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Įspėjimas keleiviams
Jūsų rankose - romanas, o ne kelionių vadovas. Ir nors Jungtinių Amerikos Valstijų geografija šiame pasakojime iš dalies atitinka realų žemėlapį - vietoves galima aplankyti, o keliais
įmanoma praeiti, - aš leidau sau šiek tiek pafantazuoti. Kur kas mažiau, nei įsivaizduojate, bet
visgi leidau.
Neprašiau ir negavau leidimo pasakoti apie
realiai egzistuojančias vietoves, tad manau, jog
Rok Sičio ar Namo ant Uolos savininkai, lygiai
kaip medžiotojai ar motelio Amerikos centre
šeimininkai, gali suglumti, romano puslapiuose
aptikę savo nuosavybės aprašymą.
Sąmoningai netikslinau, kur rasti kai kurias
vietoves, pavyzdžiui, Paežerės miestelį ar fermą
su Uosiu už valandos kelio į pietus nuo Bleksburgo. Jei norite, galite jų paieškoti. Galimas
daiktas, jums netgi pavyks.
Toliau: neverta net minėti, jog visi žmonės gyvieji, mirusieji bei kiti - šiame romane yra išgalvoti. Realūs tik dievai.

Mane visuomet domino klausimas: kas nutinka
demoniškiems padarams, kai emigrantai apleidžia tėvynę? Airių kilmės amerikiečiai atmena feirius,
skandinaviškos kilmės amerikiečiai atmena nisus,
graikų kilmės amerikiečiai - vrykolakus, tačiau visos
jų legendos susijusios su Senojo Pasaulio nutikimais. Kai paklausiau, kodėl šių demonų niekas nematė Amerikoje, mano pašnekovai, droviai kikendami, atsakė: "]ie bijosi plaukti per vandenyną, tatai
labai toli", - ir pridūrė, jog, šiaip ar taip, Amerikos
nepasiekė ir Jėzus su savo apaštalais.
Ričardas Dirsonas.
"Amerikietiško folkloro teorija",
iš rinkinio "Amerikos folkloras ir istorija"
(University of Chicago Press)

PIRMAS SKYRIUS
Mūsų šalies ribos, sere? Na, kaipgi, šiaurėje mus riboja poliarinė Šiaurės pašvaistė, rytuose kelią užtveria tekanti saulė, pietuose sieną atstoja Lygiadienių procesija, o vakaruose - Paskutiniojo Teismo
diena.
Džo Milerio amerikietiškų sąmojų rinktinė
Šešėlis atsėdėjo trejus metus. Kadangi buvo aukštas, plačiapetis ir visa
savo išvaizda tarsi bylojo "atsiknisk", didžiausiu jo rūpesčiu tapo laiko
stūmimas. Šešėlis stengėsi palaikyti fizinę formą, mokėsi fokusų su monetomis ir daug mąstė apie tai, kaip myli savo žmoną.
Visų geriausias dalykas kalėjime - Šešėlio manymu, apskritai vienintelis čia esantis geras dalykas - palengvėjimo pojūtis. Atseit jis puolė taip
žemai, kaip tik galėjo pulti, ir todėl atsidūrė pačiame dugne. Nebereikia
bijoti, kad tave sučiups, nes tave jau sučiupo. Nebėra ko baimintis, ką atneš rytojus, kadangi visa, kas blogiausia, jau nutiko vakar.
Nesvarbu, nusprendė Šešėlis, ar esi kaltas dėl to, už ką tave nuteisė,
ar ne. Kiek spėjo sužinoti, visi nuteistieji manė, neva su jais pasielgta neteisingai: valdžia amžinai kažką painiojo, kaltino tave tuo, ko iš tikrųjų nebuvo, arba tu kažką padarei visai ne taip, kaip tvirtino teisme. Svarbu kas
kita: tave nuteisė.
Tą jis pastebėjo dar pirmosiomis dienomis, kai viskas buvo nauja - nuo
žargono iki pasišlykštėtino ėdesio. Nepaisydamas kančios ir laisvės netekties siaubo, Šešėlis atsikvėpė lengviau.
Stengėsi pernelyg daug neplepėti. Antrųjų metų viduryje išdėstė šią
teoriją savo kameros bendrui Lokiui Piktvalai.
Lokys, sukčius iš Minesotos, prašiepė smulkiais randais išvagotas lūpas.
- N-taip. Ko gero, teisingai. O dar geriau, jei tave nuteisė myriop. Tuomet prisimeni visokiausius juokelius apie vaikinus, kurie užvertė kanopas,
kai jiems ant kaklo užsiveržė kilpa, nes bičiuliai aniems tvirtino, atseit
ožiais gyveno, ožiais ir nudvės.
^

- Čia kas, pokštas? - pasiteiravo Šešėlis.
- O kaipgi. Pakaruoklių humoras. Visų geriausias pasaulyje.
- Kada šioje valstijoje ką nors pakorė paskutinį kartą?
- Iš kur man, po paraliais, žinot? - Plaukus Piktvala ne kirposi, o kone skuto, palikdamas tik ryškiai rudą kuokštą, pro kurį švietė kaukolės
kontūrai. - Bet pasakysiu tau štai ką: vos tik jie liovėsi korę, šioje šalyje

daug kas ėmė ristis velniop. Nebeliko nei purvo po kartuvėm, nei sandėrių su teisėtvarka po pat kilpa.
Šešėlis gūžtelėjo pečiais: mirties nuosprendis jam anaiptol neatrodė
romantiškas.
Jei tavęs nenuteisė pakarti, nusprendė jis, tai kalėjimas (geriausiu atveju) - tik laikinas atokvėpis nuo gyvenimo. Taip yra dėl dviejų priežasčių. Gyvenimas nepamiršta tavęs ir kalėjime. Visuomet yra kur kristi toliau. Gyvenimas tęsiasi. O antra, jei paprasčiausiai sėdėsi, anksčiau ar vėliau tave vis vien paleis.
Iš pradžių laisvė atrodė pernelyg nepasiekiama, kad mėgintum apie ją
galvoti. Paskui ji virto tolimu vilties spindulėliu, ir, užvirus eiliniam kalėjimo mėšlui, - o mėšlas čia užvirdavo nuolatos - Šešėlis išmoko sakyti sau
"ir šitai praeis". Kartą stebuklingosios durys atsivers, ir jis išeis pro tas duris. Todėl nenuilsdamas braukė dienas kalendoriuje "Amerikos giesmininkai", vieninteliame, kurį pardavinėjo kalėjimo krautuvėlėje, ir saulė kildavo, o jis to nematė, ir leisdavosi, o jis neregėjo ir šito. Mokėsi fokusų su
monetomis iš knygos, kurią aptiko kalėjimo bibliotekos dykynėje, kūrė ateities planus ir mintyse sudarinėjo sąrašą darbų, kuriuos atliks, galų gale
išėjęs į laisvę.
Šešėlio sąrašas vis trumpėjo ir trumpėjo. Prabėgus dvejiems metams,
jame beliko vos trys punktai.
Visų pirma, jisai išsimaudys vonioje. Maudysis iš tikrųjų, ilgai ir rimtai, su putomis ir muilo burbulais. Gal paskaitys laikraštį, o gal ir ne. Būdavo dienų, kai manydavo, jog paskaitys, būdavo, kai nuspręsdavo, jog
apsieis.
Antra, jisai nusišluostys ir susisiaus chalatu. Gal apsiaus šlepetes. Šešėliui patiko mintis apie šlepetes. Jei rūkytų, prisikimštų pypkę, tačiau jisai
nerūkė. Paims ant rankų žmoną ("Šunyti, - apsimestinai pašiurpusi ir nuoširdžiai džiaugdamasi cyptels jinai, - ką tu darai?"). Nusineš ją į miegamąjį
ir uždarys duris. Jeigu mylėdamiesi išalks, telefonu užsisakys picą.
Trečia, kai jiedu su Lora išeis iš miegamojo - po poros dienų, ne anksčiau, - jis priglus dugne ir visą likusį gyvenimą pragyvens tylutėliai ramutėliai.
- Ir būsi laimingas iki savo dienų galo? - pasidomėjo Lokys Piktvala.
Tądien jiedu triūsė kalėjimo dirbtuvėse, klijavo paukščių lesyklėles mažumą įdomiau, nei štampuoti automašinų numerius.
- Nė vieno nevadink laimingu, - atsiliepė Šešėlis, - kol jis dar gyvas.
- Herodotas, - linktelėjo Lokys. - Tik pamanyk. Tu mokaisi.
- Kas per suskis tasai Herodotas? - paklausė Sniego Senis, taikydamas
lesyklėlės sieneles.
- Negyvas graikas, - atsakė Šešėlis.
- Mano buvusi mergiotė buvo graikė, - pratarė Sniego Senis. - Na, pasakysiu, ir šūdą gi ėdė jos šeimynėlė. Tu net nepatikėsi. Įsivaizduoji? Ryžius lapuose. Ir panašiai.

Ūgiu ir sudėjimu Sniego Senis panėšėjo į kokos pardavimo automatą,
jo akys buvo žydros, o plaukai tokie šviesūs, jog rodėsi kone balti. Jis beveik mirtinai sumušė vaikiną, drįsusį kabinti jo mergiotę bare, kuriame
šioji šoko, o Sniego Senis dirbo tvarkdariu. Vaikino draugai iškvietė policiją, kuri suėmė Sniego Senį, patikrino jo duomenis kompiuteryje ir aptiko, jog tasai prieš aštuoniolika mėnesių savavališkai nusiėmė nuo išankstinio paleidimo programos.
- O ką, sakyk susimildamas, turėjau daryti? - apmaudžiai lingavo galvą Sniego Senis, pasakodamas Šešėliui savo liūdną istoriją. - Aš jam parodžiau, kad tai mano mergiotė. Kas man beliko, jeigu jis manęs negerbia,
ką? Noriu pasakyt, jis visą ją apgrabaliojo.
- Jiems pasiskųsi, - atsiliepė Šešėlis ir nutilo. Jis labai greit suprato, jog
kalėjime atlieki savo asmeninę bausmę. Nėr ko sėdėt už kitus.
Tūnok tyliai. Stumk laiką.
Prieš keletą mėnesių Piktvala paskolino Šešėliui aptrintą Herodoto
"Istorijos" egzempliorių su plonais popieriniais viršeliais.
- Kietai rašo. Visai nenuobodžiai, - pareiškė jis, kai Šešėlis užprotestavo - atseit knygų neskaitąs. - Iš pradžių perskaityk, paskui pats pasakysi,
kad kietai.
Šešėlis susiraukė, bet skaityti visgi pradėjo ir visai nenorom susidomėjo.
- Graikai, - bjaurėdamasis tęsė Sniego Senis. - Kad ir ką apie juos sakytų, viskas melas. Pamėginau išdulkint savo mergiotę per šikną, tai ji
man vos akių neiškabino.
Kartą nei iš šio, nei iš to Piktvalą perkėlė kitur. Herodotą jis paliko Šešėliui. Tarp knygos puslapių buvo paslėpta penkių centų moneta. Monetos kalėjime - kontrabanda; kraštą galima pagaląsti į akmenį ir paskui per
muštynes perrėžti kam nors snukį. Šešėliui nereikėjo ginklo; Šešėliui tereikėjo kuo nors užimti rankas.
Jis nebuvo prietaringas. Netikėjo niekuo, ko negalėjo pamatyti savo
akimis. Ir visgi tomis paskutinėmis savaitėmis jautė, kad virš kalėjimo tirštėja nelaimės ar katastrofos debesys: šitaip jam nutiko prieš porą dienų iki
apiplėšimo. Maudžianti tuštuma skrandyje - Šešėlis mėgino sau įteigti, jog
tai tik išorinio pasaulio baimė. Tačiau tvirto tikėjimo visgi stigo. Paranoja sustiprėjo labiau nei paprastai, o kalėjime jinai - esminis išgyvenimo
įgūdis. Šešėlis tapo dar tykesnis, dar tamsesnis, nei anksčiau. Suvokė stebįs sargybinių bei kitų kalinių pozas ir gestus, mėginąs aptikti juose požymius, pranašaujančius nelaimę, kuri, jisai neabejojo, neišvengiamai nutiks.
Kai iki įkalinimo pabaigos liko mėnuo, Šešėlį iškvietė į drėgną, pelėsiais trenkiantį kabinetą ir pasodino ant kėdės priešais stalą, už kurio kūpsojo trumpulis tamsiai raudonu apgamu ant kaktos. Ant stalo gulėjo atversta Šešėlio byla, rankoje trumpulis laikė šratinuką smarkiai apkramtytu
galu.

- Tau šalta, Šešėli?
- Taip. Truputį.
Trumpulis gūžtelėjo pečiais:
- Tokia sistema. Katilinė nepradės veikti iki gruodžio pirmos. O viską išjungs kovo pirmą. Taisykles nustatinėju ne aš. - Jis perbraukė pirštu
popieriaus lapą, prisegtą prie bylos iš kairės. - Tau trisdešimt dveji?
- Taip, sere.
- Atrodai jaunesnis.
- Neturiu žalingų įpročių.
- Čia parašyta, kad buvai pavyzdingas kalinys.
- Aš įsidėmėjau pamoką, sere.
- Tikrai?
Atidžiai stebeilydamas į Šešėlį, trumpulis pakreipė galvą į šalį, ir apgamas pasislinko žemyn. Šešėlis pagalvojo, gal vertėtų pasidalinti su juo
savo teorijomis apie kalėjimą, bet visgi nutylėjo. Tik linktelėjo ir pamėgino suteikti veidui deramos atgailos išraišką.
- Čia pasakyta, jog tu turi žmoną, Šešėli.
- Jos vardas Lora.
- Kaip sekasi šeimyniniame fronte?
- Neblogai. Ji atvažiuodavo pas mane, kai tik galėdavo, kelias gi neartimas. Mudu susirašinėjame, ir aš skambinu jai, kai tik pasitaiko proga.
- Ką veikia tavo žmona?
- Dirba turizmo agentūroje. Siunčia žmones į visus pasaulio kampelius.
- Kaip su ja susipažinai?
Šešėlis negalėjo suprasti, kodėl jo šito klausia. Iš pradžių pamanė, gal
pasakyti vyrukui, atseit ne jo reikalas, bet persigalvojo.
- Ji buvo geriausia mano artimiausio draugo žmonos draugė. Jie surengė mums "aklą pasimatymą". Mudu išsyk vienas kitam patikome.
- Namuose tavęs laukia darbas?
- Taip, sere. Mano bičiulis, Robis, tasai, kurį tik ką minėjau, turi treniruoklių salę, vadinamą "Raumenų Ferma", anksčiau ten dirbau treneriu.
Jisai sakė, jog senoji vieta manęs tebelaukia.
- Tikrai? - kilstelėjo antakį trumpulis.
- Robis sakė, kad aš neabejotinai jam praversiu. Sugrįš senoji klientūra, be to, ateis kieti vaikinai, kurie nori būti dar kietesni.
Ko gero, trumpulis liko patenkintas. Mąsliai pakramsnojo šratinuko
galą, paskui pervertė puslapį.
- Ką galvoji apie savo prasižengimą?
Šešėlis gūžtelėjo pečiais.
- Gryniausia kvailystė. - Ir nuoširdžiai tikėjo kiekvienu savo žodžiu.
Trumpulis su apgamu atsiduso ir sudėliojo sąraše varneles. Paskui pavartė Šešėlio bylos puslapius.
- Kaip iš čia vyksi namo? "Greihaundu"?
- Lėktuvu. Labai pravartu turėti žmoną, dirbančią turizmo agente.

Trumpulis suraukė kaktą, apgamas susiraukšlėjo.
- Ji atsiuntė tau bilietą?
- Kuriems galams? Paprasčiausiai atsiuntė patvirtinimo numerį. Elektroninį bilietą. Man tereikia po mėnesio atvykti į oro uostą, pateikti dokumentus - ir atia.
Trumpulis linktelėjo, brūkštelėjo dar kelias eilutes, užvertė bylą ir ant
viršaus padėjo šratinuką. Blyškios rankos atgulė ant stalo krašto nelyginant du nudvėsę žvėriukai. Trumpulis suglaudė delnus, sudėjo pirštus
stogeliu ir įsistebeilijo į Šešėlį vandeningomis žaliomis akimis.
- Tau pasisekė, - pratarė jis. - Turi pas ką sugrįžti, tavęs laukia darbas.
Viską gali palikti praeity. Turi dar vieną šansą. Nepražiopsok jo.
Atsistodamas jis neištiesė rankos. Beje, Šešėlis šito ir nesitikėjo.
Paskutinė savaitė buvo blogiausia iš visų. Netgi blogesnė už visus trejus metus, sudėtus draugėn. Šešėlis susimąstė, kas gi dėl to kaltas, ar tik
ne oras - slogus, sustingęs ir šaltas oras. Tarsi artėtų audra, niekaip neprapliumpanti liūtimi. Šešėlį persmelkdavo paniškas virpulys, nuo nervinės
įtampos maudė paširdžius, jis tarsi vidujai jautė, jog nutiko kažkas negera. Pasivaikščiojimų kieme švilpavo gūsingas vėjas. Šešėliui atrodė, kad
ore jis užuodžia sniego kvapą.
Paskambino žmonai jos sąskaita. Už kiekvieną skambutį iš kalėjimo telefoninės kompanijos ima tris dolerius viršaus. Štai kodėl telefonistės visuomet tokios mandagios su kaliniais, nusprendė Šešėlis: jos gi žino, iš kur
imasi jų alga.
- Vyksta kažin kas keista, - pasakė jis Lorai. Tatai buvo ne pirmieji jo
žodžiai. Pirmieji - "Myliu tave", nes juos malonu sakyti, kai nuoširdžiai
jais tiki, o Šešėlis tikėjo visa širdimi.
- Sveikas, - atsiliepė Lora. - Ir aš tave myliu. Kas gi keista?
- Nežinau. Gal oras. Atrodo, jog, prasidėjus audrai, viskas susitvarkytų.
- O čia giedra, - pratarė ji. - Dar nevisiškai nukrito paskutinieji lapai.
Jei neatūš viesulas, tu juos dar atrasi.
- Penkios dienos, - sukuždėjo Šešėlis.
- Šimtas dvidešimt valandų. O paskui tu būsi namuose, - atsakė ji.
- Kaip laikaisi? Ar nieko nenutiko?
- Viskas kuo puikiausiai. Šiandien susitiksiu su Robiu. Tavo grįžimo
proga planuojame surengti vakarėlį-siurprizą.
- Vakarėlį-siurprizą?
- Žinoma. Bet aš nieko tau nesakiau, sutarėm?
- Nė žodelio.
- Čia tai bent vyras, - pratarė ji, ir Šešėlis ūmai sumojo besišypsąs. Jis
atsėdėjo trejus metus, o žmona vis dar sugeba priversti jį šypsotis.
- Myliu tave, mieloji, - iškvėpė kalinys.
- Ir aš tave, šunyti, - atsiliepė Lora.
Šešėlis padėjo ragelį.
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Kai jiedu susituokė, Lora norėjo įsitaisyti šuniuką, tačiau jų namo šeimininkas pareiškė, jog pagal nuomos sutartį jiems draudžiama laikyti gyvūnus.
"Nesikrimsk, - anuomet tarė Šešėlis. - Aš būsiu tavo šunytis. Tik pasakyk, ką turiu daryti. Žiaumoti tavo šlepetes? Sysioti virtuvėje? Laižyti
tau nosį? Uostyti pilvą? Galiu lažintis, aš įstengsiu viską, ką moka šunytis!" Ir jis pastvėrė Lorą ant rankų, tarsi toji visiškai nieko nesvertų, ir ėmė
laižyti jai nosį, o žmona kvatojo ir spygavo. O paskui Šešėlis nusinešė ją
į lovą.
Valgykloje prie Šešėlio šonu prisislinko Semas Žiniuonis ir įsiteikdamas iššiepė persenusius dantis. Prisėdo greta ir kibo į makaronus su sūriu.
- Reikia pasikalbėti, - puse lūpų suniurnėjo seniokas.
Semas Žiniuonis buvo vienas iš pačių juodžiausių žmonių, kokius kada nors teko sutikti Šešėliui. Jam galėjo būti šešiasdešimt. O galėjo ir aštuoniasdešimt. Beje, Šešėlis regėjo ir trisdešimtmečių smogikų, kurie iš pažiūros atrodė vyresni už Semą Žiniuonį.
- Mm? - nutęsė Šešėlis.
- Artėja audra, - burbtelėjo Semas Žiniuonis.
- Panašu, - atsiliepė Šešėlis. - Galbūt netrukus snigs.
- Ne tokia audra. Pliūptels kur kas didesnė. Tau, drauguži, didžiosios
audros metu vertėtų pasėdėti čia, viduj, o ne lauke.
- Aš savo atsėdėjau, - atsakė Šešėlis. - Penktadienį manęs čia jau nebebus.
Semas Žiniuonis įsistebeilijo į pašnekovą.
- Tu iš kur? - paklausė jis.
- Iš Igl Pointo. Iš Indianos.
- Meluoji, šikniau, - nukirto Semas Žiniuonis. - Aš klausiau, iš kur tu
kilęs? Iš kur tavo šeima?
- Iš Čikagos, - atsakė Šešėlis. Vaikystę jo motina praleido Čikagoje, ten
ji prieš pusę gyvenimo ir numirė.
- Kaip ir sakiau. Bus didelė audra. Tu verčiau nekišk nosies laukan,
berneli-šešėli. Čia nelyginant... kaip vadinasi tie daiktai, ant kurių stovi
kontinentai?
- Tektoninės plokštės? - pasufleravo Šešėlis.
- Štai, štai. Tektoninės plokštės. Atrodo, jos slenka artyn viena kitos,
ir Šiaurės Amerika šliaužia ant Pietų, ir tau visai nėra reikalo atsidurti tarp
jų. Pagavai?
-Ne.
Ruda akis lėtai mirktelėjo ir užsimerkė visai.
- Po velnių! Paskui nesakyk, kad aš tavęs neperspėjau, - suniurnėjo Semas Žiniuonis ir šaukštu susigrūdo į burną virpantį oranžinio lydyto sūrio gniutulą.
- Nesakysiu.
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Naktį Šešėlis praleido pusiausnuda: tai užmigdavo, tai prabusdavo
vėl. Ant apatinio gulto niurzgė ir knarkė naujas kameros bendras. Už poros kamerų kažkuris vyriškis kūkčiojo, inkštė ir staugė nelyginant žvėris,
ir protarpiais kas nors rikteldavo, kad jisai, velniai rautų, užsikimštų. Šešėlis stengėsi nesiklausyti. Jis leidosi skalaujamas tuščių minučių, tokių lėtų ir vienišų.
Dar dvi dienos. Keturiasdešimt aštuonios valandos, kurios prasidėjo
nuo avižinės košės, puodelio kalėjimo kavos ir sargybinio, vardu Vilsonas,
kuris stipriau nei reikėjo niuktelėjo Šešėliui per petį ir tarstelėjo:
- Šešėlis? Eime.
Gerklę sugniaužė baimė, karti tarytum persenusi kava. Artėja nelaimė.
Šlykštus balselis galvoje kuždėjo, neva jam pridės dar metelius, įmes
į vienutę, nurėš rankas, nukirs galvą. Jis tarė sau, jog visa tai niekai, tačiau
širdis spurdėjo taip, jog, rodės, tuojau išsiverš iš krūtinės.
- Nesuprantu tavęs, Šešėli, - pratarė Vilsonas, kai juodu žingsniavo koridoriumi.
- Ko jūs nesuprantate, sere?
- Tavęs. Pernelyg jau tu, velniai griebtų, tykus. Pernelyg mandagus.
Tūnai it senis, o kiek gi tau? Dvidešimt penkeri? Dvidešimt aštuoneri?
- Trisdešimt dveji, sere.
- Kas tu per žmogus? Lotynas? Čigonas?
- Nežinau, sere. Gali būti.
- Gal tavo giminėj pasitaikė nigerių. Ar tavo giminėj yra nigerių, Šešėli?
- Gali būti, sere. - Atlošęs pečius, Šešėlis žvelgė tiesiai priekin ir susikaupęs mąstė, jog nieku gyvu nevalia leistis išprovokuojamam.
- Taip? O štai man nuo tavęs bloga. - Vilsono plaukai buvo smėlio
spalvos, smėlinis veidas ir smėlinė šypsena. - Netrukus iš mūsų išeisi.
- Tikiuosi, sere.
Jiedu perėjo kelis KPP. Vilsonas kas kartą rodydavo asmens kortelę.
Laiptais aukštyn - ir štai jie jau stovi prie kalėjimo viršininko kabineto durų: ant durų lentelė su juodomis raidėmis "Dž. Petersonas", o prie durų
miniatiūrinis semaforas.
Viršutinis žiburėlis liepsnojo raudonai.
Vilsonas spustelėjo mygtuką po šviesoforu.
Dar kelias minutes jiedu stovėjo tylėdami. Šešėlis stengėsi sau įteigti,
jog viskas gerai, jog penktadienio rytą jisai sės į lėktuvą, skrendantį į Igl
Pointą, ir visgi netikėjo pats savimi.
Raudonas žiburėlis užgeso, įsižiebė žalias, Vilsonas stumtelėjo duris.
Jie įėjo vidun.
Per visus trejus metus Šešėlis kalėjimo viršininką matė viso labo dešimtį kartų, ir tai tik iš tolo. Kartą, kai viršininkas atvedė į ekskursiją po
kalėjimą kažkokį politiką. Kitą-riaušių metu,kai viršininkas pasirodė po
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šimtą suskirstytiems kaliniams ir pareiškė, jog kalėjimas perpildytas ir liks
perpildytas, ir todėl jiems verčiau susitaikyti su esama padėtimi.
Iš arti Petersonas atrodė dar prasčiau. Pailgas veidas, kariškai trumpai nurėžti ir pasišiaušę žili plaukai . Nuo jo dvelkė "Old spaisu". Viršininkui už nugaros kybojo lentyna su knygomis - kiekvienos pavadinime
buvo žodis "Kalėjimas"; stalas švarutėlis ir tuštutėlis, neskaitant telefono
bei plėšomo kalendoriaus "Tolimoji šalis". Dešinėje ausyje styrojo klausos aparatas.
- Prašau sėstis.
Šešėlis atsisėdo. Vilsonas sustingo už jo kėdės.
Viršininkas ištraukė stalčių, išsiėmė bylą, pasidėjo ant stalo.
- Čia parašyta, kad buvote nuteistas kalėti šešerius metus už fizinį
smurtą sunkinančiomis aplinkybėmis. Atsėdėjote trejus metus. Penktadienį jus turėjo paleisti.
Turėjo? Šešėliui sugniaužė skrandį, ir jis nerimastingai susimąstė, kiek
gi dar teks kalėti - metus? Dvejus? Visus trejus?
- Taip, sere, - teišspaudė jis.
Kalėjimo viršininkas apsilaižė lūpas.
- Ką jūs pasakėte?
- Aš pasakiau: "Taip, sere".
- Šešėli, mes išleisime jus šiandien, antroje dienos pusėje. Išeisite keliomis dienomis anksčiau.
Šešėlis linktelėjo ir vidujai pasirengė išgirsti blogas naujienas. Kalėjimo viršininkas įsikniaubė į popierių, prisegtą prie bylos.
- Šitą gavome iš Memorialinės Džonsono Ligoninės Igl Pointe... Jūsų
žmona... jūsų žmona mirė šįryt auštant. Autokatastrofa. Labai užjaučiu.
Šešėlis vėl linktelėjo.
Lydėdamas jį atgalios į kamerą, Vilsonas neištarė nė žodžio. Vis taip
pat tylėdamas atidarė duris ir praleido Šešėlį į vidų, o paskui ūmai tarė:
- Čia kaip pokštas apie gerą ir blogą naujiena, a? Gera naujiena: mes
jus išleidžiame anksčiau, bloga naujiena: jūsų žmona numirė. - Jis nusijuokė, tarsi tatai išties būtų juokinga.
Šešėlis apskritai nieko neatsakė.
Stingstančiais pirštais susirinko savo mantą, o paskui didžiąją dalį išdalino. Lokio Herodotą ir knygelę apie fokusus su monetomis paliko ant
gulto, ten pat, neilgai gailėjęs, numetė tuščius metalinius diskus, slapta
parneštus į kamerą iš dirbtuvių ir atstojusius jam monetas. Anapus vartų
bus kitų monetų, tikrų monetų. Šešėlis nusiskuto. Apsivilko civilinius drabužius. Žengė pro pirmas duris, pro antras, trečias, žinodamas, kad niekada daugiau pro jas nežengs, ir jusdamas vidinę tuštumą.
Iš pilko dangaus dulkė smulkus šaltas lietus, grasinąs virsti sniegu. Šešėlis pėdino link geltono, kadaise mokyklinio autobuso, kuriam priderė-

jo nugabenti buvusius kalinius į artimiausią miestą, ir sušalę ledokšniai
čaižė jam veidą, o lašai spėjo persisunkti per ploną apsiaustą.
Kol sulipo į autobusą, visi permirko iki siūlo galo. Šiandien išvyko aštuoni žmonės. Tarp keturių sienų pasiliko dar penkiolika tūkstančių. Kol
autobuse įsijungė krosnelė, Šešėlis gūžėsi sėdynėje, drebėdamas iš šalčio
ir klausdamas savęs, ką gi jam dabar daryti, kur važiuoti.
Akyse nejučia iškilo pamėkliški paveikslai. Vaizduotėje jisai apleido
kitą kalėjimą, prieš daugelį metų.
Jis pernelyg ilgai išbuvo užrakintas kambaryje be šviesos; jam užaugo barzda, susivėlė plaukai. Sargybiniai pilkais akmeniniais laiptais išvedė
jį į aikštę, sklidiną ryškių spalvų, daiktų, skubančių žmonių. Buvo turgaus
diena, triukšmas ir spalvos jį apkurtino, Šešėlis prisimerkė nuo saulės, akinančia šviesa užliejusios visą miestą, užuodė druskos kvapą ir nuostabius
turgaus aromatus, o į kairę nuo jo vandenyje žėrėjo saulės blyksniai...
Autobusas krūptelėjo ir sustojo prie šviesoforo.
Aplink stūgavo vėjas, ir valytuvai sunkiai brūžavo priekinį stiklą, atskiesdami miesto kontūrus raudonomis ir geltonomis neoninėmis dėmėmis. Tik ką sutemo, o atrodė, jog už lango viešpatauja gūdžiausia naktis.
- Po velnių, - sumurmėjo vyrukas, tūnantis Šešėliui už nugaros, ir delnu patrynė aprasojusį stiklą, kad geriau įžiūrėtų gatve skubančią šlapią figūrą. - Antai eina šliundra.
Šešėlis nurijo seiles. Dingtelėjo mintis, kad jis dar net neverkė... kad
apskritai nieko nejaučia. Nei ašarų. Nei sielvarto. Ničnieko.
Prisiminė vaikiną, vardu Džonis Larčas, su kuriuo sėdėjo vienoje kameroje pirmųjų metų pradžioje. Tasai kartą pasakojo, kaip, praleidęs penketą metų už grotų, išėjo su šimtu dolerių kišenėj ir bilietu į Sietlą, kur gyveno jo sesuo.
Nusigavęs iki oro uosto, Džonis Larčas padavė bilietą už stalo sėdinčiai moteriškei, ir toji paprašė parodyti vairuotojo pažymėjimą.
Jisai parodė. Teisių galiojimo laikas pasibaigė prieš dvejus metus.
Operatorė pareiškė, kad negaliojančios teisės nelaikomos dokumentu. O
jis atrėžė, kad gal vairavimui jos ir nebetinka, bet tatai velniškai geras dokumentas, ir, tebūnie jisai prakeiktas, kas gi, jos manymu, įamžintas fotografijoje, jeigu ne patsai Džonis Larčas?
Moteriškė paprašė kalbėti tyliau.
O Džonis pareikalavo, kad jinai tučtuojau išduotų suknistą įlaipinimo
taloną, antraip pasigailės, ir pareiškė neįeisiąs savęs negerbti. Kalėjime nevalia leisti, kad tavęs negerbtų.
Tuomet operatorė spustelėjo mygtuką, ir po poros minučių prie stalo
pasirodė aerouosto apsauginiai, pamėginę įkalbėti Džonį Larčą geruoju
apleisti salę, o jis nenorėjo pasišalinti... Taip prasidėjo susistumdymas, kone peraugęs į muštynes.
Taigi Džonis Larčas neišskrido į Sietlą ir porą dienų valkiojosi po
miesto barus, o kai šimtinė baigėsi, ir gėrimui nebeliko pinigų, su žaisli-

