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Ignalinos pakrašty, pamiškėje, stovi įspūdingas gimnazijos pastatas, jame jau
dvylika metų šurmuliuoja 14-19 metų jaunimas. Kiekvieną dieną gimnazijoje verda
gyvenimas: kiekviena diena vis kitokia, pilna naujų įspūdžių ir nuotykių.
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Vieną rytą, kaip ir kiekvieną dieną, žingsniavau kartu su drauge į pamokas.
Priėjusios

arčiau gimnazijos pamatėme būrius žmonių ir policijos bei greitosios

pagalvos automobilius. Mums su drauge iš kart parūpo, kas gi galėjo tokio įvykti.
Žmonių minia kalbėjosi pašnibždomis vieni kitų klausdami, kas įvyko, ir laukdami, kas
bus. Patrypčiojusios kelias minutes prie mokyklos išvydome gimnazijos direktorę, kuri
pranešė, kad šiandien pamokos nevyks. Visi mokiniai džiūgavo, tačiau ne aš ir ne mano
draugė Ieva. Po kelių minutėlių mokiniai skirstėsi į namus, bet mes su drauguže ir
toliau nesitraukėme nuo gimnazijos. Išlaukę tinkamo momento priėjome prie
policininko, pradėjome jo klausinėti, kas gi įvyko. Pasirodo, gimnazijoje įvyko
žmogžudystė ir, kas blogiausia, rasta nužudyta mūsų gera klasės draugė. Ieva puolė į
ašaras, aš kiek įgalėdama laikiausi.
Kitą dieną mūsų mokykloje jau vyko pamokos. Antroje pamokoje į mano klasę įėjo
tas pats policininkas ir pakvietė mane bei Ievą. Policininkas, paaiškinęs situaciją,
panoro, kad mes jam padėtumėm išsiaiškinti šią kraupią situaciją, todėl pakvietė mus
vykti į komisariatą. Vykome kartu su juo, ten turėjome daug visokiausių apklausų apie
nužudytosios gyvenimą mokykloje, priešus ar įtariamuosius. Nužudytąją klasiokę
pažinojome seniai bei glaudžiai su ja bendravome. Pareigūnui papasakojome viską, ką
žinojome, kad tik būtų surastas žudikas ir nubaustas. Šioje istorijoje dalyvavome kaip
tikros detektyvės.
Taigi neilgai trukus

mūsų policininkai rado tą žudiką, pasirodo, žudikė buvo

geriausia jos draugė Alvita.
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Vieną rytą prasidėjo dar viena nuostabi diena gimnazijoje. Ji žadėjo daug:
švietė skaisti saulutė, ankstyvas ruduo skleidė šilumą, net mokytojai buvo labai geros
nuotaikos. Atrodė, viskas puiku, bet tik ne jaunuoliui Vaidotui. Jis ir vėl, kaip ir
kiekvieną dieną, buvo paniuręs, sėdėjo vienas, spoksodamas į langą. Vaidotas buvo
protingas vaikinas: per kontrolinius gaudavo aukštus įvertinimus, buvo labai įžvalgus,
racionalus ir taktiškas, mėgo skaityti knygas, cituoti garsių filosofų mintis, todėl jį
mėgo mokytojai. Tačiau jis neturėjo nė vieno draugo. Kiekvieną dieną jis praleisdavo
vienas, nes klasės draugai jį atstumdavo: vadindavo „Pasikėlusiu“, nepritapėliu ir
išsišokėliu...
Tą dieną Vaidotas ėjo iš valgyklos, skaitydamas chemijos užrašus. Jis pamatė,
kad prie merginos priekabiauja trys vaikinai, versdami atiduoti pinigus. Vaidotas
prišokęs bandė užstoti merginą – už tai trijulė jį sumušė. Padariusi „žygdarbį“, trijulė,
greitai pasišalino iš įvykio vietos. Vaidotui buvo prakirstas antakis, juodavo mėlynė po
akimi, lašėjo iš kelio ir alkūnės kraujas. Mergina išsigandusi atsargiai priėjo prie Vaido.
Ji buvo vardu Agnė, mokėsi paralelinėje klasėje. Vaidas dar anksčiau ją pažino kaip
draugišką, mielą bendraamžę, kuri sveikindavosi su Vaidotu, visada šypsodavosi, tačiau
Vaidas net nemanė kada nors ją užkalbinsiąs. O dabar ji čia, tokia graži...
– Ar viskas gerai? Jie tave sužalojo... Viskas per mane... – Agnės akyse buvo
matyti didžiulis susirūpinimas. Vaidotą pakerėjo merginos akių mėlynė, kurioje buvo
galima paskęsti. Kelis kartus sumirksėjęs, Vaidotas atsikvošėjo, kad mergina žiūri jam
į akis, laukdama jo atsakymo.
-Hmm... Taip, m-man viskas gerai… Keli nubrozdinimai, bet čia niekis... –
Vaidotas nustebo, kad kalbėdamas mikčiojo.
– Tu išgelbėjai mane nuo tų padarų. Noriu tau atsidėkoti, tad kviečiu šiandien
vakare suvalgyti ledų miesto aikštėje. Neigiamo atsakymo nepriimu, – mergina

