elgsis, - aiškino dabar
Vyteniui. - Gėda net prisiminti, kad buvau tokiame būryje.
Pradžioje viskas buvo lyg koks įdomus žaidimas. Visas gyvenimas vis tiek eina velniop, tai kodėl nepasipelnyti? Atrodė
gana nekaltas dalykas.
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- Ar gali apiplėšimai būti nekaltas dalykas? - paklausė Vytenis. - Vagystė yra vagystė, ir gana.
- Tu nesupranti! Mes įeidavome tik į tuščius, paliktus namus ir paimdavome vertingesnius daiktus. Niekas nenukentėdavo.
- Kai bernai mus primušė ir paliko gaisre, - tarė senutė, -Tomas grįžo mums padėti. Jis geras jaunuolis, o suklysti
kiekvienas gali.
- Tavo buvusią gaują aš sutikau ant kelio. Dabar džiaugiuosi, kad susipratau pasislėpti. Kažin, ar daug tokių gaujų
yra? Pavojinga žmonėms, jeigu negali apsiginti.
- Yra, - piktai atšovė Tomas. - Eina per kaimus ir plėšia.
Mieste gal ir nėra, nes žmonės greičiau pagalbos prisišauktų.
Kaimuose užpuola pavienius gyventojus. O ką, policijos neprisišauksi. Kiekvienas atsako tik už save šitokiu laiku.
- Ką jūs čia veiksite prie sudegusių namų? - kreipėsi Vytenis į senutę.
- O kur dingsi? Gal mėginsime garaže prisiglausti. Žinoma, vyrui reikėtų lovos ir vaistų, bet kur gausi? Turėsime
apsieiti.
- Aš turiu ką pasiūlyti...
Jo galvoje jau sukosi planas. Jeigu pavyks jį įvykdyti, galėtų kelionę tęsti kur kas ramesne širdim.
- Mano mama ir sesutės pasiliko vasarnamyje visai netoli
nuo čia. Jūs galėtumėte pamažu ten nueiti, nes vakaras dar
toli. Jos vienos pamiškėj be apsaugos, bet turi daug maisto,
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vandens ir vaistų sužeistajam. Yra ir tuščių kambarių, galėtumėte pailsėti. Ką tas garažiukas? Ten geras, tvirtas, naujas
namas.
Jis nutilo ir nekantriai laukė, ką nutars senukai su Tomu.
- Gerai vaikas sako, — netikėtai prabilo sužeistasis silpnu
balsu. - Aš manau, kad galėsiu eiti pasiramsčiuodamas. Čia
tikrai nesaugu, o ten viena moteriškė su mažomis mergaitėmis. Visi kartu sudarysime jau didelį būrį žmonių, kurį bet
kas nedrįs užpulti. Mėginkime nueiti.
- Man vis tiek, - tarė Tomas. - Kaip nutarsite, taip ir
bus. Savo namų dabar negaliu pasiekti, tai mielai pasiliksiu
su jumis, jeigu leisite.
- Ką ir bekalbėti, - nudžiugo senoji. - Pasilik, berneli,
pasilik. Mums reikalinga tavo pagalba ir maloni draugystė.
- Tad nutarta! Jūs eisite pas mano mamą. Pasakykit, kad
Vytenis siuntė. Pasakykit, kad aš sveikas ir tikiuosi pasiekti
savo tikslą.
- Vytenis? - pakartojo senutė, vos galėdama ištarti tą vardą. - Keistas tavo vardas. Tai nieko, bus lengviau prisiminti,
nes tokių vardų daug nežinau.
Vytenis tik nusišypsojo. Jis tuo tarpu nenorėjo aiškinti
apie savo vardo kilmę ar reikšmę. Vasarnamyje mama galės
paaiškinti, o jeigu ne mama, tai Liepa su Lina tikrai jiems
paaiškins.
- Aš turiu šiek tiek konservuoto maisto garaže paslėpus, prasitarė moteriškė. - Einu susukti į ryšulį. Keliausime.
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Kol grupelė išsijudino ir berniukas galėjo tęsti savo kelionę,
praėjo gera valanda. Per tą laiką namas baigė degti ir su didžiausiu triukšmu stogas sugriuvo j vidų.
Tarytum atsakydamas į griūvantį tratėjimą, staiga iš kažkur sudundėjo griaustinis.
- Bus lietaus, - pasakė senukas, miklindamas kojas. - Jau
seniai reikėjo.
- Koks skirtumas? - pagalvojo Vytenis. - Laukams ir pasėliams nieko nepadės po tais pūkais. Gali lyti kiek tik nori,
niekas daugiau nesužaliuos...
- Kad nors vėjas pakiltų, taip karšta, nėra net kuo kvėpuoti, - atsiduso Tomas, ant pečių prisitvirtindamas ryšulį
su maistu. Kitą tokį ryšulį jis pasiėmė į glėbį. Senutė turėjo
tuščias rankas, kad galėtų padėti savo vyrui.
- Sudiev, Vyteni. Laimingos tau kelionės, - atsisveikino
moteriškė. - Matau, kad yra daug gerų jaunuolių pasaulyje.
Tai atsveria bloguosius.
- Tu nepyk, kad aš pradžioje nepasitikėjau. Suo mane
apgavo. Pamačiau šunį ir pagalvojau, kad tu buvai su tais
plėšikais.
- Tai nieko, - numojo ranka Vytenis. - Dėl to visai nesirūpink.
- Einam, lietus nepakenks, - pasakė senukas, lėtai sukdamas į kelią. Pajudėjo ir kiti.
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- Ir mudu neištirpsime, Margiuk. Nors netikiu, kad pasieksime šiandien miestelį, einam, ir gana. Tiek dar mylių
liko...
Jis pasitaisė savo kuprinę, švilptelėjo šuniui ir patraukė keliu. Buvo malonu palikti smilkstančius nuodėgulius ir griuvėsius. Tegul lietus juos užgesins, nors ugnis ir taip nepavojinga. Pūkai nedega. Kai pačioje pradžioje jis apsižiūrėjo, kad
angelų sniegą nukasti neįmanoma, buvo ketinęs pūkus padegti ir taip nuvalyti savo kiemą. Gerai, kad neturėjo progos
pamėginti. Šitie pūkai nedega, netirpsta ir nepranyksta. Kas
juos nuvalys? Kada jie nustos kritę? Kada visas gyvenimas vėl
pasidarys normalus?
Vytenis klampojo pamažu, bet mintys lakstė labai greitai.
Kilo tiek daug klausimų, o atsakymų nežinojo. Gal miestelyje kas atsakys į tuos klausimus.
Visai netoli garsiai trinktelėjo perkūnas. Iš nematomų
debesų prakiuro šilto, gaivaus vandens čiurkšlės. Lietus šnarėjo ir krito ant baltos žemės. Vytenis net negalvojo nuo
jo slėptis. Tegul sau skalbia prakaituotą nugarą ir įkaitusią
galvą. Gal nebus taip karšta. Fotoaparatas, užrašai ir kiti
svarbūs daiktai kuprinėje negalės sušlapti. Margiui vanduo
nepakenks.
Pro lietaus šnarėjimą ir perkūno dundėjimą jo ausis pasiekė ir kitas garsas: pradžioje vos pagaunamas, bet kaskart vis
stipresnis, aiškesnis. Iš visų pusių jis girdėjo kažkokį papsėjimą, poškėjimą, tarsi prislopintą sproginėjimą.
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Vytenis pasidairė ir numojo ranka. Atrodė, kad niekas
daugiau jo nustebinti neįstengs. Tegul sau poška ir spraga.
Tegul nors kažkas darosi, jis nesustos ir nesuks iš kelio. Kiekviena minutėlė brangi, o kelionės galo nematyti. Jis tik dar
kartą atsisuko į Margį, kuris stengėsi statyti kojas į išmintas
pėdas, kol dar jos nepranyko. Per šuns galvą, per akis varvėjo
lietaus lašai, bet ir jis nekreipė į tai dėmesio. Margis atrodė
žvalus ir patenkintas. Jis buvo pailsėjęs, paėdęs, mylimas.
Berniukas nusprendė, kad tai dar jaunas šuo, tik kiek apleistas ir, matyt, gerokai skriaudžiamas. Tomas pasakojo, kad
bernai šunį radę tuščioje sodyboje ir nusprendę vestis kartu.
Vėliau jiems Margis nusibodęs, todėl pririšę prie medžio ir
palikę.
- Geras Margiukas, geras, - ištarė Vytenis ir jam buvo beveik smagu. Suo atsakė linksmu uodegos vizginimu ir vienu
kitu amtelėjimu.
Lietus nesiliovė, kaskart stiprėjo. Vytenis jau buvo permirkęs iki paskutinės siūlės. Lijo be jokio vėjo. Net perkūnas nebesitrankė, po pačių ankstyvųjų pasidundenimų. Beveik pirmieji lašai visiškai sustabdė pūkų skridimą, juos nublokšdami
žemyn. Berniukas ilgokai nepastebėjo, kad viskas pasikeitė.
Jis sustojo tik kokiam pusvalandžiui truputį pailsėti. Nebuvo jokios užuovėjos, nei namų arti kelio. Po angelų sniegu
apsunkintais medžiais jis bijojo nuo lietaus slėptis. Slapios
šakos lūžo lyg šiaudeliai ir šlumsėjo žemėn. Buvo labai pavojinga.
m
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Nors lietus buvo šiltas, o dieną vis dar karšta ir tvanki,
nuolatinis lašų tratenimas į nugarą pradėjo įkyrėti. Vanduo
gėrėsi į pūkų sluoksnius, automatiškai pranykdamas, kaip ir
viskas, palietęs angelų sniego apdangalą. Tačiau apačioje jau
buvo šlapia. Batai čiuksėjo vandenyje, darėsi dar sunkiau kojas pavilkti. Pūkai gėrė vandenį tarytum pasigardžiuodami:
garsiai tekšėdami, spragsėdami, beveik taip, kaip vandens lašai, užtėkšti ant karštos keptuvės.
Jeigu Vytenis būtų kreipęs daugiau dėmesio į savo aplinką, būtų pastebėjęs, kad pūkai vėl keitėsi: storėjo, tarsi plėtėsi
ir keitė spalvą.
Pakelėse atsirado vis daugiau namų, bet jis nedrįso išsukti
iš kelio. Kartą išėjęs į šalį, galėjo paskui kelio neberasti. Jis
taip pat bijojo atrasti pakelės namuose ką nors baisaus. Kai
kur langai buvo išdaužyti, durys plačiai atvertos ar išlaužtos.
Atrodė tuščia ir nyku. Kitur viskas buvo uždarinėta, o aplinkui jokio gyvo žmogaus.
Vytenis vis slinko į priekį, visą dėmesį telkdamas į kiekvieną žingsnį. Reikėjo verste prisiversti, kad kairioji koja pakiltų,
o paskui vėl nusileistų. Tada dešinioji turėjo pakartoti tą patį
veiksmą. Kiek jis buvo vaikštinėjęs ir bėgiojęs, visai negalvodamas apie savo kojas. Jos laikė jį, nešiojo. Jos buvo jaunos ir
stipris. Dabar visai kas kita. Reikėjo daug pastangų, kad kojos nužengtų vieną žingsnį į priekį, o tada dar ir dar vieną...
Jeigu jis galėtų nusimesti tuos sunkius, permirkusius batus,
gal kiek palengvėtų. Tačiau jie buvo labai reikalingi. Vytenis
tai suprato net ir pro nuovargio rūkų apgaubtus smegenis.
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Temo. Jis žinojo, kad naktį keliauti nebus įmanoma.
- Kur mudu nakvosime, Margi? - paklausė ir ėmė žvalgytis aplinkui.
Kairėje kelio pusėje, tik už kelių šimtų pėdų, stovėjo nedidelis, senoviškas namukas. Jo langai buvo tamsūs, o durys
atviros. Atrodė visai tuščias.
- Pamėginkime tenai, - ryžtingai tarė Vytenis ir išsuko iš
kelio. Pirma jis dar gerai apsidairė, kad rytojaus dieną galėtų
keliauti reikiama kryptimi. Jie buvo tik praėję vienišą, storą
ir aukštą pušį, kuri turėjo tris kamienus, išaugusius iš vieno
kelmo. Ta pušis galės būti geras kelrodis iš ryto.
- Alio! - suriko jis, įėjęs į kiemą. - Ar kas nors namie?
Niekas neatsiliepė. Pėdsakų, žinoma, negalėjo matyti. Jų
Vytenis ir nesitikėjo. Atsargiai, pirma garsiai pabeldęs, įžengė
pro duris. Buvo visiškai tylu. Margis, įsmukęs pirmas pro jo
kojas, apšniukštinėjo nedidelį kambarį, paskui nubėgo kažkur gilyn. Vytenis jautėsi saugiai su šunimi. Margis greitai
apibėgo visus kambarius ir grįžo atgal. Namelis buvo tuščias.
Nereikėjo nieko bijoti.
Vytenis nusimetė kuprinę, nuavė šlapius batus ir, nusivilkęs marškinius, pakabino ant kėdės atramos, kad išdžiūtų.
Kambariuose buvo prieblanda, bet šviesą uždegti bijojo. Neatrodė, kad šiuose namuose būtų įvykusi kokia nelaimė, kaip
anoje sodyboje. Viskas buvo savo vietose, tvarkinga, švaru.
Rodos, šeimininkai išėję tik į kiemą minutėlei ir tuoj grįš
atgal. Tačiau jie negrįžo.
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Vytenis nesidairė po kambarius, niekuo nesidomėjo, neieškojo. Nuėjo tik į virtuvę, tikėdamasis rasti maisto sau ir
Margiui. Šaldytuvas buvo išjungtas ir atidarytas. Spintelėse
rado kiek sausainių, nedidelę dėžutę dešrelių ir butelį obuolių sulčių. Vienoje spintelėje buvo prikrauta skardinukių
maisto katėms.
- Ar ėstum? - kreipėsi jis į šunį. - Aš niekam nesakyčiau,
kad tu ėdei kačių maistą. Nieko geresnio čia nėra, bičiuli.
Margis sucypė ir pašoko, vizgindamas uodegą. Jis mėgino
pasakyti, kad nieko prieš kačių maistą. Vytenis susirado atidarytuvą stalčiuje.
- Dabar užkasime, - pareiškė atsisėsdamas prie virtuvės
stalo ir padėdamas kelias atidarytas skardinukes ant grindų.
- Žmonės mums atleis. Galėčiau net sumokėti už vakarienę,
tik nežinau kam. Sotinkis, Margiuk.
