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susikibus! su kitais "mon#mis, laikan$iais trispalves v#liav#-
les. Nepavyko. Pasijuto tikrai pavarg%s. Ne tik pavarg%s, bet ir 
tu&$ias. Va ir Daiva su atskiru b'reliu artinasi prie autobus(. 
Vaik( namuose dainas reik#davo i&mokti ir padainuoti per 
koki) &vent%. Tos dainos nieko netrauk#, tereik#jo atsiskaityti 
mokytojams. Mokytojai rodydavo savo darbo rezultatus. Bet 
kitoki( dain( negird#jom ir viskas atrod# normaliai. O kai ar-
mijoj reik#jo atlikti „slonik)“, va tada jau buvo ai&ku, kad $ia 
nenormaliai. Diedai u"deda dujokauk%, u"ri&a t) "arn), gai-
nioja kur nori ir turi dainuot. Be oro. Ant straublio*– mazgas. 
Nesvarbu, prasikaltai ar neprasikaltai, ar kas kitas prasikalto, 
ar tiesiog at#jo laikas pramogoms. Tu esi drambliukas ir tu*– 
dainuoji.

Remygai lengviau patik#ti, kad armija buvo ilgas ir ni'-
rus sapnas, o ne tikrov#. Bet armijos neb#ra. Sapnai liko. Ir 
ta mergina su virve ant kaklo, kaip ir jis pats su u"ri&ta dujo-
kauk#s "arna. Gal jis jos nemat#, gal ji i& jo sapn(? Tik apie 

k) tie sapnai? K) ji juose 
veikia? Ar tai tie, po kuri( 
Remyga prabunda i&pil-
tas &alto prakaito? Kitoki( 
sapn( jis nelabai atsimena. 
Bet sapnai atsimena j!? Ne-
atsimena Remyga mergi-
nos sapnuose. Pasiraus%s po 
sapn( katalog) i&sitraukia 
vien), kurio nebegal#davo 
nugr'sti atgal, kol jis nepra-
sisukdavo iki galo. Remyga 
sapnuoja, kad stovi sargy-
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boje prie Stalino ir Gorkio paminklo, kaip tik $ia, &ioje aik&-
t#je, kur ir dabar jis stovi. Jis saugo juos tarsi !#jim) ! Kremli(, 
o tie du akmeniniai aistringai diskutuoja. Gorkis d#sto ka"k) 
vis i&tiesdamas rank), ! jo deln) tupia miesto pauk&$iai ir at-
rodo, kad jis tiesia Stalinui baland"ius. Stalinas neima. Ga-
liausiai ! Gorkio deln) nusileid"ia liepsnojanti pauk&t# ir pa-
deda ten ugnies kiau&in!. Stalinas susi"av#j%s ima kiau&in! ir 
kelia j! auk&tyn.

Remyg) sapnai sustingdo. Jis juk nor#jo eiti paskui visus 
"mones. Nieko tokio $ia prie t( autobus( nenutiks. Remyga 
spar$iu "ingsniu nuskuba ! vajankomato pus%, nes juk ta mer-
gina ten turi b'ti viliuke, jis turi j) pamatyti ir paklausti. Kiek 
$ia – kokie trys &imtai metr(. Bet ten spektaklis jau pasibai-
g%s, visi skirstosi, Remyga eina prie& b'relius, traukian$ius at-
gal prie ba"ny$ios, prie autobus(. Prava"iuoja ir viliukas, bet 
aktori( jame n#ra. Gal tikrai ten tikri aktoriai, jie tur#t( eit ! 
teatr) persirengti. Melnikait#s gatve jis greit pasiekia bulvar), 
pa"i'ri ! kair%, ten lyg ir &m#steli balti plaukai ir tautinis kos-
tiumas. Ko jis jos paklaus? Sugalvos. Dabar Remyga jau b#ga 
nenuleisdamas aki(, bet plaukai juda ne link teatro, jie dingsta 
vienos bulvaro parduotuvi( duryse. Remyga prib#ga, kas $ia, 
ka"kokie kvepalai. +eina, be pardav#jos, $ia nieko n#ra. Parda-
v#ja pasi"i'ri ! j!, bet Remyga nieko nesak%s i&eina. Ne, niekur 
t( &viesi( plauk( nematyti.

Reikia pails#t, eik namo, Remyga, sako jam vienas balsas, 
bet kitas irgi netyli: ir kas tu b'si, Remyga, kai pails#si? Pa-
ils#jusi tu&$ia uniforma? I& kur tu, Remyga, kas tu, kur tavo 
t#vai?

Remyga "ingsniuoja ! nam( pus% pro raudon) aik&t%, ten 
b'riuojasi "mon#s va"iuoti ! Baltijos keli), j( dainos garses-