niu pistoletu įsilaužė į benzino kolonėlę. Galop jį nugabeno į policiją - už
tai, jog nusimyžo gatvės vidury. Labai netrukus Džonis vėl atsidūrė už
grotų, kad atsėdėtų paskirtos bausmės likutį plius dar porą metelių už nutikimą benzino kolonėlėje.
Pasak Džonio Larčo, šios istorijos moralė tokia: nieku gyvu neerzink
tų, kurie dirba oro uoste.
- O tu įsitikinęs, jog tatai ne citata, panaši į šią: "Elgsenos modeliai,
veiksmingi siauros specializacijos aplinkoje, pavyzdžiui, kalėjime, kitokioje aplinkoje gali būti neveiksmingi ir netgi pražūtingi?" - paklausė Šešėlis, išklausęs Džonio Larčo išpažintį.
- Tu ką, nesiklausei manęs? Sakau tau, vyruti, - nepasidavė Džonis
Larčas, - nesiutink tų kalių oro uoste.
Šešėlis kone nusišypsojo šiam savo prisiminimui. Jo paties teisių galiojimo terminas baigsis tik po poros mėnesių.
- Autobusų stotis! Visiems išlipt!
Stoties pastate dvokė šlapimu ir prarugusiu alumi. Šešėlis susistabdė
taksi ir paliepė vairuotojui nuvežti jį į oro uostą. Be to, pažadėjo penkis dolerius viršaus, jei tasai visą kelią tylės. Kelionė truko dvidešimt minučių,
ir per tą laiką vairuotojas nepratarė nė žodžio.
Paskui Šešėlis klupdamas nukiūtino per ryškiai apšviestą oro uosto salę. Ramybės nedavė elektroninis bilietas. Jis žinojo turįs užsakytą bilietą
penktadieniui, bet abejojo, kad galės išskristi šiandien. Visa, kas siejosi su
elektronika, Šešėliui buvo tikrų tikriausia mistika, vadinas, galėjo akimirksniu išgaruoti.
Ir visgi kišenėje gulėjo piniginė, sugrįžusi pirmąkart po trejų metų, o
joje - kelios pasenusios kredito kortelės bei "Visa", galiojanti - Šešėlis maloniai nustebo - iki pat sausio pabaigos. Jis turėjo bilieto užsakymo numerį.
Ūmai nežinia iš kur radosi tikėjimas, jog tereikia pargrįžti namo, ir viskas
bus gerai. Lora bus gyva ir sveika. Gal tatai kokia nors gudrybė, kad jį paleistų keliomis dienomis anksčiau. O gal stačiai painiava: iš sumaitotos
mašinos ištraukė visai kitą Lorą Mūn.
Už stiklinio, visą sieną aprėpiančio oro uosto lango tvykstelėjo žaibas.
Šešėlis susivokė sulaikęs alsavimą, tarsi kažko lauktų. Paskui iškvėpė.
Iš už stalo į jį pažvelgė pavargusi baltoji moteris.
- Labas vakaras, - pratarė Šešėlis. "Jūs pirma nepažįstama moteris, kurią
užkalbinau per pastaruosius trejus metus". - Aš turiu elektroninio bilieto numerį. Turėjau skristi penktadienį, bet privalau išskristi šiandien. Mano šeimoje nelaimė.
- A. Užjaučiu. - Ji pirštais perbėgo klaviatūrą, pažvelgė į ekraną, spustelėjo dar kelis klavišus. - Galėsite skristi reisu trečią trisdešimt. Dėl audros reisas gali būti atidėtas, todėl sekite tablo. Bagažą priduosite?
Jis kilstelėjo krepšį.
- Juk man neprivalu jį priduoti?
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- Ne. Galite neštis su savim. Ar turite asmens dokumentą su fotografija?
Šešėlis parodė jai vairuotojo teises.
Oro uostas nebuvo didelis, bet Šešėlis nusistebėjo, kiek žmonių slankioja po sales. Būtent slankioja. Jis stebėjo, kaip žmonės ramiausiai stato
ant grindų lagaminus, kaip nerūpestingai grūda į kelnių kišenes pinigines,
kaip ant stalų ar po jais palieka rankines. Tuomet galutinai įsisąmonino,
jog vis dėlto ištrūko iš kalėjimo.
Dar pusvalandis iki reiso. Šešėlis nusipirko picą ir išlydytu sūriu nusidegino viršutinę lūpą. Susirinko grąžą ir nuėjo link telefonų. Paskambino
Robiui į "Raumenų Fermą", bet išgirdo tik autoatsakiklio įrašą.
- Sveikas, Robi, - pratarė Šešėlis. - Man pranešė, jog mirė Lora. Mane
išleido anksčiau. Aš skrendu namo.
Paskui, kadangi žmogui įgimta daryti klaidas, - jis pats regėjo, kaip tatai nutinka, - paskambino namo ir įsiklausė į Loros balsą.
- Sveiki, - sučiulbėjo ji. - Manęs nėra namuose, o gal aš negaliu prieiti prie telefono. Palikite pranešimą, ir aš jums perskambinsiu. Geros dienos.
Šešėlis negalėjo prisiversti prabilti.
Atsisėdo ant plastikinės kėdės prie įlaipinimo vartų ir taip stipriai sugniaužė krepšio diržą, jog įskaudo ranką.
Mąstė apie pirmąjį susitikimą su Lora. Tuomet net nežinojo merginos
vardo. Ji buvo Odrės Berton draugė. Jis sėdėjo su Robiu "Či-Či" kabinoje, kai į vidų įkandin Odrės įžengė Lora. Ir Šešėlis nebegalėjo atplėšti nuo
jos akių. Merginos pečius globė ilgi kaštoniniai plaukai, o akys atrodė tokios žydros, jog vaikinas iš pradžių pamanė, kad tai spalvotos kontaktinės
linzės. Ji užsisakė braškinį kokteilį ir primygtinai pasiūlė Šešėliui paragauti. Jis pakluso, ir Lora džiugiai nusijuokė.
Jai patikdavo, kai žmonės ragaudavo jos valgį ir gėrimą.
Tą vakarą Šešėlis atsisveikindamas pabučiavo merginą, ir jos lūpos atrodė saldžios bei kvapnios it braškinis kokteilis. Nuo tų laikų jam nebesinorėjo bučiuoti nieko kito.
Moters balsas pranešė apie reisą, Šešėlio saloną iškvietė pirmiausiai.
Jis įsitaisė pačiame paskuigalyje, greta liko tuščias krėslas. Lietus be perstojo barbeno į lėktuvo korpusą: Šešėlis įsivaizdavo vaikus, iš dangaus
svaidančius žirnių saujas.
Vos tik lėktuvas pakilo, jis užmigo.
Ir atsidūrė tamsioje erdvėje, o priešais stovėjo būtybė su gauruota bizono galva ir didžiulėmis drėgnomis akimis. Tačiau kūnas buvo žmogiškas, įtrintas aliejumi ir žvilgantis.
- Artėja permainos, - pratarė bizonas, nekrutindamas lūpų. - Sprendimai, kuriuos reikės priimti.
Ant drėgnų urvo sienų plazdėjo ugnies atšvaitai.
- Kur aš? - paklausė Šešėlis.
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- Žemėje ir po žeme, - atsakė bizonžmogis. - Tu ten, kur laukia pamirštieji. - Jo akys buvo nelyginant du skysti juodi akmenukai, o griausmingas
balsas tarsi sklido iš pasaulio gelmių. Nuo jo dvelkė šlapia karve. - Patikėk, - tęsė grumantis balsas, - kad išgyventum, privalai patikėti.
- Kuo? - paklausė Šešėlis. - Kuo gi aš privalau patikėti?
Bizonas nemirksėdamas stebeilijosi į Šešėlį, paskui ūmai išsitiesė visu savo milžinišku ūgiu, ir jo akys pritvinko liepsnos. Jis pražiojo seilėtus
bizoniškus nasrus - viduje viskas žioravo ugnimi, kuri liepsnojo jame, po
žeme.
- Viskuo!!! - suriaumojo bizonžmogis.
Pasaulis pakrypo, ėmė suktis vilkeliu, ir Šešėlis vėl atsidūrė lėktuve,
tačiau realybė nesiliovė svyravusi. Priekinėje dalyje be entuziazmo klykė
moteris.
Dangų iliuminatoriuje perplėšė žaibo tvyksnis. Įsijungė interkomas, ir
kapitono balsas pranešė, jog lėktuvas pamėgins pakilti aukščiau ir tokiu
būdu aplenkti audrą.
Lėktuvas drebėjo bei vibravo, ir Šešėlis šaltai bei tingiai pagalvojo, ar
tik šiandien nemirs. Tatai, nusprendė jis, visiškai įmanoma, tačiau menkai
tikėtina. Kurį laiką abejingai žiūrėjo pro langą, stebėdamas horizontą draskančius žaibo tvyksnius.
Paskui užsnūdo vėl ir susapnavo, neva vėl atsidūrė kalėjime, ir Lokys
valgyklos eilėje kužda į ausį, jog kažkas užsakė jam įkapes, bet Šešėlis niekaip negalėjo įspėti, kam ir kodėl prisireikė jį žudyti. O kai pabudo, lėktuvas jau leidosi.
Užsimiegojęs, markstydamasis ir klupdamas išsliūkino iš lėktuvo.
Iš pirmo žvilgsnio, pagalvojo Šešėlis, visi oro uostai vienodi. Nesvarbu, kur esi iš tiesų, tu - oro uoste: plytelės ir koridoriai, poilsio kambariai
ir įlaipinimo vartai, laikraščių kioskai ir fluorescencinės lempos. Šis oro
uostas atrodė kaip oro uostas. Viena bėda - visai ne tas, į kurį jis skrido.
Čia buvo didelis oro uostas, pernelyg daug žmonių ir pernelyg daug išėjimų.
- Atleiskite, mem...
- Taip? - Moteris kilstelėjo akis nuo segtuvo.
- Koks čia oro uostas?
Ji įtariai dėbtelėjo į Šešėlį - stengdamasi nuspręsti, ar tasai nejuokauja, tačiau visgi atsakė:
- Sent Luisas.
- Aš maniau, jog skridau reisu į Igl Pointą.
- Skridote. Bet dėl audros lėktuvą nukreipė čionai. Negi jums nepranešė?
- Turbūt pranešė. Aš miegojau.
- Jums reikia pasikalbėti su antai tuo žmogumi, vilkinčiu raudoną
švarką.
Reikalingas žmogus buvo kone Šešėlio ūgio, panėšėjo į tėtušį iš aštuntojo dešimtmečio teleserialo ir kažin ką žymėjosi kompiuteryje; jis Šešėliui
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pasakė, jog tasai bėgtų - stačiai skuostų! - link vartų priešingame salės gale.
Šešėlis nukūrė per visą oro uostą, bet kai pasiekė reikiamą išėjimą,
vartai jau vėrėsi. Beliko žiūrėti pro šarvuotą stiklą, kaip lėktuvas išsuka į
pakilimo juostą.
Moteris, sėdinti už keleivių aptarnavimo stalo (neaukšta ir rusvaplaukė, su karpa ant nosies) pasitarė su kita operatore, paskambino ("Ne, tatai neįmanoma. Jį atšaukė".) ir išrašė jam naują įlaipinimo taloną.
- Šiuo reisu jūs nusigausite ten, kur reikia, - pasakė jinai. - Paskambinsiu įlaipinimo tarnybai ir pranešiu, kad jau ateinat.
Šešėlis pasijuto žirniu, kurį stumdo tarp trijų antpirščių, ar korta, kurią
maišo kaladėj. Jis vėl bėgte nukūrė per oro uostą, kol atsidūrė prie vartų,
per kuriuos ir pakliuvo į atvykimo salę.
Prie išėjimo stypsantis žmogutis paėmė jo taloną.
- Tik jūsų ir telaukėme, - maloniai pranešė jis, atplėšdamas talono šaknelę su Šešėlio krėslo numeriu - 17D. Šešėlio paprašė kuo greičiau žingsniuoti į lėktuvą, ir durys užsivėrė.
Teko pereiti pirmąją klasę - tenai tebuvo keturios vietos, trys iš jų užimtos. Greta tuščio krėslo įsitaisęs barzdočius šviesiu kostiumu nusišypsojo pro šalį einančiam Šešėliui, paskui kilstelėjo ranką ir pirštu pabilsnojo
į rankinio laikrodžio ciferblatą.
"Na, taip, taip, aš jus gaišinu, - pamanė Šešėlis. - Tikiuosi, jums daugiau
nėra kuo rūpintis".
Beeidamas pastebėjo, kad lėktuvas, regis, pilnutėlis, tiksliau pasakius,
grūste prigrūstas, ir krėsle 17D sėdėjo vidutinio amžiaus tetulė. Šešėlis parodė jai įlaipinimo talono šaknelę, o moteriškė ištiesė jam savąją: jos sutapo.
- Ar negalėtumėt atsisėsti, sere? - paprašė stiuardesė.
- Ne, - atsakė jis. - Bijau, kad ne.
Stiuardesė patikrino abu talonus, apmaudžiai plekštelėjo liežuviu, o
paskui nusivedė jį į priekinę dalį ir mostelėjo į tuščią krėslą pirmosios klasės salone.
- Rodos, šiandien jums laiminga diena, - pratarė ji. - Gal atnešti ko nors
išgerti? Iki skrydžio liko kelios minutės. Esu tikra, jog po tokios painiavos
aperityvas jums nepakenktų.
- Prašyčiau alaus, - atsiliepė Šešėlis. - Bet kokio.
Stiuardesė pasišalino.
Barzdočius su šviesiu kostiumu vėl pabilsnojo į laikrodžio ciferblatą.
Į juodą "Roleksą".
- Jūs pavėlavote, - pratarė jis ir išspaudė plačią šypseną, kurioje nebuvo nė lašelio šilumos.
- Atleiskite?
- Aš pasakiau, jūs pavėlavote.
Stiuardesė ištiesė Šešėliui stiklą alaus.
v

Iš pradžių jis pagalvojo, kad kaimynas pamišęs, bet po akimirkos nusprendė, jog tasai veikiausiai kalba apie reisą, atidėtą dėl vieno vienintelio keleivio.
- Atleiskite, jei jus sugaišinau, - atsiliepė. - Jūs skubate?
Lėktuvas lėtai atsiplėšė nuo terminalo. Grįžo stiuardesė ir atėmė iš Šešėlio alų. Barzdočius su šviesiu kostiumu tik vyptelėjo:
- Nesivarginkite, aš laikysiu jį tvirtai.
Ir mergina paliko Šešėlio kaimynui stiklą su "Džeku Denielsu", nors
ir mažumą pabambėjusi, jog tatai pažeidžia avialinijos skrydžių taisykles
("Leiskite spręsti man pačiam, brangioji").
- Žinia, laikas - svarbus dalykas, - pratarė nepažįstamasis. - Bet ne
svarbiausias. Stačiai nerimavau, kad jūs pavėluosite į lėktuvą.
- Jūs labai malonus.
Lėktuvas neramiai virpėjo ant žemės, grumėdamas turbinomis, tarsi
nekantraudamas pakilti.
- Malonus, kurgi ne, - atsiliepė barzdočius. - Turiu tau darbelio, Šešėli.
Turbinos sustūgo. Lėktuvėlis metėsi į priekį, Šešėlį įspaudė į krėslo atkaltę. Bet štai jie pakilo į orą, ir apačioje ėmė nykti oro uosto žiburiai. Šešėlis pažvelgė į savo kaimyną.
Jo plaukai buvo rusvai žili, barzda - tiksliau, daugiadieniai šeriai - žilsvai ruda. Ryžtingas griežtų bruožų veidas, šviesiai žydros akys. Iš pažiūros brangus ištirpusių vanilinių ledų spalvos kostiumas. Tamsiai pilkas šilkinis kaklaryšis, persmeigtas įmantriu smeigtuku, primenančiu miniatiūrinį medį: kamienas, šakos ir ilgos šaknys - viskas iš sidabro.
Pakilimo metu vyriškis tvirtai laikė savo gėrimo taurę ir neišliejo nė
lašo.
- Neketini pasiteirauti kokio? - pasidomėjo jis.
- Iš kur žinote, kas aš?
- Visų lengviausia sužinoti, kaip žmonės vadina save, - šyptelėjo nepažįstamasis. - Truputis pamąstymų, truputis sėkmės, truputis atminties.
Paklausk manęs, kas per darbas.
- Ne, - atrėžė Šešėlis. Stiuardesė atnešė kitą stiklą alaus, ir jis atsargiai
gurkštelėjo.
- Kodėl?
- Aš skrendu namo. Tenai manęs laukia darbas. Kito man nereikia.
Kampuota barzdočiaus šypsena išoriškai tarsi nepakito, bet, regis, dabar jam išties pasidarė linksma.
- Joks darbas tavęs namuose nelaukia, - nukirto vyriškis. - Tavęs ten
išvis niekas nelaukia. O tuo tarpu aš siūlau absoliučiai legalų darbą: gerus
pinigus, ribotą aprūpinimą, nuostabias papildomas lengvatas. Ak, taip, jeigu išgyvensi pakankamai ilgai, pridėsiu dar ir pensijinį planą. Na, kaip, ar
patinka?
- Ko gero, jūs matėte mano vardą ant krepšio, - atsiliepė Šešėlis.
Barzdočius nutylėjo.
- Kad ir kas jūs būtumėt, - tęsė Šešėlis, - negalėjote žinoti, jog atsidur-

siu šiame lėktuve. Aš pats nežinojau, kad skrisiu šiuo reisu, ir jei mano
lėktuvo nebūtų nutupdę Sent Luise, manęs čia nebūtų. Man rodos, jūs stačiai pokštininkas. O gal verčiatės kokiais nelegaliais darbeliais. Bet manau,
jog, užbaigę šitą šneką, likusį skrydžio laiką mudu abu praleistume kur
kas maloniau.
Nepažįstamasis gūžtelėjo pečiais.
Šešėlis atsivertė reklaminį žurnalą. Lėktuvėlis šuoliais ir proveržiais
stūmėsi dangumi, neleisdamas susikaupti. Žodžiai plaukė Šešėlio galvoje tarytum muilo burbulai, pasirodydavo, kai juos skaitydavo, o po minutėlės išnykdavo be pėdsako.
Kaimynas tylėdamas sriūbčiojo "Džeką Denielsą". Sėdėjo užsimerkęs.
Šešėlis perskaitė transatlantiniuose avialinijos skrydžiuose transliuojamų muzikinių kanalų sąrašą, paskui ėmė nagrinėti pasaulio žemėlapį,
kuriame raudonu punktyru buvo pažymėti reisai. Perskaitęs paskutinį
puslapį, nenorom kyštelėjo žurnalą į priekinės sėdynės užvalkalo kišenę.
Barzdočius atsimerkė. Jo akys kažkokios keistos, pagalvojo Šešėlis.
Viena tamsesnė už kitą.
- Beje, - nepažįstamasis dirstelėjo į Šešėlį, - aš nusiminiau, išgirdęs apie
tavo žmonos mirtį. Didžiulė netektis.
Šešėlis vargais negalais susilaikė jam nesmogęs. Iš paskutiniųjų susitvardė ir tik giliai įkvėpė. ("Sakiau tau, neerzink tų kalių oro uoste, - mintyse išgirdo Džonio Larčo balsą. - Antraip nespėsi nė apsidairyti, ir tavo
apgailėtiną subinę vėl parvilks čionai".) Prieš atsakydamas suskaičiavo iki
penkių.
- Aš irgi.
Barzdočius palingavo galvą.
- Gaila, viskas galėjo būti kitaip, - atsiduso jis.
- Ji žuvo autokatastrofoje, - išsunkė Šešėlis. - Pasitaiko ir prastesnių
mirčių.
Nepažįstamasis lėtai palingavo galvą. Akimirkai Šešėliui pasidingojo,
neva jis nematerialus, neva lėktuvas ūmai tapo labiau realus, o tuo tarpu
kaimynas - mažiau.
- Šešėli, - rimtai pradėjo vyriškis. - Tai ne pokštas. Tai ne fokusas. Galiu mokėti tau daugiau, nei gautum už bet kurį darbą, kurį įstengtum susirasti. Tu - buvęs kalinys. Darbdaviai anaiptol neketina stumdytis eilėse,
kad galėtų tave pasisamdyti.
- Misteri, suk jus velniai, kad ir kas jūs būtumėt, - garsiai pratarė Šešėlis, peršaukdamas turbinų gausmą, - nepakaks visų pasaulio pinigų.
Šypsena išplito dar labiau. O Šešėlis nei iš šio, ne iš to staiga prisiminė televizijos laidą apie šimpanzes. Tenai tvirtino, jog beždžionės apskritai, o šimpanzės ypač, šypsosi vien tam, kad apnuogintų dantis neapykantos, agresijos ar baimės vypsny. Kai beždžionė šypsosi, tatai grasinimas.
- Padirbėk man. Žinia, be rizikos neapsieisi, bet jei liksi gyvas, gausi
viską, ko širdis geis. Galėsi tapti kitu Amerikos karaliumi. Na, - jis vėl šyptelėjo, - kas gi dar pasiūlys tau tokį uždarbį? A?

- Kas jūs toks? - paklausė Šešėlis.
- Ak, taip. Informacijos amžius - mieloji ledi, gal malonėtumėt įpilti
man dar vieną stiklinaitę "Džeko Denielso"? Ir ledo nepadauginkite, dėkoju, - bet, tiesą sakant, kuriame šimtmetyje buvo kitaip? Informacija ir žinios - valiuta, kuri niekad neišeina iš mados.
- Aš paklausiau, kas jūs.
- Nagi, pagalvokim. Na, įvertinus tą faktą, jog šiandien neabejotinai
mano diena, kodėl gi tau nevadinti manęs Trečiadieniu? Misteris Trečiadienis. Nors, įvertinus orą, lygiai taip pat sėkmingai galėtų būti Ketvirtadienis, a?
- O jūsų tikrasis vardas?
- Jei gerai man dirbsi, - pratarė barzdočius šviesiu kostiumu, - gal ilgainiui ir pasakysiu. Tai štai. Apie darbą. Pagalvok. Niekas nesitiki, jog
imsi ir akimoju sutiksi net nežinodamas, ar neteks šokti į baseiną su piranijomis arba lįsti į duobę su lokiais. Neskubėk.
Jis užsimerkė ir atsilošė krėsle.
- Nė nemanau galvoti, - atsakė Šešėlis. - Jus man nepatinkate. Aš nenoriu jums dirbti.
- Kaip jau minėjau, - neatsimerkdamas atsiliepė barzdočius, - neskubėk. Duok sau laiko.
Lėktuvėlis nutūpė, paliuoksėjo ir nusileido galutinai, keli keleiviai išlipo. Šešėlis dirstelėjo pro langą: mažas oro uostas vidur niekur, ir iki Igl
Pointo dar du nusileidimai tokiuose pačiuose menkuose oro uostuose. Jis
pažvelgė į savo kaimyną šviesiu kostiumu - kaip ten jį, misteris Trečiadienis? Regis, tasai užsnūdo.
Šešėlis impulsyviai pašoko, pastvėrė savo krepšį ir išlipo iš lėktuvo;
nusileido ant šlapio žvilgančio asfalto ir ramiai nužingsniavo link terminalo žiburių. Veidą palytėjo lengvutė dulksna.
Prieš įeidamas į oro uosto pastatą, grįžtelėjo atgal - iš lėktuvo niekas
daugiau neišlipo. Antžeminė įgula nuritino trapą, durys užsitrenkė, ir lėktuvėlis pakilo. Oro uosto pastate išsinuomavo mašiną. Nuėjęs į aikštelę pamatė, jog tai mažytė raudona "Tojota".
Ant keleivio sėdynės pasitiesė žemėlapį, priedą prie mašinos raktelių.
Iki Igl Pointo liko 250 mylių.
Audra tyko, jei atmosferinis frontas apskritai buvo pasiekęs šias vietas. Naktis šalta ir giedra. Mėnulio disku vilnijo debesys, ir akimirkai Šešėliui pasirodė, kad jis nebegali atskirti, kas gi ten juda - debesys ar mėnuo.
Jis pusantros valandos važiavo į šiaurę.
Vakarėjo. Šešėlis pasijuto klaikiai alkanas ir artimiausioje sankryžoje
išsuko iš trasos į Notemano miestelį (gyventojų 1301). "Amoke" prisipylė degalų ir pasiteiravo nuobodžiaujančios kasininkės, kur galėtų užkąsti.
- "Džeko Krokodilų bare", - atsakė ji. - Važiuokit į vakarus aplinkkeliu N.
- "Krokodilų bare"?
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- Aha. Džekas sako, jie suteikia kolorito. - Pastvėrusi rožinį lapelį, reklamuojantį labdaringą pikniką su keptais viščiukais, kurio pajamos bus
skirtos mergaitei, laukiančiai kepenų persodinimo, moteris nubraižė, kur
važiuoti. - Jis turi keletą krokodilų, gyvačių ir tokį didžiulį driežą.
- Iguaną?
- Būtent.
Per miestą, per tiltą, paskui dar keletas mylių, ir štai jis jau suka link
neaukšto stačiakampio pastato su apšviesta reklamine "Pebsto" alaus iškaba.
Automobilių stovėjimo aikštelė pustuštė.
Bare sklandė dūmų kamuoliai, ir muzikinis automatas griežė "Pasivaikščiojimą po pusiaunakčio". Šešėlis pasidairė krokodilų, tačiau nepamatė nė vieno. Gal moteris iš benzino kolonėlės tik pasijuokė?
- Jums ko? - pasiteiravo barmenas.
- Pilstomo alaus ir mėsainį su visais garnyrais. Skrudintų bulvyčių.
- Gal pradžiai dubenėlį čili? Geriausias čili visoje valstijoje.
- Skamba neblogai, - atsiliepė Šešėlis. - Kur rasti tualetą?
Barmenas mostelėjo į duris baro kampe. Prie durų buvo pritvirtinta
aligatoriaus galvos iškamša. Šešėlis stumtelėjo duris ir įėjo į švarų, ryškiai
apšviestą tualetą. Iš įpratimo visgi pirmiausiai apsidairė į šalis. ("Atmink,
Šešėli, myždamas niekada neįstengsi duoti grąžos", - piktdžiugiškai vypsodamas - kaip visuomet - pamokė Lokys.) Pasirinko pisuarą kairėje. Paskui atsisegė kelnes ir su didžiausiu malonumu paleido ilgą čiurkšlę. Neskubėdamas perskaitė pageltusią laikraščio iškarpą, įrėmintą ir pakabintą akių lygyje. Po tekstu buvo įdėta Džeko ir dviejų aligatorių fotografija.
Nuo pisuaro dešinėje pasigirdo mandagus "hm", nors Šešėlis negirdėjo, kad kas nors būtų įėjęs.
Stovėdamas vyriškis su šviesiu kostiumu atrodė stambesnis, nei sėdėdamas lėktuve. Ūgiu kone sulig Šešėliu, o juk tasai buvo laikomas žaliūku. Barzdočius žvelgė tiesiai priešais save. Baigęs ir nupurtęs paskutiniuosius lašus, neskubiai užsisegė užtrauktuką.
Paskui išsišiepė nelyginant lapinas, nuo spygliuotos vielos laižantis
mėšlą.
- Na, kaip? - pasiteiravo misteris Trečiadienis. - Atrodo, turėjai laiko
pagalvoti, Šešėli. Ar tau reikia darbo?
KARTĄ AMERIKOJE
Los Andželas, 11:26
Tamsiai raudoname kambaryje, kur sienų spalva primena žalias kepenis, stovi stotinga moteris, karikatūriškai įsispraudusi į pernelyg ankštas
šilkines kelnaites ir mazgu viršum jų surištus geltonus marškinėlius, aptempiančius bei pakeliančius krūtinę. Jos tamsūs plaukai taip pat sukelti

ir mazgu sumegzti ant pakaušio. Šalimais - neaukštas vyriškis su violetiniais marškinėliais ir brangiais šviesiais džinsais. Dešinėje rankoje jis laiko piniginę ir mobilų telefoną "Nokia" su raudonais, baltais bei mėlynais
mygtukais.
Raudoname kambaryje - lova su baltomis atlasinėmis paklodėmis ir
jaučio kraujo spalvos užtiesalu. Lovos kojūgalyje - medinis stalelis su neįtikėtinai plačių klubų moters statulėle bei žvakide.
Moteris tiesia vyriškiui raudoną žvakę.
- Štai, - sako jinai, - uždėk.
-Aš?
- Taip, - atsako jinai. - Jei manęs geidi.
- Man derėjo užmokėti tau, kad pačiulptum mašinoje.
- Galbūt. Bet nejau tu manęs negeidi?
Jos ranka slysta kūnu aukštyn, nuo šlaunies link krūtinės, tarsi demonstruodama naują gaminį.
Kampe stovinti lempa pridengta raudona šilkine skepeta, ir todėl viskas kambaryje nudažyta rausvais tonais.
Vyriškis spokso alkanomis akimis ir todėl ima iš moters žvakę bei stato ją į žvakidę.
- Ar turi žiebtuvėlį?
Moteris ištiesia jam degtukų dėžutę. Vyriškis brūkšteli degtuką, uždega dagtį. Ugnelė mirguliuoja, paskui žvakė ima degti lygia liepsna, kurdama iliuziją, neva greta jos juda beveidė statulėlė - vien klubai ir krūtys.
- Padėk pinigus po statula.
- Penkiasdešimt "žalių".
- Taip, - atsako ji. - O dabar eikš, pamylėk mane.
Jis atsisega džinsus, per galvą nusimauna violetinius marškinėlius. Ji
tamsiais rudais pirštais masažuoja baltus vyriškio pečius; paskui apgręžia
jį ir ima glamonėti rankomis, pirštais, liežuviu.
Jam atrodo, neva kambario apšvietimas priblėso, ir vieninteliu šviesos
šaltiniu liko žvakė, deganti ryškia liepsna.
- Kuo tu vardu? - klausia jisai.
- Bilkisė, - atsiliepia moteris, kilsteldama galvą. - Su "i" trumpąja.
- Kaip?
- Nesvarbu.
- Nagi, leisk, aš tave išdulkinsiu, - dūsta jisai. - Aš turiu tave išdulkinti.
- Gerai, mielasis, - atsiliepia moteris, - kaip pageidausi. Bet ar tuo metu
šį tą dėl manęs padarysi?
- Ei, - ūmai įsižeidžia jis, - žinai, juk tai aš tau moku.
Moteris vienu mikliu judesiu permeta per jį koją, sėdasi iš viršaus,
kužda:
- Žinau, mielasis, aš žinau, kad tu man moki, ir tik pažvelk, juk tai man
derėtų tau sumokėti, man taip pasisekė...
Vyriškis sučiaupia lūpas, stengdamasis parodyti, kad šliundros gud-

rybės jo neveikia, kad jo taip paprastai nepaimsi; šiaip ar taip, jinai tik gatvinė kekšė, o jis kone prodiuseris, tad viską žino apie paskutinės minutės
lupikavimus. Tačiau ji neprašo pinigų, tik sako:
- Mielasis, kai dulkinsi mane, kai smaigstysi savo dideliu kietu pimpalu, ar garbinsi mane tuomet?
- Ar ką darysiu?
Ji siūbuoja viršum kliento pirmyn ir atgal: brinkstanti penio galvutė
trinasi į drėgnas vulvos lūpas.
- Ar vadinsi mane deive? Ar melsies man? Ar garbinsi mane savo kūnu?
Jis šypsosi. Ir tai viskas, ko jai reikia? Ką gi, kiekvienas turi savų keistenybių.
- Žinoma, - murma vyriškis.
Ji kyšteli ranką sau tarp kojų, padeda jam įsismelkti vidun.
- Garbink mane, - sako prostitutė Bilkisė.
- Taip, - iškvepia jis, - aš dievinu tavo krūtis ir plaukus. Dievinu tavo
šlaunis, ir tavo akis, ir lūpas, raudonas it vyšnios...
- Taip, - susijaudinusi atsiliepia ji, judėdama vis energingiau ir stipriau.
- Dievinu tavo spenelius, iš kurių teka gyvybės pienas. Tavo bučiniai
tarsi medus, o prisilytėjimai tvilko ugnimi, ir aš dievinu ją. - Žodžiai darosi vis ritmiškesni, liejasi į kūnų judėjimo taktą. - Atnešk man geidulį iš
ryto, palengvėjimą ir palaimą vakaro metu. Leisk nesužeistam pereiti tamsybes, leisk ateiti pas tave vėlei ir miegoti šalia tavęs ir vėl mylėti tave.
Myliu tave viskuo, kas manyje, ir viskuo, kas mano mintyse, visa kuo, kur
pabuvojau, visais sapnais ir... - Jis nutyla, burna godžiai gaudydamas orą.
- Ką tu darai? Tai nuostabu. Taip nuostabu...
Jis nuleidžia žvilgsnį į savo klubus, tenai, kur liejasi jų kūnai, tačiau
ji smiliaus galiuku palyti vyriškio smakrą ir stumteli jo galvą atgal ant pagalvės, tad jis vėlei temato Bilkisės veidą ir lubas viršum galvos.
- Kalbėk, kalbėk, mielasis, - paliepia jinai. - Nenutilk. Negi tau ne gera?
- Geriau, nei kada nors, - jausmingai ir nuoširdžiai atsako jis. - Tavo
akys it žvaigždės, liepsnojančios dangaus skliaute, tavo lūpos it švelnios
bangos, glamonėjančios smėlį, ir aš garbinu jas.
Vyriškis smelkiasi į ją vis giliau ir giliau. Jis tarsi įelektrintas, apatinė
jo kūno pusė tarsi seksualiai įkrauta: palaimingai pritvinkusi, sklidina,
derlinga.
- Atnešk man savo dovaną, - murma jisai jau nebesuvokdamas, ką šneka, - vienintelę tikrą dovaną, ir leisk man amžiams būti tokiam... visuomet... meldžiu... aš...
Ir tuomet malonumas perauga į orgazmą, kuris išneša jo protą į tuštumą. Protas, asmenybė, visa jo esybė visiškai tušti, o vyras skverbiasi į
moterį vis giliau, giliau, giliau...