Pavalgęs Vytenis užvirto ant sofos, o Margis išsitiesė ant
kilimo šalia. Miegas atėjo labai greitai.
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Naktis praėjo ramiai, nors Vytenis kelis kartus pabudo ir vis
kažko klausėsi. Pradžioje galėjo girdėti lietaus barbenimą į
langus, bet paryčiais nustojo lyti ir pasidarė labai tylu.
Kai pagaliau pabudo, pro užuolaidas skverbėsi ryškūs saulės spinduliai. Valandėlę jis negalėjo prisiminti, kodėl kambarys toks nepažįstamas, o prie sofos guli didelis, margas šuo.
Pamažu sugrįžo vakarykščiai įvykiai. Tada Vytenis pašoko.
Nebuvo laiko gaišti. Juk išeidamas iš namų nesitikėjo, kad
kelionė užtruks dvi dienas.
Jam pajudėjus, šuo taip pat pabudo ir ėmė garsiai loti.
- Ko tu čia dabar, Margi? Nutilk! - subarė Vytenis. Margis tuoj nutilo, lyg susigėdęs.
Pasiruošti kelionėn ilgai netruko. Marškiniai per naktį išdžiūvo, bet batai tebebuvo šlaputėliai. Vytenis išsišiepęs įgrūdo į juos kojas ir atsiduso.
- Dabar viską sutvarkykime, kad žmonės grįžę nesupyktų, - pasakė Margiui.
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Jis stengėsi sutvarkyti kambarį ir virtuvę kaip galima geriau. Į kuprinę įsimetė kelias skardinukes maisto Margiui,
atidarytuvą ir dar kiek valgomų daiktų sau. Kas žino, kur
vėl maisto gaus. Išeidamas norėjo palikti padėkos raštelį ir
kelis dolerius namelio savininkams, bet to nepadarė. Kažin
kiek dar svetimų žmonių pereis, kol šeimininkai sugrįš. Jeigu
kartais, eidamas atgal iš miestelio, pamatys, kad gyventojai
jau namie, sustos padėkoti ir papasakos apie nakvynę. Taip
galvodamas jis žengė prie durų ir lengvai stumtelėjo. Durys
sujudėjo, bet neatsidarė. Atrodė, kad jas laiko kas iš lauko.
Vytenis pastūmė stipriau, bet atidaryti nepavyko. Jeigu
kokia valkatų gauja užrėmė duris ir ruošiasi sudeginti namelį! Įsibėgėjęs per visą kambarį, jis rėžėsi pečiu iš visos jėgos.
Durys pagaliau subrakšėjo ir praviro.
- Skubėk, Margi. Lauk! - garsiai suriko, grūsdamasis pro
duris.
Tačiau tarpduryje sustojo ir net išsižiojo iš nustebimo. Per
tas kelias dienas visas pasaulis taip pasikeitė, kad nejučiomis
priprato nebekreipti dėmesio į naujus reiškinius ar įvykius.
Atrodė, jog niekas nenustebins, nesujaudins, o dabar spoksojo pro duris, negalėdamas žado atgauti.
Jis nerado nei angliškų, nei lietuviškų žodžių, kad nusakytų, ką pamatė kieme. Neįtikėtinas vaizdas net neleido pajudėti.
Namelis, kiemas ir visas pasaulis buvo atsidūrę nuostabioje girioje. Kiek akys matė, augo neregėti, negirdėti medžiai,
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plonais, beveik permatomais liemenimis įsirėmę į baltą žemę.
Jų viršūnės, susipynusios, susiraizgiusios aukštai padangėje,
sudarė tarytum tinklinį stogą, pro kurį skverbėsi skaistūs,
karšti saulės spinduliai. Nuo šakų ir kamienų į visas puses
driekėsi spindintys siūleliai. Sakos ir tie siūleliai buvo akinančiai balti, bet kamienai turėjo aiškų violetinį atspalvį. Visas
tas keistasis miškas, apraizgęs namelį ir pasaulį, atrodė tylutėlis, bet kartu labai gyvas, bauginantis.
- Sporos! - sušuko Vytenis, besitraukdamas atbulas į
vidų. - Tai ne pūkai, o sporos! Po lietaus jos pavirto augalais.
Nuostabiais, ne šio pasaulio augalais!
Ką dabar daryti? Kaip pereiti tą nežemišką girią ir patekti į
miestelį? Žinoma, dabar ta kelionė beprasmė. Angelų sniegas
visur sudygęs. Kas galėjo manyti, kad tai sporos, nuostabiu
būdu patekusios į šią planetą iš nežinomos vietos erdvėse.
- Ką daryti? Ką mudviem daryti? - pakartojo garsiai, norėdamas išgirsti bet kokį normalų, žemišką garsą. Visa tai, kas
buvo lauke, atrodė lyg baisus sapnas, kai tuo tarpu namelio
vidus liko toks paprastas, kasdieniškas ir jaukus. Cia net galima įsivaizduoti, kad viskas yra taip, kaip turi būti. Pro langus
skverbėsi šviesi vasaros diena, ant spintelės tiksėjo mėlynas
laikrodis, po kambarį sukinėjosi margas šuo.
Vytenis sudribo ant kėdės, stengdamasis susikaupti. Margis atsitūpė priešais ir rimtai žiūrėjo į jo veidą, pakėlęs savo
juodą snukį į viršų. Jis visiškai pasitikėjo savo šeimininku ir
tik laukė nutarimo.
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- Galėtume čia pasilikti, Margi? Vargiai pavyks pro tuos
augalus prasigrūsti. Jie labai tankiai susipynę.
Margis makalavo uodega ir vis žiūrėjo į jo akis.
- Gal reikia eiti namo? Tu dar ten niekuomet nebuvai: pas
mano mamą ir seseris. Matysi, kaip tave visos mylės!
Jis atsistojo ir paglostė šunį.
- Tu čia pabūk truputį. Aš pažiūrėsiu, kaip sektųsi pralįsti per tą mišką. Reikėtų nufotografuoti. Jau tiek nuotraukų
padariau, reikia pabaigti darbą. Nesvarbu, kas iš to pagaliau
išeis.
Vytenis nusitraukė nuo pečių kuprinę, išsiėmė fotoaparatą
ir nužingsniavo prie durų. Ant laiptelių atsistojęs, sukinėjosi į
visas puses, fotografavo augalus, o tada įsidėjo fotoaparatą atgal
į kuprinę. Ant nugaros jos neužsikabino, tik laikė už dirželio,
nutįsusią beveik iki žemės. Atsargiai, vos judėdamas, pastatė
koją ant baltos angelų sniego masės. Nieko neatsitiko. Angelų
sniegas, bent tas, kuris gulėjo po kojomis, nebuvo pasikeitęs
nuo vakar vakaro. Pasistūmęs dar kiek į priekį, pastebėjo, kad
ėjimas tuo stebuklingu mišku lengvesnis nei klampojimas per
pūkus. Kamienai buvo nekieti, o lankstūs. Nesunku juos rankomis praskleisti į šonus ir tada pro tarpą išlįsti. Su kiekvienu
žingsniu reikėjo iš naujo pasidaryti taką. Sunkiau tik susigaudyti, į kurią pusę reikia eiti. Augmenija buvo susiraizgiusi virš
jo galvos ir tokia tanki, kad nieko negalėjo padaryti.
- Aš tikras neišmanėlis! Kompasas gali parodyti, į kurią
pusę turiu eiti.

|
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Jis jau buvo nutaręs pasiekti miestelį. Vis ten daugiau žmonių ir saugiau. Miestelis arčiau kaip vasarnamis prie miško.
Gal mokslininkai jau surado ar greitai suras kokią išeitį. Gal
pavyks sunaikinti visus šituos neprašytus atėjūnus. Miestelyje taip pat daugiau būdų susisiekti su namiškiais vasarvietėje
arba su tėveliu mieste. Jis švilptelėjo, ir Margis tuojau atbėgo
iš kambario.
Atsidūręs tarp augalų, šuo sustojo išsigandęs, nežinodamas, ką daryti. Vyteniui nenoromis net juokinga pasidarė.
- Žinau, žinau, drauguži. Eisime ir gana. Ką tie augalai
mums padarys?
Margis smagiai sulojo, viskam pasiruošęs.
- Sporos! Kas galėjo manyti?
Savo atradimu Vytenis vis tiek džiaugėsi. Pavojus grėsė
iš visų pusių, jo padėtis atrodė visai beviltiška, bet minčių
raizginio gilumoje darėsi smagu. Kažin ar mokslininkai jau
žino, kad čia sporos? Jam nereikėjo nuostabių laboratorijos
įrengimų, nereikėjo tyrinėjimų. Taip iš karto ir suprato pūkų
tikrąją paskirtį. Tarytum kokio galvosūkio gabalai patys sukrito į reikiamas vietas. Įdomu, ką tie mokslininkai atrado?
Jis tik pradinę mokyklą pabaigęs ir tai galėjo suprasti...
Tokios mintys kėlė nuotaiką ir pasitikėjimą savimi. Jau
gana drąsiai žengė į kiemą. Tačiau pakili nuotaika netrukus
išgaravo. Jis pradėjo jaustis kaip mažas, nereikšmingas vabalėlis aukštoje žolėje. Veltui stengėsi pamatyti tą triliemenę pušį
prie kelio. Tiesa, pralįsti pro stiebus buvo galima, bet nieko į
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tolį matyti nepavyko. Margis sekė taip arti, beveik spraudėsi į
tarpkojį. Kelis kartus Vytenis vos nesuklupo per jį. Jau norėjo
išbarti šunį, bet susilaikė. Jeigu jam pačiam sunku suprasti
tuos aplinkos pasikeitimus, tai vargšas gyvulėlis yra visai paklydęs. Jis juk negali žinoti, kas čia darosi. Iš baimės ir ieško
užuovėjos prie žmogaus. Ar už tai reikia pykti?
- Geras šunelis, geras, - automatiškai kartojo Vytenis,
rankomis stumdamas baltus, laibus keistųjų augalų stiebus
į šalis. Jie atrodo lyg plastikiniai: buvo švelnūs ir vėsūs, nors
karštis tebesvilino.
Kelio juostos nebegalėjo atpažinti. Augalai užstojo bet
kokį vaizdą. Kilo mintis grįžti atgal į namelį, užlipti ant aukšto ir pro langą pasižvalgyti po apylinkę. Taip bus nesunku
nusistatyti kryptį. Galės net ant stogo užsikarti, jeigu reikės.
Tada tikrai be jokio vargo pamatys kelią.
- Reikėjo man iš karto taip padaryti, - pasakė Margiui. Per daug pasitikėjau savo gabumais. Už puikybę dabar esu baudžiamas ir turiu grįžti atgal. Tai nesvarbu, ar ne, Margi? Mudu
jau niekur paskubėti negalime. Darysime, ką pajėgsime.
Suo pritariančiai amtelėjo. Jis reagavo į kiekvieną šeimininko žodį ar judesį, tarytum būtų su juo seniai pažįstamas.
- Namelis toj pusėj, gerai prisimenu, - tarė Vytenis apsisukdamas. - Reikia tik grįžti atgal.
Pasakyti buvo daug lengviau, kaip padaryti. Namelis, kuriame taip ramiai praleido naktį, buvo dingęs! Lyg į vandenį
įkritęs ir nuskendęs: pranyko be jokių pėdsakų.
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Vytenis matė violetiniai baltus augalų stiebus kairėje ir
dešinėje, priekyje ir užpakalyje. Iš tikrųjų viskas buvo taip
vienoda, kad visame pasaulyje iš aplinkos išsiskyrė tik jis ir
Margis. Jeigu šuo atsiliktų per porą žingsnių, bematant pranyktų iš akių ir jau niekuomet negalėtų jo rasti.
Ta mintis smelkte nusmelkė. Margas šuo buvo visa jo paguoda, padrąsinimas ir džiaugsmas. Be Margio jis jau nenorėjo pasilikti. Laimė, kad ir šuo, atrodo, suprato padėtį. Jis
laikėsi kuo arčiau prie savo naujojo šeimininko.
- Mes dar turime kompasą, Margi. Pažiūrėsime, ar jis
nepadės, - pasakė sustojęs Vytenis, stengdamasis kovoti su
panika.
Pasirausęs kuprinėje, susirado kompasėlį ir paguldė ant
ištiesto delno. Tačiau ir čia laukė nusivylimas: adatėlė skriejo ir skriejo aplinkui, nesustodama nei prie vienos pasaulio
šalies. Ji drebėjo, krūpčiojo, slinko į kairę ir į dešinę, bet jokios krypties neparodė. Kompasas buvo nemažiau paklydęs
nuostabiųjų augalų miške, kaip Vytenis. Jis atsiduso ir norėjo
sviesti bevertį instrumentą šalin, bet susilaikė. Kompasą buvo
gavęs Kalėdoms iš Romo dovanų. Tegul tai bus draugo atminimas. Kas žino, gal jau niekuomet jo daugiau nebematys...
Graudulys šiek tiek nustelbė baimę. Vytenis įmetė kompasą atgal į kuprinę ir pasiryžo eiti tolyn. Kitos išeities juk
nebuvo. Reikėjo kur nors eiti. Reikėjo pasirinkti vieną kryptį
ir slinkti į tą pusę. Jeigu kryptis teisinga, jis turėtų pasiekti
kelią. Jeigu ne, nesvarbu. Eidamas nosies tiesumu, vis kur
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nors pagaliau nueis. Apie tai, kad niekur neras žmonių ar
prieglaudos, bijojo net pagalvoti. Jis taip pat kratėsi ir kitos
pavojingos minties, kuri sukosi galvoje jau nuo to laiko, kai
pravėrė namelio duris. Ta mintis nesidavė nuvejama: vis grįžo
ir grįžo lyg įkyri musė.
Jeigu pūkai buvo tikrai sporos, kurios, pasiekę žemę ir gavę
lietaus, staiga išaugo į augalus, tada... Be abejo, tie augalai
išsiaugins daugiau sporų, daug tūkstančių kartų daugiau. Kai
paleis tas naująsias į orą, niekur šioje planetoje neliks vietos
kam kitam: kitokiam augalui, gyvuliui, paukščiui, žmogui.
Visa kita turės žūti. Pasiliks tik keistieji augalai negyvoje planetoje.
- Kažin kiek laiko trunka, kol išauga naujos sporos? - galvojo Vytenis, atsargiai grūsdamasis pro violetinius, permatomus stiebus.
