
  
Sėdėjo dvi skruzdės ant aukšto kalno ir kalbėjosi:
–  Klausyk, o tu kada nors bandei užsimerkti ir 
nejudėti, kai į tave žmogus spokso? 
– Oo, tikrai ne! Tau gal galvoje pasimaišė? Dedu į 
kojas kuo smarkiausiai, o pakeliui – iš anksto –  vi-
sur sisioju. Apsidraudžiu taip. Jau kai mūsų Onutę 
tasai žmogysta vienu pirštu sutraiškė... aš, žinok, 
ramiai nebemiegu. 
– O tau neatrodo, kad jei tu sustingtum, tada ir 
žmogus sustingtų? Na, tu tik pagalvok. Mes išties 
juk tokios bailės... Aš dar niekada nebuvau įsižiūrė-
jusi į žmogaus veidą! Taip įdėmiai įsižiūrėjusi. O jie 
irgi mūsiškių padoriai nematę... Mes nuo jų bėgam, 
o jie pavyti nori. Pasižiūrėti. Bet kai paveja – ir 
pliakšt! Už tai, kad bėgom, kad bijojom, supranti? 
Susinervina jie. Žmonės jau tokie yra, jie nuolat 
nervinasi!
– Oj, brangioji, tu man pasakų nepasakok. 
Skruzdėlė bando mat žmogų paaiškinti…  Seniai 
viskas su juo aišku: įsileisk velnią į bažnyčią, iškart 
altorių apdirbs! Ir jei tu sustingsi ir užsimerksi 
prieš jį – amen! Silpnumu jie naudojasi, smalsumu 
irgi. 
– O aš imsiu ir pabūsiu smalsi, pažiūrėsiu, ką 
darys. Ir jei liksiu gyva, tvirtai žinosiu, kad žeme 

vaikšto bent vienas išties garbingas, išties geras, 
tyras, patikimas žmo…
  PLIAKŠT!

 
 Drebt ant aukšto kalno prisėdo du žmonės. Kalbasi: 
– Seniai jau čia buvom.
– Aha.
– Prisimeni, kai prieš kokius gerus dešimt metų 
mudvi čia iškylą darėm? 
– Kaip pamirši! Beje, aš ir šiandien kavą į stiklainį 
supyliau. Senoviškai, kaip tada. Nori? 
– Geras! Na, duokš. OOOO rupūžė rugienoj! Ko čia 
pripylei, tfu, kad ją kur galas!!
– Cha cha cha, nesiraukyk, ne aš čia. Mamelė vyšnių 
šnapso prigamino ir priliurlino į kavą. Dėl smagu-
mo. Nėra jau taip stipru, truktelk dar.
– Tikrai gal ir nieko. Priprasiu. Smagu. 
– Tai pasakok,  kaip tau ten su Leonu išėjo? Pasku-
tiniam laiške nė žodeliu man neužsiminei. M?
– Viskas gerai išėjo. Nėra ir ko pasakot. Pasaki-
au, kad draugystė man svarbiau už visokias seiles 
meiles. 
– Ką??
– Taigi taip. Aš visada taip sakiau. Draugystė iki gra-
bo lentos gali trukti, jei tik saugai. O meilė... Meilės
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visokios nueina, nuteka... Vamzdžiais, chi chi.
– Atsipeikėk!! Gal čia tas vienintelis buvo tau, o tu idiotė... 
Nori pasakyti, kad meilė jau neišsaugoma?
– Žinoma ne. Jau sakiau – ji nuteka. Kaip manai, iš kur atsi-
rado žodis nuotaka? 
– Tu, drauge mano, esi visiškai... 
– Žinau žinau. Gali nesakyti. Meilė patogi turi būti. Rami. 
O ne tvinksinti ir pulsuojanti visu kūnu. Va, kai atsiras ta 
patogi ir rami, aš imsiu, ir apsivaikuosiu. Tvarka?
– Netvarka, nesuprantu...
– Žiūrėk: Leo man labai svarbus, jo širdis ir protas. Aš ir 
myliu jį savaip. Va taip stipriai myliu, jog pasilieku jį kaip 
amžiną draugą. Kaip aš tave ar kaip tu mane. Įsivaizduok, 
jei tu dabar imtum ir įsimylėtum mane! Draugystei šakės, 
taip? Taip. Štai ir visa tiesa. 
– Bet juk du žmonės gali būti ir draugai, ir mylimieji.
– O ne, to niekada nebūna. Tokios sąjungos nėra. Arba jie 
draugai, arba mylimieji. Jei visi draugai būtų mylimieji, 
pasauly nebūtų draugystės. Neliktų. O jei visi mylimieji 
būtų tik draugai, nebūtų meilės. Klausyk, ar tau nuo to taip 

bloga, kad aš renkuosi draugystę? Juk mudvi būsim tokios 
sukriošusios senutės, vaikščiosim po parankėmis, skaičiuo-
sim pensiją dviese, kates gainiosim, cha cha… Ką gali žinoti, 
gal ir Leo su mumis už parankių vaikščios. Puiki senatvė. 
Jokių nuoskaudų.
– Kokia tu keista. Aš niekada taip nepasielgčiau. Jei jau myliu 
– ir imu! 
– Nes tu negalvoji priekin. Draugystė ir yra mano meilės 
išraiška. 
– Gal tu geriau dar išgerk. Vargšas Leo... O kaip jis reagavo, 
kai tu jam visa tai paaiškinai?
– Jis puikus, supratingas žmogus. Kilnus bernelis. Pareiškė, 
jog viskas gerai, toliau būsim draugai ir kalbėsimės per nak-
tis, kaip visad. Paspaudėme rankas. Tik delnas jo toks karštas 
karštas buvo. Ir nemaldavo jis, nepuolė po ratais, virvėmis 
negrasino. Nors akys blizgėjo siaubingai...
– Ir tau jo nepasidarė gaila? Vaje, šaltakraujė tu... 
– Žinoma, pasidarė. Bet man jis pats buvo sakęs, kad orumas 
žmogui užvis svarbesnis turi būti. Nejau aš pulsiu gailėti? 
Juk pažeminčiau, įžeisčiau. Išsaugojau tai, kas jam svarbu. 
Orumą.
– Ot tai revoliucionierė. Amžinai laisva ponia... Na ir viso 
gero, šeimyninis gyvenime... Liksi senmergė tokiais žaidimais 
užsiimdama.
– Tegul. Man laisvė, sielos laisvė nebrangiai kainuoja. Kitiems 
brangiai, o man Dievulis dykai davė. Ir viskas. Ar taip sunku 
suprasti?
 – Klausyk, pagal paskutinio mėnesio komunalinius mokesči-
us, Dievas net vandens dykai neduoda, o jai, matai, laisvę 
kažkokią... Sugrįžk į žemę, saule.
 –  Et... gal aš dar palėkiosiu kur aukštai. O po žemę ir numi-
rusi spėsiu pabraidyt. Mudvi kartu braidysime. Išgerkim!