Užsimerkęs, konvulsiškai virpėdamas, jis mėgaujasi akimirka, paskui
pajunta postūmį, ir jam atrodo, neva kybotų galva žemyn, nors palaima
neatlėgsta.
Jis atsimerkia.
Ir štai ką regi.
Jis - joje iki pat krūtinės, o moteris, padėjusi rankas jam ant pečių, švelniai stumia vyriškį į savo kūną.
Jis slysta į Bilkisę vis giliau.
- Kaipgi tu tą darai? - klausia vyriškis ar tik galvoja, kad klausia, bet,
galimas daiktas, balsas skamba tiktai jo mintyse.
- Tu tą darai, mielasis, - atsakydama šnabžda ji.
Jis jaučia, kaip krūtinę bei nugarą tvirtai apglėbia ir sukausto vulvos
lūpos. Dar spėja pasmalsauti, ką regėtų tas, kuriam pasitaikytų proga pamatyti šią sceną. Klausia savęs, kodėl jam nebaisu. Ir ūmai supranta.
- Aš dievinu tave savo kūnu, - kužda vyras, o kekšė Bilkisė stumia jį
vis giliau. Apatinė lūpa slysteli jam ant veido, viskas pasineria į tamsą.
Ji išsitiesia lovoje, pasiraivo it didžiulė katė, nusižiovauja.
- Taip, - kužda moteris, - būtent tą tu ir darai.
"Nokia" išgieda aukštą elektroninę "Odės džiaugsmui" įžangą. Ji
spusteli mygtuką ir priglaudžia telefoną prie ausies.
Moters pilvas plokštutėlis, vulvos lūpos mažos ir susiglaudusios. Prakaitas žvilga ant kaktos ir panosėje.
- Taip? - atsiliepia jinai, o paskui: - Ne, mieloji, jo čia nėra. Jis išėjo.
Prieš vėlei įsitaisydama ant lovos tamsiai raudoname kambaryje, moteris išjungia telefoną, tada išsitiesia visu ūgiu ir užmiega.

ANTRAS SKYRIUS
Ją išvežė į kapines
Kadilaku dideliu, senu
Ją išvežė į kapines
Ir nebeparvežė namo.
Sena daina
- Aš netgi išdrįsau, - pratarė Trečiadienis, plaudamas rankas "Džeko Krokodilų baro" vyrų tualete, - užsisakyti sau vakarienę prie tavo stalelio. Šiaip ar taip, mudviem reikia daug ką aptarti.
- Man taip neatrodo.
Šešėlis nusišluostė rankas popieriniu rankšluosčiu, suglamžė jį ir švystelėjo į šiukšlių krepšį.
- Tau reikia darbo, - tęsė Trečiadienis. - Niekas nesamdo buvusių zekų. Jūs, vyručiai, stačiai šiurpinat darbdavius.
- Manęs jau laukia darbas. Geras darbas.
- Kalbi apie darbą "Raumenų Fermoje"?
- Galbūt.
- Nieko nebus. Robis Bertonas miręs. O be jo ir "Raumenų Fermai" galas.
- Tu melagis.
- Na, žinoma. Be to, geras. Geriausias, kokį tik buvai sutikęs. Deja, šįsyk aš tau nemeluoju. - Trečiadienis išsitraukė iš kišenės sulankstytą laikraštį, ištiesė Šešėliui. - Septintajame puslapyje, - pratarė jis. - Eime į barą.
Perskaityti galėsi prie stalo.
Šešėlis stumtelėjo duris ir sugrįžo į barą. Oras buvo net mėlynas nuo
dūmų, o iš muzikinio "Diksi Kaps" automato liejosi "Aiko Aiko". Išgirdęs
tą seną vaikišką dainelę, Šešėlis blankiai šyptelėjo.
Barmenas mostelėjo į stalelį kampe. Vienoje stalo pusėje stovėjo dubenėlis čili ir lėkštė su mėsainiu, o priešais - pusiau iškeptas žlėgtainis ir
lėkštė skrudintų bulvių.
v

Štai mano karalius raudona skraiste.
Aiko Aiko perdien,
Statau penkis "žalius", nudobs jis tave
Jokamo-fyna-nei.
Šešėlis įsitaisė už stalo, bet laikraščio neatsivertė.

- Tai mano pirmieji pietūs laisvėje. Tavo septintasis puslapis palauks,
kol pavalgysiu.
Jis paragavo savo mėsainio. Šis buvo kur kas geresnis už kalėjimo valgyklos mėsainius, ir čili taip pat neprastas, nusprendė Šešėlis, pakabinęs
kelis šaukštus, tegul ir ne pats geriausias valstijoje.
Lora gamino puikų čili. Ji imdavo liesą mėsą, raudonų pupelių, smulkiai pjaustytą morką, butelį tamsaus alaus ir šviežių aštrių pipiriukų. Iš
pradžių viską mažumą pavirdavo, paskui pridėdavo raudono vyno, citrinų sulčių, šiek tiek šviežių krapų ir galiausiai atseikėdavo savo čili miltelių. Šešėlis daugybę kartų mėgino įkalbėti Lorą parodyti, kaip ji visa ką daro: stebėjo kiekvieną žmonos judesį, pradedant svogūno pjaustymu - svogūną Lora suberdavo į alyvų aliejų puodo dugne. Jis netgi užsirašė receptą, visas sudedamąsias dalis papunkčiui, ir pabandė pats pasigaminti tokį pat čili sekmadienį, kai Loros nebuvo namuose. Išėjo visai neblogai, valgyti galima, bet jo patiekalas nė iš tolo neprilygo Loros čili.
Zinutė septintajame puslapyje buvo pirmasis Šešėlio perskaitytas pasakojimas apie žmonos mirtį. Lora Mūn, buvo parašyta straipsnelyje, dvidešimt septynerių metų amžiaus, ir Robis Bertonas, trisdešimt devynerių
metų amžiaus, važiavo Robio mašina federaliniu plentu ir ūmai išlėkė į
priešpriešinę juostą, kuria riedėjo sunkus trisdešimt dviejų ratų vilkikas.
Vilkikas nustūmė Robio mašiną nuo kelio, ir toji nusirito skardžiu žemyn.
Gelbėtojų brigada ištraukė Robį ir Lorą iš po nuolaužų. Kol juos nugabeno į ligoninę, abu buvo nebegyvi.
Šešėlis vėl sulankstė laikraštį ir pastūmė per stalą Trečiadieniui, kemšančiam žlėgtainį, tokį žalią ir kruviną, jog, galimas daiktas, nė nepabuvojusį ant ugnies.
- Štai. Pasiimk, - pratarė Šešėlis.
Mašiną vairavo Robis. Ko gero, jis buvo girtas, nors žinutėje apie tai
nėra nė žodelio. Šešėlis suvokė mėginąs įsivaizduoti Loros veidą, kai toji
suprato, jog Robis pernelyg girtas, kad pajėgtų vairuoti mašiną. Šešėlio
galvoje ėmė klostytis scenarijus, kurio nebeįstengė sustabdyti: Lora šaukia ant Robio, reikalauja, kad tas suktų į šalikelę, paskui - mašinos smūgis į sunkvežimį, ir vairas ištrūksta iš lizdo...
... Mašina nusiritusi nuo skardžio, žibintų šviesoje nelyginant ledas ir
deimantai žvilga dužęs stiklas, kraujo lašai rubinais krinta ant žemės. Du
kūnus išneša iš katastrofos vietos ar atsargiai guldo šalikelėje.
- Na? - paklausė misteris Trečiadienis. Jis užbaigė savo žlėgtainį, prarijo jį taip, tarsi būtų miręs iš bado. Dabar neskubiai žiaumojo keptas bulves, šakute žvejodamas jas iš lėkštės.
- Tu teisus, - atsiliepė Šešėlis. - Aš neturiu darbo.
Išsiėmė iš kišenės dvidešimt penkių centų monetą skaičiumi į viršų.
Pametėjo į orą, stumtelėjęs pirštu, - moneta susiūbavo, tarsi suktųsi, - paskui sugavo ir priplojo prie plaštakos.
- Galva ar skaičius?

- Kuriems galams? - paklausė Trečiadienis.
- Nenoriu dirbti žmogui, kuriam sekasi dar prasčiau nei man. Galva
ar skaičius?
- Galva, - atsakė misteris Trečiadienis.
- Atleisk, - atsiliepė Šešėlis, net nesiteikęs dirstelti į monetą. - Tai buvo skaičius. Aš mažumą sukčiavau.
- Sukčių visų lengviausia apmauti. - Trečiadienis pagrasino Šešėliui
storu pirštu. - Dirstelk dar sykį.
Šešėlis nuleido akis. Galva.
- Ko gero, apsigavau išmesdamas, - nustebęs sumurmėjo jis.
- Tu neteisus sau, - šyptelėjo Trečiadienis. - Tiesiog man sekasi, baisiai
sekasi. - Tuomet jis kilstelėjo akis. - Tik pamanyk! Pamišėlis Svinis*. Išgersi
su mumis?
- "Pietų Paguodos" su kola, tik lai nemaišo, - sugergždė balsas Šešėliui už nugaros.
- Einu pasikalbėti su barmenu, - atsistodamas pratarė Trečiadienis ir
pasuko link baro.
- O manęs nežadi pasiteirauti, ką gersiu? - jam įkandin riktelėjo Šešėlis.
- Aš ir taip žinau, ką tu gersi, - nuo baro atsiliepė Trečiadienis.
Petsė Klain iš muzikinio automato vėl užtraukė "Pasivaikščiojimą po
vidurnakčio".
"Pietų Paguoda su kola" prisėdo greta Šešėlio. Jis buvo su trumpa rusva barzdele. Vilkėjo džinsinę striukę su galybe margaspalvių ryškių lopų,
po striuke matėsi purvini balti marškinėliai su užrašu:
v

v

JEI ŠITO NEGALI SUĖST, TAI IŠGERK, IŠRŪKYK
ARBA NIŪKTELK... O PASKUI UŽSIKRUŠK!
Dar jis dėvėjo beisbolo kepuraitę, taip pat su užrašu:
VIENINTELĖ MOTERIS, KURIĄ MYLĖJAU,
BUVO KITO ŽMONA... MANO MOTINA!
Purvinu nykščio nagu atlupęs minkštą "Lucky Strike" pakelį, išsitraukė cigaretę, paskui atkišo pakelį Šešėliui. Šis automatiškai kone paėmė vieną - pats nerūkė, bet cigaretę visuomet galima į ką nors iškeisti, - tačiau
ūmai suvokė jau išėjęs iš kalėjimo, todėl tik papurtė galvą.
- Vadinas, tu dirbi mūsų bičiuliui? - pasidomėjo rusvabarzdis. Jis buvo neblaivus, bet dar toli gražu ne girtas.
- Panašu, - atsiliepė Šešėlis. - O pats ką veiki?
*Veikėjo vardas paimtas iš XIIa. legendos apie Mag Svinį, kuris vienerius metus ir vieną
dieną klajojo po Airiją ir susigrąžino protą, išgėręs vandens bei užvalgęs plūdenų iš šaltinio Gren prie nGelto. Svinis taip pat siejamas su Suibne Geltu, netekusiu nuovokos mūšio prie Mag Rato metu ir likusį gyvenimą praleidusiu miške.

Rusvabarzdis užsirūkė.
- Aš leprechonas, - šyptelėjo jis.
Šešėlis nenusišypsojo.
- Tikrai? - paklausė jis. - Tuomet gal tau derėtų gerti "Ginesą"?
- Stereotipai. Reikia mokytis galvoti pačiam, o ne klausytis, ką pliurpia per dėžę, - atsakė rusvabarzdis. - Airija - ne tik "Ginesas".
- Tu kalbi be airiško akcento.
- Aš čia pernelyg ilgai gyvenu, velniai rautų.
- Tikrai esi kilęs iš Airijos?
- Jau sakiau. Aš leprechonas. Mes, suk tave devynios, Maskvoj nesiveisiam.
- Veikiausiai ne.
Prie stalo grįžo Trečiadienis, didžiulėse letenose be vargo nešdamas
tris taures.
- "Pietų Paguoda" ir kola tau, bičiuli Svini, "Džekas Denielsas" - man.
O štai šitas tau, Šešėli.
- Kas čia?
- Paragauk.
Gėrimas buvo rusvai auksinės spalvos. Šešėlis gurkštelėjo, ragaudamas keistą rūgšties bei saldumo mišinį. Burną nutvilkė alkoholis, pagardintas neįprasta kvapų puokšte. Gėrimas šiek tiek priminė kalėjimo samanę, varomą šiukšlių maiše iš supuvusių vaisių, duonos, vandens bei cukraus, tik šis buvo saldesnis ir gerokai keistesnis.
- Na, - pratarė Šešėlis. - Paragavau. Ir kas gi čia buvo?
- Midus, - atsakė Trečiadienis. - Medaus vynas. Didvyrių gėrimas. Dievų gėrimas.
Šešėlis atsargiai gurkštelėjo dar. Taip, išties, medaus skonis, nusprendė jis. Vienas iš skonių.
- Primena marinatą, - tarstelėjo jis. - Saldų marinavimo actą.
- Aha, skonis tarsi girto diabetiko myžalų, - sutiko Trečiadienis. - Negaliu jo pakęsti.
- Tai kodėl jo atnešei man? - uždavė logišką klausimą Šešėlis.
Trečiadienis įsistebeilijo į jį savo skirtingų spalvų akimis. Šešėlis nusprendė, kad viena senio akis veikiausiai stiklinė, tačiau negalėjo nustatyti
kuri.
- Aš atnešiau tau midaus, nes tokia tradicija. O dabar pats metas pasiremti tradicija. Midus sutvirtins mūsų sandėrį.
- Mes dar nesudarėme jokio sandėrio.
- Aišku, sudarėme. Dabar tu dirbi man. Tu mane saugai. Vežioji iš vienos vietos į kitą. Atlieki pavedimus. Jei nebėra kitos išeitis - kartoju, jei nebėra kitos išeities, - pasitelki fizinę jėgą, kad kam nors įkrėstum proto. Ir
menkai tikėtinu mano mirties atveju tu budėsi prie mano kūno. O aš savo ruožtu pasirūpinsiu, kad visi tavo poreikiai būtų deramu būdu patenkinti.

- Jis tave mulkina, - įsiterpė Pamišėlis Svinis. - Jis gi sukčius.
- Na, žinoma, aš sukčius, - nukirto Trečiadienis. - Štai kodėl man reikalingas žmogus, ginantis mano interesus.
Muzikinio automato daina pasibaigė, akimirkai bare įsiviešpatavo tyla. Nutyko visi pokalbiai.
- Kažkas kartą man sakė, - tyloje prabilo Šešėlis, - jog štai tokia tyla įsiviešpatauja tik dvidešimt minučių prieš ir dvidešimt minučių po kiekvienos valandos.
Svinis mostelėjo į baro laikrodį, kurį masyviuose ir abejinguose nasruose laikė aligatoriaus iškamša. Laikrodis rodė 11:20.
- Na, štai, - pratarė Šešėlis, - velniai mane rautų, jei žinau, kodėl taip
yra.
- Aš žinau kodėl, - atsakė Svinis. - Gerk savo midų.
Šešėlis vienu mauku išlenkė gėrimą.
- Gal su ledu būtų skaniau, - sumurmėjo jis.
- O gal ir ne, - atsiliepė Trečiadienis. - Tikra šlykštynė.
- Ir tas teisybė, - sutiko Pamišėlis Svinis. - Prašau man atleisti, džentelmenai, aš jaučiu gilų ir neatidėliotiną poreikį nusilengvinti.
Jis atsistojo ir nupėdino šalin - neįsivaizduojamas aukštas airis. Šešėlis nusprendė, kad jis, ko gero, visų septynių pėdų ūgio.
Padavėja brūkštelėjo šluoste per stalą ir nusinešė tuščias lėkštes. Trečiadienis paprašė atnešti visiems dar po taurę, nors šįsyk Šešėlis midų užsisakė su ledu.
- Šiaip ar taip, man iš tavęs tiek ir tereikia, - pratarė Trečiadienis.
- Nori žinoti, ko reikia man? - paklausė Šešėlis.
- Iki pilnos laimės tik šito ir stinga.
Padavėja atnešė gėrimus. Šešėlis gurkštelėjo savo midaus su ledu. Ledas nepadėjo: tiesą sakant, jis tik sustiprino rūgštį ir paliko gerklėje aitrų
prieskonį po to, kai pats midus jau buvo išgertas. Tačiau, guodė save Šešėlis, gėralas, regis, nestiprus. Jis dar nepasirengęs nusigerti. Dar ne.
Šešėlis giliai įkvėpė.
- Okei, - pratarė jis, - mano gyvenimas, kuris pastaruosius trejus metus buvo ne pats geriausias, tik ką staigiai ir aiškiai pasikeitė į bloga. Tai
štai, yra keli dalykai, kuriuos turiu padaryti. Noriu nuvažiuoti į Loros laidotuves. Noriu atsisveikinti. Galbūt man reikės atsikratyti jos daiktų. Jeigu
po viso to tau manęs dar reikės, noriu pradėti nuo penkių šimtų dolerių
per savaitę. - Sumą jis įvardijo aklai. Trečiadienio žvilgsnis liko akmeninis. - Jei sutarsime, po šešių mėnesių tu padidinsi mano atlygį iki tūkstančio.
Jis nutilo. Tai buvo visų ilgiausia kalba, kurią Šešėlis išrėžė per pastaruosius metus.
- Sakei, kad tau, galimas daiktas, teks kam nors įkrėsti proto. Gerai, aš
griebsiuos jėgos prieš tuos, kurie pamėgins jos griebtis prieš tave. Bet niev

ko netalžysiu dėl pramogos ar dėl naudos. Į kalėjimą negrįšiu. Vieno karto
man pakako.
- Tau ir neteks, - atsiliepė Trečiadienis.
- Taip, - linktelėjo Šešėlis, - neteks.
Jis užbaigė savo midų. Ir ūmai paklausė savęs, ar tik ne midus atrišo
jam liežuvį. Bet žodžiai fontanu veržėsi iš jo tarsi iš sulūžusio gesintuvo
vasaros dieną, ir netgi jei būtų panorėjęs, nebūtų įstengęs sulaikyti šio
srauto.
- Tu man nepatinki, misteri Trečiadieni, ar kaip ten tave vadina iš tiesų. Mudu nesam draugai. Nežinau, kaip išlipai iš lėktuvo, kad tavęs nepastebėjau, ar kaip atsekei mane čionai. Bet aš šiuo metu ant seklumos. Kai
mudu baigsime, išeisiu. Jeigu išvesi mane iš kantrybės, išeisiu. O iki tol
dirbsiu tau.
- Labai gerai, - atsiliepė Trečiadienis. - Vadinasi, mudu sudarėme sandėrį. Mudu susitarėme.
- Velniop! - burbtelėjo Šešėlis.
Tolimajame kambario gale Pamišėlis Svinis šėrė muzikinį automatą
ketvirtukais. Trečiadienis nusispjovė į delną ir ištiesė ranką Šešėliui. Šis
gūžtelėjo pečiais. Nusispjovė į savąjį. Jiedu spustelėjo viens kitam rankas.
Trečiadienis ėmė gniaužti delną. Šešėlis taip pat. Po kelių sekundžių ranką
nusmelkė skausmas. Trečiadienis spustelėjo dar truputį, paskui atleido
gniaužtus.
- Gerai, - pratarė jis. - Gerai. Labai gerai. Dabar dar viena paskutinė
stiklinaitė šlykščiojo juodojo midaus, sutvirtinančio sandėrį, ir bus baigta.
- O man "Pietų Paguodos" su kola, - šūktelėjo Svinis, atsiplėšdamas
nuo muzikinio automato.
Automatas užgrojo "Kas myli saulę?" atliekamą "Velvet Underground", - Šešėlio manymu, neįprasta kompozicija muzikiniam automatui.
Tiksliau, netgi visiškai neįtikėtina. Bet, tiesą sakant, visas šis vakaras darėsi vis labiau neįtikimas.
Šešėlis paėmė nuo stalo ketvirtuką, su kuriuo pirma mėgino atlikti fokusą, pasimėgavo naujos monetos teikiamais pojūčiais, tada parodė Trečiadieniui, suspaudęs dešinės rankos nykščiu ir smiliumi. Paskui sklandžiu judesiu tarsi perėmė ją kairiąja, o iš tiesų pirštais stumtelėjo į dešinės
delną. Sugniaužė įsivaizduojamą ketvirtuką pirštais. Paskui į dešinę paėmė antrą ketvirtuką, vėl nykščiu bei smilium, ir apsimesdamas, neva meta
monetą į kairiąją ranką, leido nukristi į dešinės delną ir skimbtelti į ten paslėptą monetą. Skambesys sustiprino iliuziją, neva abi monetos atsidūrė
kairėje rankoje, kai tuo tarpu jos sėkmingai pasiliko dešinėje.
- Ką, fokusai su monetomis? - paklausė Svinis, taip užversdamas
smakrą, jog pasišiaušė nešukuota barzdelė. - Na, jei jau pradėjome fokusus su monetomis, tai žiūrėk.
Jis paėmė nuo stalo tuščią stiklą. Paskui ištiesė ranką ir ištraukė iš oro
didelę monetą, auksinę ir spindinčią. Monetą įmetė į taurę, o iš oro ištraukė dar vieną, kurią vėlgi švystelėjo į stiklą, ir monetos skimbtelėjo viena

į kitą. Ištraukė monetą iš žvakės liepsnos, o antrą - iš savo barzdos, trečią
- iš tuščios Šešėlio rankos, ir visas vieną po kitos sumetė į taurę. Paskui sugniaužė viršum taurės pirštus, smarkiai į juos pūstelėjo, ir iš jo rankos į
stiklą išbiro dar kelios auksinės monetos. Monetas iš taurės suvertė į savo striukės kišenę, o paskui patapšnojo per ją parodydamas, kad toji visiškai tuščia.
- Štai, - pratarė Pamišėlis, - štai ką aš vadinu fokusais su monetomis.
Atidžiai jį stebėjęs Šešėlis pakreipė galvą į šalį.
- Turiu sužinoti, kaip tą padarei.
- Tą padariau, - pareiškė Svinis it žmogus, atskleidžiantis didžiulę paslaptį, - stilingai ir elegantiškai. Štai kaip aš tą padariau.
Tuomet jis nusijuokė, pademonstruodamas skylėtus dantis, ir ėmė
suptis ant kulnų.
- Taip, - sutiko Šešėlis, - būtent taip ir buvo. Turi mane išmokyti.
Sprendžiant iš visko, ką skaičiau apie "šykštuolio svajonę", išeina, jog monetas tu slepi toje rankoje, kurioje laikai taurę, ir meti jas į stiklą, nukreipdamas dėmesį fokusu su pasirodančiomis ir išnykstančiomis monetomis
dešinėje.
- Tavęs paklausius galima pamanyti, kad aš dievažin kaip pasidarbavau. Pernelyg jau sudėtinga, - atsiliepė Pamišėlis Svinis. - Kur kas paprasčiau graibyti jas stačiai iš oro.
- Midus tau, Šešėli. Aš pats, ko gero, pasiliksiu su misteriu "Džeku Denielsu", o svetima sąskaita maukiančiam airiui...
- Buteliuką alaus, pageidautina tamsaus, - atsiliepė Svinis. - Sakai,
maukiu svetima sąskaita? - Jis kilstelėjo neišgertą stiklą, tarsi keldamas
tostą į Trečiadienio sveikatą. - Teaplenkia jus audra, ir teliksime mes sveiki
bei stiprūs, - pratarė jis ir ištuštino taurę.
- Geras tostas, - linktelėjo Trečiadienis. - Bet nieko panašaus nenutiks.
Šešėliui atnešė dar vieną midaus.
- O man būtina jį gerti?
- Manau, taip. Jis sustiprina mūsų susitarimą. Trečias kartas visuomet
užburtas.
- Šūdas, - subambėjo Šešėlis ir dviem dideliais gurkšniais išlenkė midų. Burnoje vėl pasklido medaus bei marinato skonis.
- Štai šitaip, - patenkintas sugrumėjo Trečiadienis. - Dabar tu mano
žmogus.
- Na, ką, - paklausė Svinis, - ar nori žinot, kaip padaryt tokį fokusą?
- Taip. Slėpei jas rankovėje?
- Jokioje rankovėje aš jų neslėpiau, - paprieštaravo Svinis. Jis slopiai
šnarpštė, siūbavo ir šokčiojo, tarsi būtų liesas barzdotas vulkanas, netveriantis džiaugsmu dėl savo paties mitrumo ir pasirengęs užlieti juo visus.
- Pats paprasčiausias triukas pasaulyje. Aš su tavim dėl jo susimušiu.
Šešėlis papurtė galvą.
- Pasuoju.

- Na, jūs tik pažvelkite, - pratarė Svinis, kreipdamasis į visą barą. - Senis Trečiadienis įsitaisė asmens sargybinį, o vaikinukas net kumščius parodyti bijosi.
- Aš su tavim nesimušiu, - pakartojo Šešėlis.
Svinis sūpavosi ir prakaitavo. Maigė savo kepuraitės snapelį. Paskui
ištraukė iš oro dar vieną monetą ir tėškė ją ant stalo.
- Nemanyk, tikrų tikriausias auksas, - pareiškė jis. - Nesvarbu, patiesi mane ar ne - betgi tu užtikrintai pralaimėsi, - ji tavo, jei tik su manimi
susigrumsi. Toks didelis berniukas, na, kas galėtų pagalvoti, kad bailys?
- Jis jau pasakė, kad su tavimi nesimuš, - įsiterpė Trečiadienis. - Išeik,
Svini. Pasiimk savo alų ir palik mus ramybėje.
Pamišėlis žengtelėjo link Trečiadienio.
- Ir tu dar vadini mane kaulytoju, tu, senas pasmerktas padare? Tu šaltakraujis, beširdis senas korikas! - Airio veidą užliejo įniršio raudonis.
Trečiadienis taikingai kilstelėjo rankas delnais į viršų.
- Visa tai kvailystės, Svini. Galvok, ką šneki.
Svinis tūžmingai dėbtelėjo į jį, o paskui su iškilmingu girtuoklio rimtumu pareiškė:
- Tu pasisamdei bailį. Kaip manai, ką jis darys, jeigu aš tau smogsiu?
Trečiadienis grįžtelėjo į Šešėlį.
- Man jau gana, - tarstelėjo jis. - Išsiaiškink su juo.
Šešėlis atsistojo ir užvertė galvą, kad pažvelgtų Sviniui į veidą. "Viešpatie, na, ir ūgis!" - pamanė jis.
- Jūs mums trukdote, - prabilo Šešėlis. - Jūs girtas. Man regis, jums derėtų išeiti.
Svinio veide lėtai išplito šypsena.
- Na, pagaliau.
V-

v

Ir jis milžinišku kumščiu tvojo Šešėliui į veidą. Sis atšlijo: Svinio kumštis pataikė po dešine akim. Iš akies pažiro kibirkštys, Šešėlį persmelkė
skausmas.
Ir tada prasidėjo muštynės.
Svinis pliekėsi be stiliaus, be sistemos - be nieko, išskyrus pačių muštynių geismą. Jo stiprūs ir veržlūs smūgiai taip pat dažnai skriejo pro šalį, kaip ir į tikslą.
Šešėlis gynėsi, atsargiai blokuodamas Svinio kirčius ar išvengdamas
jų. Jis aiškiai suvokė, kad aplink susibūrė žiūrovai. Kai kurie, duodami
vietos kovotojams, netgi ėmėsi tampyti į šalis protesto ženklan girgždančius stalus. Ir visą tą laiką Šešėlis jautė Trečiadienio žvilgsnį, oda juto jo
bedžiaugsmę ir nelinksmą šypsenėlę. Visiškai akivaizdu, tatai išmėginimas, tačiau koks?
Kalėjime Šešėlis sužinojo, kad yra dvi muštynių rūšys: parodomosios
muštynės, kurių metu varžovą partiesi kuo lėčiau ir stengiesi padaryti kuo
didesnį įspūdį, ir asmeninės, tikros muštynės, kurios būna trumpos, žiaurios, purvinos ir visuomet užsibaigia per kelias sekundes.
v

v

- Ei, Svini, - iškvėpė Šešėlis, - o kodėl mudu pliekiamės?
- Dėl malonumo, - atsiliepė išblaivėjęs ar, kad ir kaip ten būtų, iš pažiūros jau nebegirtas Svinis. - Dėl tikro, bedieviško, velniško malonumo.
Negi nejauti, kaip džiaugsmas kyla tavyje nelyginant syvai medžiuose pavasario metą?
Jo lūpa kraujavo, Šešėlio krumpliai - taip pat.
- Tai kaipgi tu trauki monetas? - paklausė Šešėlis, atsilenkdamas atgal
ir pasisukdamas, kad petimi atremtų smūgį, nutaikytą jam į veidą.
- Aš gi sakiau tau, kai paklausei pirmąsyk, - burbtelėjo Svinis. - Bet nėra aklesnių aklų - och, geras smūgis! - nei tie, kurie negeidauja klausytis.
Šešėlis kirto Sviniui tiesų trumpą smūgį į korpusą, priversdamas prisispausti prie stalo - ant žemės nuskriejo tušti buteliai ir peleninės. Dabar
Šešėlis galėjo pribaigti varžovą.
Jis dirstelėjo į Trečiadienį, tasai linktelėjo, ir buvęs kalinys pažvelgė į
Pamišėlį Svinį.
- Mudu baigėme?
Neilgai mąstęs Svinis linktelėjo. Šešėlis jį paleido ir atsitraukė atatupstas. Svinis švokšdamas atsirėmė į stalą ir šiaip ne taip atsistojo.
- Nė nemanyk! - sustūgo jis. - Niekas nebaigta, kol nepasakysiu!
Tuomet jo veide išplito šypsnys, Svinis metėsi į priekį, keldamas virš
galvos kumštį. Ir paslydo ant ledo kubelio. Žandikaulis atkaro, šypsena
virto nuoskaudos vypsniu - Svinis suprato netenkąs pusiausvyros.
Ir griuvo ant nugaros. Galva trenkėsi į baro grindis, nuaidėjo duslus
bilsmas.
Šešėlis keliu prispaudė Pamišėlio Svinio krūtinę.
- Antrąsyk klausiu, ar mudu baigėme muštis?
- Ko gero, tuo galime ir užbaigti, - atsiliepė Svinis, keldamas galvą nuo
grindų, - nes džiaugsmas apleido mane, kaip šlapimas mažą kūdikėlį,
karštą dieną besipliuškenantį baseine.
Jis nusispjovė krauju, užsimerkė ir didingai užknarkė.
Kažkas plekštelėjo Šešėliui per nugarą. Trečiadienis įbruko jam į ranką
butelį alaus.
Alus buvo kur kas gardesnis už midų.
Pabudęs suvokė, jog guli ant užpakalinės sedano sėdynės. Danguje
akinamai žėrėjo ryto saulė, plyšo galva. Šešėlis nerangiai atsisėdo, pasitrynė akis.
Trečiadienis vairavo mašiną ir kažin ką murkė panosėj. Ant padėkliuko puodeliui šokčiojo popierinė stiklinaitė. Jiedu važiavo federaliniu plentu. Keleivio sėdynė buvo tuščia.
- Kaip jautiesi šį nuostabų rytą? - neatsigręždamas paklausė Trečiadienis.
- Kas nutiko mano mašinai? - pasiteiravo Šešėlis. - Aš ją išsinuomojau.