Apie Žemės sporinius augalus jis žinojo iš mokyklos, iš
knygų, iš savo paties patyrimo. Miške augo samanos ir grybai, kerojo paparčiai. Ant senos duonos atsirasdavo melsvi ir
žalsvi pelėsiai. Anksti pavasarį pakrantėse išsikaldavo keistos,
šiurkščios ožkabarzdžių buožiukės. Visa tai buvo taip paprasta, kasdieniška ir suprantama. Čia jau kas kitą, Augalai
svetimi Žemei, pavojingi jos gyventojams. Gal kur nors kitur Visatoje, ten, iš kur jie atsirado, šitie augalai buvo taip
pat paprasti, kasdieniški ir normalūs. Kodėl jie paliko savo
pasaulį? Kodėl iškeliavo į erdves ieškoti naujų namų? Ar jie
tyčia taikė nusileisti Žemėje, ar tik toks sutapimas, kad sporų
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dėžutės čia pateko? Daug kartų knygose, filmuose ar kitur
rašytojai ir mokslininkai mėgino pavaizduoti galimus Žemės
užpuolėjus ir užkariautojus iš tolimų erdvių, iš kitų planetų.
Tačiau niekas nepagalvojo apie sporas ar apie augalus, kurie
iš jų išdygsta. Kas dabar bus? Kaip reikės išlikti, apsisaugoti?
Ėjimas buvo labai sunkus ir varginantis. Vytenis judėjo
pamažu, dusdamas, prakaituodamas ne tik nuo karščio, bet
ir iš baimės. Tik mintys vis zujo ir zujo galvoje - baisios,
neramios mintys, ieškodamos atsakymų, mėgindamas kaip
nors išsiaiškinti nepaprastųjų reiškinių prasmę. Nieko gero
jis sugalvoti neįstengė, jokio problemos sprendimo negalėjo sugalvoti. Čia nebuvo koks mokslinės fantazijos filmas ar
knyga, o tikrovė, baisesnė už lakiausios vaizduotės kūrybą.
Vytenis mokslinę fantastiką mėgo. Jis buvo augęs su tarpplanetinių kautynių vaizdais, ateiviais iš kitų žvaigždynų, norinčiais užkariauti Žemę. Mėgstamiausios televizijos programa buvo apie drąsius astronautus ir jų nuostabias keliones į
Visatos užkampius. Dabar, tai prisiminęs, jis tik blankiai šyptelėjo. Filmuose ir knygose viskas baigdavosi gerai. Nesvarbu,
kokiame pavojuje atsidurdavo Žemės gyventojai, nesvarbu,
kokiais baisiais ginklais ir gudrumu stengdavosi juos pavergti
svetimieji, galų gale visos pabaigos žūdavo. Žemė ir žmogus
likdavo nugalėtojai.
Kaip bus šį kartą? Kokius ginklus reiks panaudoti prieš
erdvinių augalų sporas? Kaip šiuo metu pasielgtų mokslinės
fantazijos herojai?
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- Visa nelaimė, kad aš tik paprastas Žemės bernelis, Margi. Visai paprastas. Siuo metu aš tikrai bijau. Jeigu žinočiau,
kad iš to būtų kokios naudos, pradėčiau balsu bliauti ir mamos šauktis. Tik mano mama labai toli. Ji neišgirs, neateis.
Kažin kaip joms sekasi? Taip norėčiau būti kartu. Nesvarbu,
kas atsitiks, bent visiems drauge. Tik pamanyk, Margi, kaip
mes išsiskirstę: tėvelis mieste, mama ir sesutės vasarvietėje, o
aš... Aš net nežinau, kur šiuo metu esu. Gerai, kad tu su manimi. Vienas nežinau, ką daryčiau. Kas bus, Margi, kas bus?
Netikėtai virš galvos, kažkur baltuose augalų viršūnių raizginiuose, pasigirdo šniokštimas, lyg staigiam vėjui papūtus.
Vyteniui tas garsas pasirodė pažįstamas, tarsi girdėtas. Jis kiek
pasiklausė, bet nesustojo. Nenugalimas noras eiti į priekį ir
ką nors prieiti, stūmė tolyn.
Ošimas vis kartojosi: stiprėdamas ir vėl silpnėdamas. Margis ėmė garsiai loti. Berniukas pažvelgė į jį, ir šuo nutilo. Staiga akyse pradėjo skrieti juodi taškai, o galvoje darėsi labai
lengva, tuščia. Keliai linko lyg guminiai. Niekaip neįstengė
tiesiai atsistoti. Jis svirduliavo į šalis, bet vis slinko pirmyn.
Tada visa aplinka pradėjo siūbuoti, linguoti ir suptis.
Kuprinės dirželis išslydo iš saujos ir Vytenis įsitvėrė stiebo,
kad neparvirstų. Pasidarė truputį geriau. Pasilenkęs vėl pakėlė kuprinę nuo žemės ir ėmė judėti į priekį, vilkdamas ją per
angelų sniegą. Sagtelė buvo atsisegusi ir daiktai iš kuprinės
pamažu biro laukan. Jis nebekreipė į tai dėmesio.
Staiga viskas sutemo.
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- Tie augalai turbūt išaugo labai aukšti ir uždengė saulę, lyg pro rūkus pagalvojo Vytenis.
Darėsi neapsakomai karšta. Jis nudrėbė kuprinę ant žemės
ir mėgino atsisegioti marškinius. Jeigu gautų nors gurkšnelį
vandens, gal tas svaigulys praeitų. Jis vėl siekė atsiremti į baltus kamienus, tačiau nespėjo. Vytenis griuvo kniūpsčias ant
žemės ir daugiau nebejudėjo. Keistųjų augalų stiebai sulingavo, susiūbavo ir vėl atsitiesė lyg sustingę.
Margis bakstelėjo snukiu gulintį berniuką, bet tas nepakilo. Suėmęs aštriais dantimis, dar mėgino patempti už marškinių rankovės, bet ir tai nepadėjo. Kurį laiką šuo dar tupinėjo
aplinkui, cypdamas ir lodamas, paskui atsigulė šalia šeimininko, galvą pasidėjo ant jo rankovės ir užsimerkė.
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ytenis susitinka pabaisas

Saulė jau krypo į vakarus, kai pro violetinius augalų kamienus prasimušė galingo motoro ūžimas. Margis pakėlė galvą ir
sukluso. Kažin kur netoliese buvo žmonės ir pagalba. Jis iškėlė snukį į viršų ir ėmė loti: skardžiai, garsiai iš visos gerklės,
užbaigdamas plonu, gailiu staugimu.
Neilgai trukus augalų stiebai traškėdami išvirto, o iš jų
išniro nematyta mašina. Pasistūmusi dar kelis žingsnius į
priekį, sustojo.
- Šitas dar gyvas! - išgirdo Vytenis lyg per miegus. - Pažiūrėkim, gal pavyks išgelbėti.
Stiprios rankos kažką užvožė jam ant nosies, pakėlė jo galvą, mėgino pasodinti.
- Pabusk, pabusk! Įtrauk giliai oro ir pabusk, - ragino
nepažįstamas balsas. Vytenis nenoromis atvėrė akis. Virš jo
buvo pasilenkusi nematyta baidyklė, didelėmis, išverstomis
akimis, ilga nosimi, o toje vietoje, kur turėtų būti burna, karojo nutįsęs kažkoks apvalus, žalias daiktas. Pabaisa vilkėjo
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mėlynais drabužiais ir stovėjo ant dviejų kojų kaip žmogus.
Netoli buvo matyti kitas panašus sutvėrimas.
Vytenis mėgino surikti, bet negalėjo, nes burna buvo užspausta. Jis pradėjo blaškytis, mėgindamas kaip nors atsistoti
ir pabėgti. Rankos ir kojos vis dar nenorėjo klausyti.
- Turbūt jie iš ten, iš kur tie augalai, - mąstė išplėstomis
iš siaubo akimis. - Dabar tai aš tikrai žuvęs.
Niekuomet savo gyvenime jis dar taip išsigandęs nebuvo.
Baimė lyg elektros srovė nukrėtė visą kūną. Jautė, kad stojasi plaukai ant galvos. Daug pavojų paskutinėmis dienomis
buvo sutikęs, bet visus juos priėmė gana ramiai, mėgindamas
kaip nors išsisukti iš pavojingos padėties. Dabar nepajėgė net
blaiviai galvoti. Siaubas buvo sukaustęs taip stipriai, kad Vytenis grimzdo jame, nepajėgdamas gintis.
-Jis bijo, - tarė viena baidyklė dusliu, prislopintu balsu. Vargšas berniukas tiesiog miršta iš baimės. Pažiūrėk į jo akis!
- Nesiblaškyk, mes tau nieko nedarysime, - tarė antroji. Buvai apalpęs, tai uždėjome deguonies, kad greičiau prasiblaivytum.
- Augalai gamina nuodingas dujas, prieš pradėdami leisti savo sporas. Tu, matyt, įtraukei jų į plaučius. Jeigu būtume
neradę, už valandos - antros niekas nebūtų galėjęs tavęs atgaivinti.
Vytenis nusiplėšė deguonies kaukę nuo veido ir sušuko:
- Kas jūs esate? Iš kur jūs?
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- Iš miestelio. Mes mokslininkų ekspedicijos nariai, tyrinėjame augalus. O kas manei, kad esame? Gal iš kitos planetos atvykę?
- Aš tikrai taip maniau, - kiek susigėdęs atsakė Vytenis. Jūs taip apsirengę ir su tais daiktais ant veidų...
- Tai dujokaukės. Apsauga nuo sporų ir nuodingų dujų.
Be jų ir mus ištiktų toks likimas kaip tave, - ramiai aiškino
vienas vyras.
- Geriau stenkis nekalbėti. Laikyk deguonį ant burnos
ir nosies. Mes padėsime nueiti iki savo mašinos, tada galėsi
šnekėti.
- Kur Margis? Kur mano šuo?
-Jis jau mašinoje. Suo šiek tiek geriau išsilaikė už tave, tai
pirmą ir įleidome į vidų. Gali jam padėkoti už išgelbėjimą.
Būtume taip ir pravažiavę, jeigu šuo nebūtų kaukęs ir lojęs.
Vyrai padėjo Vyteniui atsistoti ir prilaikydami nuvedė iki
mašinos. Ji nebuvo panaši į jokį anksčiau regėtą automobilį
ar sunkvežimį.
- Aš žinau, - sušnabždėjo Vytenis, vos galėdamas atgauti
kvapą. - Tokiomis mašinėlėmis astronautai važinėjo Mėnulyje. Prisimenu iš matytų televizijos laidų.
- Atspėjai, vyruti!
- Tai visai tokie pat automobiliukai. Veikia ne blogiau
kaip ant Mėnulio. Su šituo vežimėliu gali per viską važiuoti.
Viduje buvo labai ankšta, kai ten susigrūdo du stambūs
vyrai, vienas paauglys ir didelis šuo. Čia kvėpuoti buvo lengva ir nereikėjo dujokaukių.
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Vyrai buvo kokių trisdešimties, draugiški ir šnekūs. Jie
norėjo žinoti, kur Vytenis vienas keliauja, kodėl nesėdi saugiai namie su savo šeima. Vytenis dar labiau troško išgirsti, ką
mokslininkai jau sužinojo apie angelų sniegą, iš kurio išdygo
keistieji augalai. Kas jie? Iš kur jie? Kaip galima juos sunaikinti?
- Matom, kad tau klausimų netrūksta, - nusišypsojo vienas, vardu Peteris. - Ne į visus ir mes žinome atsakymus.
- Ką žinome, galėsime ir tau papasakoti pakeliui į laboratoriją, - atsakė antrasis, kuris vadinosi Tonis. Savo pavardžių
vyrai nepasisakė, o berniukas neklausė.
- Mano kuprinė! - sušuko Vytenis, kai jie ruošėsi važiuoti. - Palikome mano kuprinę.
- Tuščia jos, - ramino Peteris. - Kai visa ši nesąmonė pasibaigs, aš tau naują padovanosiu. Negalime gaišti laiko, jos
ieškodami.
- Kuprinės man visai negaila, bet joje yra mano fotoaparatas su labai svarbiomis nuotraukomis. Jos dar neišryškintos. Matot, aš buvau atradęs miške sporų šaltinį ir dėl to ėjau
į miestelį mokslininkams pranešti. Tikėjau, kad tai gali būti
svarbu.
- Sporų šaltinį? Ar teisybę sakai? Iki šiol dar niekam nepavyko nustatyti, iš kur tos sporos pradėjo skristi.
- Ar iš toli atėjai?
- Kiek dar mylių iki miestelio nuo čia?
- Maždaug viena, o gal kiek viršaus.
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- Aš atėjau keturiolika mylių. Už tiek mylių ir yra tas sporų šaltinis.
Vyrai net švilptelėjo iš nustebimo.
- Tai bent vyras esi. Drąsus ir ištvermingas, - pagyrė Tonis. - Einu paieškoti tos kuprinės, nors nebus lengva rasti.
Pats žinai, kaip viskas moka „pranykti" šiame nepaprastame
miške.
Tomis vėl užsidėjo dujokaukę, užsimovė storas pirštines ir
išsirangė pro duris. Vytenis negalėjo atsistebėti, kaip lengvai
pavyko įtikinti mokslininkus. Išeidamas iš namų, jis labiausiai bijojo, kad niekas nenorės tikėti istorija apie kelmą miške. Dabar viskas puikiai išsisprendė.
- Papasakok plačiau apie tą sporų šaltinį, - paprašė Peteris, kai jie sėdėjo mašinoje laukdami Tonio. - Kas žino, gali
būti svarbu mums visiems.
Vytenis trumpai papasakojo apie vasarnamį prie miško,
apie savo spėliojimus ir pagaliau apie sporų juostas, kylančias
iš supuvusio kelmo.
- Man tada pasidarė taip pat silpna. Viskas tik susisuko
ir praradau sąmonę. Kai pavyko atsigauti, skubėjau nuo to
kelmo pasitraukti. Gaila, bet visko neištyriau. Įdomu, kas to
kelmo viduryje yra?
- Įdomu, - suniurnėjo lyg pats sau Peteris. - Ar rastum
vėl tą vietą, jeigu reikėtų?
- Žinoma, rasčiau!
- Pažiūrėsim, Palauksime, kol grįš Tonis.
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- Aš tik dabar pagalvojau, kas išgelbėjo mane nuo tų nuodingų dujų tada miške, - dar pridūrė Vytenis. - Turėjau
užsirišęs gana storą ir didelę nosinę ant burnos, ant nosies.
