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Goda
Smarkiai nešė į šoną, Goda kulnu pabandė išlyginti pu-

siausvyrą, bet per stipriai paspaudė – metėsi į kitą pusę ir 
pro pat Jokūbo nosį perlėkė skersai trasą. Nedaug trūko, kad 
būtų nuskridusios ant garažų stogo, gerai, kad spėjo parvers-
ti roges ant šono.

– Tu man akis apdrėbei, – klykė Martyna, trindama pirš-
tinėm veidą.

Goda skaudžiai užsigavo alkūnę – sniego ne tiek daug, 
kad būtų minkšta kristi, bet nėra kada čiupinėtis.

– Aš netyčia, jos labai greitos, – Goda gyrė roges, kad tik 
Martyna nesiožiuotų, – niekada nežinai, ko ji staiga supyks 
ir nubėgs namo.

– Nemokat tiesiai nusileist, – Jokūbas jau čia su savo gu-
mine gelda – tokių pilna „Maksimoj“.

Martyna kaipmat nustoja inkšti:
– Mano rogės naujos – man tėvelis per Kalėdas dovanojo!
Martynos tėvai išsiskyrę ir ji kiekviena proga giriasi tė vo 

dovanomis. Godai mama padovanojo striukę, bet argi Jokūbui  
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rūpi striukės. Jis svarsto, kaip čia įsipiršti kartu važinėtis, bet 
Martyna jau patraukė roges už nugaros ir prilaiko koja:

– Tėvelis liepė niekam neduot. Einam, Goda.
Viršuj rado Aivarą iš ketvirtos „a“, jo rogės su vairu. Jo-

kūbas atstojo nuo mergaičių ir prisiplakė prie Aivaro, bet tas 
su vyresniu broliu, todėl Jokūbas šliuožia savo lovy jiems iš 
paskos kaip ragana paskui Elenytę, o aukštyn kopia prikibęs 
ir kažką aiškina, bet tie nesiklauso.

Šiemet pirmą kartą pasnigo ir prie Šunyno susirinko pusė 
Fabijoniškių. Netrukus taip nuslidino šlaitą, kad sniegas virto 
ledu. Ant ledo rogių nesuvaldysi, todėl mergaitės vis traukėsi 
į šoną, arčiau gatvės. Ten nelygu – likę šiukšlių nuo statybų. 
Kiekviena tokia krūva mesteli roges į viršų ir Martyna kas-
kart spiegia, kilstelėjusi į orą, bet laimingai pasiekusios apačią 
jos vis tiek ropščiasi į kalną ir skrieja žemyn dar kartą ir dar.

O tada pasirodė tas vyras su šunim. Goda, pastūmusi ro-
ges su Martyna, grįžtelėjo ir pamatė, kaip gelsvo plauko miš-
rūnas išsinėrė iš pasaitėlio ir lodamas puolė jas. Iš pradžių 
bandė užbėgti rogėms iš priešakio, bet tos lėkė vis greičiau ir 
šuo iš piktumo įsitvėrė į Godos striukės rankovę. Nepaleis-
damas rankovės vis tankiau mynė kojomis, o kai nebespėjo, 
rogės jį vilkte nuvilko žemyn. Toks svoris iškreipė roges iš 
vėžių ir apsuko aplink, bet jos dar čiuožė atbulos ir Goda 
matė, kaip vyras ilgu paltu šaukdamas šunį bėgo nuo kalno, 
slydo, plojosi ant nugaros, stojosi ir dar kartą griuvo. Marty-
na klykė. Šuo keliskart piktai papurtė galvą ir su rankovės 
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draiskanom dantyse pro šeimininką nulėkė į kalną. Tas nie-
ko nesakė mergaitėms, apsigręžė ir nusivijo šunį.

– Mano striukė... – atgavo amą Goda.
Kalnas buvo tuščias. Nei vaikų, nei Jokūbo... Drėbė snie-

gą, buvo šlapia, tamsu ir šalta.
– Palydėk mane namo, aš bijau, – sušnabždėjo Martyna.
Goda virpa kaip drebulės lapelis, bet ne iš baimės. Tas 

kvai  las šuo sudraskė kalėdinę mamos dovaną! Močiutė skės-
telės rankom ir pliaukštelės per šonus: aš liepiau į kiemą 
rengtis seną! Tas vaikas visai manęs neklauso! Paskambins 
mamai. Ir mama raudos.