- Ją parvarys Pamišėlis Svinis. Tatai vakarykščio judviejų sandėrio dalis. Tarėtės jau po muštynių.
Šešėlio galvoje nemaloniai sukirbėjo vakarykščiai pokalbiai.
- Ar dar turi kavos?
Panaršęs po keleivio sėdyne, Trečiadienis perdavė jam nepradėtą mineralinio butelį.
- Štai. Ko gero, tu nori gerti, juk netekai daug skysčių. Ir šiuo metu mineralinis tau padės labiau nei kava. Kitoje degalinėje sustosim, ten ir papusryčiausi. Be to, tau reikėtų apsišvarinti. Atrodai nelyginant tas, kame
išsivoliojo ožys.
- Katė, - pataisė Šešėlis.
- Ožys, - nukirto Trečiadienis. - Milžiniškas, gauruotas, dvokiantis
ožys su didžiuliais dantimis.
Šešėlis nusuko butelio kamštelį, atsigėrė. Kišenėje kažin kas svariai
skimbtelėjo. Jis kyštelėjo ranką ir išsitraukė pusės dolerio dydžio monetą.
Moneta buvo sunki, tamsiai geltonos spalvos.
Degalinėje Šešėlis nusipirko kelioninį rinkinį, kurį sudarė skustuvas,
skutimosi kremo paketėlis, šukos ir vienkartinis dantų šepetėlis su mažutėlaite pastos tūtele. Paskui nuėjo į vyrų tualetą ir pažvelgė į veidrodį.
Po viena akim puikavosi mėlynė - Šešėlis palietė ją pirštu, ir paakį nusmelkė skausmas, - o apatinė lūpa išburko.
Nusiprausęs išsimuilavo veidą ir nusiskuto. Išsivalė dantis. Suvilgė
plaukus ir sušukavo juos atgal. Ir vis vien atrodė it chuliganas.
Įdomu, ką, jį pamačiusi, pasakys Lora, o paskui prisiminė: Lora jau
niekada nieko nebepasakys - ir išvydo, kaip veidas veidrodyje virptelėjo,
bet tik akimirką.
Jis įsejo.
- Atrodau šūdinai, - tarstelėjo Šešėlis.
- Be abejo, - sutiko Trečiadienis.
Jis pririnko įvairiausių užkandžių ir sumokėjo už juos bei už benziną,
kelis kartus persigalvodamas, ar nori sumokėti grynaisiais, ar kredito kortele, ir savo neapsisprendimu nemenkai papiktindamas kramtomą gumą
žiaumojančią jauną ledi už prekystalio. Šešėlio akivaizdoje Trečiadienis vis
labiau painiojosi ir be atvangos atsiprašinėjo. Ūmai jis virto beviltišku seniu. Mergina grąžino jam grynuosius ir paėmė kredito kortelę, paskui ištiesė čekį ir paėmė grynuosius, tada grąžino banknotus ir paėmė kitą kortelę. Trečiadienis kone apsiverkė: senas žmogus, visiškai bejėgis prieš neįveikiamą plastikinės tikrovės progresą.
Juodu išėjo iš apytamsio degalinės pastato, ir jų alsavimas debesėliu
pakibo ore.
Vėl kelyje. Abipus plento slinko rudos ganyklos. Medžiai stovėjo pli-

ki ir negyvi. Nuo telegrafo laido juos žvilgsniais nulydėjo du juodi paukščiai.
- Ei, Trečiadieni?
-Ką?
- Kiek suprantu, už benziną tu taip ir nesumokėjai.
- Tikrai?
- Kiek mačiau, kasininkė dar primokėjo už privilegiją aptarnauti tave
savo degalinėje. Kaip manai, jinai jau susigaudę?
- Niekada nesusigaudys.
- Tai kas gi tu? Smulkus sukčius virtuozas?
Trečiadienis linktelėjo:
- Taip. Veikiausiai taip. Neskaitant viso kito.
Jis pasuko į kairę, aplenkdamas sunkvežimį. Dangus buvo apniukęs ir
monotoniškai pilkas.
- Snigs, - tarstelėjo Šešėlis.
- Taip.
- Tasai Svinis. Jis išties man parodė, kaip atlikti triuką su auksinėmis
monetomis?
- O, taip.
- Nieko neprisimenu.
- Dar prisiminsi. Naktis buvo ilga.
Kelios snaigės palytėjo priekinį stiklą ir tučtuojau ištirpo.
- Tavo žmona pašarvota Vendelo laidojimo biure, - prabilo Trečiadienis. - Po pietų ją išveš į kapines ir palaidos.
- Iš kur žinai?
- Paskambinau, kol buvai tualete. Ar žinai, kur yra Vendelo laidojimo
biuras?
Šešėlis linktelėjo. Priešaky svaiginamai sukosi snaigės.
- Mums metas sukti iš trasos, - pratarė Trečiadienis.
Mašina išsuko iš federalinio plento ir, aplenkusi motelių virtinę, pasiekė šiaurinį Igl Pointo pakraštį.
Praėjo treji metai. Taip. Pasirodė nauji šviesoforai, nepažįstamų parduotuvių vitrinos. Kai jiedu riedėjo pro "Raumenų Fermą", Šešėlis paprašė Trečiadienio pristabdyti. "UŽDARYTA NERIBOTAM LAIKUI, - teigė
ranka rašytas skelbimas ant durų, - DĖL SKAUDŽIOS NETEKTIES".
Kairėn, į Pagrindinę gatvę. Pro naują tatuiravimo saloną ir rekrutų
rinkimo centrą, už jo - "Burger Kingas", pažįstamas ir nėmaž nepasikeitęs, Olseno vaistinė ir galop geltonas plytinis Vendelo laidojimo biuro fasadas. Neoninė iškaba vitrinoje skelbė "ATILSIO NAMAI". Po iškaba stovėjo tušti antkapiniai akmenys - be datų ar užrašų.
Trečiadienis pasuko į aikštelę.
- Nori, kad eičiau drauge? - paklausė jis.
- Ko gero, ne.
- Gerai. - Šmėstelėjo bedžiaugsmė šypsenėlė. - Kol atsisveikinsi su ve-

lione, spėsiu atlikti dar vieną darbelį. Išnuomosiu kambarius "Amerikos"
motelyje. Kai viskas baigsis, atrasi mane tenai.
Šešėlis išlipo, pažvelgė įkandin nuvažiuojančios mašinos. Paskui įėjo
į vidų. Blausiai apšviestame koridoriuje dvelkė gėlėmis ir baldų poliroliu,
tuos aromatus atmiešė silpnas formalino kvapelis. Koridorius rėmėsi į
Amžino Atilsio Salę. Ūmai Šešėlis pajuto kišenėje be atvangos vartąs auksinę monetą, stumdąs ją nuo delno pradžios į vidurį, paskui link pirštų ir
atgal, darsyk ir darsyk, vėl ir vėl. Monetos svoris veikė raminančiai.
Žmonos vardą surado popieriaus lape ant durų tolimajame koridoriaus gale. Įėjo į Amžino Atilsio Salę. Šešėlis pažinojo didumą čia susirinkusių: Loros kolegos, keli jos draugai.
Visi jį atpažino. Tą regėjo iš jų veidų. Tačiau jokių šypsenų, jokių sveikinimų.
Kambario gilumoje stūksojo nedidelė pakylėlė, o ant jos - kreminės
spalvos karstas su keliais gėlių krepšeliais, vaizdingai išdėliotais aplink:
gėlės raudonos ir geltonos, baltos ir tamsios, purpurinės. Šešėlis žengtelėjo į priekį. Jam nesinorėjo eiti pirmyn, bet pasišalinti nedrįso.
Vyriškis tamsiu kostiumu - Šešėlis nusprendė, jog tai laidojimo biuro
darbuotojas - kreipėsi į atvykėlį:
- Sere? Gal pageidausite pasirašyti atminimų bei užuojautų knygoje?
- ir mostelėjo į atverstą, oda įrištą tomelį ant nedidelio piupitro.
Jisai tvarkingai išraitė "ŠEŠĖLIS" ir šiandienos datą, o paskui taip pat
lėtai prirašė - "ŠUNYTIS": vis vilkino, atidėliojo minutę, kai privalės žengti pirmyn, tenai, kur būriavosi žmonės ir kur stovėjo karstas su palaikais,
kurie jau nebebuvo Lora.
Pro duris įžengė trapi moteris, stabtelėjo ant slenksčio. Plaukai medaus rusvumo, kostiumas - brangus ir labai juodas. "Našlės gedulas", - pamanė gerai ją pažįstantis Šešėlis. Odrė Berton, Robio žmona.
Rankose Odrė laikė pavasarinių žibuoklių puokštelę, perrištą sidabrine juostele. Tokias puokšteles vaikai skina pavasarį, pagalvojo Šešėlis. Bet
dabar ne žibuoklių sezonas.
Odrė nužingsniavo link Loros karsto. Šešėlis nusekė pavymui.
Lora gulėjo užsimerkusi ir susidėjusi ant krūtinės rankas. To griežto
mėlyno kostiumo Šešėlis niekad anksčiau nebuvo matęs. Ilgi kaštoniniai
plaukai nušukuoti nuo kaktos. Tai buvo jo Lora ir nebe jo; paskui suprato - nenatūrali buvo ramybė, Lora visuomet miegodavo nerimastingai.
Odrė padėjo žibuoklių puokštelę velionei ant krūtinės. Paskui pačiaupė lūpas ir iš visų jėgų spjovė į veidą.
Tėkštelėjęs Lorai ant veido, spjūvis lėtai nutekėjo žemyn, link ausies.
Odrė jau ėjo iš kambario, ir Šešėlis nusiskubino įkandin.
- Odre? - šūktelėjo jis.
- Šešėli? Tu pabėgai? Ar tave paleido?
Šešėlis susimąstė, ar ji nevartoja trankvilizatorių. Moters balsas buvo
sausas ir abejingas.

- Vakar mane paleido. Aš laisvas žmogus, - atsakė jis. - Ką, velniai rautų, tai reiškia?
Ji išėjo į pustamsį koridorių.
- Žibutės? Juk tai mėgiamiausios Loros gėlės. Kai buvome mažos, pavasarį skindavom jas drauge.
- Aš kalbu ne apie žibutes.
- Ak, apie tai. - Odrė nusibraukė nuo burnos kampučio kažką neregima. - O aš maniau, viskas akivaizdu.
- Man ne, Odre.
- Negi tau nepasakė? - Ji kalbėjo ramiai, abejingai: - Tavo žmona mirė su mano vyro pimpalu burnoj, Šešėli.
Jis grįžo į salę. Spjūvį kažkas jau nušluostė.
Po pietų - Šešėlis pavalgė "Burger Kinge" - vyko laidotuvės. Lorą palaidojo mažose kapinaitėse miesto pakraštyje - kalvotoje lankoje su pomiškiu, išmargintoje juodu granitu ir baltais antkapiais.
Į kapines jis atvažiavo Vendelo katafalku drauge su Loros motina. Berods, misis Makeib manė, jog dėl Loros mirties kaltas Šešėlis.
- Jei būtum buvęs čia, - tarė ji, - nieko panašaus nebūtų nutikę. Nežinau, kodėl jinai už tavęs ištekėjo. Aš gi jai sakiau. Tiek sykių sakiau. Betgi motinų niekas neklauso, tiesa? - Ji patylėjo, įdėmiai stebeilydamasi Šešėliui į veidą. - Tu mušeisi?
- Taip, - atsakė jis.
- Barbaras, - tarstelėjo misis Makeib, paskui sučiaupė lūpas, atmetė
galvą, suvirpindama visus savo pagurklius, ir įsmeigė žvilgsnį priekin.
Šešėlio nuostabai, kapinėse pasirodė ir Odrė Berton, bet laikėsi atokiai,
skyrium nuo visų. Trumpos apeigos baigėsi, kreminį karstą nuleido į šaltą
žemę. Žmonės išsiskirstė.
Šešėlis neišėjo. Jis taip ir liko stovėti, žvelgdamas į duobę, susikišęs
rankas į kišenes ir gūždamasis nuo šalčio.
Dangus virš galvos buvo tolygiai pilkas ir plokščias it veidrodis. Tai
imdavo snigti, tai liaudavosi vėl, ir snaigės sukosi lyg kūlvirsčia besiritančios pamėklės.
Jis norėjo pasakyti Lorai dar kažką ir buvo pasirengęs laukti, kol prisimins reikiamus žodžius. Pasaulis palaipsniui blausėsi ir blėso. Šešėliui
nutirpo kojos, o rankas bei veidą įskaudo nuo šalčio. Jis dar giliau susigrūdo rankas į kišenes, ir pirštai sugniaužė auksinę monetą.
Šešėlis priėjo prie kapo krašto.
- Čia tau.
Ant karsto užbėrė kelis kastuvus žemių, bet kapas liko anaiptol neužkastas. Jis įmetė monetą Lorai į kapą, paskui užžėrė smėliu, pridengdamas
nuo godžių duobkasių akių.

- Miegok ramiai, Lora, - jis nusipurtė nuo delnų žemes. - Labai apgailestauju.
Iki motelio buvo bent dvi mylios, tačiau po trejų kalėjimo metų Šešėlis džiaugėsi pačia mintimi, jog reikia eiti ir eiti - tegul net amžinai. Jis gali
žingsniuoti į šiaurę ir atsidurti Aliaskoje, gali pasukti į pietus ir nusigauti iki Meksikos ar dar toliau. Galėtų nueiti iki Patagonijos ar iki Tjerė del
Fueto.
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Salimais sustojo mašina. Gausdamas nusileido langelis.
- Tave pavėžėti, Šešėli? - paklausė Odrė Berton.
- Ne. Tik ne su tavimi.
Jis žingsniavo nesustodamas. Odrė trijų mylių per valandą greičiu važiavo greta. Žibintų šviesos pluoštuose šoko snaigės.
- Maniau, kad ji geriausia mano draugė, - prabilo Odrė Berton. - Mudvi kalbėdavom kiekvieną dieną. Kai susipykdavau su Robiu, ji sužinodavo pirma: mes eidavom į "Či-Či", užsisakydavom po kokteilį ir šnekėdavom apie tai, jog visi vyrai kiaulės. Ir visą tą laiką ji dulkinosi su juo man
už nugaros.
- Prašau, važiuok, Odre.
- Tiesiog noriu, kad tu žinotum, jog turėjau svarią priežastį taip pasielgti.
Jis nutylėjo.
- Ei, - riktelėjo moteris. - Aš su tavim kalbu.
Šešėlis atsigręžė.
- Nori, kad pasakyčiau, jog buvai teisi, spjaudama Lorai į veidą? Nori, kad pasakyčiau, jog man nebuvo skaudu? Ar kad nuo tavo žodžių
ėmiau jos nekęst labiau, nei ilgėtis? Nieko nebus, Odre.
Ji dar minutėlę tylėdama važiavo greta.
- Na, ir kaip sekėsi kalėjime, Šešėli? - paklausė jinai.
- Puikiai, tarsi namie.
Moteris taip spustelėjo akseleratorių, jog variklis net sustūgo, ir nušvilpė pirmyn.
Be žibintų šviesos kelias paskendo juodumoje. Prieblandą išstūmė
naktis. Šešėlis manė, jog beeidamas sušils, jog suledijusiomis rankomis bei
kojomis pasklis šiluma. Taip nenutiko.
Mažas kalėjimo kapinaites už izoliatoriaus Lokys Piktvala kartą pavadino Kaulų Sodu, ir tas vaizdinys įstrigo Šešėlio atmintin. Tąnakt jis susapnavo mėnulio šviesa užlietą baltų skeletinių medžių sodą, šakelės užsibaigė kaulėtomis rankomis, o šaknys niro giliai į kapus. Ant medžių Kaulų
Sode augo vaisiai, ir tuose vaisiuose iš sapno slypėjo kažkas siaubinga, tačiau pabudęs jis jau nebeįstengė prisiminti, kokie buvo tie keistieji vaisiai
ir kodėl jie atrodė tokie atstumiantys.
Pro šalį riedėjo mašinos. Šešėlis pasigailėjo, kad palei plentą nėra šaligatvio ar pėsčiųjų takelio. Jis paslydo ant kažko, ko neįžiūrėjo tamsoje,

ir išsitiesė pakelės griovyje, dešiniąją ranką panardindamas į šaltą pliurzę. Atsistojęs nusibraukė ranką į klešnę ir nejaukiai apsidairė. Jam pakako laiko pastebėti greta išdygusią žmogystą, paskui prie burnos ir nosies
prigludo kažkas drėgnas, ir Šešėlis pajuto aštrų chemikalų skonį.
Šįsyk griovys pasirodė šiltas bei jaukus.
Šešėliui atrodė, kad jo smilkiniai prikalti prie galvos stoginiais vinimis. Rankos surištos už nugaros - sprendžiant iš pojūčių, diržais. Jis riogsojo mašinoje, ant odinės sėdynės. Iš pradžių net paklausė savęs, ar nesutriko regėjimas, bet paskui ūmai suvokė, kad ne, kad priešakinė sėdynė išties taip toli.
Greta sėdėjo dar kažkas, bet jis nepajėgė pasigręžti ir pažvelgti į tuos
žmones.
Ant tolimosios šešiadurio limuzino sėdynės įsitaisęs jauniklis išsitraukė iš baro skardinę dietinės kolos. Jis vilkėjo juodą šilkinio audinio paltą,
iš pažiūros atrodė maždaug devyniolikos. Skruostai nusėti spuogais. Išvydęs, jog Šešėlis atsitokėjo, berniūkštis ištrėškę šypsenėlę.
- Sveikas, Šešėli, - prabilo jis. - Nesiutink manęs.
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- Gerai, - atsiliepė Šešėlis. - Nesiutinsiu. Ar negalėtumėt išlaipinti manęs prie "Amerikos" motelio? Jis jau nebetoli, prie federalinės trasos.
- Tvok jam, - įsakė berniūkštis kažin kam Šešėlio kairėje.
Po akimirkos Šešėlis dusdamas sulinko nuo trumpo tiesaus smūgio į
saulės rezginį. Paskui lėtai išsitiesė.
- Sakiau, nesiutink manęs. O tu įsiutinai. Atsakinėk trumpai ir iš esmės, arba aš, velniai rautų, tave pribaigsiu. O gal ir nepribaigsiu. Gal įsakysiu savo vaikinams sulaužyti tau visus kaulelius. O pastarųjų tavo kūne du šimtai šeši. Tad verčiau nesiutink manęs.
- Supratau, - atsiliepė Šešėlis.
Lempelės limuzino palubėje iš violetinių virto mėlynomis, paskui žaliomis ir galop geltonomis.
- Tu dirbi Trečiadieniui, - pratarė jauniklis.
- Taip.
- Ko, velniai rautų, jam reikia? Norėjau pasakyti, ką jis čia veikia? Veikiausiai turi planą. Koksai žaidimo planas?
- Aš pradėjau dirbti misteriui Trečiadieniui šį rytą, - atsakė Šešėlis. Aš - berniukas pasiuntinukas.
- Nori pasakyti, kad nežinai?
- Noriu pasakyti, kad nežinau.
Berniūkštis atbloškė palto skverną, išsitraukė sidabrinį portsigarą ir
pasiūlė Šešėliui cigaretę.
- Rūkai?
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Šešėlis susimąstė, ar nevertėtų paprašyti, kad jam atrištų rankas, bet
nusprendė, jog nereikia.
- Ne, dėkui.
Regis, cigaretė buvo rankų darbo, ir kai berniūkštis prisidegė nuo juodo matinio žiebtuvėlio, salone padvelkė kažkuo panašiu į svylančią izoliaciją.
Berniūkštis giliai įtraukė dūmą ir sulaikė alsavimą, o paskui išpūtęs
dūmus lūpų kampučiais ir šnervėmis vėl įsiurbė vidun. Šešėlis įtarė, kad,
prieš parodydamas šį triuką publikai, jisai ganėtinai ilgai praktikavosi
prieš veidrodį.
- Jeigu tu man sumelavai, - tarsi iš tolimų tolių prabilo berniūkštis, aš tave paprasčiausiai nudėsiu. Tu tą žinai.
- Tu taip pasakei.
Berniūkštis vėl įtraukė dūmą.
- Tai, sakai, apsistojai "Amerikos" motelyje? - Jis pasigręžė ir pirštu
pabarbeno į vairuotojo kabinos stiklą. Stiklas mažumą nusileido. - Ei, tenai. "Amerikos" motelis prie federalinės trasos. Turime išlaipinti savo svečią.
Vairuotojas linktelėjo, stiklas pakilo vėl.
Tvyksintys optinių pluoštų žiburėliai palubėje toliau mainė spalvas,
kas kartą pereidami tokį pat blausių spalvų ciklą. Šešėliui pasidingojo, kad
berniūkščio akys taip pat tvyksčioja, tačiau žaliai, nelyginant senovinio
kompiuterio ekranas.
- Perduok Trečiadieniui štai ką. Pasakyk, kad jisai praeitis. Jis beviltiškai paseno. Pasakyk, kad ateitis priklauso mums, ir mums nusispjaut į tokius, kaip jis. Jam metas į istorijos sąvartyną, kaip tuo tarpu tokie, kaip aš,
sėdi limuzinuose ir važinėjasi rytojaus supergreitkeliais.
- Perduosiu, - atsakė Šešėlis. Jam ėmė suktis galva. Beliko viltis, kad
neapsivems tiesiog čia.
- Perduok jam, mes dabar perprogramuojame realybę. Pasakyk, jog
kalba - tai virusas, religija - operacinė sistema, o maldos - pigus paistalas.
Pasakyk, arba, velniai rautų, aš tave nudėsiu, - švelniai užbaigė jaunuolis.
- Supratau. Galite mane išlaipinti. Likusį kelią įveiksiu pėsčiomis.
Berniūkštis linktelėjo.
- Buvo malonu pasiplepėti, - pratarė jis. Regis, dūmas jauniklį apramino. - Ir žinok, jei tavęs nenudėsim, tave paprasčiausiai ištrinsim. Supratai?
Tik spragt, ir štai tu jau užrašytas atsitiktiniais vienetukais bei nuliukais.
Ir atgalinis veiksmas nenumatytas. - Šeimininkas vėl pabarbeno per stiklą sau už nugaros. - Jis išlipa čia. - Vėl atsigręžęs į Šešėlį, parodė savo cigaretę: - Žinai, kas čia? Sintetinė rupūžės skūra. Ar žinai, kad jau išmoko
sintezuoti bufoteiną*?
*Medžiaga, esanti rupūžės bufo-bufo odos gleivėse ir pasižyminti stipriu narkotiniu poveikiu, panašiu į LSD.

Mašina sustojo, durelės atsilapojo. Šešėlis nevikriai išsiropštė laukan.
Diržus perpjovė. Jis atsigręžė. Limuzine sūkuriavo ir rangėsi dūmai, kuriuose tvyksčiojo du žalsvi žiburėliai, nelyginant nuostabios rupūžės bufo-bufo akys.
- Visa esmė - dominantinė paradigma, Šešėli. Visa kita nesvarbu. Ak,
taip, apgailestauju, kad tavo senikė pasimirė.
Durelės užsitrenkė, ir šešiaduris limuzinas be garso slystelėjo į tamsą. Iki motelio beliko keli šimtai jardų, ir kelią šaltame ore apšvietė raudoni, geltoni bei mėlyni žiburiai, reklamuojantys visokiausius skanumynus, kokius tik begalima įsivaizduoti, - daugiausia mėsainius. Į "Amerikos" motelį Šešėlis parėjo be nuotykių.

TREČIAS SKYRIUS
Kiekviena valanda žeidžia. Paskutinioji nužudo.
Sena patarlė
"Amerikos" motelyje už klientų aptarnavimo stalo nuobodžiavo jauna moteris. Ji pranešė, kad Šešėlį jau užregistravo kambarius išnuomojęs
draugas, ir ištiesė raktą su plastmasiniu stačiakampėliu - kambario numeriu. Tarnautojos plaukai buvo labai šviesūs, o veide - kažin kas žiurkiška;
tas tapdavo itin akivaizdu, kai moteris įtariai raukydavosi, o kai šypsodavosi - pranykdavo. Ji atsisakė įvardinti Trečiadienio kambario numerį, tačiau sutiko paskambinti jam ir pranešti, jog svečias sugrįžo.
Koridoriaus gale atsilapojo durys, ir Trečiadienis mostelėjo Šešėliui,
kviesdamas užeiti.
- Kaip laidotuvės? - paklausė jis.
- Viskas baigėsi, - atsakė Šešėlis.
- Nori apie tai pasišnekėti?
-Ne.
- Štai ir puiku, - šyptelėjo Trečiadienis. - Dabar pernelyg daug šnekama. Visi tik kalba, kalba ir kalba. Šita šalis gyventų kur kas geriau, jei žmonės išmoktų kentėti tylomis.
Trečiadienis pirmas žengė į žemėlapiais užverstą kambarį. Žemėlapiai
margavo visur: išdėlioti ant lovos, prismeigti prie sienų. Trečiadienis išpaišė juos ryškiais markeriais, tad dabar visi akį rėžė fluorescenciniai žaliomis, skausmingai rožinėmis ir svilinančiai geltonomis linijomis.
- Pakely mane į mašiną įsitempė vienas storas berniūkštis, - prabilo Šešėlis. - Jis prašė tau perduoti, jog esi pasmerktas voliotis istorijos sąvartyne, kai tuo tarpu tokie, kaip jisai, važinėsis limuzinais gyvenimo supergreitkeliais. Kažkas panašaus.
- Seilius.
- Tu jį pažįsti?
Trečiadienis gūžtelėjo pečiais.
- Žinau, kas jis toks. - Jis sunkiai sudribo į vienintelį kambario krėslą.
- Vadinas, jie klaidžioja patamsiais, - tęsė Trečiadienis, - ničnieko nežino.
Kiek laiko turėsi užtrukti mieste?
- Nežinau. Gal dar savaitę. Veikiausiai man reikės sutvarkyti Loros
reikalus. Nuspręsti, kaip pasielgti su butu, atsikratyti jos drabužių ir visa
kita. Žinia, jos motina nusprogs iš piktumo, bet nieko kita toji damutė ir
nenusipelno.
Trečiadienis niūriai linktelėjo:

- Ką gi, kuo greičiau tu baigsi, tuo greičiau mes galėsime išvažiuoti iš
Igl Pointo. Labos nakties.
Šešėlis nuslinko į savo kambarį. Šis buvo lygiai toks pat kaip ir Trečiadienio, netgi su tokia pat kruvino saulėlydžio reprodukcija virš lovos. Užsisakė picą su sūriu ir mėsos kukuliukais, paskui nukiūtino į vonią, suvertė į ją visus mažutėlaičius viešbučio šampūno buteliukus, atsuko čiaupą ir
lukterėjo, kol čiurkšlė suplaks putas.
Gal vonia jam buvo per maža, o gal jis pernelyg didelis, kad įstengtų
išsitiesti visu ūgiu, tačiau mėgautis maudyne teko sėdomis. Šešėlis sau pažadėjo, kad, išėjęs į laisvę, tą pat dieną išsimaudys vonioje, o duotą žodį
tesėdavo visuomet.
V
Kai tik išėjo iš vonios, pasiuntinukas atnešė picą, ir Šešėlis sukirto ją,
užgerdamas limonadu iš skardinės.
Paskui išsitiesė ant lovos galvodamas: "Mano pirmoji lova laisvėje", - ir
ši mintis suteikė kur kas mažiau malonumo, nei vaizdavosi anksčiau. Neužtraukęs užuolaidų stebėjo, kaip pro šalį skrieja automobilių žibintų šviesos, kaip tvyksčioja neoninės užkandinių iškabos, atrasdamas paguodą žinojime, jog tenai, už lango, drykso visas pasaulis, į kurį gali nekliudomas
išeiti kada tik panorės.
Šešėlis galėtų ilsėtis savo lovoje namuose, jo ir Loros bute - jo ir Loros
guolyje. Bet vien mintis, kad bus tenai be jos, supamas jos daiktų, jos kvapo, jos gyvenimo, atrodė pernelyg skausminga.
"Neik tenai", - pats sau patarė Šešėlis ir nusprendė mąstyti apie ką nors
kita. Ėmė galvoti apie fokusus su monetomis. Žinojo, kad iš prigimties ir
pagal būdą anaiptol nėra fokusininkas: nemokėjo kurti pasakaičių, kurios
būtinos, kad tavimi patikėtų, netroško nei rodyti fokusų su kortomis, nei
traukti iš oro popierinių gėlių. Tenorėjo manipuliuoti monetomis, jam patiko rankų miklumas. Mintyse ėmėsi skaičiuoti žinomus būdus, kaip priversti pinigą "išnykti", ir tatai priminė jam monetą, kurią sviedė į kapą, o
paskui galvoje vėl suskambo Odrės balsas, porinantis, kaip Lora mirė su
Robio pimpalu burnoj, ir širdį vėl nudiegė skausmas.
"Kiekviena valanda žeidžia. Paskutinioji nužudo." Kas gi jam tą sakė?
Prisiminęs Trečiadienio pastabą nenorom nusišypsojo: Šešėlis pernelyg dažnai girdėjo, kaip žmonės sako vienas kitam, neva nedera slopinti
savo jausmų, neva reikia duoti valią emocijoms, netramdyti skausmo. Pagalvojo, kiek daug teisybės žodžiuose, jog viską dera pasilaikyti sau. Jei tą
darysi pakankamai ilgai ar užspeisi skausmą giliai viduje, anksčiau ar vėliau apskritai liausies ką nors jautęs.
Nė pats nepastebėjo, kaip jį numarino miegas.
Šešėlis ėjo...
Ėjo per kambarį, kurio sienos nyko migloje, ir kur bežvelgė, visur
stūksojo didingos statulos bei grubios skulptūros. Sustojo prie statulos,
vaizduojančios kažką panašaus į moterį: plokščios plikos krūtys kybojo
tuščiais maišais, juosmenį puošė nukirstų rankų grandinė, pati būtybė
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kiekvienoj rankoj laikė po aštrų peilį, o vietoj galvos iš kaklo augo dvi gyvatės; išsilenkusios viena priešais kitą, jos tarsi pasiruošė atakai. Toje statuloje slypėjo kažkas neapsakomai nerimastinga, kažkoks vidinis žiaurumas. Šešėlis pasitraukė atatupstas.
Paskui nuėjo tolyn. Kiekvieną jo žingsnį lydėjo skvarbūs skulptūrų
akių žvilgsniai.
Sapne Šešėlis ūmai suvokė, jog grindyse priešais kiekvieną statulą
liepsnoja vardas. Baltaplaukis vyriškis su dantų vėriniu ir būgnu vadinosi
Leukotiosas; plačiastrėnė moteris su didžiule žaizda tarpukojy, iš kurios
krito pabaisos, - Hubur; vyriškis su avino galva, laikantis auksinį rutulį,
- Heršefas.
Sapne į jį kreipėsi griežtas, nervingas ir pedantiškas balsas, suprantamai ir aiškiai tariantis žodžius, bet Šešėlis nieko nematė.
- Tu regi dievus, kurie buvo pamiršti ir todėl galbūt jau mirę. Jų vardai teišliko dulkėtuose istoriniuose traktatuose. Jie visi iki vieno išnyko,
bet jų vardai ir stabai pasilieka su mumis.
Šešėlis pasuko už kampo ir atsidūrė kitoje salėje, dar didesnėje už pirmąją. Greta stūksojo iki žvilgesio nupoliruota ruda mamuto kaukolė, o
prie jos stovėjo mažutė moteris su deformuota kairiąja ranka, apsigobusi
geltona gauruota mantija. Tolėliau - dar trys moterys, iškirstos iš vientiso granito luito ir sujungtos per liemenį; jų veidai atrodė neišbaigti, tarsi
skulptorius būtų dirbęs paskubomis, bet krūtinės ir genitalijos iškaldintos
neišpasakytai kruopščiai. Antai - besparnis paukštis, kurio Šešėlis nepajėgė atpažinti, ūgiu kone dvigubai aukštesnis už žmogų, su maitvanagio
snapu ir žmogiškomis rankomis. Ir taip toliau. Ir taip toliau.
Vėl prabilo balsas, tarsi kreipdamasis į klasę:
- Čia dievai, išnykę iš atminties. Net jų vardai nebeatmenami. Juos
garbinusios tautos pamirštos lygiai taip kaip ir jų dievai. Totemai seniai išmesti ir sulaužyti. Paskutinieji žyniai ir šamanai mirė, niekam neperdavę
savųjų paslapčių. Dievai merdi. Ir kai iš tiesų numiršta, išeina neapverkti ir pamiršti. Idėjas nužudyti sunkiau, nei žmones, tačiau galiausiai jas
visgi įmanoma nužudyti.
Tolumoje pasigirdo kažin koks kuždesys, tyliu šnaresiu nusiritęs per
salę ir perliejęs Šešėlį šalta nepaaiškinamo siaubo banga. Šioje salėje, tarp
dievų, kurių egzistencija jau kadai pamiršta, dievų su aštuonkojų veidais
ar dievų, kurie tebuvo mumifikuotos rankos, ar krintančios uolos, ar miškų gaisrai...
Šešėlis pašoko lovoje, širdis daužėsi krūtinėj it kūjis, kaktą išpylė lipnus prakaitas. Raudoni elektroninio žadintuvo skaičiai rodė tris minutes
antros. Pro langą liejosi "Amerikos" motelio iškabos šviesa. Šešėlis atsistojo ir svyruodamas nukiūtino į mažutėlaitę motelio vonią-tualetą. Nedegdamas šviesos nusišlapino ir sugrįžo į miegamąjį. Ryškiai ir aiškiai prisiminė sapnuotą sapną, tačiau negalėjo paaiškinti, kas gi jį taip išgąsdino.
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Pro langą plūstanti šviesa anaiptol nebuvo ryški, bet Šešėlio akys įprato prie sutemos. Ant jo lovos krašto sėdėjo moteris.
Šešėlis ją pažinojo. Būtų pažinęs minioje iš tūkstančio, iš šimtų tūkstančių žmonių. Viešnia vilkėjo tą patį tamsiai mėlyną kostiumą, su kuriuo
ją palaidojo.
Jos balsas atvilnijo iki skausmo pažįstamu kuždesiu.
- Ko gero, ketini paklausti, ką aš čia veikiu, - pratarė Lora.
Šešėlis tylėjo.
Atsisėdo ant vienintelės kambario kėdės ir galiausiai paklausė:
- Čia tu?
- Taip, - atsakė ji. - Man šalta, šunyti.
- Tu mirusi, mergyt.
- Taip. Aš mirusi. - Ji patapšnojo per čiužinį greta savęs. - Eikš, pasėdėk su manimi.
- Ne, - paprieštaravo Šešėlis. - Manding, kol kas pasiliksiu ant kėdės.
Mudviem liko pernelyg daug neišspręstų problemų.
- Pavyzdžiui, ta, kad aš mirusi?
- Galbūt. Bet aš turėjau omeny tavo mirties aplinkybes. Kalbu apie tave ir Robį.
- A, - nutęsė ji. - Šitai.
Šešėlis užuodė - o gal, pamanė jis, tik įsivaizduoja, kad užuodžia, - puvimo, gėlių ir konservantų dvoką. Jo žmona - jo buvusi žmona... ne, pasitaisė Šešėlis, jo velionė žmona... sėdėjo ant lovos ir nemirksėdama žvelgė
tiesiai į jį.
- Šūnyti, - neryžtingai prabilo Lora, - gal galėtum... kaip manai, gal galėtum surasti man... cigaretę?
- Maniau, tu metei rūkyti.
- Mečiau, - sutiko jinai. - Bet dabar man nusispjaut, kad rūkymas kenkia sveikatai. Manau, cigaretė nuramintų mano nervus. Vestibiulyje yra
automatas.
Šešėlis užsitempė marškinėlius bei džinsus ir basas išėjo į vestibiulį.
Naktinis portjė, vidutinio amžiaus vyriškis, skaitė Džono Grišemo knygą.
Šešėlis sumetė į automatą monetas, gavo pakelį "Virginia Slims" ir paprašė
portjė degtukų.
- Jūs nerūkančiųjų numeryje, - pratarė portjė, - tad malonėkite prasiverti langą.
Jis ištiesė Šešėliui degtukų dėžutę bei plastmasinę peleninę su "Amerikos" motelio logotipu.
- Aišku, - atsiliepė Šešėlis.
Grįžęs į kambarį pamatė, jog Lora tyso jo lovoje ant suglamžytos antklodės. Atvėręs langą, atidavė jai cigaretes ir degtukus. Moters pirštai buvo šaltutėliai. Lora brūkštelėjo degtuką, ir mažutėlaičio liepsnos liežuvėlio šviesoje Šešėlis įžiūrėjo, kad jos nagai, paprastai nepriekaištingai švarūs, dabar aplūžę, apkramtyti, o po jais pusmėnuliais prilipęs purvas.
v