Sporos buvo tokios smulkios ten prie kelmo, kad lindo į burną, norėjosi čiaudėti. Aš mėginau nuo jų apsisaugoti, užsirišau nosinę.
- Tikriausiai taip ir buvo.
Tuo metu kažkas subrazdino mašinos duris iš lauko ir netrukus į vidų įsirangę Tonis. Vienoje rankoje jis laikė kuprinę.
- A r ta?
- Ta pati, - nudžiugo Vytenis. - Kaip jūs taip greitai radote?
- Čia ir buvo pats keisčiausias dalykas, - kalbėjo Tonis,
kraipydamas galvą. - Nesitikėjau rasti, atrodė beveik neįmanoma. Ejau, skirdamas rankomis augalų stiebus, ir jau norėjau suktis atgal. Staiga praskiriu dar vieną eilę ir žiūriu: visiškai švarutėlis žemės plotas, o jo viduryje guli ta kuprinė!
- Negali būti! - šūktelėjo Peteris. - Kokias pasakas tu čia
pasakoji?
- Gali eiti ir pasižiūrėti. Tie augalai, rodos, tirpte ištirpę.
Tik kažkokia violetinė masė ant žemės telkšo. Todėl ir pamačiau kuprinę. Ar manai, kad kitaip būčiau radęs?
- Sakai, augalai buvo negyvi? Ištirpę, sakai? Tą aš pats turiu savo akimis pamatyti! - susijaudino Peteris, skubiai užsegdamas apsaugos drabužius ir kaukę ant veido. - Ar rasi tą
vietą?
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- Aš taip pat norėčiau pažiūrėti, - nedrąsiai įsitepė Vytenis.
- Tu geriau lik viduje. Mes ilgai neužtruksime.
Jis nė nesiginčijo. Jautėsi dar labai silpnas ir pavargęs.
Margis taip pat atrodė pusgyvis. Susirietęs į kamuolį, miegojo tarp aparatų, dėžių ir įrankių, kartais skurdžiai suinkšdamas, sudejuodamas.
Per tokį trumpą laiką Margis pasidarė labai svarbus. Mama
turės tai suprasti ir leisti šunį pasilikti. Juk Margis išgelbėjo jo
gyvybę... Vyrai tai patvirtins.
- Geras šunelis, geras Margiukas, - tyliai sušnabždėjo ir
palietė galais pirštų margąją galvą. Suo suinkštė, bet nepabudo.

I
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- Ką tu turėjai toje kuprinėje? - paklausė vyrai, grįžę iš lauko. — Kažkas tuos augalus sunaikino.
- Jeigu žinotume, problema būtų išspręsta. Iki šiol dar
niekam nepavyko jų taip visiškai sunaikinti. Augalai nebijo
karščio, šalčio, nei visokių chemikalų, nuo kurių Žemės augmenija bematant sunyksta.
Vytenis mėgino atsiminti, besirausdamas kuprinėje. Vyrų
pasakymas jį labai nustebino ir pradžiugino.
- Nieko ypatingo neturėjau. Fotoaparatas, kompasas,
truputis maisto man ir šuniui. Daugiau, regis, nieko. Tikrai
nebuvo jokių chemikalų ar šiaip ko nors, kas galėtų augalus
sutirpinti. Viskas tebėra kuprinėje, kaip buvę.
- Gaila, - atsiduso Peteris. - Paėmiau kiek tų sutirpusių
augalų ir žemės iš tos vietos tyrimams, gal laboratorijoje ką
atras.
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- Petras pasakojo apie tavo kelmą miške, - tarė Tonis. —
Man rodos, kad verta j j apžiūrėti, jeigu, žinoma, sutiksi vietą
parodyti.
Vytenis taip iš džiaugsmo išsišiepė, vos lūpos neplyšo. Jeigu nuvažiuotų iki vasarnamio, galėtų pažiūrėti, kaip mamai
ir mergaitėms einasi. Galėtų jis vėl būti drauge su jomis!
- Parodysiu! - sušuko. - Man bus vieni niekai kelmą atrasti. Kažin ar jūsų mašina nuvažiuos taip toli?
- Nuvažiuos, - užtikrino Tonis. - Tik sakyk, kur sukti.
- Kad nežinau, - nusiminė berniukas. - Kai patekau į tą
nežemišką mišką, visiškai paklydau. Neturiu jokio supratimo, kur rytai, kur vakarai, kur ša pats dabar esu. Ar žinote,
kad kompasas neveikia šitoje girioje?
- Viskas čia neveikia! - numojo ranka Peteris. - Tu esi
prie M-147 kelio, apie mylią nuo miesto. Miestas nuo čia į
rytus. O į kurį šoną tavo namai?
- Dabar tai lengva. Turime važiuoti tuo keliu į pietvakarius apie keturiolika mylių. Privažiuosime mūsų vasarnamį
ir mišką. Namas tik koks ketvirtis mylios nuo kelio. Iš kitos
pusės važiuojant, bus kelio kairiame šone.
- Gerai, važiuojam.
- Kaip mes tą vasarnamį pamatysime pro augalų stiebus?
- rūpinosi Vytenis, kai motoras buvo įjungtas ir mašina pajudėjo.
- Rasim, nesirūpink. Stenkis pailsėti. Matai, Margis ramiausiai miega. Gali ir tu snūstelti. Prižadinsime, kai privažiuosime.
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Mašina šliaužė kiek siūbuodama į šalis. Jeigu Vytenis nebūtų
galėjęs matyti pro langus į lauką, būtų beveik įsivaizdavęs,
kad sėdi laivo kajutėje ir plaukia labai ramiu vandens paviršiumi. Važiuodamas prisiminė savo sunkią, vargingą ir pavojingą kelionę. Buvo gera taip nerūpestingai ir saugiai važiuoti
namo. Tai nustebs mama, seserys ir Rugilė, kai jie įkrypuos į
kiemelį! Jis ne tik įtikino mokslininkus, bet dar ir namo perveža, kaip didelį poną. Kažin ar kuris kitas paauglys šiandien
galėtų tokiais nuotykiais pasigirti?
Mašina judėjo lėtai, traiškydama ir lankstydama violetinius stiebus, rausdamosi lyg sidabrinės spalvos kurmis pro
surizgusias baltų žolių šaknis.
- Miegi? - paklausė Tonis, kai Vytenis ilgai tylėjo, paskendęs savo mintyse.
- Galvoju apie visus šituos keistus įvykius. Aš tikiu, kad
sporos į žemę pateko su kosminės laboratorijos skeveldromis.
Tik iš kur jos ten atsirado? - atsakė jis.
- Kas žino? Laboratorija erdvėse skriejo apie šešerius metus. Per tą laiką daug meteoritų, daug kosminių dulkelių pro
ją praskrido. Gal kas užkibo ir nukrito į Zemę kartu.
- Tu esi protingas jaunuolis, Vyteni. Ne kiekvienas tavo
metų berniukas būtų taip gražiai viskas sudėstęs. Kiek tu,
sakei, metų? Keturiolikos? Taigi išprotavai beveik tas pačias
išvadas, kaip mokslininkai, šių reiškinių tyrinėtojai.
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Vytenis net išraudo nuo pagyrimo.
- Iš kur tos sporos? Ar įmanoma sužinoti, iš kurios planetos, iš kurio žvaigždyno jos atsiradę? Kur auga tokie keisti
augalai? Jie nepanašūs į jokią Žemės augmeniją, - kalbėjo
Vytenis. Buvo smagu, kad vyrai kalbėjosi su juo, lyg su užaugusiu ir rimtai atsakinėjo į visus klausimus.
- Iš kur? Gal mes to niekuomet nesužinosime, - pakraipė
galvą Peteris. - Daug yra ir Žemėje paslapčių, kurių mes dar
nežinome.
- Va ten! Ten mūsų vasarnamis, - sušuko nudžiugęs Vytenis, rodydamas pirštu pro langą.
Virpančia širdimi jis žvelgė į trikampį namelį. Iš baltųjų
augalų girios buvo išlindęs tik jo smailas stogas ir antrojo
aukšto langai. Visur aplinkui viešpatavo tyla, niekas nepravėrė durų, nesujudėjo prie langų, nepasitiko.
Vytenis nepajėgė nė žodžio ištarti. Vyrai turbūt suprato jo
baisų nerimą, nes Peteris pasakė:
- Atrodo, kad šitie augalai daug jaunesni. Kaip manai,
Toni? Neatrodo, kad jiems metas leisti sporas.
- Penkiolika mylių yra didelis nuotolis. Iš tikrųjų yra skirtumų tarp šitų ir anų augalų.
Vytenis ėmė atsigauti. Jeigu sporų dar nėra, tai nėra ir nuodingų dujų. Gal jo namiškiai sveiki ir gyvi, užsidarę namelyje, kad būtų saugiau. Kažin ar seneliai iš sudegusio namo ir
Tomas atėjo tada, kaip žadėję?
- Ar saugu išeiti į lauką be specialios aprangos? - paklausė
jis, kai mašina sustojo kieme netoli liepų.
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- Galime pamėginti.
- Pamatysite, - kalbėjo toliau Vytenis. - Arčiau tos vietos,
kur sporos prasidėjo, bus tikriausiai dar net nesudygę. Kai
pūkai čia buvo beveik stalo teniso sviedinuko dydžio, tai giliau miške dar atrodė tik kaip mažyčiai karoliukai.
Petras jam pamojo ranka ir abu išsirito iš mašinos. Tonis
dar pasiliko viduj.
- Kai judu nueisite į namelį, aš pervažiuosiu per kiemą
kelis kartus ir sutrinsiu augalus. Tada bus galima visiems lengviau vaikščioti. Šiaip augalai tuoj paslepia pėdas, bet mašinos ratų vėžių nepajėgia vėl užlyginti.
Vytenis negalėjo ilgiau laukti. Kiek įstengdamas greičiau
nusiyrė prie namelio. Ištikimas Margis, vėl pailsėjęs, žvalus ir
linksmas, nusekė paskui, beveik lipdamas jam ant kulnų.
- Kas ten? - pasigirdo tyliai iš vidaus, kai jis paspaudė
skambutį prie durų.
- Tik aš! - suriko, nesitverdamas džiaugsmu. - Tik aš ir
draugai!
Duris atidarė motina ir sustojo tarpduryje, neištardama
nė žodžio. Ji buvo tokia suvargusi, išblyškusi ir liūdna, o dabar žiūrėjo į sūnų lyg savo akimis netikėdama.
- Tu gyvas ir sveikas, - pagaliau pasakė labai tyliai.
- Gyvas ir sveikas, mamyte. Čia - ponas Peteris. Jis ir dar
kitas ponas mane parvežė namo. Jie mokslininkai, tyrinėja
augalus. O čia, mama, mano geriausias palydovas ir draugas
Margis. Mes radome vienas kitą angelų sniege. As jo jau niekuomet neatsisakysiu. Jis turi visuomet likti su manimi.
137
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Motina tik linktelėjo galvą. Iš namelio gilumos atsiliepė
balsai ir netrukus apie duris susigrūdo visos mergaitės: Dainė, Rugilė ir Liepa su Lina. Viskas čia atrodė beveik kaip
visuomet. Vyteniui, per paskutines dvi dienas mačiusiam tiek
pavojų ir siaubo, buvo keista, tarytum trūko erdvės.
- Ateikite vidun, - pakvietė motina. - Ko mes čia stovime
tarpduryje?
Per tą laiką ir Tonis, užbaigęs darbą kieme, prisijungė prie
būrio. Kiekvienas skubėjo pasakoti savo įspūdžius ir nuotykius. Vytenis netruko pastebėti, kad motina buvo labai tyli,
tarytum jos mintys klajojo kažkur kitur. Pasidarė net truputį
pikta, kad ji nesidžiaugia laimingu jo sugrįžimu.
Nutaikęs gerą progą, kai Liepa ir Lina, visiškai sužavėjusios atvykusius svečius, pasakojo savo pasakėles, Vytenis patraukė Dainę į koridorių.
- Kas čia atsitiko? Man atrodo, kad kažkas kitaip. Mama
pasikeitusi...
- Pasikeistum ir tu, - pašnibždomis atsakė sesuo. - Jeigu
šiandien nebūtų atėjusi pagalba, nežinau, ką būtume darę.
- Kas atsitiko? - vėl kantriai paklausė Vytenis. - Viskas
atrodo normalu ir kasdieniška.
- Mes neturime maisto. Nėra vandens, elektros, nieko
nėra.
- Kur viskas dingo? Juk maisto buvo gana daug, o tik dvi
dienos praėjo. Negalėjote viską suvalgyti.
- Išnešė.
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-Kas?
- Ar aš žinau? Pavardžių neklausėme.
- Daine, nekalbėk mįslėmis. Mes neturime laiko žaidimams.

t
- Tavo tiesa, Vyti. Tikriausiai turi nemažai savo baisių

nuotykių ir istorijų papasakoti. Gal dar baisesnių. Bet mes
taip bijojom, taip bijojom... Matytum, įsiveržė į namelį būrys po būrio. Viską iškraustė, visas spinteles, šaldytuvą, viską.
Griebė, kas tik pakliuvo, kaip kokie žvėrys.
Dainė neišlaikė ir pradėjo tyliai verkti.
- Jums nieko nedarė? Nė vienos nesužeidė, nemušė?
Jis prisiminė sumuštą senuką prie degančio namo ir net
nusipurtė.
- Ne. Tai kas, pagaliau? Be maisto ar būtume ilgai išlikusios? Dvynukės labai geros. Jos stengiasi neprašyti valgyti,
kad mama nesijaudintų.
Vyteniui staiga pritrūko žodžių. Kas būtų atsitikę, jeigu
tie vyrai nebūtų jo atradę, arba jeigu būtų sumanę grįžti atgal
į savo laboratorijas. Jeigu Margis būtų taip garsiai nelojęs ir
jų neprišaukęs... Jeigu, jeigu...
- Ar vandens atsargų neturėjote? Juk vakar lijo visą dieną.
Atsimenu, buvome visus indus prisipylę.
-Tyčia išliejo. Buvome prisipylę pilnus puodus, net vonią
prileidę. Tyčia viską išliejo ir juokėsi, kai maldavome palikti.
Vyti, tu neįsivaizduoji, kokie tai žmonės. Vyrai ir moterys,
net paaugliai vaikai. Baisiai žiaurūs, tokie - nežmoniški. Mes
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tik drebėjome, kad neužmuštų, todėl bijojome priešintis. Ėjo
ir ėjo pulkai vienas po kito, kol visai nieko mums neliko.