Iš Martynos bėgo tuščiais kiemais, pusė langų tamsūs, 
pikti. Degino galugerklį ir buvo baugu: gal be jos pakeitė 
du rų kodą ir ji neįeis į namus? Bet kodas tiko. Ir liftas veikė. 
Tyliai tyliai pravėrė buto duris...

Močiutė kalbėjosi telefonu.
– Ne, nebuvo per šventes... Nedirba... Susiriejo su darbda-

viu... Net dovanų vaikam neįdėjo. Aš pati jos vardu dovano-
jau... Įsivaizduoji, skambina man ir skundžiasi, kaip jai sun-
ku. Sakau: važiuok namo, jeigu ten taip bloga... Ne, kam jie 
grįš, ten jie laisvi, be vaikų, gyvena šia diena...

– Nesakei man, kad mama skambino, – sako Goda, kai 
močiutė baigia pokalbį.

–  Kur buvai? Norėjau policijai skambint – vienuoliktos 
pra džia – rodo į laikrodį, lyg Goda nepažinotų laiko: šiek 
tiek po devynių.
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– O kas čia? Nauja striukė?! Mamos dovana?!
– Ne mamos, pati nupirkai...
– Tai kas, kad aš? Jeigu aš, tai galima plėšyt? Man pinigai 

ant medžių auga?
– Manęs vos šuo nesudraskė! – Goda pravirksta.
Bet ji verkia ne dėl šuns. Ar mama žino, kad jie gavo do-

vanų? Gal ji labai nelaiminga, nes niekas jai nepasakė, kad 
Dominykas žaidžia jos dovanotu traukiniu... 

Dominykas yra Godos brolis. Jis su savo močiute ir sene-
liu gyvena Nemenčinėj. Anksčiau jie visi kartu gyveno Ne-
menčinėj: Dominykas, Goda, mama ir Vaidas. Vaidą Goda 
vadina tėveliu, nes taip nori mama, bet iš tiesų jis yra tik 
Dominyko tėvas.

Močiutė rengiasi – ji visada tokia: nesvarbu, kiek valan-
dų, eis ieškoti to vyro, kurio šuo puola vaikus. Goda bando 
paaiškinti, kad žmonės taip ilgai šunų nevedžioja, jau parėjo 
namo, bet močiutė neklauso. Reikia vėl autis šlapius batus.

– Tu tik pasiimk savo pypkę, – primena ji.
Močiutė būtų užmiršusi, gerai, kad Goda ja pasirūpina. 

Močiutei astma. Jai užeina dusulys, todėl ji turi visur nešiotis 
tokį įtaisą ir juo įsipurkšti vaistų. Juokais vadina jį pypke.

Sniegas lipdo akis – ir gerai, jeigu jos su močiute nieko ne -
mato, tai ir tie, na, tie, kur tūno miške anapus gatvės, jų ne  į-
žiūrės. Bet šunys, uždaryti Šunyne, turi uoslę. Jie loja ir lo ja. 
Gal užuodžia močiutę su Goda, o gal iš nevilties. Jų nie  kam 
ne reikia. Močiutė draudžia eiti prie Šunyno – iš vienat vės  
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šunys gali pasiusti ir išsigraužti iš narvų. Bet pati užmir šo 
savo grasinimus, eina nesidairydama. Nei ji bijo šunų, nei tų, 
kur miške, o geriau jau bijotų, nes argi ji gali nuo jų ap si  gin-
ti? Goda tai nieko nebijo – ji labai greita ir vikri: tie iš miš  ko 
juk ne vilkolakiai kokie, žmonės, gal vis dar žmonės, jie jos 
nepavys. Bet močiutė uždus kaipmat... 

Staiga iš po kojų puola šuo ir staugdamas nuskuodžia į au-
tomobilių aikštelę prie naujų namų. Goda žino iš atminties, 
kas kur yra.

– Mileniumai, Mileniumai! – šaukia jį šeimininkas.
– Čia tas šuo, – sako Goda.
Ir močiutė pasuka balso link. Aplink lempą matosi, kaip 

tirštai sninga.
– Jūsų šuva! Jūsų šuva palaidas! O jis vaikus drasko! – sa-

ko ji vos įžiūrimam tamsiam pavidalui. Šuo, matyt, močiutę 
iš gąsdino, nes ji dabar dar labiau įpykusi.