Prisidegusi cigaretę, Lora įtraukė dūmą ir užpūtė degtuką. Paskui
trūktelėjo dar kartą.
- Nejaučiu skonio, - pratarė ji. - Regis, dūmas manęs visiškai neveikia.
- Man labai gaila, - išspaudė Šešėlis.
- Man irgi.
Ji dar sykį įtraukė dūmą, ir oranžinis cigaretės galiuko švytėjimas išplėšė iš tamsos moters veidą.
- Vadinasi, tave paleido.
- Taip.
Cigaretė vėl tvykstelėjo oranžine šviesa.
- Aš vis vien dėkinga. Neturėjau klampint tavęs į visą tą mėšlą.
- Na, aš gi pats sutikau, - paprieštaravo Šešėlis. - Būčiau galėjęs pasakyti "ne".
Ir paklausė savęs, kodėl gi jos nesibijo: kodėl nuo sapno apie muziejų pasruvo šaltu prakaitu, o štai su vaikščiojančiu lavonu kalbasi be jokios
baimės.
- Taip, - pratarė jinai. - Būtum galėjęs. Nelaimėli tu mano. - Dūmai vijosi apie jos veidą. Prieblandoje Lora atrodė labai graži. - Nori žinoti apie
mane ir Robį?
- Tikriausiai.
Ji užgesino cigaretę peleninėje.
- Tu buvai kalėjime, - pradėjo Lora. - Ir man reikėjo su kuo nors pasikalbėti. Reikėjo peties, ant kurio galėčiau išsiverkti. O tavęs greta nebuvo.
Jaučiausi klaikiai.
- Apgailestauju. - Tuomet Šešėlis sumojo, kad jos balsas kažin kaip pasikeitė, ir pamėgino suvokti kaip būtent.
- Žinau. Todėl mes susitikdavom išgerti kavos. Paplepėti apie tai, ką
darysim, kai tu išeisi. Kaip bus gera pamatyti tave vėl. Žinai, jis išties tave mylėjo. Išties tikėjosi priimti tave atgal į darbą.
- Taip.
- O paskui Odrė savaitei išvažiavo pas seserį. Tatai nutiko praėjus metams, ne, trylikai mėnesių po to, kai tu išvykai. - Jos balsui trūko išraiškingumo, tušti ir blausūs žodžiai akmenėliais krito į gilų tylos šulinį. - Robis
atvažiavo pas mane. Mudu nusigėrėme. Dulkinomės ant miegamojo grindų. Buvo gera. Iš tikrųjų gera.
- Nenoriu šito girdėti.
- Ne? Atleisk. Sunku rinkti žodžius, mąstyti, ką sakai, kai esi jau miręs. Žinai, tatai it fotografija. Tarsi daugiau nė nebeskaudina.
- Mane skaudina.
Lora prisidegė kitą cigaretę. Jos judesiai buvo sklandus ir ryžtingi,
anaiptol ne mediniai. Akimirkai Šešėlis susimąstė: ar ji išties mirusi? Gal
tai tik kažkoks iškrypėliškas fokusas?
- Taip, - prabilo ji. - Suprantu. Na, mūsų romanas - nors mudu jo taip

nevadinome, mudu apskritai niekaip jo nevadinome - truko kone visus
šiuos dvejus metus.
- Tu ketinai palikti mane ir išeiti pas jį?
- Kurių galų? Tu - mano didysis meškinas. Tu - mano šunytis. Visa, ką
padarei, padarei dėl manęs. Trejus metus laukiau, kad pas mane sugrįžtum. Aš myliu tave.
Jis vos neatsakė: "Ir aš tave myliu", - bet laiku susigriebė. Jis neketina
šito sakyti. Niekada daugiau.
- Ir kas gi nutiko tą vakarą?
- Tą vakarą, kai aš žuvau?
- Taip.
- Na, mudu su Robiu susitikome, norėdami aptarti vakarėlį tavo sugrįžimo garbei. Turėjo būti toksai siurprizas! Pasakiau, kad tarp mudviejų
viskas baigta. Finita. Kad dabar, kai tu sugrįžti, viskas bus taip, kaip ir turėtų būti.
- M-m-m. Ačiū, mažyt.
- Nėr už ką, brangusis. - Jos veide šmėstelėjo pamėkliška šypsenėlė. Mudu išgėrėm, įsijausminom, kone susigraudinom. Kaip miela. Mudu
kvailiojom. Aš nusigėriau. O Robis ne. Juk jam reikėjo sėsti prie vairo. O
kai važiavome namo, pareiškiau, jog ketinu pamaloninti jį atsisveikinimui,
paskutinį kartą ir kuo nuoširdžiausiai, o paskui atsegiau Robiui kelnes ir
taip ir padariau.
- Didžiulė klaida.
- Nė nekalbėk. Petimi kliudžiau pavarų perjungimo svertą, o paskui
Robis pamėgino nustumti mane į šalį, kad galėtų perjungti pavarą ir suvaldyti mašiną, mus sumėtė. Kažin kas sudžeržgė, aš dar atmenu, kaip aplink susvyravo, kūlvirsčia ėmė ristis pasaulis, ir pamaniau: "Dabar aš mirsiu". Žinai, visai ramiai. Tą prisimenu. Buvo visai nebaisu. O po to nebeatmenu nieko.
Padvelkė svylančia plastmase. Šešėlis sumojo: tai cigaretė, ji sudegė iki
filtro. O Lora tarsi nė nepastebėjo.
- Ką tu čia veiki, Lora?
- Nejau žmona negali ateiti aplankyti savo vyro?
- Tu mirusi. Šiandien buvau tavo laidotuvėse.
- Taip. - Ji nutilo ir įsistebeilijo į niekur.
Šešėlis atsistojo, priėjo prie lovos, ištraukė iš jos pirštų rūkstančią nuorūką ir išmetė pro langą.
-Na?
Lora pažvelgė jam į akis.
- Žinau truputį daugiau nei tuomet, kai buvau gyva. Bet tam, ką žinau
dabar ir ko nežinojau anksčiau, negaliu surasti žodžių.
- Paprastai mirusieji pasilieka savo kapuose, - pratarė Šešėlis.
- Išties? Jie tikrai pasilieka, šunyti? Anksčiau aš irgi taip maniau. O dabar anaiptol nebesu tikra.

Lora pakilo nuo lovos ir priėjo prie lango. Jos veidas motelio iškabos
šviesoje atrodė gražus kaip niekada. Veidas moters, dėl kurios jis sėdo į
kalėjimą.
Krūtinėje neišpasakytai skaudėjo širdį, tarsi kažkas stipriai gniaužtų
ją kumštyje.
- Lora?..
Ji neatsigręžė.
- Tu įsipainiojai į negerus dalykus, Šešėli, į labai negerus. Ir jei niekas
tavimi nepasirūpins, viską sužlugdysi. Aš ketinu tavimi rūpintis. Beje, dėkui už dovaną.
- Kokią dovaną?
Iš palaidinės kišenaitės ji dviem pirštais ištraukė auksinę monetą, kurią Šešėlis dieną įmetė į žmonos kapą. Ant žvilgančio metalo dar liko žemės grumstelių.
- Ko gero, pasikabinsiu ją ant grandinėlės. Kaip miela, kad padovanojai ją man.
- Nedėkok.
Tuomet Lora atsigręžė ir įsistebeilijo į jį, tarsi jos akys ir regėtų vyrą,
ir podraug žvelgtų pro jį kiaurai.
- Manau, mūsų santuokoje yra dalykų, kuriuos teks išspręsti.
- Mieloji, - atsiliepė Šešėlis, - tu mirusi.
- Matyt, tatai viena iš problemų. - Ji patylėjo. - Okei. Tuoj išeisiu. Taip
bus geriau.
Lora lengvai ir visiškai natūraliai padėjo rankas Šešėliui ant pečių, pasistiebė ir pabučiavo atsisveikindama, kaip visada bučiuodavo gyvenime.
Jis nevikriai palinko pabučiuoti jai skruosto, bet paskutinę akimirką
moteris kryptelėjo galvą ir lūpomis prigludo prie jo lūpų. Jos alsavimas
mažumą trenkė naftalinu.
Loros liežuvis slystelėjo Šešėliui į burną. Jis buvo sausas, šaltas ir dvelkė cigaretėmis bei tulžimi. Jei Šešėlis dar abejojo, ar jo žmona mirusi, ar ne,
dabar tos abejonės išsisklaidė.
Jis atšlijo.
- Myliu tave, - paprastai ištarė Lora. - Saugosiu tave.
Ir pasuko link durų. Nuo jos bučinio Šešėlio burnoje liko keistas prieskonis.
- Pamiegok, šunyti, - pridėjo jinai. - Ir pasistenk neįsivelti į nemalonumus.
Lora atvėrė duris į koridorių. Fluorescencinė šviesa nebuvo jai į naudą: moteris atrodė negyva; beje, tokiame apšvietime visi atrodo it negyvėliai.
- Galėtum paprašyti manęs pasilikti nakčiai, - šaltu nelyginant antkapinis akmuo balsu išsunkė ji.
- Turbūt negalėčiau, - atsiliepė Šešėlis.
- Dar paprašysi, mielasis, - palingavo galvą Lora. - Anksčiau, nei viskas baigsis, dar paprašysi.

Taip tarusi, viešnia nusigręžė ir koridoriumi nužingsniavo išėjimo
link
Šešėlis pažvelgė pro atviras duris. Naktinis portjė skaitė savo Džono
Grišemo romaną ir, jai einant pro šalį, net nepakėlė akių. Loros batelių
kulnus aplipo riebi kapinių žemė. Po akimirkos ji pranyko už durų.
Šešėlis lėtai iškvėpė. Širdis krūtinėje tai daužėsi it paklaikusi, tai kone sustodavo, tarsi aritmijos priepuolio metu. Jis išėjo į koridorių ir, žengęs kelis žingsnius, pasibeldė į Trečiadienio duris. Pirštų krumpliais belsdamas į medį, patyrė keistą pojūtį, nelyginant juodų sparnų smūgiai
blokštų jį į tuštumą, nelyginant milžiniškas varnas skristų kiaurai jį, nertų į koridorių ir išlėktų į išorinį pasaulį.
Trečiadienis pravėrė duris. Jis buvo nuogutėlis - neskaitant rankšluosčio, apsukto apie strėnas.
- Ko, po paraliais, tau reikia? - paklausė jis.
- Noriu kai ką papasakoti, - atsiliepė Šešėlis. - Gal tai buvo sapnas, bet
sapnas tatai nebuvo, - o gal aš prisikvėpavau storojo berniūkščio sintetinės rupūžės odos dūmų, o gal paprasčiausiai kraustausi iš proto...
- Taip, taip. Sakyk tiesiai. Tu mane lyg ir atplėšei.
Šešėlis dirstelėjo Trečiadieniui per petį į kambarį ir pastebėjo, kad iš
lovos į juos kažkas spokso. Paklodė užtempta ant mažyčių krūtų. Pelenų
rusvumo plaukai, žiurkiškas snukutis. Jis prabilo tyliau:
- Tik ką mačiau savo žmoną. Ji buvo mano numeryje.
- Vaiduoklis? Nori pasakyti, jog matei vaiduoklį?
- Ne. Ne vaiduoklį. Ji buvo tikra. Tai buvo Lora. Na, taip, ji išties mirusi, bet tai nebuvo joks vaiduoklis. Aš ją liečiau. Ji mane pabučiavo.
- Suprantu. - Šešėlis paskubomis žvilgtelėjo į moterį lovoje. - Tuojau
sugrįšiu, mieloji.
Juodu pasuko į Šešėlio kambarį. Trečiadienis įžiebė visas lempas, apžiūrėjo nuorūką peleninėje, paskui nagais pagremžė sau krūtinę. Jo speneliai buvo seniokiškai tamsūs, o plaukai ant krūtinės - žili. Ant šono po
šonkauliais bolavo senas randas. Trečiadienis nosimi trūktelėjo orą. Gūžtelėjo pečiais.
- Okei, - pratarė jis. - Tave aplankė tavo mirusi žmona. Išsigandai?
- Truputį.
- Ganėtinai išmintinga. Nuo numirėlių man visuomet šiurpsta oda.
Kažkas dar?
- Aš pasirengęs išvažiuoti iš Igl Pointo. Loros motina gali pati pasirūpinti butu ir viskuo kitu. Vis vien ji manęs nekenčia. Galiu išvykti, kai tik
pasakysi.
Po šių žodžių Trečiadienis nusišypsojo.
- Geros naujienos, mano berniuk. Išvykstame ryte. O dabar pamiegok.
Turi pailsėti. Mano kambaryje yra škotiško viskio butelis - jeigu tau kartais prireiktų migdomųjų. Ar prireiks?
- Ne. Apsieisiu.

- Tuomet daugiau man nebetrukdyk. Manęs laukia ilga naktelė.
- Labos nakties, - pratarė Šešėlis.
- Štai būtent, - atsiliepė Trečiadienis, užverdamas jo kambario duris.
Šešėlis prisėdo ant lovos. Cigarečių dūmų ir konservantų tvaikas nesisklaidė. Jis apgailestavo negalįs apverkti Loros: gedulas atrodė priimtinesnis už nerimą, kurį sukėlė jos pasirodymas, ir - dabar, kai jinai išėjo, Šešėlis galėjo sau leisti tą pripažinti, - baimę, kurią jame pažadino velionė
žmona. Atėjo ašarų metas. Jis užgesino šviesą, išsitiesė ant lovos ir ėmė
mąstyti apie Lorą - tokią, kokia ji buvo anksčiau, prieš jam sėdant į kalėjimą. Prisiminė jų šeimyninį gyvenimą, kada jie dar buvo jauni ir laimingi, kvaili ir nepajėgiantys paleisti vienas kito iš glėbio.
Nuo tų laikų, kai Šešėlis verkė paskutinįsyk, praėjo daug laiko, tiek
daug, kad jis net pamiršo, kaip tai daroma. Šešėlis neverkė net tada, kai
mirė jo motina.
Bet pradėjo verkti dabar. Iš krūtinės veržėsi skausminga, dusinanti
rauda, ir pirmąkart nuo tų dienų, kai buvo dar mažas berniukas, Šešėlis
užmigo ašarodamas.
ATVYKIMAS Į AMERIKĄ
813 metai
Jie plaukė, vadovaudamiesi žvaigždėmis. Yrėsi palei krantą, bet kai
sausuma ištirpo prisiminimuose, o naktinis dangus temo, apniauktas debesimis, beliko pasikliauti tikėjimu ir šauktis Visų Tėvo, prašant atvesti
juos į žemę.
Sunki pasitaikė kelionė. Jų rankos stingo, ir šaltis smelkėsi iki kaulų.
Juos krėtė drebulys, kurio nenumaldė net aitrus midus. Pabudę rytą regėjo, kad šerkšnas nubalino jų barzdas, tad iki pusiaudienio, kol jūreivius sušildydavo saulė, visi atrodė it baltabarzdžiai per anksti pražilę senoliai.
Dantenose klibėjo dantys, įdubo akys, bet galiausiai jie pasiekė žalią
žemę vakaruose.
- Mes toli, toli nuo savo namų ir židinių liepsnos, - kalbėjo vyrai, - toli
nuo mums pažįstamų jūrų ir žemių, kurias mylėjome. Čia, pasaulio pakraštyje, mūsų dievai mus pamirš.
Užsiropštęs ant uolos, vadas šaipėsi iš jų už menką tikėjimą.
- Visų Tėvas sukūrė pasaulį, - išrėkė jis. - Savo rankomis pastatė jį iš
sutrupintų Imiro, savo senelio, kaulų bei kūno. Imiro smegenis jis pamėtėjo į dangų, kad tos smegenys virstų debesimis, o sūrus milžino kraujas
virstų jūromis, kurias mes perplaukėme. Jeigu jis sukūrė pasaulį, tai jau,
žinia, sukūrė ir šią žemę. Ir jeigu mes žūsime čia taip, kaip pridera vyrams,
negi nebūsime priimti į jo menes?
Ir vyrai džiaugėsi bei juokėsi. Jie noriai ėmėsi statyti namus iš nukirstų

rąstų bei purvo, rentė statinių tvorą, nors, kiek žinojo, buvo vieninteliai
žmonės šioje naujoje žemėje.
Tą dieną, kai statyba baigėsi, prasidėjo audra: vidudienį sutemo it nakčia, ir dangų sudraskė baltos liepsnos dryžiai, ir griaustinis grumėjo taip
garsiai, jog kurtino vyrus, o laivo katė, kurią jie atsigabeno iš namų kaip
sėkmės simbolį, pasislėpė po ilgu koviniu laivu, ištrauktu ant kranto. Ir
audros nirtulys buvo toks didis, jog kariai juokėsi bei tapšnojo kits kitam
per nugaras sakydami:
- Griausmavaldis ir čia su mumis, šioje tolimoje šalyje.
Ir jie dėkojo dievams, ir džiaugėsi, ir gėrė, kol nebepastovėjo ant kojųTąnakt miglotoje salės prieblandoje bardas dainavo jiems senas dainas. Dainavo apie Odiną Visagalį, paaukotą sau pačiam taip pat narsiai ir
šlovingai, kaip ir visi kiti, kurie buvo jam paaukoti. Bardas dainavo apie
devynetą dienų, kurias Visų Tėvas kybojo ant pasaulio medžio, apie tai,
kaip jo šoną pervėrė ietimi ir kaip iš žaizdos lašėjo kraujas. Jis dainavo
apie viską, ką savo kančioje pažino Visų Tėvas: apie devynis vardus, ir devynias runas, ir dusyk po devynis užkeikimus. O dainuodamas apie ietį,
pervėrusią Odino šoną, bardas sukliko iš skausmo, kaip kančiose sukliko
patsai Visagalis, ir visi vyrai sudrebėjo, įsivaizduodami tą skausmą.
Skrelingą jie surado kitą rytą, dieną, paskirtą Visų Tėvui. Skrelingas
buvo nedidelio ūgio, su ilgais juodais it varno sparnas plaukais ir tamsiai
raudono molio spalvos oda. Jis tarė žodžius, kurių nesuvokė nė vienas,
netgi bardas, kuris buvo laive, plaukusiame tarp Heraklio stulpų, ir suprato prekybinę tarmę, kuria šnekėjo visoje Viduržemio Jūroje. Svetimasis dėvėjo plunksnas bei odas, ir į ilgas jo kasas buvo įpinti mažulyčiai kauleliai.
Jie atsivedė skrelingą į savo stovyklą ir davė jam keptos mėsos, kad
numalšintų alkį, bei stipraus gėrimo, kad numalšintų troškulį. Jie be perstojo kvatojo, kai jis klupinėdamas šoko bei dainavo, kai jo galva tai svirdavo ant peties, tai siūbuodavo į šalis - nors išgėrė jis vos ragą midaus.
Svečiui atnešė dar vieną ragą, ir veikiai tasai susirietė pastalėje bei užmigo, po galva pasikišęs alkūnę.
Tuomet jie pastvėrė atvykėlį, po žmogų - už abiejų rankų, po žmogų
- už abiejų kojų, ir ketvertas pavertė jį aštuonkoju žirgu. Ir taip nunešė
procesijos priešakyje link uosio, augančio kalvos viršūnėje viršum įlankos,
kur užmetė skrelingui ant kaklo virvę ir paliko sūpuotis tarp šakų - atiduodami duoklę Visų Tėvui, kartuvių valdovui. Raudonodžio kūnas siūbavo vėjyje, jo veidas juodo, liežuvis išvirto, akys lipo iš akiduobių, o penis išburko taip, kad ant jo galėjai kabinti odinį šalmą, o tuo tarpu kariai
drąsino vienas kitą, šaukė ir juokėsi, didžiuodamiesi savo auka Dangui.
Ir kai kitą dieną du didžiuliai varnai nusileido ant skrelingo lavono,
po vieną ant abiejų pečių, ir teikėsi kapoti jam akis bei skruostus, vyrai suprato, kad jų auka priimta.
Žiema pasitaikė ilga, ir kariai badavo, tačiau juos įkvėpė mintis, kad

pavasariop jie pasiųs laivą namo į šiaurines žemes, o grįždamas tasai atgabens persikėlėlius bei moteris. Vėjai vis nuožmėjo, dienos trumpėjo, ir
kai kurie vyrai leidosi ieškoti skrelingų gyvenviečių, vildamiesi aptikti
maisto bei moterų. Jie nesurado nieko, tik keletą senų laužaviečių, bylojančių apie apleistas stovyklas.
Kartą žiemos vidury, kai saulė buvo tolima ir šalta nelyginant blausi
sidabrinė moneta, jie išvydo, jog nuo uosio dingo skrelingo liekanos. Tos
pačios dienos vakarą pradėjo snigti - snaigės krito didžiulės ir lėtos.
Žmonės iš šiaurinių žemių užrėmė tvoros vartus, pasislėpė už medinės sienos.
Tą naktį juos užpuolė skrelingų būrys: penki šimtai prieš trisdešimtį.
Jie persirito per statinių tvorą ir per kitas septynias dienas nužudė kiekvieną iš trisdešimties trisdešimčia skirtingų būdų. Jūreiviai buvo pamiršti
- juos užmiršo ir istorija, ir skrelingų tauta.
Sieną skrelingai išardė, gyvenvietę sudegino. Ilgą laivą, apverstą dugnu į viršų ir ištemptą iš vandens ant žvirgždo, taip pat supleškino vildamiesi, kad baltaveidžiai atėjūnai teturėjo vieną laivą ir, jį sudeginę, šeimininkai sukliudys šiauriečiams sugrįžti į jų krantus.
Tai nutiko šimtu metų anksčiau, nei Leifas Laimingasis, Rudojo Eiriko sūnus, vėlei atrado žemę, kurią pavadino Vinlendu. Toje žemėje jo jau
laukė Siaurės dievai: Tiuras Vienarankis, ir žilasis Odinas, pakaruoklių
dievas, ir griausmavaldis Toras.
Jie buvo ten.
Jie laukė.

KETVIRTAS SKYRIUS
Lai Pusiaunakčio ekspresas
Pašvies man bežvaigždėj nakty...
Lai Pusiaunakčio ekspresas
Paskandins mane meilės ugny...
Liaudies daina
Šešėlis ir Trečiadienis papusryčiavo "Kaimo virtuvėje", įsikūrusioje kitapus gatvės nuo jų motelio. Aštuntą valandą ryto aplinkinis pasaulis atrodė nedraugiškai vėsus ir miglotas.
- Tu tebesi pasirengęs išvykti iš Igl Pointo? - paklausė Trečiadienis. Jei taip, man reikia šen bei ten paskambinti. Šiandien penktadienis. Penktadienis - laisva diena. Moterų diena. Rytoj šeštadienis. Šeštadienį daug
darbo.
- Aš pasirengęs, - atsakė Šešėlis. - Niekas daugiau manęs čia nebelaiko.
Trečiadienis prisikrovė į lėkštę kelių rūšių mėsos. Šešėlis pasiėmė gabalą meliono, raguolį ir grietinėlės sūrio. Jiedu įsitaisė kabinoje.
- Na, ir keistą gi sapną sapnavai praėjusią naktį, - pratarė Trečiadienis.
- Kas teisybė, tas teisybė.
Kai pakirdo ryte, ant koridoriaus kilimo dar buvo matyti purvini Loros batelių pėdsakai. Pėdos vedė nuo jo kambario durų į vestibiulį, o iš ten
- į gatvę.
- Na, - vėl pradėjo Trečiadienis, - ir kodėl gi tave vadina Šešėliu?
Šešėlis gūžtelėjo pečiais.
- Toks vardas. - Už storo veidrodinio stiklo rūke skendintis pasaulis
virto piešiniu, kuriame vyravo tuzino atspalvių pilkuma, tik nežymiai pamarginta ryškiai raudonos ar tyrai baltos spalvos dėmėmis. - Kaip netekai
akies?
Trečiadienis susigrūdo į burną pustuzinį bekono gabalų, pakramtė, atgalia ranka nusibraukė nuo lūpų riebalus.
- Anaiptol nepraradau, - pratarė jis. - Tiksliai žinau, kur ji.
- Koks mūsų planas?
Trečiadienis lyg ir susimąstė. Suvalgė kelis ryškiai rausvos jautienos
gabalėlius, iškrapštė iš barzdos mėsos trupinį ir įmetė jį atgal į lėkštę.
- Maždaug toksai. Rytoj vakare susitiksime su keletu asmenų - kiekvienas jų savos srities įžymybė. Nesileisk įbauginamas jų manierų. Susitiksime vienoje iš pačių svarbiausių vietų visoje šalyje. Paskui mes juos

vaišinsim ir girdysim. Šiuo metu man reikia užsitikrinti jų paramą viename reikale.
- O kur toji svarbi vieta?
- Matai, mano berniuk, aš pasakiau - viena iš vietų. Atleistina, kad jų
nuomonės apie susitikimo punktą taip išsiskyrė. Aš jau daviau žinią savo
kolegoms. Pakeliui stabtelsim Čikagoje, kadangi man reikia prasimanyti
pinigų. Kviestiniai pietūs, kuriuos turėsime iškelti, kainuos kur kas daugiau, nei turiu šiuo metu. Iš Čikagos vyksime į Medisoną.
Trečiadienis apmokėjo sąskaitą, jiedu pakilo ir, perėję gatvę, grįžo į
motelio automobilių stovėjimo aikštelę. Trečiadienis švystelėjo Šešėliui
mašinos raktelius. Tas išvairavo sedaną į neapmokamą plentą ir išvažiavo iš miesto.
- Ar nesiilgėsi? - paklausė Trečiadienis, rausdamasis segtuve su kelių
žemėlapiais.
- Miesto? Ne. Tiesą sakant, aš čia nė negyvenau. Kai buvau mažas, niekada ilgai neužsisėdėdavau vienoje vietoje, o čia atsidūriau jau po to, kai
man sukako dvidešimt. Taigi, čia Loros miestas.
- Tikėsimės, kad ji čia ir pasiliks, - tarstelėjo Trečiadienis.
- Juk tai tebuvo sapnas, - atsiliepė Šešėlis. - Nejau pamiršai?
- Štai ir puiku, - tęsė Trečiadienis. - Blaivus požiūris. Ar praėjusią naktį
tu ją išdulkinai?
Šešėlis giliai įkvėpė ir tik paskui išspaudė:
- Po velnių, ne tavo reikalas. Ne, neišdulkinau.
- O norėjai?
Į šį klausimą Šešėlis apskritai neatsakė. Jis važiavo į šiaurę, Čikagos
link. Trečiadienis krenkštelėjo ir sutelkė dėmesį į savo žemėlapius, išskleisdamas juos ir sulankstydamas vėl, retsykiais išsitraukdamas didelį
sidabrinį šratinuką ir kažin ką pasižymėdamas geltoname liniuotame
bloknote.
Galiausiai jis baigė savo darbą. Pasidėjo šratinuką, numetė segtuvą ant
užpakalinės sėdynės.
- Geriausias dalykas, esantis valstijose, į kurias važiuojam, - prabilo
Trečiadienis, - Minesotoje, Viskonsine ir panašiose, - ten pilna moterų, kurios man patiko, kai buvau jaunesnis. Baltaodės ir mėlynakės, su tokiais
šviesiais plaukais, kad tie atrodo kone balti, su vyno spalvos lūpomis ir
pilnomis apvaliomis krūtimis, kuriose, nelyginant gerame sūryje, matyti
kraujagyslės.
- Tik tada, kai buvai jaunesnis? - pasidomėjo Šešėlis. - Manding, praėjusią naktį praleidai ne taip jau prastai.
- Taip. - Trečiadienis nusišypsojo. - Ar nori sužinoti mano sėkmės paslaptį?
- Tu joms moki?
- Kam taip grubiai? Ne, mano paslaptis - kerintis asmeninis žavesys.
Matai, viskas labai paprasta.