- Nereikia man pasakoti. Pats savo akimis tų plėšikų darbus mačiau. Vėliau tau papasakosiu. Kada jie čia ėjo?
- Vakar. Šiandien tai ramu. Kai angelų sniegas virto mišku, niekas negali jokio kelio rasti.
- Aš turiu kiek maisto kuprinėje. Paprašysime Peterio su
Toniu, gal jie ką galės duoti. Eime, bus viskas gerai, - stengėsi ją nuraminti brolis.
- Klausyk, berneli, - pareiškė Tonis, kai juodu grįžo prie
kitų. - Ilgiau gaišti negalime. Vesk prie to kelmo, o paskui
turime grįžti į miestą.
- Jos neturi maisto ir vandens, - pasakė Vytenis. - Viską
išsinešė plėšikų gaujos.
- Mes turime atsargų mašinoje, — kalbėjo Peteris. — Užteks iki rytojaus. Rytoj vėl atvažiuosime. Atvešime daugiau.
- Ar jūsų namelis sandarus? - paklausė Antanas apsidairydamas.
- Kas ten žino? — atsakė, jau pralinksmėjusi Rimvydienė.
- Mes čia kartais gyvename ir žiemą. Patys statėme.
- Tegul mergaitės popieriais, vata, skudurais ar kuo kitu
apkamšo visus langus, kad mažiau oro iš lauko įeitų. Kai pradės augalų sporos skristi, kartu atsiras ir nuodingų dujų. Viduj nebus taip pavojinga.
- Gal geriau visus pervežti į miestelį? - suabejojo Peteris.
- Ir ten panašiai. Laboratorijose juk nebus vietos, o pa-
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prastuose namuose irgi nesaugu. Tegul būna savo namelyje,
o rytoj vėl atvažiuosime, atvesime maisto ir dujokaukių, kad
užtektų visiems.
- Man atrodo, kad sporos skrenda ir patys augalai auga
tik po lietaus, - pastebėjo Vytenis. - Jeigu nelis iki rytojaus,
mes būsime saugūs.
- Gal ir tavo tiesa, - sutiko Peteris. - Kas ten gali žinoti?
Mes čia lyg akli graibomės ir išeities ieškome. Atsargumas vis
tiek reikalingas.
- Ar galime važiuoti su jumis į mišką, — sučiulbėjo Liepa,
įsikibdama Toniui į ranką.
- Mes visai nesimaišysime po kojų, - žadėjo ir Lina, paimdama jį už kitos rankos.
- Ne šį kartą, paukštytės, - atsakė jis. - Pavojinga. Kada
nors judvi pavėžinsime savo mašina, tik ne dabar.
- Pavojinga? Mums viskas pavojinga tik dėl to, kas esam
mergaitės. Vyteniui viskas leidžiama. Tai baisi neteisybė, sušuko Lina, trepsėdama kojomis.
- Aš taip pat norėjau pasivažinėti mėnulmobiliu. Nors
menką galiuką, - Liepa mėgino gražiuoju prašyti.
- Kuo pasivažinėti? - nustebo Dainė.
- Mėnulmobiliu. Tu žinai, juo astronautai Mėnulyje važinėjo.
Liepa buvo visai arti ašarų. Jeigu ji pravirktų, Lina, be
abejo, tuoj atskubėtų į pagalbą su savo ašarėlių čiurkšlėmis.
Mama nejučiomis šyptelėjo. Savo mažiukes ji gerai pažinojo.
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Kai pasirodys pirmosios ašaros iš tų didelių, mėlynų akių,
bus užmiršti moksliniai tyrinėjimai ir reikalo skubumas. Svečiai susisodins jas į savo mašiną ir patrauks per baltą, nuostabią girią, o Liepa su Lina čiauškės, juoksis, spinduliuos ir
krykštaus iš džiaugsmo.
- Linute, Liepa, o kas prižiūrės Vytenio šuniuką? Vargšas
turbūt visai nusilpęs. Reikia jam surasti patogią vietą namelyje, reikia pagloboti, palakinti, kol Vytenis grįš, - pasakė ji,
nutraukdama dvynukių žaidimą. Jos tuoj pamiršo pasivažinėjimą ir prilipo prie Margio.
Vytenis su malonumu klausėsi, kai mama Margį pavadino
jo šuniuku. Vadinasi, nebus jokių problemų. Jis galės šunį
laikyti. Tai bus smagu, kai parsiveš Margį į miestą, parodys
Romui ir kitiems draugams. Čia ne koks paprastas šuo, pirktas parduotuvėje arba kur gautas. Tai šuo - didvyris, patyręs
įdomių nuotykių. Iš tikrųjų Margis ne tik jo gyvybę išgelbėjo, bet ir kitų namiškių. Jeigu jie visi nebūtų atvažiavę į
vasarnamį, mama ir mergaitės be maisto ir vandens vargiai
būtų ilgai išlikusios.
Prisiminęs miestą, vėl apsiniaukė. Ten buvo tėvas ir draugai. Kas jiems atsitiko? Jeigu čia, ramiame, saugiame kaime,
kur žmonės tokie draugiški ir geri, staiga priviso plėšikų, kas
darosi mieste? Ar kada viskas vėl bus kaip buvę? O gal pasaulis taip ir liks nepažįstamas, nedraugiškas ir pasikeitęs?
Mintys sukosi ir sukosi lyg pavojingi verpetai. Būtų gera
ramiai pasikalbėti su mama ir Daine, pasidalinti abejonėmis
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ir baime. Visa maloni, ilgai laukta vasara pavirto ilgu, baisiu
sapnu, iš kurio neįmanoma pabusti. Kai jis buvo mažas ir
naktį apnikdavo nemalonūs sapnai, mama mokėdavo nuraminti, baimę išblaškyti. Gal ir dabar ji galėtų?
Žvilgsnis nejučiomis nukrypo į Rugilę.
- Kažin, ką ji jaučia, ką galvoja? Kokia nusiminusi, nesava. Nebėra tos išdidžios, pasipūtusios mergaitės, kuri tik savo
išvaizda per dienas rūpinosi.
Rugilė stovėjo kiek nuošaliai. Ji buvo išblyškusi ir labai
tyli. Į pokalbį beveik neįsiterpė, didelio susidomėjimo svečiais neparodė. Veltui Dainė kelis kartus mėgino ją įtraukti į
pasikalbėjimą.
- Gal eisime? - pertraukė mintis Peteris, kumštelėdamas
Vyteniui į petį.
- Galim eiti, - skubiai atsakė tas ir pasuko į duris.
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Radinys kelmo puvenose

Mokslininkų masina visai nesunkiai pasiekė mišką, nušliaužė
stačiu daubos krantu, persirito per upelį, kurio vanduo vis
dar buvo švarus ir tyras.
- Matot, vandenyje augalų ir sporų nėra, - pastebėjo Vytenis. - A r mokslininkai apie tai žino? Gal tokiu būdu galima
augalus išnaikinti?
- Kaip visą pasaulį paskandinsi vandenyje? Reikėtų naujo
tvano, - atsakė Tonis. - Matai, reikia daug vandens. Lietus
sporas sudaigino, vadinasi, joms toks vandens kiekis labai
tiko.
- Dar neaišku, kodėl ežeruose ir upėse augalai neįsitvirtinę,
- daug rimčiau aiškino Petras. - Dar daug kas neaišku...
Vytenis nutilo, nes neturėjo, ką bepasakyti. Nors angelų
sniegas ir čia buvo apaugęs baltais, susiraizgiusiais tankumynais, jie atrodė lyg jaunesni, nesubrendę, plonesnis ir silpnesni. Pūkinės sporos nebekrito. Buvo ramu ir tuščia, tik dusliai
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ūžė mašinos motoras, stenėjo stori, platūs ratai, traiškydami
balzganus stiebus.
Pagaliau jie pasiekė ežeriuką, kuris juodavo lyg apvali akis
baltame veide. Viskas čia, išskyrus tamsų vandenį, buvo apdengta angelų sniegu, tačiau sporos dar nebuvo sudygusios.
- Užsidėk dujokaukę, - priminė Tonis.
Išlipę iš mašinos, visi trys greitai įsitikino, kad dujokaukių
apsauga nereikalinga. Kelmas stūksojo tik kaip baltas kupstas
aikštelės pakraštyje. Jis jau buvo tylus ir negyvas.
Vyrai nužarstė angelų sniegą nuo kelmo viršaus, iškrapštė
iš puvėsių jo viduje. Peteris atsinešė ilgakotes, geležines žnyples ir ėmė jomis graibyti kelmo išpuvime. Vytenis ir Tonis
stovėjo šaliai beveik nemirksėdami ir nekantriai laukė, ką tas
ištrauks.
- Radau! — šūktelėjo Peteris ir ėmė kažką kelti laukan. Visi
susigrūdo aplinkui.
Vytenis pasijuto nusivylęs. Ant kelmo krašto gulėjo pajuodęs akmuo, ne didesnis kaip beisbolo sviedinys, tik ne
toks apvalus ir lygus. Atrodė, kad jis buvo ilgai gulėjęs labai
karštoje ugnyje, tarytum pradėjęs tirpti ar apsvilęs.
- Nėra abejonės, tai - meteoritas, - pasakė Tonis. - Gana
didelis, tiesa, bet taip pat neretas. Tokių dažnai nukrinta.
- Tik ne su nežinomų augalų sporomis, - šyptelėjo Peteris.
- Ir pataikyk tu man taip į supuvusio kelmo vidurį, - stebėjosi Tonis. - Iš erdvių į puvėsius! Įdomi kelionė.
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- Meteoritas? - pakartojo Vytenis. - Ar jūs neklystate? Aš
tikrai maniau, kad kosminės laboratorijos skeveldra. Mačiau,
kaip krito. Iš tikrųjų buvo trys panašūs daiktai, bet šitas atrodė šviesiausias ir didžiausias. Aš pagalvojau tada, kad šiuo
metų laiku meteoritai taip tankiai nekrinta...
- Matau, kad tu nusivylęs, Vyteni. Deja, čia tikrai meteoritas. Antanas yra šios srities žinovas. Laboratorijoje padarysime tyrimus, kad neliktų jokių abejonių, bet Antanas retai
tokiais atvejais suklysta.
- Meteoritai gali kristi bet kada, - aiškino Tonis. - Žinoma, kai kuriais metų laikais jų būna daugiau. Atrodo, kad
tu apie tai neblogai žinai, tad pasakoti nereikia. Kodėl tau
atrodo, kad čia kosminės laboratorijos dalis?
- J u k žinai, kad kosminė laboratorija susprogo virš Australijos ir aplinkinio vandenyno. Tai beveik kitoje Žemės rutulio
pusėje. Kaip, tavo nuomone, skeveldros galėjo išsiskirstyti po
visą pasaulį ir net nukristi tavo miške? - paklausė Peteris.
- Aš kažkur skaičiau ar girdėjau, kad galėjo ta laboratorija
anksčiau pradėti irti ir gabalai kristi bet kur. Juk ji ir virš šios
vietos pralėkė, - kiek sumišęs atsakė Vytenis.
- Žinoma, galėjo, bet taip neatsitiko.
- Žiūrėkit čia, - atkreipė jų dėmesį Tonis, sukinėdamas
meteoritą į visas puses.Va, čia yra ta vieta, iš kurios pradėjo skristi sporos. Matote tuos krantelius ir įdubimą? Atrodo
kaip mažo ugnikalnio viršūnė - krateris.
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- Kaip galėjo iš tokio mažo taškiuko tiek sporų išlėkti? negalėjo patikėti Vytenis. - Jis nedidesnis už smeigelės galvutę. Tiesiog neįmanoma tikėti.
- Nemažiau sunku patikėti, kad šitos sporos, tiek šimtmečių keliavusios beorėje, šaltoje erdvėje, su meteoritu kritusios
per Žemės atmosferą ir įkaitusios iki švytėjimo, vis dėlto išliko gyvos ir vėl išaugino augalus. Jeigu mes galime tuo tikėti,
tai viskas įmanoma. Pats sakei, kad sporos - pūkai - greitai
keitėsi, augo.
Vytenis tylėjo.
- Tik pagalvok, net Žemės augalų sėklos yra labai mažos,
palyginus su pačiu augalu, jas išauginusiu. O vis dėlto iš tos
mažos sėklos išauga toks pat didelis augalas.
Peteris atsinešė iš mašinos kažkokį metalinį, uždaromą
indą, o Tonis atsargiai į jį įleido akmenį. Paskui uždarė ir dar
juostele užlipino.
- Buvo pasakyta, kad kitose Amerikos ir pasaulio vietose
pradėję skraidyti tie pūkai. Ar galėjo daugiau tokių meteoritų
nukristi? Ar visi iš tos pačios vietos, kad paskleidė sporas? vėl pradėjo klausinėti Vytenis.
- Tu turi tiek klausimų toje savo galvelėje, kad man net
ausys raitosi beklausant, - nusijuokė Tonis, įstatydamas indą
su radiniu saugiai mašinoje ir pats įsirangydamas į vidų. Mokslininkams, daug gudresniems už mudu su Peteriu, truks
šimtai dienų ir naktų atsakymų į tokius ir kitokius klausimus
beieškant. Be abejo, dauguma jų liks niekuomet neatsakyti.
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- Aš tikiu, kad tu labai daug nuveikei, kol atradai tą meteoritą. Jis bus nepaprastai naudingas tyrinėjimams. Pasistengsime, kad tau už jį būtų užmokėta ir padėkota, - prižadėjo Peteris.
- Man nereikia užmokesčių, - gynėsi Vytenis. - Labai
smagu, kad mano radinys naudingas.
- Padarysime, kaip reikia, net nesiginčyk. Jūsų lauke nukritęs ir tavo rastas, meteoritas yra tavo nuosavybė. Galėtum
jo ir neatiduoti mums. Niekas nepriverstų tavęs tai padaryti.
Valdžios pinigų nesigailėk, nes jie tokiems tikslams leidžiami visą laiką. Žinoma, turtingas nebūsi, bet pinigai padės už
tavo mokslą sumokėti. Gal ir pats būsi mokslininkas kada
nors.
-Jeigu kada žmogus laisviau jausis erdvėse ir galės pasiekti
tolimiausius Visatos užkampius, tada atsiras ir daugiau atsakymų. Tai įvyks ne rytoj ir ne poryt, - atsiduso pagaliau Tonis ir įjungė motorą. Jis atrodė labai pavargęs ir nusiminęs.