Mileniumas, užlindęs už šeimininko, įgauna drąsos, iš-
puola į priekį, aploja močiutę ir aplenkęs ją kelia letenas Go-
dai ant pečių, lyžteli lūpas, veliasi apie kojas skaudžiai muš-
damas uodega – norėtų dar pasivažinėti rogėmis.

– O kodėl jūsų vaikai taip vėlai laukais šlaistosi? – vyro 
balsas pilnas nuoskaudos.

– Jūsų šuva padoresnis už jus! – močiutė pačiumpa Godą 
už rankos ir tekinom traukia paskui save nuo kalno.

– Ponia, palaukit, ponia! – šaukia žmogus, bet nebepaveja 
jų.
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Jos staiga išniro iš tamsos ir, kol jis prisirišo šunį, taip 
pat netikėtai pradingo. Nežinia, ką jis pamanė, – net Goda 
ne iš karto suprato, kad močiutei prasidėjo astmos 
priepuolis. Močiutė nenori, kad svetimas žmogus matytų, 
kaip ji dūsta, kaip godžiai traukia vaistus apsižiojusi pypkę. 
Kaip verkia iš pykčio ir nevilties. 

– Eik praustis, aš užlopysiu striukę, – sako namie.
– Vaikai juoksis...
– Vaikai ir iš saulės juoktųsi, jei kas leistų. O tu drąsiai

įeik į klasę ir pati parodyk lopą. Taip parodyk, kad visus kaip 
vieną suimtų baisus pavydas: tu ieškojai Aliaskoj aukso ir ta-
ve užpuolė baltasis lokys! O jie tuo metu į teletabius spoksojo.

Goda nusijuokia, bet žino, kad taip nesugebės, – jie beveik 
visi turi mamą ir tėtį... Godai atrodo, kad jie bet kada gali 
paklausti: o kodėl tu gyveni su močiute? Gal tavęs mama ne-
myli? Goda žino, kad mama ją myli, bet vis tiek nenori, kad 
jie taip paklaustų. Geriau nekristi į akis.

Rytą mokykloje Godai nereikia nei lopo slėpti, nei rody-
ti – Martyna jau papasakojo, kad jas vakar užpuolė didžiuuu-
lis šuo, ir Jokūbas baisiausiai susigraužė, kad jo paties ten jau 
nebebuvo.

– Šuo? Ar močiutė kreipėsi į policiją? Šunys neturi pul-
dinėti vaikų! – jų mokytoja labai griežta. Jos net šeštokai 
pri sibijo. Tik pastaruoju metu jai užeina liūdnumas ir tada ji 
už si žiūri per langą.
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– Kelintą valandą tai atsitiko?
Goda tyli. Martyna irgi.
– Mokytoja, mes gi ant kalno neturėjom laikrodžio, – sako 

Jokūbas. – Kai parėjau, kaip tik prasidėjo žinios.
– Pavakario žinios? Ar „Panorama“? – temstant jie turėtų 

eiti namo, o prieš „Panoramą“ jau būti lovoje. O dėl to šuns 
rei kia kreiptis į policiją.

Be abejo, būtina nurodyti, kur tas žmogus gyvena ir koks 
šuns vardas. Gal jis dutūkstantaisiais atsivestas? Vardo maža, 
reikia adreso. Nieko jų klasėje nėra iš naujų namų prie Šuny-
no. Yra vaikų iš Riešės, iš Tarandės, iš visų Fabijoniškių iki 
pat „Mandarino“, o nuo „Bigo“ – nė vieno. 

– Aš paklausinėsiu akų ir cėkų, – pažada mokytoja.

Gal dėl Mileniumo, o gal taip buvo suplanuota, mokytoja 
ima pasakoti apie ruduosius lokius. Jie gyvena Sibiro taigoje 
ir Kanados miškuose. Lokiai rudenį užmiega ir nubunda tik 
pavasarį. Bet jeigu tokį lokį kas nors pažadina per anksti – 
dar žiemą, tai jis būna labai piktas ir pavojingas. Paprastai 
žmonės neturi ką daryti – yra priversti jį nušauti. Godai pa-
sidaro gaila lokio, ji staiga pakelia ranką. 

– Fabijoniškių miške yra girtuoklių. Kartais jie miega, 
o nubudę baisiai keikiasi. Ar lokiai tokie pat pavojingi kaip 
girtuokliai?

Mokytoja ne iš karto atsako. Per tą akimirką klasė įsisma-
gina: kiekvienas nori papasakoti apie savo susidūrimus su 