šypsojosi, jos akyse švietė linksmi žiburiukai. Vaidotas atsakė kreiva, drovia,
berniokiška šypsena:
– Na, jei jau taip, neigiamo atsakymo neišgirsi iš mano lūpų. Mergina vis šypsojosi
jam. Besišnekučiuodami jaunuoliai nuskubėjo į likusias pamokas. Tądien tarp jų įsižiebė
kibirkštis ir jie pradėjo bendrauti.
Vaidotui labai patiko Agnės draugija. Kartu praleisdavo laisvalaikį, drauge
vaikščiodavo į pamokas bei vaikinukas padėdavo ruoštis Agnei artėjantiems
egzaminams. Pikti liežuviai plakė, kad Agnė su Vaidu bendrauja tik ieškodama naudos
sau, tačiau jiems šios kalbos buvo nė motais – jaunuoliai mėgavosi mielu buvimu
drauge...
Ketvirtadienį po pamokų Agnė ir Vaidotas sėdėjo mokyklos stadione. Išsišiepę
kaip du kvailiai spoksojo vienas į kitą ir tuščiai plepėjo apie įvairius dalykus. Staiga
mergina nuleido akis ir pro tankias blakstienas žvelgdama, droviai paklausė:
- Žinai, Vaidai, jau seniai norėjau tavęs paklausti, ką tu manai apie merginos ir
vaikino santykius? Turiu omeny ne paprastą draugystę, o šį tą „daugiau“?
Vaidas spoksojo į Agnę – jai atrodė - kaip į paskutinę kvaišą, o po to keistokai
burbtelėjo:
– Mokyklinė meilė? Tu tai turėjai omeny? Na, aš tau pasakysiu. Tai yra kvaila ir
vaikiška. Tokia meilė tėra susižavėjimas, kuris laikui bėgant išnyks. O tu, Agne, manai,
kad mes galime turėti kažką „daugiau″? Agnė šiek tiek pasimetė, po to susitvardė ir
žaismingai kumštelėjusi jam į petį, nusijuokė:
– Tu, Vaidai, esi didžiausias cinikas, kurį pažįstu, todėl su tavimi niekada rimtai
nedraugaučiau...
Agnė, sutrikdyta netikėtų Vaidoto žodžių, įsižeidė ir kyštelėjo liežuvį – kaip
elgdavosi pyktelėjusi vaikystėje. Vaidoto akyse irgi pradėjo žaisti pasiutėliški
žiburiukai – įžeisto vaikino kraujas taip pat užvirė. Jis čiupo Agnę ir pradėjo ją

kutenti. Ji klykė - jis juokėsi. Pro šalį ėjusi senyvo amžiaus pora žvilgterėjo į juos ir
šiltai nusišypsojo – manė, džiaugiasi jaunuoliai vienas kitu. Kas pagalvos, kad iš įniršio
tiedu kovoja...
Po poros mėnesių Agnė suprato, kad vis dėlto ji norinti kažko „daugiau“.
Sukaupusi visą drąsą, savo išgyvenimus nusprendė pati papasakoti Vaidotui. Kai tas
vieną vakarą ėjo iš bibliotekos, prišoko ir vos atgaudama kvapą išbėrė:
– Vaidotai, nežinau, kaip viskas nutiko, bet aš tave beprotiškai įsimylėjau kaip
paskutinė kvailė ir nusprendžiau, kad vis dėlto noriu to kažko „daugiau“...
Vaikino veidą perkreipė siaubas – jis ironiškai atrėžė:
- Brangi Agne, aš negaliu tau duoti to, ko tu prašai. Negaliu tavęs mylėti.
Agnės akyse pradėjo kauptis ašaros. Vaidui buvo skaudu tai matyti, tačiau jis
tęsė:
- Meilė skaudina ir žeidžia. Ji iš mūsų atima viską, ką turime sukūrę. Aš nenoriu
likti įskaudintas ir prarasti ramybę. Tegu mūsų draugystė nutrūksta dabar.
Vaikinas apsisuko, paliko skausmo perkreiptą Agnę ir