- Vieną atsakymą tai reikėtų jau greitai rasti, - nenusileido Vytenis. - Kaip sunaikinti šituos augalus? Svarbu, kad jie
sporų neleistų, nesidaugintų. Kitaip visas pasaulis bus angelų
sniegu padengtas ir visa, kas jame gyva, išnyks.
- Čia tai jau nėra ko ginčytis. Tavo tiesa. Visa nelaimė,
kad taip greitai problema neišsprendžiama.
- Dirbama dieną ir naktį, vartojami moderniausi kompiuteriai ir gudriausios žmonių smegenys, ir nei iš vietos, — lyg
pats su savimi kalbėjosi Peteris. Galima buvo matyti, kad jis
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labai susirūpinęs. — Iki šio ryto dar niekam nepavyko augalų
sunaikinti taip, kad jie neatsigautų. Nugalėję erdves ir žvaigždynus, jie nebijo nieko, ką mes galime sugalvoti. Dalykas tuo
tarpu atrodo gana beviltiškai.
- Iki šio ryto? — pagavo tik tą vieną sakinį Vytenis.
- Ten, kai grįžome kuprinės paimti, - priminė Tonis. - Ar
jau pamiršai?
- Atsimenu.
- Gaila, kad nežinome, kas tuos augalus sutirpino. Gal
tyrimai laboratorijoje parodys.
- Vaike, ką tu toje kuprinėje turėjai? - pusiau juokais tarė
Tonis. - Stenkis prisiminti. Kas žino, gal nuo tavęs priklausys
žmonijos ir pasaulio ateitis?
- Ką čia berniuką baugini, - subarė Peteris. - Nesuk sau
galvos, Vyteni. Tonis tik juokauja.
Vytenis išbalo ir susigūžė. Tegul tai tik juokais pasakyti
žodžiai, bet jie įsmigo giliai į širdį. Daugiau jau nieko galvoti jis negalėjo. Stengėsi prisiminti viską, ką buvo įsidėjęs
ir išėmęs iš kuprinės nuo išėjimo iš namų, kelionės į miestelį
pradžioje.
Nieko, tikrai nieko svarbaus ten nebuvo. Kuklios maisto
atsargos, truputis vandens, kompasas, fotoaparatas... Visus
tuos daiktus ir pačią kupinę pasiėmė vežtis į miestelį, kad
ten laboratorijoje ištirtų, išnagrinėtų po siūlelį. Žinoma,
greičiausiai tik taip netyčia pasitaikė, kad kuprinė nukrito
tokioje vietoje, kur neaiškiu būdu buvo sunaikinti augalai iš
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erdvių. Tiesa, Vytenis negalėjo prisiminti, kad būtų tekę eiti
per tokią tuščią vietą, bet savo atmintimi jis pasitikėti negalėjo. Tuo metu jau buvo pradėję veikti nuodingosios dujos ir
jo galva nebedirbo.
* * *

Vasarnamyje mokslininkai paliko savo radijo siųstuvą, kad
Rimvydai galėtų greitai susisiekti su miesteliu, jeigu koks naujas pavojus iškiltų. Svarbiausia, Vytenis galėtų tuojau pranešti
jiems, jeigu kartais prisimintų, ką dar turėjęs kuprinėje. Kiekvienas informacijos kąsnelis galėjo būti nepaprastai svarbus.
Motina negalėjo atsidžiaugti Vytenio kelionės pabaiga. Jis
turėjo pasakoti ir vėl iš naujo kartoti visus nuotykius, atsitikusius per paskutines dvi dienas. Mamos, seserų ir Rugilės
dėmesys buvo malonus, tik berniuką vis kamavo nerimas.
- Iš tikrųjų, sūnau, nemanyk, kad ant tavo pečių guli žmonijos išsigelbėjimas! - beveik subarė, neiškentusi mama. - Kaip
būtų puiku, kad galėtum išspręsti šią problemą, bet ji ne mūsų
galvoms, ne mūsų rankose. Pasitikėjimas Dievu ir žmonėmis,
kuriems Jis suteikė protą, dirbant tokį atsakingą darbą. Ne tau
skirta pratarti kažkokį nuostabų burtų žodį ir išgelbėti pasaulį.
Eik geriau pailsėti. Rytoj išgirsime, kad viskas išspręsta.
Ant sofos susirietusios ir susiglaudusios jau miegojo Liepa
su Lina. Visą vakarą jos buvo daug ramesnės, kaip paprastai
ir užmigo visai nesiginčydamos.
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Dainė su Rugile vos galėjo gintis nuo miego, dažnai žiovaudamos ir trindamos akis. Motina pakilo ir ėmė užrakinėti
duris, uždangstyti langus. Vytenis stebėjo ją tylėdamas.
- Atsarga gėdos nedaro, - šyptelėjo, pajutusi jo mintis.
- Tie, kurie jau čia buvo, negrįš, nes nieko nepaliko. Reikia
saugotis tokių, kurie nežino, kad mes nieko nebeturime.
- Kažin kur tie senukai su Tomu nuėjo? - prisiminė Vytenis. - Gaila, kad nepajėgė iki mūsų atklampoti. Gal kas
baisaus jiems pakeliui atsitiko.
- Senutė buvo silpna, o senelis apdaužytas. Pats žinai, kaip
sunku eiti per angelų sniegą. Tikriausiai rado kur arčiau prieglaudą arba grįžo į savo garažėlį, - ramino motina. - Tomas
vienas abiejų nebūtų pajėgęs atvilkti iki mūsų namelio.
- Reikia dar geriau uždangstyti langus. Praeiviai manys,
kad namai tušti ir nelandžios, - patarė Dainė.
- Kiek čia ta žvakė šviečia? Iš miško pusės niekas nevaikšto, nebus matyti, - ramiai pasakė motina. - Sią naktį jau
ramiau miegosime, ar ne? Vytenis namie, galėsime nors juo
nesirūpinti.
- Rytoj reikės ką nors sugalvoti, kad būtų mums čia saugiau, - nusprendė Vytenis. - Aš tikiu, kad Peteris su Toniu
sugrįš, kaip žadėję. Atveš mums maisto. Vandens tai atsinešime iš upelio. Galima jį užvirinti ir tiks viskam. Mašina padarė tokį gerą taką per pievą, tai nebus sunku nueiti iki miško.
- Susitvarkysime, - patvirtino motina. - Gal jau ilgai nereikės laukti, kol visas šis nuotykis pasibaigs. Turi kas nors
atrasti būdą išsigelbėti. Tik reikia neprasti vilties.
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- Labanaktis, - pasakė Dainė, patraukdama už rankos
Rugilę. - Jeigu tėvelis būtų čia, tada aš visai nesirūpinčiau.
- Tau ir taip geriau, - liūdnai sušnibždėjo Rugilė. - Jūs
beveik visi esate kartu. O kas mano šeimai atsitiko? Jie rūpinasi manimi, o aš jais. Taip pasiilgau mamos ir visų. Ar kada
juos vėl pamatysiu?
Visi minutėlę tylėjo. Paguodos žodžiai atrodė tušti ir beverčiai, todėl niekas ir neskubėjo jų ištarti. Pagaliau Vytenis
prašneko:
- Kai rytoj sugrįš vyrai, paprašysime, kad jie pamėgintų savo radijo siųstuvais pasiekti didmiestį. Manau, kad taip
būtų galima pasikalbėti su tavo tėvais, Rugile. Juk mokslininkai tikrai palaiko ryšius su kitais miestais. Čia nedidelis
dalykas, jie neatsisakys padėti.
- Mano tėvai neturi tokio radijo imtuvo, jeigu ir būtų
galima didmiestį pasiekti. Kaip jie mus išgirstų?
- Tai nieko, - ramino Vytenis. - Policija turi, ugniagesiai
turi. Aš manau, kad mieste ir telefonai tebeveikia, nes vielos
daugiausia po žeme. Angelų sniegas negali jų nutraukti. Mes
nežinome, kokios ten dabar sąlygos. Gal nėra taip blogai. Aš
tvirtai tikiu, kad mieste daug geriau, kaip pas mus.
- Gal tada ir tėvelį būtų galima pasiekti, - tyliai ištarė
Dainė, dirstelėjusi į atviras kito kambario duris. Motina
ten guldė ir klostė dvynukes. - Mama stengiasi mus raminti ir pati apie tai nieko nekalba, bet ji baisiai rūpinasi. Aš
jaučiu.
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- Pamėginsime, - ryžtingai prižadėjo brolis, bet viduje
nejautė jokio palengvėjimo. Staiga jis pasijuto labai pavargęs
ir bejėgis. Reikėjo tik lįsti į savo švarią, minkštą, pažįstamą
lovą ir pabėgti nuo visų rūpesčių.
- Ką aš dar turėjau toje kuprinėje? - nusmelkė mintis lyg
žaibas audringoje padangėje. Jis jautė, kad miegas lengvai neateis.
- Tavo šuo man patinka, - nedrąsiai šyptelėjo Rugilė. Ji
lyg norėjo tuo pasakymu padėkoti už pažadą susisiekti su tėvais mieste. - Gerai, kad jį radai ir parsivedei.
- Jis ir man patinka, - atsakė Vytenis ir tyliai švilptelėjo. Eime, Margi, parodysiu savo kambarį. Ten nuo dabar bus ir
tavo karalystė.
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Dainė negalėjo užmigti. Atsisėdusi prie savo kambarėlio lango, žvelgė laukan, o mintyse sukosi visi keisti įvykiai. Debesys buvo prasiskirstę ir mėnulio šviesa krito ant nuostabiųjų
augalų raizginio, kurio tik viršūnes ji galėjo matyti. Augalai
siekė beveik antrojo aukšto lango pusę. Net ir mėnesienoje jie
skleidė paslaptingą, fosforinę, ramią šviesą. Dabar ji buvo daugiau violetinio atspalvio. Pro langą Dainė galėjo matyti atskiras
šakeles, susipynusias su kitomis, tarytum ieškančias atramos.
Augalai tvirtai laikėsi vienas kito lyg maži, paklydę vaikai.
- Gal ir jiems čia neramu? - pagalvojo Dainė. — Atsidūrę
toli toli nuo savo namų, baisiai svetimoje planetoje, kur visi
jų nekenčia ir mėgina sunaikinti. Ar jie girdi, ar jaučia? Gal
tai visai ne augalai, o kažkokie protingi gyvūnai, pavyzdžiui,
žmonės ant Žemės. Jeigu mes galėtume su jais susikalbėti ir
pasakyti, kad jie mums kenksmingi, gal paklausytų, pasigailėtų ir pasitrauktų namų ieškoti kitur.
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- Gal jie tikrai nėra augalai, tik tolimos planetos gyventojai, išsigelbėję nuo baisios katastrofos ir dabar netyčia patekę
į Žemę?
Ji minties nesikratė. Tai buvo įdomu, nauja, nesitikėta,
bet gal net įmanoma. Dainė žinojo, kad yra - ypač jūrose
- gyvūnų, kurie daugiau panašūs į augalus, o ne į gyvius. Jų
buvo nuo pat pasaulio sukūrimo, nes suakmenėjusios liekanos tai paliudija. Jeigu taip yra ant Žemės, kodėl negali būti
kitose planetose? Reikėjo nueiti pas Vytenį ir pasikalbėti. Jis
nepasijuoks iš tokio galvojimo, bet rimtai išklausys. Dainė
girdėjo, kaip girgžda gretimo kambarėlio grindys. Tai brolis
vaikšto ir neranda poilsio, tarytum viso pasaulio rūpesčius
užsikrovęs ant savo pečių. Staiga jai brolis pasirodė lyg kokios
pasakos didvyris, vienas stojęs į baisią kovą su pavojingomis
baidyklėmis. Vienas jis turi atspėti mįslę, nuo to priklausys
visų ateitis.
Ji atgalia ranka sugraibė lapelį popieriaus ir pieštuką nuo
rašomojo stalo. Pasilenkusi ant palangės, kad geriau apšviestų
mėnulis, ėmė rašyti:
MANO BROLIS
Mano brolis Vytenis
Klajoja užburtoje karalystėje ir
Kovoja su nežinoma pabaisa.
Mano brolis Vytenis
Turi atspėti mįslę
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Ir išgelbėti pasakų karalystę.
Mano brolis Vytenis
Neša viso pasaulio rūpestį ant savo pečių
Ir negali pailsėti Nė dieną, nė naktį,
Kol pasakų karalystėje bus vėl ramu,
O mano brolis Vytenis
Taps pasakų didvyriu...
Pabaigusi perlenkė lapelį per pusę, paskui dar per pusę ir
įsikišo į sijonuko kišenę.
* * *

Ryte niekas nebuvo pasikeitę. Kiemelyje dar buvo galima
gana laisvai vaikščioti ir į kelią įrėžtos gilios, ryškios mašinos
provėžos, bet augalai jau pradėjo atsigauti. Vienur iš balto
žemės apkloto kalėsi naujos atžalos, kitur tie patys stiebai kėlėsi ir tiesėsi į viršų. Buvo nesunku numatyti, kad iki vakaro
jie paslėps bet kokias išlaužymo žymes. Pro baltų, spindinčių
šakų raizginį švietė linksma vasaros saulė ir mėlynavo dangus.
Buvo tik nepaprastai tylu ir kiekvienas garsas aidėjo toli, skardžiai, beveik šiurkščiai. Net dvynukės stengėsi tyliau kalbėti
lyg bažnyčioje ar muziejuje, kur niekas nedrįsta triukšmauti.
Tik Margis nesivaržydamas amsėjo ir siautė po kiemą, atsidūręs tarp glostančių rankų ir maloniai šnekinančių balsų.
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Kiekvienas stengėsi atrasti užsiėmimą, kad laikas eitų greičiau. Vytenis su motina ir dvynukėmis išėjo vandens į upelį
baltu, spindinčiu taku. Mažosios jau taip ilgai buvo uždarytos viduj, kad joms būtinai reikėjo palakstyti, nors pavojus
lauke buvo didesnis. Kiekvieną akimirką augalai galėjo paskleisti sporas, o kartu ir nuodingas dujas.
Dainė ir Rugilė susirado lentučių ir juodais dažais rašė
užrašus, kuriuos ruošėsi prikabinti prie vartų ir namo durų
iš lauko pusės. Jos ilgai galvojo, kas geriausiai sulaikytų plėšikus, pagaliau Rugilė prašneko:
- Galėtume parašyti, kad namelio viduje sėdi šimtas ginkluotų vyrų, šautuvus į duris atstatę.
- Kas tavim tikės? - nusišypsojo Dainė. - Sugalvok ką
kitą.
- O jeigu mus saugoja penki didžiuliai, pikti šunys?