- Sakai, kerintis žavesys? Tarsi patarlėje: arba tu jį turi, arba ne.
- Žavėti ir kerėti galima išmokti, - atsakė Trečiadienis.
Šešėlis įjungė radiją, surado šlagerių bangą ir ėmė klausytis dainų, kurios buvo populiarios dar iki jo gimimo. Bobas Dilanas dainavo apie liūtį, kuri netrukus prapliups, ir Šešėlis paklausė savęs, ar toji liūtis jau prapliupo, ar dar tik turi prapliupti. Kelias buvo tuščias, ir ant asfalto ryto
saulėje žėrėjo ledo kristaliukai - tarsi deimantai.
Čikaga artėjo lėtai nelyginant migrena. Kelias rangėsi tarp laukų, o
paskui nedažni miesteliukai nepastebimai susiliejo į netvarkingai išsipleikusį priemiestį, o priemiestis ūmai virto megapoliu.
Jie sustojo prie apleisto, kadaise, matyt, prašmatnaus namo. Sniegas
nuo šaligatvio buvo nušluotas. Vestibiulyje Trečiadienis spustelėjo plieninio interkomo mygtuką. Nieko nenutiko. Jis spustelėjo vėl. Paskui ėmė
spaudyti kitų butų mygtukus, ir vėl jokio atsako.
- Sulaužytas, - pratarė laiptais besileidžianti kaulėta senė. - Neveikia.
Mes skambinome namo šeimininkui, klausėme, kada ketina pataisyti, bet
šeimininkui nusispjaut, jis išvyko į Arizoną gydytis širdies ligos, - Šešėlio
manymu, ji kalbėjo su stipriu Rytų Europos akcentu.
- Žara, mano brangioji, - Trečiadienis žemai nusilenkė, - leiskite pastebėti, jog atrodote neapsakomai. Jūsų grožis, kaip ir visuomet, nemarus.
Metai jumyse nepalieka jokio pėdsako.
Senė perliejo jį tūžmingu žvilgsniu.
- Jis nenori jūsų matyti. Ir aš nenoriu jūsų matyti. Jūs niekšas ir šlykštus įkyruolis.
- Tai todėl, kad aš atvykstu tik su svarbiais reikalais.
Senė prunkštelėjo. Rankoje ji laikė tuščią produktų krepšį, o vilkėjo seną raudoną paltą, užsegtą iki pat pasmakrės. Į Šešėlį dėbtelėjo įtariai.
- Kas tas drimba? - paklausė ji Trečiadienio. - Kuris nors iš jūsų galvažudžių?
- Jūs baisiai neteisinga mano atžvilgiu, mieloji ponia. Šis džentelmenas vardu Šešėlis. Taip, jis dirba man, bet tik vardan mūsų gerovės. Šešėli,
leisk tau pristatyti žaviąją mis Žarą Vakarę.
- Malonu susipažinti, - mandagiai pratarė Šešėlis.
Senutė kažin kaip paukštiškai pakreipė galvą į šoną ir įdėmiai pažvelgė jam į veidą.
- Šešėlis, - pakartojo jinai. - Geras vardas. Kai nudryksta šešėliai, ateina
mano metas. O tu ilgas šešėlis. - Nužvelgusi vyriškį nuo galvos iki kojų,
senė nusišypsojo. - Gali pabučiuoti man ranką.
Šešėlis pasilenkė pabučiuoti šaltų laibų pirštų. Vidurinį puošė žiedas
su didžiule gintaro akimi.
- Geras berniukas, - pagyrė senutė. - Einu pirkti produktų. Matai, aš
vienintelė, parnešanti į namus pinigų. Kitos dvi būrimu užsidirbti nepa-

jėgia. Tai todėl, kad abi sako tik tiesą, o žmonės visiškai nenori jos girdėti. Tiesa nedžiugina, atvirkščiai, ji neramina žmones, todėl jie nebesugrįžta. O štai aš galiu meluoti, pasakoti tą, ką jie geidžia išgirsti. Tad duonai
uždirbu aš. Ar ketinate pasilikti vakarienės?
- Puoselėju tokią viltį, - atsakė Trečiadienis.
- Tuomet verčiau duokite man pinigų, kad nupirkčiau produktų visiems. Aš išdidi, o ne kvaila. Tos kitos - didesnės išdiduolės už mane, o jisai - išdidžiausias iš visų. Tad duokite pinigus man, o jiems nieko nesakykite.
Trečiadienis atsegė piniginę ir ištraukė dvidešimtinę. Žara Vakarė išplėšė banknotą jam iš rankų ir sustingo laukdama. Trečiadienis ištraukė
dar vieną.
- Gerai, - linktelėjo senutė. - Pavaišinsiu jus karališkai. O dabar kopkite į patį viršų. Ryto Žara jau pabudusi, o trečioji mūsų sesuo dar miega,
tad pernelyg netriukšmaukite.
Šešėlis su Trečiadieniu užkopė tamsiais laiptais. Dviem laiptatakiais
aukščiau aikštelę užgriozdino juodi polietileniniai šiukšlių maišai, čia
trenkė supuvusiomis daržovėmis.
- Jie čigonai? - pasiteiravo Šešėlis.
- Žara ir jos seserys? Toli gražu. Jie ne romai, veikiau rusai. Manyčiau,
slavai.
- Betgi jinai būrėja.
- Daugybė žmonių užsiima būrimu. Aš ir pats mėgstu pažaisti. - Kai
jiedu pasiekė paskutinį aukštą, Trečiadienis jau pūkštė ir švokštė. - Visiškai praradau formą, - pasiskundė jisai.
Laiptai baigėsi prie vienišų raudonai dažytų durų, kuriose žvilgėjo
akutė.
Trečiadienis pabeldė. Jokio atsako. Jis pabeldė vėl, šįsyk garsiau.
- Taip! Taip! Girdžiu! Girdžiu!
Pasigirdo rakinamų spynų, atstumiamų skląsčių bilsmas, grandinėlės
žvangesys. Raudonosios durys prasivėrė.
- Kas ten? - paklausė prarūkytas seniokiškas balsas.
- Senas draugas, Černobogai. Su kolega.
Durys atsivėrė per visą grandinėlės ilgį. Prieblandoje Šešėlis įžiūrėjo
viduje pilkuojantį veidą.
- Ko tau reikia, Votanai?
- Pradžiai - garbės pasidžiaugti tavo bendrija. Ir dar norėčiau pasidalinti žiniomis. Kaip ten sakoma... Mano naujienos tau gali būti naudingos.
Durys atsilapojo. Kaip paaiškėjo, prarūkyto balso savininkas buvo neaukštas augalotas vyriškis plieno pilkumo plaukais ir ryškiais veido bruožais, apsisiautęs pilkšvai rudu gauruotu chalatu. Rankoje jis slėpė cigaretę
be filtro, kurią nuolatos trukteldavo, - nelyginant kalinys, pamanė Šešėlis,
arba kareivis. Trečiadieniui šeimininkas ištiesė kairę ranką.
- Sveikas atvykęs, Votanai.
v

- Dabar mane vadina Trečiadieniu, - atsakė tas, spausdamas seniokui
ranką.
- Tik pamanyk! - Senis šykščiai šyptelėjo, žybtelėdamas geltonais dantimis. - O kas čia?
"V

- Čia mano kolega. Šešėli, susipažink su misteriu Cernobogu.
- Kaip gyvuojate, misteri Černobogai?
- Pasenau. Skauda kepenis, laužo nugarą, rytais atsikosėju plaučiais.
- Kodėl stovit tarpduryje? - paklausė moteriškas balsas. Šešėlis dirstelėjo Černobogui per petį ir pamatė už jo stovinčią senutę. Regis, ji buvo
dar menkesnė ir geibesnė už seserį, tačiau ilgi auksiniai plaukai nėmaž nepražilę. - Aš - Ryto Žara, - pratarė ji. - Nestovėkite koridoriuje. Jūs turite
užeiti, prisėsti. Aš atnešiu kavos.
Jie įėjo į butą, kuriame dvelkė pervirtais kopūstais, kačių šlapimu ir
importinėmis cigaretėmis be filtro. Svečius nusivedė mažutėlaičiu koridoriumi pro kelerias uždaras duris, kol galop visi atsidūrė svetainėje. Čia atvykėliai susėdo ant didžiulės senoviškos sofos, kimštos arklio ašutais, savo bruzdesiu sutrikdydami persenusio pilko katino snaudulį. Katinas pasirąžė, atsistojo ir manieringai nutipeno į tolimąjį sofos galą, kur vėl atsigulė ir nerimastingai įsistebeilijo į atėjūnas, bet paskui visgi užsimerkė ir
užsnūdo. Černobogas įsitaisė krėsle priešais.
Ryto Žara atnešė tuščią peleninę ir padėjo ją šalia Černobogo.
- Kokią kavą jūs geriate? - paklausė ji svečių. - Mes patys ją geriam
juodą it naktis ir saldžią it nuodėmė.
- Dėkui, mem, aš išgersiu tokios pat, - atsakė Šešėlis.
Ryto Žara pasišalino. Černobogas pažvelgė jai įkandin.
- Gera moteris. Ne tokia, kaip jos seserys. Viena tikra harpija, o antroji
nieko daugiau neveikia, tik miega. - Jis užsikėlė šlepetėmis apautas kojas
ant ilgo žemo žurnalinio stalelio, kurio viduryje buvo įtaisyta šachmatų
lenta, o paviršius išmargintas juodomis nudegimų dėmėmis ir puodelių
paliktais ratilais.
- Jūsų žmona? - mandagiai pasidomėjo Šešėlis.
- Niekam ji ne žmona. - Senis patylėjo, spoksodamas į sugrubusias
rankas. - Ne. Visi mes giminės. Senų senovėje atvykome čionai drauge.
Chalato kišenėje Černobogas sužvejojo pakelį cigarečių be filtro. Trečiadienis išsitraukė ilgą auksinį žiebtuvėlį ir pasiūlė seniui ugnies.
- Iš pradžių mes atkeliavome į Niujorką, - tęsė Černobogas. - Visi mūsų tėvynainiai keliauja į Niujorką. Paskui persikėlėme čionai, į Čikagą.
Reikalai visai suprastėjo. Netgi namuose mane kone visiškai pamiršo. O
čia aš tik nemalonus prisiminimas. Ar žinai, ką veikiau, atvažiavęs į Čikagą?
- Ne, - atsakė Šešėlis.
- Susiradau darbą skerdykloje. Skerdimo salėje. Kai į ją įeina jaunas
buliukas, aš - smogikas. Žinai, kodėl mus praminė smogikais? Nes mes imdavom kūjus ir vienu smūgiu partrenkdavom karvę. BUM\ Tam reikalinga

stipri ranka. Taip? O paskui mėsininkas kabina skerdeną ant kablio, pakelia ją ant grandinių ir tik tada perrėžia gerklę. Mes, smogikai, buvom patys stipriausi. - Černobogas atsiraitojo chalato rankovę ir įtempė raumenis, dar regimus po pasenusia oda. - Bet svarbu ne tik jėga. Tai tikras menas. Smūgis. Antraip tik apsvaigintum ar įsiutintum karvę. Paskui, šeštajame dešimtmetyje, mums išdavė varžtinius pistoletus. Priglaudi prie
kaktos, BUMl BUM! Manai, tuomet jau kiekvienas galėjo žudyti. Anaiptol.
- Jis pavaizdavo, kaip suvaro varžtą karvei į galvą. - Tam vis vien reikėjo
meistriškumo.
Jis nusišypsojo prisiminimams, pademonstruodamas geležinį dantį.
- Tik nesek jiems pasakaičių apie tai, kaip partrenkdavai karves. - Ryto
Žara atnešė raudoną medinį padėklą su mažais ryškiu emaliu padengtais
kavos pudeliais. Padėjo kiekvienam po puodelį ir prisėdo šalia Černobogo. - Žara Vakarė išėjo apsipirkti, - pratarė jinai. - Netrukus sugrįš.
- Sutikome ją apačioje, - atsiliepė Šešėlis. - Ji minėjo gebanti spėti ateitį.
- Taip, - linktelėjo sesuo. - Prietema - melo metas. Aš nemoku sukurpti
įtikinamo melo, todėl esu prasta būrėja. O mūsų sesuo, Vidunakčio Žara,
visiškai nesugeba meluoti.
Kava pasirodė besanti dar stipresnė ir saldesnė, nei tikėjosi Šešėlis.
Jis atsiprašė ir nuėjo į tualetą - spintos dydžio kambarėlį, apkabinėtą
įrėmintomis ir rudomis dėmėmis išmargintomis fotografijomis, iš kurių į
atėjūną žvelgė manieringose Viktorijos epochos pozose sustingę vyrai bei
moterys. Buvo viso labo po pusiaudienio, bet dienos šviesa jau pradėjo
blėsti. Iš svetainės sklido pakelti balsai. Šešėlis išsimuilavo rankas šlykščiai smirdančia rausvo muilo liekana ir lediniu vandeniu nusiplovė putas.
Kai sugrįžo, Černobogas stovėjo koridoriuje.
- Tu atneši vien nelaimes! - šaukė jis. - Nieko, išskyrus nelaimes! Aš
nesiklausysiu! Tučtuojau nešdinkis iš mano namų!
Trečiadienis tebesėdėjo ant sofos, gurkšnodamas savo kavą ir glostydamas pilką katiną. Ryto Žara stovėjo ant nutrinto kilimo prie stalo, nervingai vyniodama ant rankos ilgų geltonų plaukų sruogas.
- Kas per problema? - paklausė Šešėlis.
- Jis ir yra problema! - išrėkė Černobogas. - Jis vienasl Pasakyk jam, kad
niekas pasaulyje neprivers manęs jam padėti! Noriu, kad jis išeitų! Noriu,
kad jis iš čia išsinešdintų! Nešdinkitės abu!
- Maldauju, - prabilo Ryto Žara, - maldauju, tyliau, tu pažadinsi Vidunakčio Žarą.
- Tu su juo išvien! Tu nori, kad aš įsivelčiau į jo beprotišką aferą! - nenurimo Černobogas.
Atrodė, kad senis tuoj pravirks. Pelenų stulpelis nuo jo cigaretės nukrito ant nutriušusio koridoriaus kilimo.
Trečiadienis atsistojo, priėjo prie Černobogo, padėjo ranką jam ant peties.
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- Paklausyk, - taikiai pratarė jis. - Visų pirma, tai ne beprotystė. Tai
vienintelė išeitis. Antra, ten bus visi. Juk tu nenori likti vienui vienas?
- Tu žinai, kas aš, - paprieštaravo Černobogas. - Žinai, ką padarė šios
rankos. Tau reikia mano brolio, ne manęs. O jo daugiau nebėra.
Koridoriuje prasivėrė durys, ir mieguistas moters balsas paklausė:
- Ar kas nutiko?
- Viskas gerai, sesut, - atsiliepė Ryto Žara. - Miegok. - Paskui atsigręžė į Černobogą: - Matai? Matai, ko pridirbai savo riksmu? Grįžk į svetainę ir sėskis. Sėskis!
Černobogas pažvelgė į ją, tarsi ketindamas protestuoti, bet paskui kažkaip suglebo. Ūmai jis vėl virto nusilpusiu seniu, ligotu bei vienišu.
Visi trys grįžo į skurdžią svetainę. Kambario sienos taip persismelkė
nikotinu, jog apmušalai parudavo ir šviesūs liko tik per pėdą nuo lubų taip nuo galybės maudynių gelsta senos vonios dugnas.
- Aš čionai atėjau ne dėl jo vieno, - kuo ramiausiai kreipėsi į Černobogą Trečiadienis. - Jei atėjau dėl tavo brolio, tai ir dėl tavęs taip pat. Šituo
jūs, dualinės būtybės, perspjovėt mus visus, sakysi ne?
Černobogas tylėjo.
- Beje, apie Belobogą. Ar iš jo nėra jokių žinių?
Černobogas papurtė galvą, paskui staiga dirstelėjo į Šešėlį.
- Ar turi brolį?
- Ne, - atsakė Šešėlis. - Šiaip ar taip, nieko apie tokį negirdėjau.
- O aš turiu brolį. Sako, jei suvestum mus draugėn, mudu it vienas
žmogus. Kai buvome jauni, jo plaukai buvo šviesūs, labai šviesūs, ir visi
sakė, kad jis patrauklus. O štai mano plaukai buvo tamsūs, labai tamsūs,
netgi tamsesni nei tavo, ir visi sakė, neva aš bjaurus. Bet laikas bėgo, ir dabar mano plaukai žili. Manau, jo irgi žili. Ir, žiūrėdamas į mus, jau nebeatskirsi, kuris buvo šviesus, o kuris tamsus.
- Judu buvote artimi?
- Artimi? - perklausė Černobogas. - Ne. Kaip tatai įmanoma? Mus domino visiškai skirtingi dalykai.
Koridoriuje pasigirdo atveriamų durų girgždesys, ir po minutėlės sivetainės tarpduryje pasirodė Žara Vakarė.
- Vakarienė po valandos, - pranešė jinai ir pasišalino.
- Ji įsivaizduoja mokanti gaminti, - atsiduso Černobogas. - Ji užaugo,
kai namuose viską nudirbdavo tarnai. Dabar tarnų nebėra. Nieko nebėra.
- Ne visiškai nieko, - įsiterpė Trečiadienis. - Niekada nebūna, kad nieko nebūtų.
- O tu... Tavęs aš nesiklausysiu. - Černobogas pasigręžė į Šešėlį: - Žaidi
šaškėmis?
- Taip, - atsakė tas.
- Gerai. Tuomet tu sužaisi su manimi šaškėmis. - Jis nukėlė nuo židinio lentynos medinę dėžę ir išpylė šaškes ant stalo. - Aš žaisiu juodosiomis.
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Trečiadienis trūktelėjo Šešėlį už rankovės.
- Tu visai neprivalai su juo žaisti.
- Jokių problemų. Aš pats noriu, - atsiliepė Šešėlis.
Trečiadienis gūžtelėjo pečiais ir iš nedidelės pageltusių žurnalų krūvos išsirinko seną "Reader's Digest" numerį.
Prarūkyti Černobogo pirštai išdėliojo šaškes į kvadratėlius, ir žaidimas
prasidėjo.
Vėliau Šešėlis dažnai prisimins tą žaidimą. Kartais regės jį sapne. Jo
plokščios, apvalios šaškės buvo seno, purvino medžio spalvos, tik vadinamos baltomis. O Černobogo - blausios, išblukusios juodosios. Pradėjo Šešėlis. Sapne jiedu žaisdami nesikalbėjo, tesigirdėjo bilsmas, kai šaškė atguldavo į kvadratą, ar šnaresys, kai ji šliauždavo iš savo kvadrato į gretimą.
Per pirmą ėjimų pustuzinį žaidėjai išstūmė savo šaškes į patį lentos
centrą, palikdami nejudintas paskutiniąsias gretas. Stojo pauzės, ilgos, nelyginant žaidžiant šachmatais, kai abu partneriai stebi ir mąsto.
Šešėlis lošė šaškėmis kalėjime: jos padėjo prastumti laiką. Jis žaidė ir
šachmatais, tačiau ne jo būdui buvo planuoti ėjimus toli į priekį. Šešėlis
mėgo rinktis ėjimą, labiausiai derantį esamai padėčiai. Lošiant šaškėmis,
su tokia strategija galima laimėti - kai kada.
Vėl bilsmas - tai Černobogas pakėlė savo juodą šaškę ir peršoko ja Šešėlio baltąją. Nuėmęs nuo lentos numuštąją, padėjo ją ant stalo greta lentos.
- Pirmasis kraujas. Tu pralošei, - pratarė Černobogas. - Partija baigta.
- Ne, - paprieštaravo Šešėlis, - iki pabaigos dar toli.
- O ką tokiu atveju pasakytum apie nedideles lažybas? Mažulytes lažybėles, kad žaisti būtų dar smagiau?
- Ne, - pratarė Trečiadienis, nepakeldamas akių nuo pastraipos "Humoras su munduru". - Jis šito nedarys.
- Aš ne su tavim lošiu, seni. Aš lošiu su juo. Na, tai kaip, nori statyt už
partiją, misteri Šešėli?
- Dėl ko judu susiginčijote? - paklausė Šešėlis.
Černobogas kilstelėjo gauruotą antakį.
- Tavo šeimininkas nori, kad aš važiuočiau su juo. Kad padėčiau jam
jo idiotiškame sumanyme. Taigi aš verčiau numirsiu.
- Nori lažintis? Gerai. Jeigu aš laimėsiu, tu važiuosi su mumis.
Senis sučiaupė lūpas.
- Galbūt, - mąsliai išspaudė jis. - Bet tik tuo atveju, jeigu tu sutiksi su
mano bauda už pralaimėjimą.
- Ir kas gi tai bus?
Černobogo veidas nėmaž nepakito.
- Jeigu aš laimėsiu, leisi man ištaškyti tau smegenis. Kūju. Iš pradžių
atsiklaupsi. Tada aš kirsiu tau tokį smūgį, kad daugiau jau nebeatsikelsi.
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Šešėlis įsižiūrėjo į Černobogo veidą, stengdamasis perprasti jo ketinimus. Senis nejuokavo, tuo Šešėlis buvo tikras. Atvirkščiai, jo veide ryškėjo
kažkoks geismas: gal skausmo, gal mirties, o gal atpildo.
Trečiadienis užvertė "Reader's digest".
- Juk tai kvaila. Nereikėjo man čionai važiuoti. Šešėli, mudu išeiname.
Jo staigių judesių sutrikdytas katinas atsistojo ir perlipo ant stalo su lošimo lenta. Akimirką jis atidžiai žvelgė į šaškes, paskui lengvai nušoko ant
žemės, iškėlė uodegą ir išdidžiai pasišalino.
- Ne, - paprieštaravo Šešėlis. Jis nebijojo mirti. Šiaip ar taip, jam nebeliko nieko, dėl ko vertėtų gyventi. - Viskas gerai. Aš priimu sąlygas. Jeigu tu laimėsi partiją, turėsi šansą ištaškyti man smegenis vienu kūjo smūgiu.
Jis perstumė savo šaškę į gretimą langelį lentos pakraštyje.
Daugiau niekas nebeištarė nė žodžio, bet Trečiadienis visgi padėjo
žurnalą į šalį. Jis stebėjo žaidimą stikline bei tikrąja akim, ir jo veide negalėjai įskaityti jokių emocijų.
Černobogas sudorojo dar vieną Šešėlio šaškę. Šešėlis numušė dvi. Iš
koridoriaus atvilnijo gaminamų nepažįstamų patiekalų kvapas. Ir nors tasai aromatas nebuvo labai malonus, Šešėlis ūmai pasijuto baisiai išalkęs.
Žaidėjai stumdė šaškes, baltas ir juodas, štai viena pasiekė priešininko pusę, pasuko atgal, paskui kita. Sunaikintas šaškių būrelis, antai išaugo dviaukštės "damos": lošimas paspartėjo, mat "damos", užuot lėtai slinkusios iš langelio į langelį, nevaržomai judėjo pirmyn ir atgal, tapdamos
dvigubai pavojingesnėmis. Jos pasiekė paskutinę, pačią tolimiausią, eilę ir
galėjo daryti, ką įsigeidusios. Černobogas turėjo tris "damas", Šešėlis - dvi.
Viena Černobogo "dama" ratu aplėkė lentą, naikindama likusias Šešėlio šaškes, o kitos neleido baltosioms nė krustelti.
O paskui jis įsitaisė ketvirtą "damą" ir, grįžęs prie dviejų baltųjų "damų", be menkiausios šypsenos sudorojo ir šias. Tuo viskas ir baigėsi.
- Na, ką, - prabilo Černobogas, - aš ištaškau tau smegenis. O tu savo
noru atsiklaupi ant kelių. Kaip gerai.
Senatvinėmis dėmėmis išmuštu delnu jis patapšnojo Šešėliui per ranką.
- Iki pietų dar turime gražaus laiko, - prabilo tas. - Nori sulošti dar vieną partiją? Tomis pačiomis sąlygomis?
Černobogas degtuku prisidegė naują cigaretę.
- Kaip tai "tomis pačiomis sąlygomis"? Ar manai, kad galiu nudobti
tave du kartus?
- Šiuo metu tu teturi vieną smūgį, ir nieko daugiau. Pats man sakei, jog
svarbu ne tik jėga, bet ir gebėjimas. O jei laimėsi dar sykį, galėsi smogti
man į galvą du kartus.
- Vienas smūgis, daugiau nė nereikia. Vienas smūgis. - Černobogas
niauriai įsistebeilijo į jį. - Tai menas. - Barstydamas cigaretės pelenus, jis
kairiąja ranka paplekšnojo per dešiniosios bicepsą.

- Tai buvo seniai. Jeigu praradai formą, tai, galimas dalykas, įtaisysi
man mėlynę, ne daugiau. Kiek metų praėjo nuo tų laikų, kai mosavai kūju skerdykloje? Trisdešimt? Keturiasdešimt?
Černobogas nutylėjo. Sučiauptos lūpos priminė visą veidą kertantį pilką randą. Senis pabarbeno pirštais per stalą, belsdamas jam vienam žinomą ritmą. Paskui vėl sudėliojo dvidešimt keturias šaškes į pradines pozicijas.
- Lošk, - tarstelėjo jis. - Tavosios vėl baltos, manosios juodos.
Šešėlis stumtelėjo pirmąją šaškę. Černobogas stumtelėjo savąją. Tuomet Šešėliui dingtelėjo mintis, kad šeimininkas ketina iš naujo sužaisti visą
partiją, tą pačią, kurią tik ką laimėjo, ir kad tai ir yra jo silpnoji vieta.
Šįsyk Šešėlis žaidė be jokios logikos. Stvėrėsi menkiausios galimybės,
stumdė figūras kaip pakliuvo, nėmaž nemąstydamas. Ir be atvangos šypsojosi, ir kaskart, kai Černobogas stumteldavo savo šaškę, jo šypsena darėsi vis platesnė.
Veikiai šeimininkas jau piktai taškė savo figūras, taip smarkiai trenkdamas jas į stalą, jog visos likusios juodosios pašokdavo iš užuojautos.
- Štai šitaip, - pareiškė Černobogas, triukšmingai sudorojęs paprastą
Šešėlio šaškę ir tėkštelėjęs į vietą savo juodąją. - Štai. Ką pasakysi dabar?
Šešėlis nepasakė nieko, tik nusišypsojo dar plačiau bei peršoko tik ką
padėtą senio šaškę ir dar vieną, ir dar, ir ketvirtą, išstumdamas iš lentos
vidurio visas juodąsias. Pasiėmęs iš krūvelės vieną nukirstą baltąją, karūnavo savo "damą".
Po to žaidimas virto lentos siaubimu: dar pustuzinis ėjimų - ir partija
baigta.
- Žaidžiam trečią, kad išsiaiškintume nugalėtoją? - paklausė Šešėlis.
Černobogas įsmeigė į jį akis, panašias į plieninius iečių antgalius, paskui ūmai nusikvatojo ir abiem rankom trinktelėjo Šešėliui per pečius.
- Tu man patinki! - pareiškė jis. - Vaikis su kiaušais.
Tuomet į svetainę dirstelėjo Ryto Žara ir pranešė, jog vakarienė paruošta ir metas susirinkti šaškes bei dengti stalą.
- Atskiro valgomojo mes neturime, - atsiprašė ji. - Valgome čia.
Ant stalo išrikiavo lėkštes. Visi gavo po tapytą medinį padėklą, kurį
derėjo pasidėti ant kelių, ir nublukusių įrankių komplektą.
- Maniau, kad būsime šešiese, - nusistebėjo Šešėlis.
- Vidunakčio Zara dar miega, - atsakė Zara Vakarė. - Jos vakarienę paliekame šaldytuve. Ji pavalgys, kai prabus.
Barščiuose buvo pernelyg daug acto, ir skoniu sriuba panėšėjo į marinuotus burokėlius. Virtos bulvės sukritusios.
Po barščių patiekė kietos it puspadis troškintos mėsos su žalių daržovių garnyru - tiesa, daržovės virė taip ilgai ir nuodugniai, kad net lakiausia vaizduotė nebeįstengtų pavadinti jų žaliomis - veikiau rudomis.
Dar atnešė kopūstų lapų, įdarytų mėsos faršu ir ryžiais, tačiau patys
lapai buvo tokie kieti, kad jų negalėjai perpjauti, neišbarstydamas ant kilimo visų ryžių bei faršo. Šešėlis pastumdė balandėlį po lėkštę.
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- Mes žaidėme šaškėmis, - pareiškė Černobogas, atkirsdamas sau dar
vieną gabalą troškintos mėsos. - Šitas jaunuolis ir aš. Jis laimėjo vieną partiją, aš laimėjau vieną partiją. Kadangi jis laimėjo, aš sutikau vykti su juo
bei Trečiadieniu ir padėti jiems jų beprotystėje. Kadangi aš laimėjau partiją, tai, kai viskas bus baigta, jaunuolis leisis nudobiamas kūjo smūgiu.
Abi Žaros rimtai linktelėjo.
- Kaip gaila, - kreipėsi į Šešėlį Žara Vakarė. - Burdama tau būčiau pasakiusi, jog nugyvensi ilgą bei laimingą gyvenimą ir susilauksi daugybės
vaikų.
- Štai kodėl tu tokia gera būrėja, - atsiliepė Ryto Žara. Ji atrodė mieguista, tarsi vėlyvai vakarienei būtų išeikvojusi visas savo jėgas. - Tu pasakoji patį geriausią melą.
Pietūs artėjo į pabaigą, o Šešėlis vis dar jautėsi alkanas. Kalėjimo maistas buvo gana šlykštus, bet vis vien geresnis už šį.
- Puikūs pietūs, - pagyrė Trečiadienis, su pasitenkinimu ištuštinęs savo lėkštę. - Dėkoju jums, mielosios damos. O dabar, kad ir kaip būtų gaila, atėjo metas paprašyti jūsų rekomenduoti kokį nors netoliese esantį padorų viešbutuką.
Zara Vakarė nutaisė įžeistą miną.
- Kam jums vykti į viešbutį? - paklausė ji. - Negi mes jums ne draugai?
- Aš nesiryžčiau suteikti jums tiek rūpesčių... - pradėjo Trečiadienis.
- Jokių rūpesčių, - nukirto Ryto Žara, žaisdama neįtikėtinai auksiniais
plaukais, ir nusižiovavo.
- Tamsta, - Zara Vakarė bedė pirštu į Trečiadienį, - galite pernakvoti
Belobogo kambaryje. Jis tuščias. O jums, jaunuoli, paklosiu ant sofos. Išmiegosite kur kas saldžiau nei pūkų pataluose. Prisiekiu.
- Jūs labai miela, - atsiliepė Trečiadienis. - Mes priimam jūsų pasiūlymą.
- Ir sumokėsite ne daugiau, nei sumokėtumėt už viešbutį, - pridėjo Žara Vakarė, pergalingai kilsteldama smakrą. - Šimtą dolerių.
- Trisdešimt, - tarė Trečiadienis.
- Penkiasdešimt.
- Trisdešimt penkis.
- Keturiasdešimt penkis.
- Keturiasdešimt.
- Gerai. Keturiasdešimt penkis dolerius.
Žara Vakarė persilenkė per stalą ir spustelėjo Trečiadieniui ranką. Paskui ėmėsi rinkti tuščias lėkštes ir dubenėlius. Ryto Žara plačiai nusižiovavo, kone išsinarindama žandikaulį, pareiškė einanti miegoti, kol neužsnūdo ant slenksčio, ir jpalinkėjo visiems labos nakties.
Šešėlis padėjo Žarai Vakarei nunešti lėkštes ir dubenėlius į virtuvę,
kur nemenkai nustebo, virš plautuvės išvydęs senutėlę indaplovę. Sukrovė į ją nešvarius indus, bet Žara Vakarė dirstelėjo jam per petį, apmaudžiai
aiktelėjo ir ištraukė medinius barščių dubenėlius.
v

- Šitie plaunami plautuvėje, - paaiškino ji.
- Atleiskite.
- Nieko tokio. O dabar paieškokime spintoj pyrago.
Pyragas - obuolinis - buvo pirktas parduotuvėje, pašildytas orkaitėje
ir labai, labai skanus. Jie keturiese sušveitė jį su ledais, o paskui Žara Vakarė išvarė visus iš svetainės ir paklojo Šešėliui iš pažiūros nuostabų patalą ant sofos.
- Tas, ką šiandien padarei, lošdamas šaškėmis, - pratarė Trečiadienis,
kol jiedu abu laukė koridoriuje.
- Taip?
- Buvo gerai. Tu pasielgei labai, labai kvailai. Bet gerai. Miegok ramiai.
Įsispraudęs į mažulytį vonios kambarėlį, Šešėlis išsivalė dantis ir nusiprausė šaltu vandeniu, paskui perėjo koridoriumi į svetainę, išjungė
šviesą ir užmigo anksčiau, nei galva pasiekė pagalvę.
Šešėlio sapne sprogimai griaudėjo vienas po kito: jis vairavo sunkvežimį per minų lauką, ir abipus jo sproginėjo prieštankinės minos. Priekinis stiklas sudužo, ir Šešėlis pajuto, kaip veidu sruvena šiltas kraujas.
Kažkas ant jo rėkė. Viena kulka pervėrė plautį, kita sutrupino stuburą, trečia įsmigo į petį. Šešėlis jautė kiekvieną iš jų. Bejėgiškai susmuko ant
vairo.
Po sprogimo stojo tyla.
"Ko gero, aš miegu, - pagalvojo Šešėlis, vienas tamsoje. - Arba tik ką numiriau" . Jis prisiminė, jog vaikystėje girdėjo ir patikėjo prietaru, kad, jei
miršti sapne, vadinas, greit numirsi ir iš tiesų. Tačiau miręs nesijautė. Dėl
viso pikto pamėgino atsimerkti.
Atgręžusi jam nugarą, mažoje svetainėje prie lango stovėjo moteris. Jo
širdis akimirkai susigniaužė, ir Šešėlis šūktelėjo:
- Lora?
Mėnesienos nutvieksta moteris atsigręžė.
- Atleiskite, - prabilo ji. - Nenorėjau jūsų žadinti. - Ji kalbėjo švelniai,
su Rytų Europos akcentu. - Tučtuojau išeisiu.
- Ne, viskas gerai, - atsiliepė Šešėlis. - Jūs manęs nepažadinote. Tiesiog
sapnavau keistą sapną.
- Taip, - sutiko jinai. - Jūs šūkavot ir dejavot. Jau norėjau jus pažadinti, bet paskui pamaniau: ne, miegantįjį reikia palikti sapnams.
Menkoje mėnulio šviesoje jos plaukai atrodė blyškūs ir bespalviai. Moteris vilkėjo plonyčius baltus naktinius marškinius, pakaklėje apsiūtus nėriniais ir apatiniu kraštu šluojančius grindis. Visiškai išsibudinęs Šešėlis
atsisėdo.
- Jūs Žara Vidu... - Jis nutilo. - Toji sesuo, kuri miegojo.
- Taip, aš Vidunakčio Žara. O jūs vardu Šešėlis, tiesa? Kai pabudau,
man apie jus papasakojo Žara Vakarė.
- Taip. O į ką gi jūs ten žiūrite?