nuėjo į naktį. Mergina

nebegalėjo tramdyti ašarų. Ji pavymui proverksmiais sušuko:
– Tu esi pats didžiausias bailys, kokį pažįstu! Be tavęs aš niekada nebebūsiu aš!
Nekenčiu tavęs! Eik po velnių, prakeiktas kvaily!
Mergina sukniubo ant šaltų šaligatvio plytelių, graudžiai kūkčiodama. Dabar Agnė
puikiai suprato Vaidoto žodžius: meilė išties skaudina ir žeidžia. Meilė atėmė iš Agnės
svarbiausią: jos gyvastį, gyvenimo džiaugsmą. O svarbiausia, kad mergina įgavo
neįkainojamą pamoką: gyvenime būna tiek juodo, tiek balto, ir su tuo tenka susitaikyti,
nori to, ar ne.
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Vieną dieną gimnazijoje kilo panika. Kažkas pasakė, kad mokykloje yra mokinių,
užsikrėtusių iki šiol neištirtu mirtinu virusu, bet nėra aišku, kurie mokiniai užsikrėtę.
Kad virusas neišplistų po miestą, iš gimnazijos niekas nebuvo išleidžiamas. Mokyklą
supo ginkluota apsauga. Po penkių dienų į mokykla turėjo atvykti tyrėjų grupė.
Pamokos nevyko, kabinetuose buvo netvarka. Juk penkias paras negalėsime išeiti iš
gimnazijos!
Pirma naktis buvo įtempta, niekas negalėjo užmigti, girdėjosi baisūs klyksmai.
Kitą dieną paniką pakeitė baimė. Buvo baisu žiūrėti vienas kitam į akis, nes nežinojai,
kas yra užsikrėtęs. Kabinetai buvo panašūs į tvirtoves. Į juos buvo sunku prasibrauti.
Mokytojai ir mokiniai buvo susiskirstę į grupes ir slėpėsi kabinetuose. Deja, greitai kai
kuriems atsirado pirmieji apsikrėtimo požymiai. Jų akys buvo raudonos, jie kosėjo
gleivėmis ir kūnas buvo pilnas pūlinių. Kiekvienas stengėsi išlikti gyvas ir jau nebuvo
slėpimosi grupėmis. Buvo slepiamasi kur tik galima. Naktį prasidėjo pirmosios mirtys.
Per naktį mirė apie penkiasdešimt žmonių.
Gimnazijoje įtampa ir panika pasiekė kulminaciją. Kai kurie iš nevilties bandė
bėgti, bet tuojau buvo nušauti sargybos. Baimę pakeitė neviltis. Daugumą apėmė
depresija. Per dieną žuvo arba mirė nuo viruso apie šimtą žmonių. Kita diena buvo tyli.
Mirė vis daugiau ir daugiau. Kai kurie matydami, kad iki tyrėjų atvykimo gali
neišgyventi, vis dėlto dar kartą ryžosi bandyti bėgti. Dalis mokinių pabėgimo metu
buvo nušauta, bet daugumai pavyko pabėgti. Jiems pasisekė, kad jie nebuvo užsikrėtę
virusu,
To siaubo jie dar ilgai nepamirš.
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Vieni žmonės sako, kad meilė yra vienintelė ir amžina. Kiti – kad amžina meilė
tėra iliuzija ir ji neegzistuoja. Prancūzų rašytojas A. de Sent-Egziuperi apie meilę yra
pasakęs: „Meilės pradžia ir pabaiga yra panašios: susitikus trūksta žodžių.″ J.V. Gėtė
yra sakęs, kad gamtos karūna yra meilė. Ji kuria skirtumus tarp visų būtybių, tarsi
norėdama viską į save sugerti; ji viską išskiria, kad vėl viską sujungtų. Keli lašeliai iš
meiles taurės atlygina visą kupiną kančių ir rūpesčių gyvenimą. „Meilė įmanoma po
draugystės, bet draugystė negalima po meilės, nes ir vaistai veikia tik tol, kol esi
gyvas, o po mirties nebepadeda.“ Kiekvienas pasirinktume skirtingą mintį, tačiau
kiekvienas būtume teisus, nes meilė atneša tiek gero, tiek blogo į mūsų gyvenimus.
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