- Kas bus, kai pradės loti tik vienas Margis? Nemanau,
kad tas pasiūlymas tinka. Ko šiuo laiku žmonės labiausiai bijotų?
- Nuodingų dujų? Sporų? Alkio ir troškulio? - spėliojo
Rugilė, o Dainė vis purtė galvą.
- Aš manau, kad labai pavojinga sunkiai susirgti, - pagaliau pati lėtai ištarė.
- Tavo teisybė. Daktaro neprišauksi, ligoninės neprivažiuosi. Jeigu kas apsirgtų pavojinga liga, būtų visai prastai.
- Aš taip pat manau. Kokia liga galėtume apsirgti, kad kiti
bijotų užsikrėsti?
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- Labai egzotiškos ligos nereikia. Niekas netikės, - patarė
Rugilė ir pieštuku ant popieriuko užrašė:
Dėmesio! Šio namelio gyventojai serga labai
užkrečiama liga. MUMS REIKIA PAGALBOS!
- Puiku! - sušuko Dainė. - Aš nemanau, kad kas ryžtųsi
padėti sergantiems užkrečiama liga. Mes būsime visai saugūs
su tokiais parašais ant vartų.
Į savo darbą jos taip įsitraukė, kad kurį laiką negirdėjo radijo imtuvo, šaukiančio iš kambario. Dainė pirmoji pagaliau
išgirdo ir nubėgo kalbėti.
Kai po valandėlės grįžo į kiemą pas draugę, jos veidas
buvo labai rimtas.
- Bijau ir klausti, - tarė Rugilė, - kas vėl blogo atsitiko?
- Tonis kalbėjo. Nieko iš tų tyrimų neišėjo. Nė sutirpusiuose augaluose, nė žemėje nieko ypatingo nerado. Jie visai
nežino, kodėl augalai sunyko. Kuprinėje taip pat nieko nėra,
kas padėtų išspręsti šią problemą.
- O kaip su kitais tyrimais?
- Galima atsakyti tik vienu žodžiu: nieko. Išbandė įvairiausius chemikalus ir viską, ką tik sugalvojo. Nieko.
- Reikia pasakyti Vyteniui. Ar vyrai šiandien atvažiuos?
Buvo prižadėję.
- Atvažiuos tik pavakariop, - atsakė išsiblaškiusi Dainė ir,
įkišusi ranką į sijonuko kišenę, tvirtai pirštais suspaudė savo
eilėraštuką. - Aš pati pasakysiu Vyteniui, progą atradusi.
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f^as sunaikino augalus?

Vytenis žinią priėmė tylėdamas ir ta jo tyla visas nuteikė labai
liūdnai. Rugilė pamojo Liepai su Lina, pažadėdama su jomis žaisti kokį įdomų žaidimą. Visos trys netrukus nubildėjo
laiptais aukštyn ir užsidarė dvynukių kambaryje.
Dainei taip buvo gaila brolio, žalios žolės, paukščių, vasaros, tėvelio ir pačios savęs, kad apsipylė nevilties ašaromis.
Ar kada viskas vėl bus, kaip buvę? Ar prasidės mokslo metai,
rudeniui atėjus, ir ji vėl žingsniuos kas rytą į mokyklą pažįstama gatve? Tiek daug tikėtasi iš aštunto skyriaus ir pradinės mokyklos užbaigimo. Dabar viskas palaidota po angelų
sniegu ir tais bjauriais augalais. Ji šniukšėjo nosimi ir braukė
ašaras, bet motina nekreipė dėmesio.
- Klausyk, sūnau, - tarė Vyteniui. - Ne mes vieni kenčiam. Tuo tarpu mums dar nėra labai blogai. Nereikia taip
nusiminti. Jeigu šiandien dar nesurastas sunaikinimo būdas,
tai gal rytoj pasiseks.

1 5 9

|

- Aš tai žinau ir suprantu, - nenoromis atsakė jis. - Mane
kankina ta kuprinė ir negyvi augalai. Ką dar galėjau joje turėti? Gal ką pražiopsojau ar neatsimenu? Jeigu prisiminčiau,
gal kaip tik pavyktų šią problemą išspręsti.
- Tai tik toks sutapimas: tavo kuprinė ir sunykę augalai.
Mokslininkai mėgina įvairiausius būdus — chemikalus, skiedinius ir mišinius, kurių mes niekuomet nematę, negirdėję.
Vis tiek iš to jokios naudos. Ar tu tikrai tiki, kad kuprinėje
yra tas paslaptingas raktas? Vyteni, mes visuose namuose neturime nieko, kas užmuštų paprastą, žemišką pienę, o tu
tikiesi sunaikinti erdvių augalus!
Dainė staiga pakėlė galvą ir pažvelgė į motiną, tuo pačiu
nusibraukdama ašaras.
- Prieš kelis mėnesius matėme per televiziją tokį filmą
apie Marso gyventojus, kurie norėjo užkariauti Žemę. Prisimenat? Aš žinau, kad ten buvo tik fantazija, o čia baisi tikrovė. Filme taip pat visiems grėsė didelis pavojus, kaip ir mums
dabar. Mokslininkai, kariuomenė, paprasti žmonės kovojo su
marsiečiais ir visaip stengėsi juos sunaikinti, bet nepavyko^
- Prisimenu ir aš, - tarė motina. - Pabaigoje marsiečius
sunaikino paprastos bakterijos, kurios Žemės gyventojams
visai nekenksmingos.
- Taigi, - patvirtino Dainė. - Visai paprastas dalykas sunaikino užpuolėjus, nors buvo išbandyti branduoliniai ginklai ir moderniausi chemikalai.
- Taip tik filmuose gali atsitikti, - lyg pati sau tarė mo-
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tina. - Rašytojai sukuria pavojus, jie patys juos ir pašalina.
Gyvenime yra kitaip.
- Aš einu j savo kambarį, - pasakė Vytenis atsistojęs. Man reikia rimtai pagalvoti.
- Vyti, - nedrąsiai jį sulaikė Dainė.
Kai brolis tarpduryje stabtelėjo, ji įspraudė į jo ranką sulankstytą popieriuką ir nubėgo į virtuvę neatsisukdama.
Mano brolis Vytenis
Klajoja užburtoje karalystėje ir
Kovoja su nežinoma pabaisa... — perskaitė jis, užsidaręs
savo kambaryje.
Kurį laiką sėdėjo nejudėdamas, susijaudinęs ir gerokai
patenkintas. Niekas jam niekados neparašė eilėraščio, niekas
nevadino pasakų didvyriu. Jis turi atsilyginti seseriai, turi atspėti tą mįslę.
Valandą, dvi ar dar ilgiau jis taip sėdėjo ant savo lovos, be
paliovos stengdamasis prisiminti kiekvieną savo judesį, kiekvieną žingsnį, kiekvieną žodį nuo pat išėjimo į miestelį iki
to laiko, kai griuvo nakvynės kieme ir prarado sąmonę. Ką jis
įdėjo į kuprinę? Ką išėmė? Ką įdėjo, ką vėl išėmė? Ką, ką?
Mintyse švysčiojo vaizdai lyg ekrane: baltas, klampus kelias, būrys įsilinksminusių jaunų valkatų. Senutė prie degančio namo, piktas Juozukas ir sužeistas, pamėlynavusiu veidu
senelis. Ir, žinoma, Margis - linksmas, meilus, ištikimas Margiukas, išgelbėjęs jo gyvybę nežemiškų augalų miške.
Kiek kartų kuprinė atsegta? Kiek kartų ji vėl užsegta?
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Nešta rankoje, užkabinta ant nugaros, vilkta žeme... Kas dar
buvo kuprinėje? Kas? Kas?
- Viešpatie, padėk man, - sudejavo be žodžių. - Tai tik
sutapimas. Mama sako tiesą. Kaip galiu tikėti, kad mano kuprinėje tupėtų pasaulio ateitis?
Jis vėl užsimerkė ir stengėsi atkurti dvi praėjusias dienas.
Kažkokia įkyri mintis, kad dar ne viskas prisiminta, dar kas
nors pasiliko, nedavė ramybės.
Mano brolis Vytenis
Neša viso pasaulio rūpestį ant savo pečių
Ir negali pailsėti...
- Matai, kokia poetė ta Dainė, - vėl šyptelėjo, dar kartą
perskaitęs eilėraštį. Sį kartą tos kelios, netobulos eilutės paliko tokį pat didelį įspūdį. - Augalai sutirpo aplink kuprinę. Aš
tikrai prisimenu, kad toje vietoje nebuvo sunykusių augalų,
kai ėjau per mišką. Kažkas išbiro iš velkamos kuprinės ir juos
sutirpdė. Tik kas juos sunaikino? Kas buvo mano kuprinėje
ir pakenkė augalams? Aš turiu prisiminti, turiu!
Ūmai jis pašoko nuo lovos ir triukšmingai nubildėjo laiptais žemyn. Įbėgęs į virtuvę, čiupo kažką iš spintelės ir nėrė
pro duris į lauką. Durys trinktelėjo, net langai suskambėjo.
Margis mėgino bėgti paskui, bet spėjo atšokti nuo durų, kurios vos neprivėrė jam galvos.
- Margi, lik čia! - sušuko Dainė, pagauta kažkokio susijaudinimo ar džiaugsmo. - Tegul jis eina.
- Mama, Vytenis vos nepervertė manęs, - skubėjo skųstis
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Liepa, bet motina tik papurtė galvą ir nieko neatsakė, Jo*
žvilgsnis buvo nukreiptas į duris.
- Ką jis sugalvojo? Ką prisiminė? As eisiu pažiūrėti, gal
reikia pagalbos, - rūpinosi Rugilė pakildama.
- Tu niekur neisi, - griežtai sudraudė Dainė, užstodama
duris. - Tegul jis būna. Jei reikės mūsų pagalbos, paprašys
pats.
Visi nekantriai žvilgčiojo į duris, bet eiti paskui Vytenį
nedrįso.
- Kažin kodėl augalai neleidžia sporų? - lėtai prašneko
Rugilė, nebegalėdama pakęsti tos įtemptos tylos. - Jeigu tie
prie miestelio jau vakar paleido, tai kodėl aplink mus ramu?
- Kas juos žino? - atsiliepė Rimvydienė. - Gal per sausa?
Vakar daug lijo, o dabar gražiai saulė šviečia. Gal ta saulė mus
išgelbės. Tikėkimės, kad sporos nepradės skirsti bent iki šio
vakaro. Vyrai atveš visiems dujokaukes, tai būsime saugesni.
Visos vėl nutilo. Kalba nesirišo. Atrodė, kad Vytenis užtruko labai, labai ilgai. Tik Margis cypė, žiūrėdamas į duris,
bet nė viena nepakilo jo išleisti laukan.
Nejaukų laukimą pertraukė radijo imtuvas. Sį kartą kalbėjo Peteris, atsiprašinėdamas, kad atvažiuos vėliau, negu buvo
prižadėję. Jis turįs ir gerų žinių. Pavyko susisiekti su miestu.
Tėvas sveikas, Rugilės šeima taip pat gyvuoja. Jiems pranešta
apie čia esančius. Žinios visus labai pradžiugino.
- Kaip jis žinojo, kad mes norime susisiekti su namiškais
mieste? - sušnabždėjo visa nušvitusi Rugilė.
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- A š prašiau, kai pirma kalbėjome, - kukliai atsakė Dainė,
bet jai buvo neapsakomai smagu.
- Ačiū, Dainele, - spustelėjo jos ranką Rugilė. - Tu tikra
draugė.
- Paklausk, kaip tyrimai sekasi, — sušuko Dainė motinai,
kai ši minutėlei nutilo.
- Nieko naujo neturime pranešti, - su gailesčiu atsakė Petras. - Dar nesurasti nuodai, kurie sunaikintų augalus.
- Jau yra! Jau yra! - garsiai šaukdamas tuo metu į kambarį įsiveržė Vytenis, net visos pašoko išsigandusios. - Duokit
man kalbėti!
Jis plėšte išplėšė siųstuvą iš nustebusios motinos rankų.
Buvo toks susijaudinęs ir uždusęs, kad net kalbėti negalėjo,
tik mojavo, rankoje laikomu sukiužusiu, pusiau susileidusiu
augalu, nors Peteris tikrai to matyti negalėjo.
- Vyteni? - paklausė iš imtuvo. - Ar tai tu? Aš negaliu
tavęs girdėti. Kas atsitiko? Kalbėk garsiau ir aiškiau.
- Druska! - suriko Vytenis. - Pamėginkite druską! Paprasta, valgomoji druska augalus sunaikina.
Aparatas staiga visiškai nutilo. Tylėjo motina ir mergaitės.
Vytenis pažvelgė į jas beveik piktai ir ėmė pirštais barbenti į
imtuvą. Tokią svarbią žinią jis turėjo pasakyti, o čia aparatas
sugedo. Ką dabar reikės daryti? Nejaugi vėl turės eiti penkiolika mylių į miestelį?
- Peteri? Peteri, ar girdi? - dar garsiau rėkė jis. - Atsiliepk,
Peteri!
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- Aš girdėjau, - pagaliau nuaidėjo iš aparato. - Vyteni, ar
teisingai girdėjau? Druska, sakei? Tai būtų stebuklas, tikras
stebuklas. Einu tuoj pranešti. Žinoma, verta viską išmėginti,
nors ir nesitikime rezultatų.
- Aš sakau, kad druska veikia, - nekantriai pertraukė Vytenis. - Eik ir pats išmėgink, o paskui galėsi pasakyti kitiems.
Eik, jeigu netiki. Gaila, kad negali matyti mano bandymo rezultatų. Aš juos laikau rankoje ir mato mama, Dainė, Rugilė,
dvynukės, net Margis. Pasiimk druskos saują ir eik į lauką.
Pats įsitikinsi.
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^ūrūs lašai

Pavakariop prie pamiškės vasarnamio privažiavo trys automobiliai ir susigrūdo į nedidelį kiemą, kuris jau buvo beveik išvalytas nuo nemaloniųjų augalų. Vietoj balto, spindinčio angelų
sniego ir nežemiškųjų augalų rezginio, dabar visur telkšojo
klampi, violetinė košė, o iš jos kilo aštrus puvėsių kvapas.
Vytenis gramdė tą košę kastuvu ir vertė į pakelės griovį,
stengdamasis kuo greičiau pašalinti iš savo aplinkos visus angelų sniego ir erdvinių augalų miško ženklus. Pereitų dienų
įvykiai atrodė lyg nemalonus sapnas. Reikėjo jį pamiršti ir
niekuomet daugiau negalvoti.