Moteris įdėmiai pažvelgė į jį ir mostu pakvietė prieiti. Kol jisai movėsi
džinsus, Vidunakčio Žara stovėjo nusigręžusi. Šešėlis pasuko jos link nors svetainė buvo visai mažutė, jam pasirodė, jog eiti teko labai ilgai.
Šešėlis niekaip nepajėgė nuspręsti, kiek gi jai metų. Moters oda buvo
lygutėlė, be menkiausios raukšlelės, akys tamsios, blakstienos tankios, o
ilgi juosmenį siekiantys plaukai - visiškai balti. Mėnulio šviesa skandino
spalvas, paversdama jas pačių spalvų šmėklomis. Vidunakčio Žara buvo
aukštesnė už savo seseris.
Ji mostelėjo į nakties dangų.
- Aš žiūrėjau štai ten. - Ji bedė pirštu į didįjį samtį. - Ar matote?
- Didieji Grįžulo Ratai, - atsiliepė Šešėlis. - Didžiosios Lokės žvaigždynas.
- Galima pavadinti ir taip, - sutiko ji. - Bet ten, iš kur esu kilusi, žmonės regi ką kita. Ketinu kopti į viršų, pasėdėti ant stogo. Ar norite eiti
drauge?
Ji kilstelėjo lango rėmą ir basa išlipo ant priešgaisrinių kopėčių. Pro
langą siūbtelėjo ledinio vėjo gūsis. Kažin kas tame lange pažadino Šešėlio nerimą, tačiau jis nepajėgė suprasti, kas būtent. Mažumėlę pamąstęs,
apsivilko megztinį, užsitempė kojines, apsiavė batus ir nusekė paskui Vidunakčio Žarą ant surūdijusių metalinių kopėčių. Ji laukė. Moters alsavimas debesėliu sūkuriavo šaltame ore. Šešėlis pažvelgė, kaip basos jos kojos lengvai kopia lediniais plieno virbais, ir įkandin Žaros užsiropštė ant
stogo.
Vėl atskriejo stingdantis vėjas, priplakdamas naktinius marškinius
priejos kūno, ir sumišęs Šešėlis pastebėjo, kad po marškiniais Vidunakčio Žara nuogutėlė.
- Jums nešalta? - paklausė jis, kai juodu abu užlipo į patį viršų, tačiau
vėjas nunešė žodžius į šalį.
- Atleiskite, ką jūs sakėte?
- Paklausiau, ar šaltis jūsų nejaudina?
Moteris kilstelėjo pirštą, tarsi sakydama: "Palaukite", - ir lengvai žengė per bordiūrą ant paties stogo. Šešėlis anaiptol ne taip gracingai užsiropštė jai pavymui ir plokščiu stogu nužingsniavo link tamsios vandens
bokšto dėmės. Ten jų laukė medinis suolelis, Žara prisėdo ant jo, Šešėlis
įsitaisė greta. Vandens bokštas užstojo juos nuo vėjo, ir Šešėlis jautėsi labai dėkingas.
- Ne, - atsakė Vidunakčio Žara, - šaltis man netrukdo. Tai mano metas. Man smagu nakčia, kaip žuviai smagu gelmėse.
- Ko gero, jūs mylite naktį, - pratarė Šešėlis ir tučtuojau pasigailėjo neradęs jokių protingesnių, giliamintiškesnių žodžių.
- Mano seserų savas metas. Ryto Žara gyvena aušra. Senojoje šalyje ji
prabusdavo, kad atvertų vartus ir išleistų mūsų tėvą su jo - mmm, pamiršau, kaip tai vadinasi... Mašina be ratų?
- Vežimas?

- Su jo vežimu. Mūsų tėvas išvažiuodavo. O Žara Vakarė atverdavo
jam vartus saulei leidžiantis, kuomet jis sugrįždavo pas mus.
- O jūs?
Moteris patylėjo. Jos lūpos buvo putnios, tačiau labai blyškios.
- Aš niekada nemačiau mūsų tėvo. Aš miegojau.
- Jūs sirgote?
Ji neatsakė. Vos pastebimai gūžtelėjo pečiais - jei gūžtelėjo apskritai.
- Jūs norėjote sužinoti, į ką aš žiūriu?
- Į didįjį samtį.
Vidunakčio Žara kilstelėjo ranką, rodydama į žvaigždyną, ir vėjas vėl
priplakė audinį prie jos kūno. Akimirkai baltas rūbas išryškino tamsius
spenelius. Šešėlis susigūžė.
- Jį vadina Odino Vežimu. Ir Didžiaisiais Grįžulo Ratais. Ir Didžiąja
Loke. Tenai, iš kur mes atvykome, tikėjo, kad kažin kas, ne dievas, bet panašus į dievą, kažin kas baisus ir galingas prikaustytas tarp šitų žvaigždžių. Ir jeigu jis ištrūks į laisvę, viskam ateis galas. Ir yra trys seserys, kurios privalo stebėti dangų ištisą dieną ir ištisą naktį - amžinai. Ir jei būtybė tarp žvaigždžių ištrūks, pasauliui bus galas - frrrr, ir viskas.
- Ir žmonės tuo tikėjo.
- Taip. Senų senovėje.
- Tad jūs bandėte tarp žvaigždžių įžiūrėti pabaisą?
- Taip. Kažką panašaus.
Šešėlis nusišypsojo. Jei ne šaltis, pamanė jis, galėtų atrodyti, jog miegu. Visa, kas dėjosi, atrodė tik sapnas.
- Ar galima paklausti, kiek jums metų? Man atrodo, kad jūs kur kas
jaunesnė už savo seseris.
Vidunakčio Žara linktelėjo:
- Aš pati jauniausia. Ryto Žara gimė ryte, Žara Vakarė - vakare, o aš
gimiau vidunaktį. Aš - naktinė sesuo: Vidunakčio Žara. Jūs vedęs?
- Mano žmona mirė. Prieš savaitę žuvo autokatastrofoje. Vakar ją palaidojau.
- Labai užjaučiu.
- Praėjusią naktį ji buvo pas mane atėjusi. - Tamsoje, kurią tesklaidė
mėnesiena, tą pasakyti buvo visai nesunku; anaiptol nebe taip neįtikėtina,
kaip dienos šviesoje.
- Ar paklausėte, ko ji nori?
-Ne.
- Veikiausiai derėjo paklausti. Protingi žmonės visuomet šito paklausia, kai juos aplanko mirusieji. Retsykiais tie netgi atsako. Žara Vakarė pasakojo, kad jūs lošėte šaškėmis su Černobogu.
- Taip. Jis laimėjo teisę ištaškyti man smegenis.
- Žiloje senovėje žmones vesdavo į kalno viršūnę. Ar ant kalvos. Į
aukštas vietas. Akmens nuolauža jiems sutrupindavo pakaušius. Černobogo garbei.

Šešėlis apsidairė. Ne, ant stogo juodu buvo vieni.
- Jo čia nėra, kvailiuk, - nusijuokė Vidunakčio Žara. - Be to, tu juk taip
pat laimėjai partiją. Jis neturi teisės smogti anksčiau, nei viskas bus baigta. Jis pats taip pasakė. Ir, be abejo, tu sužinosi iš anksto. Kaip karvės, kurias jis dobdavo. Jos visuomet žinodavo iš anksto. Antraip kokia būtų
prasmė?
- Man rodos, - atsakė jai Šešėlis, - kad atsidūriau pasaulyje, gyvenančiame pagal savos logikos dėsnius. Pagal savas taisykles. Tarsi miegotum
ir žinotum, jog yra taisyklių, kurių nevalia pažeisti. Net jei nenutuoki, ką
jos reiškia. Aš stengiuosi prie jų prisitaikyti, suprantate?
- Suprantu, - linktelėjo moteris, sugniauždama jo ranką savo lediniu
delnu. - Kartą tau davė gynėją. Tau davė pačią saulę. Bet tu ją jau praradai. Atidavei ją. Viskas, ką galiu, - duoti tau kur kas silpnesnį gynėją. Dukterį, o ne tėvą. Bet ji vis vien padės. Taip?
Šaltame vėjyje aplinkui moters veidą draikėsi šviesūs plaukai.
- Man reiks su jumis susigrumti? Ar sulošti šaškėmis? - paklausė Šešėlis.
- Jums net nereikės manęs pabučiuoti, - nusišypsojo ji. - Tiesiog paimkite iš manęs mėnulį.
-Ką?
- Paimkite mėnulį.
- Nesuprantu.
- Pažvelkite, - tarė Vidunakčio Žara.
Ji ištiesė kairiąją ranką ir pakėlė ją viršum mėnulio taip, tarsi suimtų
šviesulį nykščiu bei smiliumi. Tada vienu judesiu ėmė ir atplėšė. Akimirkai Šešėliui pasidingojo, tarsi ji iš tiesų nukėlė mėnulį nuo dangaus. Bet
mėnuo spindėjo kur spindėjęs, o Vidunakčio Žara atgniaužė delną, kad
parodytų sidabrinį dolerį su Laisvės statulos galva.
- Puikiai padirbėta, - pagyrė Šešėlis. - Aš nė nemačiau, kaip jūs paslėpėte monetą delne. Nė nenutuokiu, kaip jums pavyko.
- Aš nieko delne neslėpiau, - atsiliepė Žara. - Paėmiau jį. O dabar atiduodu jums, kad saugotų jus ir gintų. Štai. Niekam šios monetos neatiduokite.
Moteris įspraudė pinigą į dešinį Šešėlio delną ir sugniaužė jo pirštus.
Moneta stingdė ranką. Vidunakčio Žara palinko į priekį, šaltų pirštų galiukais užmerkė jam akis ir švelniai pabučiavo į abu vokus.
v

Šešėlis pabudo ant sofos. Gulėjo apsirengęs. Pro langą įsismelkęs siauras saulės šviesos spindulys nutvieskė žurnalinį staliuką, pašokdino dulkeles.
Jis nubloškė antklodę ir priėjo prie lango. Dienos šviesoje kambarys atrodė kur kas mažesnis.
Dirstelėjo pro langą į namo sieną bei apačioje dryksančią gatvę ir ūmai

sumojo, kas gi jį suneramino praėjusią naktį. Už lango nebuvo priešgaisrinių kopėčių: jokio balkono, jokių surūdijusių plieninių virbų.
Ir visgi, kad ir kaip ten būtų, jo delną vėsino tvirtai sugniaužtas, spindintis ir ryškus, nelyginant tą dieną, kai buvo nukaldintas, sidabrinis 1922
metų doleris su Laisvės statulos galva.
- A, pabudai, - pratarė Trečiadienis, dirstelėjęs pro praviras duris. - Tai
gerai. Nori kavos? Mes vykstame plėšti banko.
ATVYKIMAS Į AMERIKĄ
1721 metai
Kalbant apie Amerikos istoriją (rašė misteris Ibis savo oda įrištame dienoraštyje), dera paminėti vieną svarbų faktą, o būtent: visa ta istorija išgalvota - tiesiog neįmantri ir smagi pasakaitė vaikams arba tiems, kuriems
lengva įgrįsti. Didžiąja dalimi ji neištyrinėta, neįsisąmoninta, tatai fakto
koncepcija, o ne pats faktas. Tokios pakylėtos išmonės pavyzdžiu (tęsė jis,
akimirką padelsęs, kad pamirkytų rašalinėje plunksną ir sutelktų mintis) gali būti
mitas, jog Ameriką neva įkūrė persikėlėliai, kurie, nebodami persekiojimo,
ieškojo galimybės laisvai išpažinti savo tikėjimą, kurie atplaukė į abi Amerikas, išplito, prisigimdė vaikų ir užpildė tuščias žemes.
Iš tiesų Amerikos kolonijos buvo tiek tremties vieta, tiek ir užuoglauda ar užmaršties buveinė. Tomis dienomis, kai triskart karūnuotose Londone Taiberno* kartuvėse jus galėjo pakarti už dvylikos skatikų vagystę,
kolonijos tapo pasigailėjimo, antrojo šanso simboliu. Tačiau ištrėmimo aplinkybės buvo tokios, jog kai kurie mieliau liuokteldavo nuo belapio medžio ir šokdavo ore, kolei baigdavosi šokis. Taip ir vadinosi: ištrėmimas
penketui metų, tai yra iki gyvos galvos. Taip skambėjo nuosprendis.
Jus parduodavo kapitonui, ir jo laive, triume, prigrūstame taip, tarsi
tatai būtų vergų pirklių laivas, jūs plaukdavot į kolonijas arba į Vest Indiją.
Vėliau laivo kapitonas parduodavo jus kaip baudžiauninką tam, kuris
sunkte sunks iš jūsų sumokėtą sumą, kol baigsis baudžiavos terminas.
Šiaip ar taip, jūs bent jau nelaukdavot kartuvių Anglijos kalėjime (nes
anuomet tatai buvo vienintelė vieta, kur stumdavot dienas laukdami, kol
jus paleis, ištrems ar pakars - tais laikais nebuvo numatyta bausmę atlikti kalėjime), ir jums suteikdavo progą tiesti sau kelią naujame pasaulyje.
Be to, galėjote papirkti jūrų kapitoną, kad tasai sugrąžintų jus į Angliją
anksčiau, nei baigsis tremties terminas. Kai kas taip ir darydavo. Bet jei
valdžia nutverdavo tremtinį - jei senas priešas ar senas draugas, geidaujantis suvesti senas sąskaitas, tokį pamatydavo ir pranešdavo - jį pakardavo akimoju.
Tatai verčia prisiminti (misteris Ibis pripildė rašalinę iš spintoje saugomo
butelio, vėl pamirkė plunksną ir po šios pauzelės tęsė toliau) Esės Tregaun gy*Taibernas - viešos bausmės vieta Londone, naudota iki 1783 metų.

venimą. Ji gimė visų vėjų pučiamame kaimelyje Kornvolio plokščiakalnyje, pietvakariniame Anglijos kampelyje, kur jos šeima gyveno nuo neatmenamų laikų. Esės tėvas buvo žvejas, ir, jei tikėtume gandais, vienas iš tų,
kurie kėslavo prieš jūrų laivus - iškabindavo žibintą virš pavojingų kranto
ruožų siaučiančio štormo metu ir tokiu būdu viliodavo laivus ant akmenų, ir viskas - dėl laivuose esančių prekių. Esės motina tarnavo virėja vietinio skvairo namuose, o kai Esei sukako dvylika, mergaitė taip pat stojo
ten tarnauti, tik į virtuvę. Ji buvo liesutė, su plačiai atmerktomis rudomis
akimis ir tamsiai rudais, kone juodais plaukais; uolia darbininke Esė netapo niekada, bet nuolat išsmukdavo klausytis istorijų bei pasakų, jei tik
kas būdavo pasirengęs jas pasakoti: istorijų apie piksius ir medžių dvasias,
apie juodus pelkių šunis ir apie žuviauodeges merginas iš šiaurės. Ir nors
skvairas juokėsi iš tokių niekų, tarnaitės vakarais už virtuvės durų visuomet pastatydavo fajansinį dubenėlį su pačia riebiausia grietinėle.
Praėjo keleri metai, ir Esė liovėsi buvusi maža liesute mergaite: ji parausvėjo ir suapvalėjo, jos rudos akys juokėsi, o kaštoniniai plaukai draikėsi ir garbanojosi. Esės akys sužibdavo, išvydusios Bartolomju, aštuoniolikmetį skvairo sūnų, tik ką grįžusį iš Ragbio*. Ir kartą naktį ji nuėjo prie
akmens, gulinčio miško pakraštyje, ir padėjo ant jo duonos riekę, kurią
valgė, bet paliko nesuvalgęs Bartolomju, suvyniotą į tik ką nurėžtą savųjų plaukų sruogą. Ir kitą dieną Bartolomju atėjo su ja pasikalbėti, kai Esė
valė židinį jo kambaryje, ir dabar jau vaikino akys žvelgė į merginą pritariamai, grėsmingai mėlynos akys, tarytum vasaros dangus prieš artėjančią audrą.
Jo tokios pavojingos akys, vėliau virtuvėje pasakė Esė Tregaun.
Ir veikiai Bartolomju išvyko į Oksfordą, o kai Esės padėtis tapo visiems aiški, ją išvarė. Bet kūdikis gimė negyvas, ir dėl Esės motinos, kuri
buvo nepamainoma virėja, skvairo žmona perkalbėjo vyrą, ir tas priėmė
buvusią kambarinę į ankstesnę vietą virtuvėje.
Tačiau Esės meilė Bartolomju virto neapykanta jo šeimai, ir nepraėjo
nė metai, kai jinai pasirinko kavalieriumi vyriškį iš gretimo kaimo, vadinamą Džosaja Horneriu ir lydimą prastos šlovės. Kartą naktį, kai visi miegojo, Esė atsikėlė ir, atstūmusi užpakalinių durų skląstį, įsileido savo meilužį. Šeimynai miegant, juodu abu apšvarino namus.
Įtarimas krito būtent ant namiškių, kadangi buvo akivaizdu, jog kažkas atvėrė duris iš vidaus (skvairo žmona puikiai prisiminė pati užstūmusi
skląstį) ir kažkas turėjo žinoti, kur šeimininkas laiko sidabrinį dubenį, kuriame stalo stalčiuje saugo monetas bei skolos raštelius. Ir visgi Esės, kuri ryžtingai viską neigė, niekas niekuo negalėjo apkaltinti, kol kartą bakalėjininko parduotuvėje Eksteryje įkliuvo masteris Džosaja Horneris, mėginęs atsiskaityti skvairo vekseliu. Skvairas pripažino vekselį savu, ir Horneris su Ese atsidūrė kaltinamųjų suole.
*Ragbis - viena iš devynių seniausių prestižinių privačių vidurinių mokyklų berniukams,
esanti Ragbio mieste, Vorkšyro grafystėje, įkurta 1567 metais.

Hornerį vietos teismas nuteisė myriop, ir, kaip atsainiai bei žiauriai
byloja tuometis slengas, jisai užsilenkė, tačiau teisėjas pasigailėjo Esės - nežinia, ar dėl jos amžiaus, ar dėl kaštoninių plaukų, - ir skyrė jai septynerius metus tremties. Moterį turėjo išgabenti laivas, pavadintas "Neptūnu",
kuriam vadovavo toksai kapitonas Klarkas. Taigi Esė iškeliavo į Karoliną;
pakeliui jaunoji moteris mitriai susuko minėtam kapitonui galvą ir įtikino pastarąjį parsigabenti tremtinę atgalios į Angliją kaip savo žmoną ir
netgi įtaisyti motinos namuose Londone, kur Esės niekas nepažinojo. Kelionė atgal, kai gyvasis krovinys buvo iškeistas į medvilnę bei tabaką, buvo taiki ir laiminga tiek kapitonui, tiek ir jaunai jo žmonai - jiedu abu, tarsi
besiporuojantys drugeliai, nuolatos glėbesčiavosi ir negailėjo vienas kitam
mažų dovanėlių bei švelnybių.
Grįžęs į Londoną, kapitonas Klarkas apgyvendino Esę savo motinos
namuose - toji su atvykėle elgėsi pagarbiai ir maloniai, kaip su jauna sūnaus žmona. Po aštuonių savaičių "Neptūnas" vėl išplaukė į jūrą, ir gražutė jauna žmona kaštoniniais plaukais atsisveikindama pamosavo vyrui
nuo prieplaukos. Pargrįžusi į anytos namus, Esė pasisavino šilko atraižą,
kelias auksines monetas bei sidabrinį puodelį, kuriame senutė laikydavo
sagas, ir dingo Londono lūšnynuose.
Per kitus dvejus metus Esė tapo puikia vagile, kurios platūs sijonai galėjo nuslėpti daugybę nuodėmių - dažniausiai vogtų šilko bei nėrinių atraižų. Ji gyveno pilnakraujį gyvenimą. Už išsivadavimą iš nelaimių Esė
jautėsi dėkinga toms būtybėms, apie kurias jai pasakojo vaikystėje, piksiams (kurių įtakos sferai, ji nėmaž neabejojo, priklausė ir Londonas), ir,
nepaisydama draugužių pašaipų, kas vakarą padėdavo už lango medinį
dubenėlį su pienu. Tačiau ji išties juokdavosi paskutinė, kai merginos susirgdavo sifiliu ar triperiu, o ji pati likdavo puikiausios sveikatos.
Kai iki dvidešimtojo Esės gimtadienio beliko vieneri metai, likimas
kirto jai niekšingą smūgį: sėdėdama "Sukryžiuotų šakučių" smuklėje išsyk
už Flitstryto, Beljarde, ji pastebėjo jauną vyriškį, iš pažiūros tik ką iš universiteto, kuris įėjo į salę ir įsitaisė arčiau židinio. "Aha! Riebus balandėlis. Stačiai prašosi apipešiojamas", - pamanė sau Esė ir, prisėdusi arčiau,
ėmėsi dėstyti, koks jis girdi žymus kavalierius bei dabita, ir glostyti rankele jam kelį, o antrąja - kur kas atsargiau - čiuopti kišeninį laikrodėlį. Bet
tuomet vaikinas pažvelgė jai į veidą, ir Esės širdis liuoktelėjo bei nusirito
į kulnus, mat į jos akis įsisiurbė pavojingai mėlynos, tarsi vasaros dangus
prieš artėjančią audrą, akys, ir masteris Bartolomju ištarė jos vardą.
Ją nugabeno į Niugeitą ir apkaltino savavališku grįžimu iš tremties.
Niekas nenustebo, kai jau po nuosprendžio Esė prašė pasigailėti, tikindama esanti nėščia. Beje, miesto matronos, pakviestos įvertinti tokius tvirtinimus (kurie paprastai būdavo ganėtinai įtartini bei abejotini), ne be nuostabos pripažino, kad Esė iš tiesų laukiasi, nors nuteistoji ir atsisakė išduoti savo būsimo kūdikio tėvo vardą.
Mirties nuosprendį jai vėl pakeitė tremtimi, šįsyk iki gyvos galvos.

Dabar Esės laukė kelionė "Jūrų Mergele". Laivo triume glaudėsi du
šimtai tremtinių, sukimštų nelyginant turgun vežamos kiaulės. Siautėjo dizenterija ir karštligė: nebuvo kur atsisėsti, jau nekalbant apie galimybę prigulti; užpakalinėje laivo dalyje gimdydama mirė moteris, ir kadangi žmonės buvo sugrūsti pernelyg ankštai, kad įstengtų perduoti jos kūną prie
trapo, vargšelę ir jos kūdikį išstūmė per mažą borto angą stačiai į neramią
pilką jūrą. Esė buvo aštuntam mėnesy ir tik per stebuklą įstengė išsaugoti kūdikį, tačiau visgi išsaugojo.
Visą likusį gyvenimą ją persekios košmarai apie savaites, praleistas tame laive, ji prabus šaukdama, gerklėje jausdama triumo prieskonį bei dvoką.
"Jurų Mergelė" išmetė inkarą Norfolke, Virdžinijos valstijoje, ir Esės
įkeitimo lakštą nupirko smulkus plantatorius, tabako fermos savininkas,
vardu Džonas Ričardsonas, mat prieš kelias savaites mirė jo žmona, suteikusi gyvybę dukrelei ir neištvėrusi pogimdyminės karštinės. Ričardsonui
reikėjo žindyvės ir tarnaitės, pajėgsiančios apdirbti jo sklypą.
Savo mažylį Esė pavadino Entoniu - jo tėvo, velionio jos vyro garbei
(šitaip sakė pati Esė, nes niekas negalėjo paprieštarauti, o gal kada nors ji
išties pažinojo kokį nors Entonį). Kūdikis čiulpė jos krūtį kartu su Filida
Ričardson, bet šeimininko dukra visuomet gaudavo krūtį pirmoji, todėl
užaugo sveika, aukšta ir stipri, tuo tarpu Esės sūnus, maitindamasis likučiais, augo geibus ir rachitiškas.
Drauge su pienu vaikai siurbė Esės pasakas: apie bildukus ir mėlynąsias kepures, kurios gyvena šachtose, apie Buką, labiausiai išdykusią miško dvasią, kur kas pavojingesnę už raudonplaukius riestanosius piksius,
kuriems uoste visuomet palikdavo pirmąją laimikio žuvį, o lauke darbymety - šviežio pyrago, kad derlius būtų gausus. Esė porino vaikams apie
obels žmones - senas obelis, kurios panorėjusios gali kalbėti ir kurias galima numaldyti pirmuoju sidru - sidrą reikia išlieti ant obels šaknų per
saulėgrąžą, tuomet kitais metais ji gausiai užderės. Melodingai kornvoliškai grebluodama ir tempdama žodžius, Esė pasakojo, kokių medžių dera
saugotis, ir dainavo vaikišką dainelę:
. Iš Gluosnio - šeimyna namuos,
Iš Ąžuolo - bėdos, o-joj,
Bet Ievos žmogus atlinguos
Jei per slenkstį tu žengsi tamsoj.
Esė pasakojo, o vaikai tikėjo, nes tikėjo ir ji pati.
Ferma klestėjo, ir Esė Tregaun kas vakarą pro užpakalines duris išnešdavo laukan fajansinį dubenėlį su pienu. Ir po aštuoneto mėnesių Džonas
Ričardsonas tylutėliai pasibeldė į Esės palėpės duris bei paprašė jos paslaugos, kurią vyrui suteikia moteris. O Esė jam pasakė, kokia sukrėsta ir
įžeista jaučiasi jinai, nelaiminga našlė ir tremtinė tarnaitė, neką geresnė už

verges. Ji negalinti suprasti, kaip šitokį dalyką jai galėjo pasiūlyti žmogus,
kurį jinai taip gerbė, - juk tremtinė tarnaitė negali ištekėti, todėl ji net neįstengia suvokti, kaip šeimininkas galėjo šitaip pagalvoti apie vargšę ištremtą merginą, - ir jos riešutinės akys paplūdo ašaromis. Ir todėl tąnakt
Džonas Ričardsonas ūmai suklupo koridoriuje ant kelių ir pasiūlė Esei
Tregaun jos tremties pabaigą bei teisėtą santuoką. Pasiūlymą ji priėmė, bet
visgi atsisakė dalintis su juo guoliu, kol viskas bus įforminta pagal įstatymą, o jau po to persikėlė iš kamarėlės palėpėje į ponų miegamąjį priešakinėje namo dalyje. Ir jei kai kurie fermerio Ričardsono draugai bei jų
žmonos nusigręždavo, sutikę jį mieste, tai kur kas daugiau buvo tokių, kurie laikėsi nuomonės, kad naujoji ponia Ričardson velnioniškai graži moteris ir kad Džonis Ričardsonas nutvėrė gardų kąsnelį.
Nepraėjo nė metai, ir Esė pagimdė dar vieną kūdikį, dar vieną berniuką, tokį pat šviesų, kaip jo tėvas bei sesuo, ir tėvo garbei pavadino jį Džonu.
Sekmadieniais trys vaikai kartu su kitų smulkių fermerių vaikais eidavo į vietos bažnyčią klausytis pravažiuojančių pamokslininkų ir į vietos
mokyklą mokytis rašto bei aritmetikos; o Esė pasirūpino, kad jie sužinotų svarbią paslaptį, kas tokie yra piksiai: rudaplaukiai riestanosiai vyriškiai žaliais drabužiais ir žaliomis it upė akimis, žvairaakiai pokštininkai,
kurie, jei panorės, susuks jums galvą ir paklaidins, nebent kišenėj turėtumėt druskos ar duonos kriaukšlelę. Ir kai vaikai išeidavo į mokyklą, kiekvieno kišenėje būdavo druskos žiupsnelis ir duonos žiauberėlė: senoviniai
žemės ir gyvybės simboliai, talismanai, kurie pasirūpins, kad vaikai sėkmingai pargrįžtų namo. Ir jie visuomet pargrįždavo.
Vaikai augo tarp žalių Virdžinijos kalvų, užaugo aukšti bei stiprūs
(nors Entonis, jos pirmagimis, visuomet atrodė silpnesnis, blyškesnis, labiau linkęs į ligas); Ričardsonai buvo laimingi; Esė kaip galėdama mylėjo
savo vyrą. Jiedu drauge išgyveno dešimtį metų, kai Džonui Ričardsonui
į dantį įsimetė toks skausmas, jog kartą jis nukrito nuo arklio. Vyriškį nuvežė į artimiausią miestelį, kur dantį išrovė; tačiau buvo jau per vėlu, ir
kraujo užkrėtimas jį - aimanuojantį, juostančiu veidu - nusinešė į kapą.
Džoną palaidojo po jo numylėta ieva.
Našlės Ričardson pečius užgulė rūpesčiai - kol paaugs Ričardsono vaikai, jai vienai teks rūpintis ir namais, ir ūkiu. Ji gerai tvarkėsi ir su tarnais,
ir su vergais, metų metus rinko tabako derlių ir per saulėgrąžą laistė sidru obelų šaknis, o prieš derliaus nuėmimą palikdavo lauke tik ką iškeptą
pyragą ir prie užpakalinių durų visuomet statydavo dubenėlį su pienu.
Ferma klestėjo, ir našlė Ričardson pagarsėjo kaip moteris, su kuria nelengva derėtis, tačiau jos derliai visuomet geri, ir ji niekad nemėgins įpiršti žemos kokybės lapų už aukščiausią rūšį.
Ir taip laimingai praėjo dar dešimt metų, bet paskui it perkūnas iš
giedro dangaus trenkė nelemta žinia: Entonis, jos sūnus, per audringą ginčą apie fermos bei sesers Filidos ateitį nudūrė savo įbrolį Džonį. Vieni sa-

kė, kad jis neketino žudyti brolio, kad tai buvo atsitiktinis smūgis ir geležtė įsmigo pernelyg giliai, kiti tvirtino atvirkščiai. Entonis pabėgo, ir Esė
viena palaidojo jauniausią sūnų šalia jo tėvo. Dabar vieni tauškė, jog Entonis paspruko į Bostoną, o kiti šnekėjo, neva jis pasidavė į pietus, į Floridą, gi jo motina manė, kad sūnus sėdo į laivą ir išplaukė Anglijon, kad
užsiverbuotų į karaliaus Jurgio armiją ir stotų į kovą su maištininkais škotais. Tačiau be abiejų sūnų ferma ištuštėjo, tapo niūri ir liūdna, Filida vyto ir blyško, tarsi jai būtų dužusi širdis, ir ką bedarė ar besakė pamotė, niekas nebeįstengė jos pradžiuginti.
Tačiau dužusi širdis - vienas dalykas, o fermai reikėjo vyriškio, ir todėl Filida ištekėjo už Hario Soumso, laivo dailidės, kuris pavargo nuo jūros ir svajojo apie gyvenimą tokioje fermoje, kokioje užaugo Linkolnšyre.
Ir nors Ričardsonų ferma vargiai tepriminė jo gimtuosius kraštus, Haris
Soumsas surado pakankamai daug panašumų, kad jaustųsi laimingas. Hariui ir Filidai gimė penki vaikai, trys jų išgyveno.
Našlė Ričardson ilgėjosi sūnų bei vyro, nors dabar tasai virto tik prisiminimu apie šviesiaplaukį vyriškį, kuris jai buvo geras. Filidos vaikai ateidavo pas Esę pasiklausyti pasakų, ir ji porindavo jiems apie Juodąjį Pelkių Šunį, ir apie Plikąją Galvą, ir apie Kruvinuosius Kaulus, ir apie
Obels Žmogutį, tačiau vaikams buvo neįdomu; jie norėjo klausytis tiktai
apie Džeką: kaip Džekas ropštėsi pupos stiebu, kaip Džekas nudobė milžiną, o dar apie Džeką, jo Katiną ir Karalių. Esė mylėjo šiuos vaikus, tarsi jie būtų jos pačios kūnas ir kraujas, nors retsykiais vadindavo juos seniai mirusių vardais.
Buvo gegužės mėnuo, ir Esė išsinešė taburetę į sodelį prie virtuvės,
norėdama išaižyti žirnius saulutėje, nes netgi karštoje Virdžinijoje šaltis
laužė jai kaulus, šerkšnas pasidabravo plaukus, ir pavasarinė saulutė atrodė tokia maloni.
Ir senais pirštais aižydama žirnius, našlė Ričardson ūmai pagalvojo,
kaip gera būtų dar kartelį paklajoti po pelkėtas gimtojo Kornvolio dykvietes bei įsisūrėjusias uolas, ir prisiminė, kaip vaikystėje, būdama maža mergaitė, sėdėdavo prieplaukoje ir laukdavo, kada iš pilkos jūros sugrįš tėvo
valtis. Jos rankos su ištinusiais sąnariais praplėšdavo ankštį, išberdavo žirnius į molinį dubenį, o tuščią ankštį numesdavo ant prijuostės, nukarusios
tarp kelių. O paskui ji netikėtai prisiminė tą, ko nebeprisiminė jau daugelį
metų, prisiminė prarastą gyvenimą: kaip ji mikliais pirštukais nupjaudavo pinigines ir vogdavo šilkus. Ir dar prisiminė, kaip prižiūrėtojas Niugeite pranešė, kad jos bylą svarstys ne anksčiau, kaip po dvylikos savaičių,
ir kad Esė gali išvengti kartuvių, jei sugebės apsimesti nėščia, ir kokia ji
gražutė - ir kaip ji nusigręžė veidu į sieną bei narsiai užsiplėšė sijonus, nekęsdama savęs ir nekęsdama jo, bet žinodama, kad prižiūrėtojas teisus;
prisiminė ir po širdimi augančios gyvybės jausmą, kuris reiškė, jog Esė galės dar keliomis dienomis atitolinti mirtį...
- Esė Tregaun? - paklausė nepažįstamasis.