- Tik tiek druskos turėjome, - šyptelėjo lyg atsiprašydamas, kai Peteris vikriai iššoko iš pirmosios mašinos. Paskui
jį išlipo Tonis ir dar nepažįstamas baltaūsis žmogus. Iš kitų
mašinų vertėsi visas pulkas žmonių - vyrų ir moterų. Kai
kurie buvo su fotoaparatais ir nedelsdami pradėjo viską fotografuoti: Vytenį, namuką, kiemą, kitus šeimos narius.
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Berniukas droviai pabraukė ranka sutaršytus plaukus ir
pagalvojo, kad labai seniai prausėsi veidą, o dar seniau pasikeitė viršutinius drabužius. Dainė su Rugile greitai pranyko
namelyje. Jis jautė, kad pasipuošti nuskubėjo ir dabar staiposi
prieš veidrodį. Net motina nejučiomis glostėsi plaukus, kamšė palaidinukę į sijoną ir tuo pačiu metu stengėsi mandagiai
šypsotis. Tik Lina ir Liepa visiškai nesirūpino savo išvaizda,
patenkintos svečių dėmesiu, stengdamosi patekti į kiekvieną nuotrauką. Kur tik blykstelėjo fotografo lemputė, ten jau
šypsojosi vienos ar abiejų veidukai.
- Kam viso to reikia? - priekaištavo Vytenis.
-Vaike, tu didvyris! - tvirtino Tonis, kratydamas jo ranką.
- Padarei tai, ko žilos galvos ir mokslo laipsniai nesugebėjo
atlikti. Kas galėjo pagalvoti, kad toks paprastas, kasdieninis
dalykas sunaikins augalus? Mes savo ausimis nenorėjome tikėti, kai Peteris perdavė tavo žodžius. Tikrai buvo laiminga
valanda, kai mes tave radome.
- Man ta valanda dar laimingesnė, - nusijuokė Vytenis. Jeigu nebūtumėte radę, dabar jau tikrai su nieku nekalbėčiau.
- Druska nuo senų senovės žmonijai svarbi, - įsiterpė
ūsorius. - Turbūt mokykloje esi apie tai girdėjęs? Žinoma,
dabar ji brangesnė už viso pasaulio auksą.
- Tai mano viršininkas, profesorius Fuller, — skubiai supažindino Tonis. - Jis pats norėjo tave sutikti ir pasveikinti.
Tu negalėtum net įsivaizduoti, koks džiaugsmas ir nustebi-
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mas visus paėmė, kai Peteris išbandė druską ant artimiausių
augalų ir atrado, kad ši juos tikrai naikina. Dabar reikia dar
truputėlio kantrybės ir viskas grįš į paprastas vėžes.
- Dabar jau turime ginklą, - pasakė vienas iš reporterių,
tirštai apstojusių Vytenį to pokalbio metu. - Tu turi labai
didžiuotis.
- Didžiuotis? - nuoširdžiai nustebo berniukas. Apie tai jis
net nebuvo pagalvojęs. - Tai tik laimingas atsitikimas. Anksčiau ar vėliau kas nors būtų pastebėjęs, kad druska sutirpdo
augalus. Man tik pasitaikė tai padaryti anksčiau.
Mama pasiskubino jį išvaduoti iš klausimų potvynio, pakviesdama visus į vidų ir pati pasakodama viską, ką tik žinojo
apie įvykius. Ko prisiminti negalėjo arba netyčia praleido,
skubiai pridėjo Dainė su Rugile, o dvynukės turėjo tiek daug
pasakoti, kad teko jas net raminti.
- Nepamirškite pažymėti, kas mes pirmosios pūkus pavadinome angelų sniegu, - čiauškėjo Lina.
- Tik prašau mūsų vardus teisingai užrašyti. Visi vis klaidas daro, o mums nepatinka, - perspėjo Liepa.
- Jūsų vardai nepaprasti, todėl lengva klaidą padaryti, nusišypsojo jauna korespondentė.
- Mūsų vardai lietuviški, panele. Jie visai nesunkūs ir labai
gražūs, - nesutiko Lina.
- Kaip tu atsiminei tą druską, Vyteni? - paklausė Peteris. — Mes apie kuprinę ir visus daiktus joje šimtą kartų kalbėjome, bet druskos tu nepaminėjai.
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- Čia mano sesers Dainės nuopelnas, - truputį nedrąsiai
prisipažino jis.
- Mano? - sušuko Dainė, labai nustebusi. - Apie druską kuprinėje mudu tikrai nekalbėjome. Nebūk toks kuklus,
Vyti, Čia tavo nuopelnas. Tik tavo vieno.
Vytenis tik nusišypsojo. Kažin ar Dainė nesupyks, išgirdusi, ką jis turi pasakyti? Tiek to, vėliau jos atsiprašys, o dabar reikia paskelbti.
- Aš kažkodėl jaučiau, kad paslapties raktas turi būti
mano kuprinėje. Augalai sunyko, kai mano daiktai išsibarstė
ant žemės. Stengiausi prisiminti, ką joje turėjau, ką įdėjau,
ką išėmiau. Rodos, viską atsiminiau, bet visi tie daiktai buvo
nereikšmingi. Visus juos gavote su kuprine drauge ir jie buvo
beverčiai - augalams nieko nekenkė.
Jis minutėlei nutilo atsikvėpti ir vėl šyptelėjo. Visi žmonės
namelyje - korespondentai, mokslininkai, fotografai - sėdėjo nejudėdami, tik į jo žodžius įsikabinę. Visi buvo pasiruošę
atidžiai išklausyti, jo žodžius užrašyti. Atverstos užrašų knygutės, sustingę pirštuose pieštukai, paruošti fotoaparatai. Ar
kada keturiolikmetis turėjo tiek garbingų klausytojų? Tačiau
šypsena buvo labai trumpa, o pasididžiavimo nė ženklo. Jis
jautėsi pavargęs, tuščias. Reikėjo kuo greičiau viską papasakoti, išsakyti, tada jie visi išeis sau ir jis galės vienas, užsidaręs
savo kambaryje viską apsvarstyti, pailsėti. Permetęs susirinkusius žvilgsniu, vėl prabilo:
- Buvau taip nusivylęs, taip nusiminęs, kad nenorėjau
daugiau apie tai galvoti. Jeigu tokios protingos mokslininkų
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galvos neranda pagalbos, tai ką aš galiu padaryti? Kodėl aš
turiu visu pasauliu rūpintis? Kas laukė visų, to ir mes nebūtume išvengę. Tada atsitiko nuostabus dalykas, išbraukęs visus
tuos voratinklius iš mano galvos. Pradėjau dėstyti viską vėl iš
pradžios ir staiga prisiminiau druską.
- Koks nuostabus dalykas įvyko? - paklausė profesorius
Fuller.
- Ką Dainė gero tau padarė? - skubiai tarė Liepa, nepatenkinta, kad brolis kalbėjo ne apie ją.
Vytenis kiek užraudo ir tyliai pasakė:
- Dainė parašė eilėraštį apie mane. Tas eilėraštis man padarė tokį įspūdį...
Jis jau nebežinojo, ką toliau sakyti, nes visas reikalas pradėjo darytis nepatogus. Šiems visiems svetimiems žmonėms
jis pasakoja savo slapčiausius jausmus. Jeigu jie nesupras, jeigu pasijuoks?
- Gal leistum mums tą eilėraštį pamatyti? - kažkas paprašė.
- O ne! - garsiai suriko Dainė. - Ne, ne! Jis visai prastas.
Jūs net nesuprasite. Eilėraštis parašytas lietuviškai. Aš visuomet eilėraščius tik lietuviškai rašau.
- Tai tu ir daugiau eilėraščių rašai? - prasidėjo klausimai.
- Ar tu gali kurti svetima kalba? Ar nesunku?
- Kodėl nerašai angliškai?
Dainė pažvelgė į mamą, lyg ieškodamas pagalbos. Staiga
visų dėmesys nukrypo į pačią slapčiausią jos sielos kertelę. Ji
nebežinojo, kaip gintis nuo tų klausimų, kaip atsakyti.
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- Vytenis neturėjo teisės visiems išplepėti, - galvojo beveik pro ašaras. - Eilėraštis buvo tik jam vienam. Neturėjau
net parodyti, bet man tada jo buvo gaila, o dabar visi nori
žinoti.
- Mūsų Dainė kuria jau antri metai, po to, kai lietuviškoje mokykloje laimėjo eilėraščių rašymo konkursą. Visi keturi
vaikai lanko lituanistinę mokyklą, nes mes esame lietuviai,
norime išlaikyti savo senąją kalbą ir kultūrą. Iš tikrųjų visi
vaikai yra dvikalbiai, todėl sunku pasakyti, kuri kalba jiems
lengvesnė, kuri svetima, o kuri ne, - ramiai pradėjo aiškinti
Rimvydienė. - Aš nemanau, kad Dainės kūrybiniai bandymai šiuo metu jums labai svarbūs. Man rodos, kad kalbėjome
apie Vytenio nuotaikas ir druską.
- Būtų galima eilėraštį išversti į anglų kalbą, - nenusileido
reporteriai. - Tai atrodo labai svarbu.
- Tegul verčia, tegul visi skaito. Man vis tiek, — pagaliau
tyliai pasakė Daina.
- Sakyk, Vyteni, kaip druska atsirado tavo kuprinėje, jeigu
anksčiau neprisiminei? - dėmesys vėl nukrypo į kitą pusę.
- Labai paprastai, - tarė jis. - Išeinant iš namų, mama
įdėjo valgyti. Tarp kitų daiktų buvo ir du, kietai išvirsti kiaušiniai. Prisimeni, mama?
- Teisybė. Tada tu įsipylei gerą žiupsnį druskos į popierinį
rankšluostėlį ir įsidėjai kartu su kiaušiniais. Žinote, Vytenis
visuomet per daug druskos vartoja, dėl to mudu net susiginčijame.
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- Šį kartą tikra laimė, kad jis druską mėgsta, - pastebėjo
kažkas, o Vytenis vėl pasakojo:
- Kiaušinius suvalgiau kelionės pradžioje pas senukus prie
degančio namo, o lukštus ir popierinio rankšluostėlio skiautę
išmečiau. Nebeturėjau kuprinėje nieko, su kuo druska būtų
reikalinga. Kam be reikalo nešioti? Ir taip buvo sunku keliauti. Dabar aš manau, kad druska iš popieriaus išsibarstė po
kuprinę. Kai vėliau kuprinė atsisegė, o aš ją vilkau per angelų
sniegą, druskos likučiai turėjo išbirti. Aš buvau tikras, kad
visą druską išmečiau kartu su popieriumi ir lukštais, jog nepasakiau jums. Visi tik norėjo žinoti, ką aš turėjau kuprinėje
tuo metu, kai netekau sąmonės, bet ne anksčiau. Aš ir apie
kiaušinius nepasakojau.
- Tavo išvada atrodo gera, - sutiko profesorius Fuller. Tikriausiai taip ir buvo. Jeigu rastume tą vietą, kur tu valgei
priešpiečius ir popierių išmetei, be abejo, rastume sunaikintų
augalų plotelį.
- Ar Dainės eilėraštis buvo apie druską, kad jį perskaitęs
atsiminei? - vėl paklausė Tonis.
- Visai ne, - nusijuokė Vytenis. Šį kartą ir Dainė šyptelėjo. - Eilėraštyje ji mane išvadino pasakų didvyriu, kuris
turi atspėti mįslę ir išvaduoti pasaulį nuo pabaisų. Po tokio
komplimento aš negalėjau šiaip sau sėdėti ir laukti, kol kiti
mįslę atspės. Tol galvojau, kol prisiminiau.
- Kas galėjo pagalvoti apie druską? - stebėjosi vienas televizijos reporteris.
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- Mokslininkai visuomet pradeda problemas spręsti labai
sudėtingai, todėl jie ir mokslininkai, kai jau būtų išmėginę
visus komplikuotus, nepaprastus metodus ir išleidę daugybę
pinigų, gal tada būtų priėję ir prie kasdieniškesnių dalykų.
- Žinoma, būtų trukę labai ilgai, kol kas su druskine būtų
pradėjęs švaistytis po baltąjį mišką, - pridūrė Tonis. Dabar
jau visi laisvai nusijuokė. Įtampa buvo praėjusi.
- Kai žiemą prisninga, ant kelių pila druską, kad sniegas
nutirptų, - rimtai tarė Lina. - Kodėl druska negali sunaikinti
ir angelų sniego?
-Turbūt labai daug druskos reikės, nes augalų tiek daug? nedrąsiai paklausė Rugilė.
- Iš tikrųjų druskos daug nereikia, - aiškino profesorius
Fuller. - Augalus iš lėktuvų purškia gana silpnu druskos skiediniu ir to užtenka.
- Augalai ir angelų sniegas labai sparčiai nyksta, vos tik
juos paliečia druska. Atrodo, kad jie net nori išnykti, supranta, jog yra nugalėti, - pakraipė galvą Peteris. - Gaila, bet turime sunaikinti viską. Kitaip vėl gali iškilti ta pati problema.
Ateinančios augalų kartos gali išsigimti, tapti atsparios druskai. Taip pasitaiko Žemės gamtoje, taip gali būti ir su kitų
planetų gyventojais. Nutarta sunaikinti viską, nepasiliekant
net pavyzdžių tyrimams.
Dainė nepastebima pasišalino iš kambario ir tyliai, kad
laiptai nesugirgždėtų, užlipo į viršų.
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Viskas pasibaigė laimingai,
Tai kodėl man taip liūdna?
Viskas pasibaigė laimingai, Tai kodėl man dabar gaila
Spindinčio balto miško
Ir nuostabaus angelų sniego?
Netrukus vėl žaliuos šviežia žolė
Ant erdvinių augalų kapo;
Vėl pasikartos pavasario atbudimas,
Prasidėjęs mirtimi...
Viskas pasibaigė laimingai,
Tik man baisiai liūdna ir graudu...
Žodžiai taip gražiai, tvarkingai rikiavosi mintyse į eilutes,
bet ji nėjo ieškoti popieriau^ ir pieštuko. Buvo visai nesvarbu,
ar už pusvalandžio juos prisimins.
Priėjusi prie lango, atrėmė kaktą į vėsų stiklą ir klausėsi vis
garsėjančio lėktuvo ūžimo. Tuoj, tuoj ant balto, spindinčio
mezginio pasipils sūrūs lašai ir jį suplėšys, Sūrūs lašai, kaip
ašaros...
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