Našlė Ričardson kilstelėjo galvą ir prisidengė akis nuo gegužės saulės.
- Ar aš jus pažįstu? - klausimu į klausimą atsakė jinai: juk nė negirdėjo,
kaip jis priėjo.
Nepažįstamasis vilkėjo žaliai: blausiai žalias languotas kelnes, žalią
švarką ir tamsiai žalią peleriną. Vyruko plaukai buvo morkos raudonumo,
ir šypsojosi jis kreivai. Šiame atėjūne kažin kas slypėjo - kažin kas tokio,
kad, vos kartelį pažvelgusi, Esė pasijuto laiminga, ir dar kažin kas kuždėjo
jai apie pavojų.
- Galima sakyt, tu mane pažįsti, - nusišypsojo jis.
Nepažįstamasis pamerkė akį, ji atsakydama pamerkė taip pat, o tada
nužvelgė apvalų svečio veidą vildamasi įspėti, kas gi toks jis galėtų būti.
Vyriškis atrodė jaunas, kaip jos anūkai, o kreipėsi į ją ankstesniu vardu, ir
kalbėjo grebluodamas - ši tartis Esei buvo pažįstama, taip šnekėjo visi, gyvenę aplink gimtuosius jos namus.
- Tu kornvolietis? - paklausė senoji.
- Štai būtent, pusbrolis Džekas, - atsakė raudonplaukis. - Ar veikiau
buvau juo, nes dabar aš čia, Naujajame Pasaulyje, kur niekas neišneš doram vaikinui pieno ar elio, nepadės duonos, atėjus javapjūtei.
Senutė pasitaisė ant kelių stovintį dubenį su žirniais.
- Jeigu tu tasai, apie kurį galvoju, - pratarė ji, - tai aš niekada nelinkėjau tau pikto.
Buvo girdėti, kaip name Filida bara ekonomę.
- Ir aš nelinkiu tau pikto, - mažumą liūdnai atsiliepė raudonplaukis
vaikinas, - nors tai tu atsivežei mane čionai, tu ir keletas į tave panašių. Jūs
atsigabenot mane į žemę, kuri neturi laiko stebuklams, kurioje nėra vietos piksiams ir mažajai tautelei.
- Tu man padarei daug gero, - pastebėjo Esė.
- Gero ir blogo, - atsakė žvairaakis nepažįstamasis. - Mes tarytum vėjas. Pučiame į visas puses.
Esė linktelėjo.
- Ar paimsi mane už rankos, Ese Tregaun?
Ir jis ištiesė senutei ranką. Ši buvo nusėta strazdanom, ir nors Esės
akys jau pradėjo silpti, ji ant vaikino plaštakos regėjo kiekvieną oranžinį
plaukelį, pavakario saulėje tviskantį gryniausiu auksu. Esė prikando lūpą.
Paskui ryžtingai įbruko jo delnan savo ranką su ištinusiais sąnariais.
Kai senutę surado, ji buvo dar šilta, tačiau gyvybė apleido nuilsusį kūną, ir tik pusė žirnių buvo išaižyta.

PENKTAS SKYRIUS
Gyvenimas lekia, nestoja,
Mirtis - pavymui it šunytis.
Gyvenimas žydi, kvatoja,
Mirtis pasaloj kantriai tyko...
V.E. Henlis. "Gyvenimas lekia, nestoja"
v

Tą šeštadienio rytą su jais atsisveikinti atsikėlė tiktai Ryto Zara Paėmusi iš Trečiadienio keturiasdešimt penkis dolerius, ji primygtinai įsiūlė
svečiams raštelį, kurį plačiu įmantriu raštu brūkštelėjo kitapus seniai nebegaliojančio kupono, siūlančio su nuolaida įsigyti bealkoholinių gėrimų.
Ryto šviesoje moteriškė atrodė it lėlė: senas veidelis meistriškai padažytas, o auksiniai plaukai suimti į aukštą kuodą.
Trečiadienis pabučiavo jai ranką.
- Dėkoju už svetingumą, ponia. Jūs ir žavingosios jūsų seserys spinduliuojate, kaip patsai dangus.
- Esate sugedęs senis. - Ryto Žara pagrasė jam pirštu, paskui apkabino. - Tausokite save. Man nesinorėtų, kad pranyktumėt kartą ir visiems
laikams.
- Jei taip nutiktų, aš nuliūsčiau lygiai taip pat, ponia.
Šešėliui ji spustelėjo ranką.
- Vidunakčio Žara labai jus vertina, - pratarė ji. - Aš taip pat.
- Dėkoju, - atsiliepė Šešėlis. - Ir ačiū už pietus.
- Jums patiko? - ji kilstelėjo antakį. - Tuomet ateikite dar sykį.
Juodu nusileido laiptais. Šešėlis susigrūdo rankas į kišenes. Sidabrinis
doleris vėsino delną. Šis pinigas buvo didesnis ir sunkesnis už monetas,
kuriomis jis naudojosi anksčiau. Šešėlis klasiškai paslėpė dolerį delne, nuleido, atpalaidavo ranką, paskui švystelėjo ją priekin nuo peties, o monetai leido nuslysti iki pat pirštų. Pats judesys atrodė toks lengvas ir natūralus, tarsi moneta būtų sukurta kaip tik tam, kad galėtum patogiai laikyti
ją tarp smiliaus ir mažylio.
- Vikriai atlikta, - pagyrė Trečiadienis.
- Aš dar tik mokausi, - atsiliepė Šešėlis. - Galiu atlikti daugybę techninių fokusų. Visų sunkiausia - priversti žmones žiūrėti į kitą ranką.
- Tikrai?
- Taip. Tatai vadinama dėmesio nukreipimu.
Jis pakišo didįjį pirštą po moneta, stumtelėjo ją gilyn į delną, paban-

dė perimti, tačiau neišlaikė. Moneta žvangėdama nusirito pakopomis. Trečiadienis pasilenkė jos pakelti.
- Nevalia taip nerūpestingai elgtis su dovanomis, - tarė jis. - Tokių dalykų privalu laikytis. - Trečiadienis atidžiai apžiūrėjo pinigą, iš pradžių
skaičių, paskui Laisvės veidą averse. - O, ponia Laisvė. Ji gražuolė, kaip
manai?
Jis mestelėjo monetą Šešėliui, kuris, sugavęs ją ore, atliko "pradanginimą su slydimu": apsimetė, neva meta ją į kairiąją ranką, o iš tiesų laikė
dešinėje, paskui pavaizdavo, neva kiša į kairiąją kišenę. O moneta gulėjo
kaip gulėjusi dešiniame jo delne. Jos svoris Šešėlį veikė raminančiai.
- Ponia Laisvė, - tęsė Trečiadienis, - ir, kaip daugelis amerikiečiams
brangių dievų - svetimšalė. Šiuo atveju prancūzaitė. Nors prancūzai - galbūt iš pagarbos doriesiems amerikiečiams - pridengė prašmatnų Niujorkui dovanojamos statulos biustą. - Ant laiptų pakopos išvydęs prezervatyvą, jisai bjaurėdamasis suraukė nosį ir bato nosimi paspyrė jį link sienos.
- Kas nors galėtų ant jo paslysti. Nusisukti sprandą, - sumurmėjo Trečiadienis, pertraukęs savo asmeninius samprotavimus. - Kaip ant banano žievės, tik prastoko skonio, be to, su ironijos priemaiša. - Jis stumtelėjo duris, ir jiems į akis smogė saulė. - Laisvė, - dudeno Trečiadienis, jiedviem
žingsniuojant link mašinos, - kalė, kurią dera dulkinti ant čiužinio, kimšto lavonais.
- Išties? - nutęsė Šešėlis.
- Citata, - atsakė Trečiadienis. - Iš kažkokio prancūzo veikalo. Štai kam
jie pastatė paminklą Niujorko uoste: kalei, kuri mėgo dulkintis ant atmatų, iškuoptų iš vežimų, kuriais nuteistuosius myriop vežiojo į bausmės
vykdymo vietą.
Atvėręs mašinos dureles, jis mostelėjo Šešėliui į keleivio vietą.
- O man ji atrodo žavinga, - nesutiko Šešėlis, keldamas prie akių monetą. Sidabrinis Laisvės veidas jam kažkuo priminė Vidunakčio Žarą.
- Ir čia, - pareiškė Trečiadienis, užvesdamas variklį, - slypi amžina visų
vyriškių kvailybė. Gvieštis švelnaus kūno nesuvokiant, jog tai tik gražus
kaulų apvalkalas. Kirminų maistas. Naktį tu trinies į kirminų maistą. Neįsižeisk.
Šešėlis dar nebuvo girdėjęs, kad Trečiadienis šitaip postringautų. Naujasis bosas, nusprendė jis, sugeba netikėtai peršokti nuo ekstraversijos prie
įtemptos tylos periodų.
- O tu, vadinas, nesi amerikietis? - paklausė jis.
- Niekas nėra amerikietis, - atsakė Trečiadienis. - Pirminės visų šaknys
- visai kitose vietose. Tą ir turėjau omeny. - Jis pažvelgė į laikrodį. - Iki
banko uždarymo dar liko keletas valandų. Beje, vakar tu puikiai apdorojai Černobogą. Galop visgi būčiau įkalbėjęs jį važiuoti kartu su mumis, tačiau tavo metodas užtikrino nuoširdesnę senio paramą, nei būtų pavykę
man.
- Tik todėl, kad paskui aš leisiuos jo nudobiamas.
- Nebūtinai. Kaip apdairiai nurodei tu pats, jis senas, ir gali nutikti, jog
v

mirtinas smūgis, na, tarkime, paralyžiuos tave iki dienų galo. Tapsi beviltišku luošiu. Tad tau yra ko tikėtis iš ateities - žinia, jei misteris Černobogas pergyvens būsimus sunkumus.
- O ką, kyla abejonių? - Trečiadienio maniera paklausė Šešėlis ir tučtuojau pasibjaurėjo savimi.
- Taip, velniai rautų, - atsakė Trečiadienis, sukdamas į automobilių
stovėjimo aikštelę prie banko. - Štai ir bankas, kurį ketinu apiplėšti. Jie užsidarys tik po kelių valandų. Eime pasisveikinti.
Jis pamojo Šešėliui. Tasai lėtai ir nenoriai išsiropštė iš mašinos. Kas žino, gal senis ketina iškrėsti kokią nors kvailystę, o Šešėlis toli gražu netroško, kad juostelėje atsidurtų ir jo fizionomija. Tačiau smalsumas paėmė
viršų, ir jis įėjo į banką. Spoksojo sau po kojų, trynė nosį delnu, darė visa, kas įmanoma, kad tik paslėptų veidą.
- Atleiskite, mem, kur guli depozitiniai blankai? - kreipėsi Trečiadienis į nuobodžiaujančią kasininkę.
- Štai ten.
- Labai gerai. O jei man prireiktų įnešti pinigus nakčia...
- Tie patys blankai, - nusišypsojo ji. - Tikriausiai žinote, kur yra naktinio bankomato anga, branguti? Sienoje, į kairę nuo pagrindinių durų.
- Labai jums ačiū.
Senis pasiėmė kelis depozito blankus, paskui atsisveikindamas nusišypsojo kasininkei, ir jiedu išėjo.
Trečiadienis minutėlę pastovėjo ant šaligatvio, mąsliai gremždamas
smakrą. Priėjo prie sienon įmontuoto bankomato bei naktinio seifo ir apžiūrėjo abu. Paskui nusivedė Šešėlį į prekybos centrą, kur sau nusipirko
šokoladinių ledų su uogiene, o palydovui - puodelį karšto šokolado. Ant
sienos prie įėjimo kabojo telefonas-automatas, o virš jo - skelbimai apie
nuomojamus kambarius ir kačiukus bei šuniukus, ieškančius gerų namų.
Trečiadienis užsirašė automato numerį. Po minutėlės jiedu vėl perėjo gatvę.
- Vienintelis dalykas, kurio mums reikia, - staiga pratarė Trečiadienis,
- tai sniegas. Pagalvok už mane "sniegas", gerai?
-Ką?
- Sutelk dėmesį į tai, kad anie debesys - štai tie, vakaruose - virstų
sniego debesimis, kad jie taptų didesni ir tamsesni. Mąstyk apie pilką dangų ir vėjus, genančius šaltį iš Arktikos. Mąstyk apie sniegą.
- Nežinau, ar iš to bus kokios nors naudos.
- Niekai. Šiaip ar taip, bent jau turėsi kuo užimti galvą, - tarė Trečiadienis, sėsdamas į mašiną. - Kita stotelė - "Kinkozo" spausdinimo salonas.
Nagi, greičiau.
"Sniegas, - galvojo Šešėlis, sėdėdamas keleivio vietoje ir sriubčiodamas
karštą šokoladą. - Didžiuliai, svaiginantys sniego dribsniai, šokantys ore, balti lopai plieno pilkumo danguje, sniegas, kuris nutvilko liežuvį šalčiu ir žiema, kuris bučiuoja tau veidą neryžtingais palytėjimais, o paskui sustingdo mirtinai.

Dvylika colių snieginės cukraus vatos, gatves paverčiančios pasaka, viskam suteikiančios neįsivaizduojamo žavesio..."
Trečiadienis kažką šnekėjo.
- Ką sakei? - atsiplėšė nuo minčių apie sniegą Šešėlis.
- Aš pasakiau, atvažiavom, - atsiliepė Trečiadienis. - Tu mintimis buvai kažkur toli.
- Mąsčiau apie sniegą.
"Kinkoze" Trečiadienis ėmėsi kopijuoti depozitinius banko blankus.
Be to, paliepė tarnautojui atspausdinti jam du rinkinius po dešimtį vizitinių kortelių. Šešėliui įsiskaudo galvą, o tarp menčių įsismelkė kažkoks nemalonus pojūtis. Jis netgi paklausė savęs, gal nepatogiai gulėjo, o gal galvos skausmas - tiesiog nemaloni nakties pasekmė? Ne tos nakties, kurią
praleido ant sofos, o užpraeitos.
Palinkęs prie kompiuterinio terminalo, Trečiadienis sukurpė laišką,
paskui, padedamas tarnautojo, sukūrė kelis rėksmingus skelbimus.
"Sniegas, - galvojo Šešėlis. - Aukštai atmosferoje tobuli kristaliukai formuojasi apie mažutėlaitę dulkės dalelę, tarytum fraktalinio meno nėriniai. Ir sniego
kristalai byra, krinta snaigėmis, apkloja Čikagą balta gausybe, colis po colio..."
- Štai. - Trečiadienis ištiesė Šešėliui puodelį kavos. Skysčio paviršiuje
plaukiojo pusiau ištirpęs miltelinės grietinėlės gniužulas. - Man regis, pakaks. O kaip manai tu?
- Ko pakaks?
- Sniego. Mes gi nenorime paralyžiuoti eismo.
Dangus buvo pilkas nelyginant senas karinis laivas. Artėjo sniego
audra. Taip.
- Juk iš tiesų tai visai ne aš? - prabilo Šešėlis. - Juk tą padariau ne aš?
Tiesa?
- Gerk savo kavą, - atsiliepė Trečiadienis. - Skonis bjaurus, užtat galvos skausmas mažumą atlėgsta. - O paskui pridūrė: - Gerai padirbėjai.
Sumokėjęs "Kinkozo" tarnautojui, Trečiadienis atsiėmė skelbimus,
laiškus ir vizitines korteles. Visus popierius sudėjo į juodą metalinį lagaminėlį, panašų į tuos, kuriuos nešiojasi išvažiuojanti apsauga, ir užtrenkė
lagaminėlį bagažinėje. Šešėliui taip pat davė vizitinę kortelę.
- Kas tas A. Hedokas, "Apsaugos Tarnybos A l " vadovas? - paklausė
Šešėlis.
-Tu.
- A. Hedokas?
- Taip.
- O ką reiškia "A"?
- Alfredas? Alfonsas? Augustinas? Ambrozijus? Pasirink, ką tik nori.
- Aaa. Suprantu.
- O aš esu Džeimsas O'Gormanas, - pareiškė Trečiadienis. - Draugams
- Džimis. Supranti? Aš taip pat turiu vizitinę kortelę
Kai jiedu vėl įsitaisė mašinoje, Trečiadienis tarė:

- Jeigu tu taip šauniai galvosi "A. Hedokas", kaip galvojai "sniegas",
mes be vargo prasimanysime krūvą grynųjų ir šįvakar galėsime šauniai
pavaišinti mano draugus.
- Į kalėjimą aš nesėsiu.
- Nesėsi.
- Maniau, mudu susitarėme, kad aš nedarysiu nieko neteisėta.
- O tu nieko panašaus ir nedarysi. Galimas daiktas, tavo veiksmus bus
galima pavadinti bendrininkavimu ir parama, nedideliu sąmokslu, siekiant įvykdyti nusikaltimą, po kurio, žinia, seks vogtų pinigų dalybos, bet,
patikėk manim, tu po šios istorijos tapsi didvyriu.
- Tai nutiks prieš ar po to, kai tavo nukaršęs slavų Čarlzas Atlasas*
vienu smūgiu suknežins man makaulę?
- Jo regėjimas silpsta, - atsakė Trečiadienis. - Gali nutikti, kad jis apskritai į tave nepataikys. O dabar mums reikia prastumti dar porą valandas - šiaip ar taip, bankai šeštadieniais užsidaro tik po pusiaudienio. Ką
pasakytum apie priešpiečius?
- Gera mintis, - sutiko Šešėlis. - Mirštu iš bado.
- Žinau tinkamą vietelę, - linktelėjo Trečiadienis.
Išlipęs iš mašinos, senis ėmė niūniuoti panosėje linksmą dainelę, kurios Šešėlis neįstengė atpažinti. Pradėjo kristi snaigės - lygiai tokios, kokias
jas ir įsivaizdavo, ir dėl to keistai didžiavosi savim. Protu suvokė neturįs
nieko bendra su šiuo sniegu, lygiai kaip ir kišenėje gulintis doleris nebuvo ir negalėjo būti mėnulis. Ir vis dėlto...
Jiedu sustojo prie milžiniško angaro. Iškaba ant durų skelbė: "Švediškas stalas už 4 dolerius ir 99 centus. Valgykite kiek telpa".
- Dievinu šią vietą, - pareiškė Trečiadienis.
- Gerai maitina?
- Neypatingai, bet atmosfera nepamirštama.
Kai juodu baigė priešpiečiauti (Šešėlis pasiėmė keptą viščiuką ir su
malonumu jį sudorojo), paaiškėjo, kad atmosfera, kurią taip dievino Trečiadienis, tvyro komercinėje įstaigoje, užimančioje užpakalinę angaro dalį,
o jei dar konkrečiau - "Bankrutavusių ir likviduotų kompanijų prekių sandėlyje-išpardavime", į kurį kvietė ant viso pastato užtemptas transparantas.
Trečiadienis nužingsniavo prie mašinos ir grįžo su nedideliu lagaminėliu, kurį nusinešė į vyrų tualetą. Šešėlis nusprendė negalįs įtakoti įvykių. Kad ir kaip ten būtų, jis veikiai sužinos, ką sumanė darbdavys, todėl
tik numojo ranka ir leidosi klajoti likvidacijos tarpueiliais, apžiūrinėdamas
pardavimui skirtas prekes: dėžutes su kava "skirta naudoti tik avialinijų
kavavirėse", plastmasinius vėžliukus nindzes ir Ksenos, karingosios princesės, lėlių haremą, pliušinius meškinus, kurie įjungti ksilofonu grojo
*Čarlzas Atlasas - žymus italų stipruolis, emigravęs į JAV. 1929 metais sukūrė kūno tobulinimo kursą, kuris apjungė izotoninius pratimus ir specialią dietą. Paštu platinamas
kurso vadovėlis tapo trijų // geltonųjų ,/ komiksų kartų legenda.

patriotines melodijas, skardines su troškinta mėsa, kaliošus, zefyrus, rankinius laikrodžius su Bilu Klintonu, miniatiūrines Kalėdų eglutes, žvėriukų, žmogaus kūno dalių, vaisių ir vienuolių pavidalo druskines bei pipirines ir (Šešėliui jis patiko labiausiai) sniego senio rinkinį "tiesiog pridėk
tikrą morką", kurį sudarė plastmasiniai angliukai akims, kukurūzo burbuolės pypkė ir plastmasinė skrybėlė.
Šešėlis mąstė apie tai, kaip sukuriama regimybė, neva mėnuo nukrito iš dangaus ir virto sidabriniu doleriu, ir kas gali priversti moterį pakilti
iš kapo bei pereiti visą miestą vien tam, kad pasikalbėtų su buvusiu vyru.
- Na, negi ne žavinga vietelė? - paklausė iš vyrų tualeto sugrįžęs Trečiadienis. Jo rankos buvo šlapios, ir senis šluostėsi jas nosine. - Tenai, tualete, baigėsi popieriniai rankšluosčiai, - paaiškino jis.
Trečiadienis spėjo persirengti. Dabar vilkėjo tamsiai mėlyną striukę ir
tokios pat spalvos kelnes, mėlyną megztą kaklaraištį, baltus marškinius ir
juodus batus. Atrodė it ginkluotos apsaugos darbuotojas. Šešėlis jam taip
ir pasakė.
- Na, ir ką gi galėčiau atsakyti, jaunuoli, - atsiliepė Trečiadienis, imdamas nuo lentynos dėželę su plastmasinėmis akvariumo žuvytėmis ("Jos
niekada neblunka - jų nereikia maitinti!") - nebent pasveikinti jus ir pagirti už
įžvalgumą. O ką manai apie Artūrą Hedoką? Arturas - geras vardas.
- Pernelyg neįdomus.
- Na, tai susigalvok ką nors. Štai šitaip. Metas grįžti į miestą. Mes atsidursime deramoje vietoje pačiu parankiausiu metu, apiplėšime banką, ir
tuomet aš vėl turėsiu šiek tiek leistinų grynųjų.
- Dauguma žmonių, - pratarė Šešėlis, - tiesiog pasiimtų iš bankomato.
- Kad ir kaip būtų keista, kažką panašaus ir ketinu daryti.
Trečiadienis pastatė mašiną prekybos centro aikštelėje, kitapus gatvės
prieš banką. Iš bagažinės išsiėmė juodą metalinį lagaminėlį, planšetę su
popieriaus laikikliu ir antrankius, kuriais prisegė lagaminėlį prie savo kairiojo riešo. Snigo. Trečiadienis užsidėjo smailiagalę mėlyną kepurę, ant
striukės krūtinės kišenaitės prilipdė emblemą. Ant kepuraitės ir emblemoje buvo parašyta "Apsaugos tarnyba Al". Depozitinius blankus pakišo po
laikikliu. Paskui susikūprino. Dabar atrodė kaip pavargęs pensijinio amžiaus faras, be to, nežinia iš kur ėmėsi nuo alaus išpampęs pilvukas.
- O dabar, - prabilo Trečiadienis, - eik ir ką nors nusipirk prekybos
centre, o paskui sukiokis netoli telefono. Jei kas nors paklaus, sakyk, neva lauki merginos skambučio, mat vargšelei sugedo mašina.
- O kodėl ji neskambina man į prekybos centrą?
- O iš kur man, velniai rautų, žinot?
Gindamasis nuo šalčio, Trečiadienis užsimaukšlino gauruotas ausines
ir užtrenkė bagažinę. Snaigės švelniai leidosi ant mėlynos kepurės ir išblukusių rožinių "ausų".
- Kaip aš atrodau? - paklausė jis.

- Juokingai, - atsakė Šešėlis.
- Juokingai?
- Ar gal kvailokai.
- Hm. Kvailokai ir juokingai. Tai gerai. - Trečiadienis nusišypsojo.
Su rožinėmis ausinėmis jis atrodė vertas pasitikėjimo, įdomus ir galiausiai netgi patrauklus. Perėjęs gatvę, seniokas nužingsniavo per banko
kvartalą, o Šešėlis įsmuko į prekybos centrą ir ėmė stebėti jį pro stiklą.
Skersai bankomato Trečiadienis priklijavo raudoną juostelę, o ant jos
užlipdė skelbimo kopiją. Skaitydamas ją, Šešėlis nejučia šyptelėjo.
KLIENTŲ PATOGUMO DĖLEI TOBULINAME APTARNAVIMO KOKYBĘ. ATSIPRAŠOME UŽ LAIKINUS NEPATOGUMUS.
Paskui Trečiadienis atsigręžė veidu į gatvę.
Priėjo jauna moteris, akivaizdžiai ketinanti pasinaudoti bankomatu.
Seniokas papurtė galvą aiškindamas, jog tas neveikia. Moteris nusikeikė,
atsiprašė ir nubėgo.
Privažiavo mašina, iš kurios išlipo vyriškis su pilku maišeliu ir raktu
rankose. Šešėlis žiūrėjo, kaip Trečiadienis atsiprašinėja vyruko, verčia pasirašyti jį žiniaraštyje ant planšetės, tikrina jo orderį, uoliai išrašo kvitą,
mąsto, kurią kopiją pasilikti sau, ir galop atrakina juodą metalinį lagaminėlį, kad įmestų vidun pilkąjį vyriškio maišelį.
Vyriškis drebėjo pūgoj ir trypė lūkuriuodamas, kol senasis apsauginis
baigs biurokratines nesąmones. Jis nekantravo palikti savo įplaukas ir nešdintis. Galiausiai atsiėmė kvitą, bėgte grįžo į šiltą mašiną ir nurūko.
Trečiadienis su metaliniu lagaminėliu perėjo gatvę ir užšuko į prekybos centrą nusipirkti kavos.
- Laba diena, jaunuoli, - eidamas pro Šešėlį paukštiškai sukrizeno jisai. - Ką, sušalote?
Jis grįžo atgalios ir ėmėsi rinkti pilkus maišus bei vokus, kuriuos tą
šeštadienį atvežė žmonės, norintys padėti į banką savo įplaukas ar uždarbį, - simpatiškas senas apsauginis su juokingomis rausvomis ausinėmis.
Šešėlis nusipirko šį tą paskaityti: "Kalakutų medžioklę", "People" bei
"Weekly World News" - ir įsistebeilijo pro langą.
- Gal galėčiau kuo nors padėti? - pasiteiravo vidutinio amžiaus negras
su baltais ūsais, veikiausiai menedžeris.
- Dėkoju, bičiuli, ne. Aš laukiu skambučio. Mano merginai sugedo mašina.
- Tikriausiai akumuliatorius, - pratarė negras. - Per pastaruosius trejus ar ketverius metus žmonės ėmė pamiršti tokias smulkmenas. Nors jos
neką tekainuoja.
- Štai būtent, - pritarė Šešėlis.
- Na, ką gi, pastovėkite čia, šilumoj. - Ir menedžeris sugrįžo į salę.
Dėl sniego vyksmas gatvėje virto scenele stikliniame rutulyje - po besisukančiomis snaigėmis puikiai matėsi kiekviena menkiausia smulkmenėlė.

Visa, kas dėjosi, Šešėliui paliko nemenką įspūdį. Negalėdamas girdėti,
apie ką kalbama anoje gatvės pusėje, Šešėlis stebėjo nebylų kiną, pantomimą. Senasis apsauginis buvo grubokas ir rimtas, gal mažumą painiojosi
popieriuose, bet akivaizdu, jog veikė iš geriausių paskatų. Visi, kurie atidavė jam pinigus, nuo banko pasišalindavo kiek laimingesni, ir vien todėl,
kad sutiko jį.
O tada prie banko privažiavo farai, ir Šešėlio širdis nusirito į kulnus.
Trečiadienis atidavė jiems pagarbą ir neskubiai priėjo prie patrulinės mašinos. Pasisveikinęs spustelėjo pro langą ištiestą ranką, paskui ilgokai rausėsi kišenėse, kol ištraukė vizitinę kortelę ir laišką. Ir ramiai sau lūkuriavo, iš plastmasinės stiklinaitės sriubčiodamas kavą.
Suskambo telefonas. Šešėlis pakėlė ragelį ir nuobodžiaujančiu balsu
atsiliepė:
- Apsaugos tarnyba Al.
- Ar kalbuosi su A. Hedoku? - iš kitos gatvės pusės pasiteiravo faras.
- Taip, čia Arnis Hedokas.
- Misteri Hedokai, jus trukdo iš policijos, - pratarė faras iš anoje gatvės pusėje stovinčios mašinos. - Ar prie "Pirmojo Ilinojaus Banko" Marketo ir Antrosios kampe stovi jūsų žmogus?
- Ak, taip. Džimis O'Gormanas. O kas nutiko, pareigūne? Džimis gerai elgiasi? Jis neišgėręs?
- Nieko nenutiko, sere. Jūsų žmogus puikiai atlieka savo pareigas. Tiesiog norėjau įsitikinti, ar viskas gerai.
- Pasakykite Džimiui, pareigūne, kad, jei vėl bus nutvertas išgėręs, tučtuojau jį atleisiu. Ar supratote? Atleisiu. Galės eiti velniop. Pas mus, apsaugos tarnyboje Al, girtuokliams ne vieta.
- Manau, ne mano reikalas jam tą sakyti, sere. Jis puikiai tvarkosi. Tiesiog mes sunerimome, nes tokį darbą privalo dirbti du tarnautojai. Labai
rizikinga palikti vieną neginkluotą apsaugininką priiminėti tokių stambių
sumų.
- Štai būtent. Verčiau pasakykite tą šykštuoliams iš "Pirmojo Ilinojaus". Aš gi savo žmones kišu po kulkomis, pareigūne. Gerus žmones. Tokius kaip jūs. - Šešėlis suvokė vis labiau įsijaučiąs į vaidmenį. Jautė, kaip
tampa Arniu Hedoku su nukramtytu pigiu cigaru peleninėje, ataskaitomis,
kurias reikia parašyti per šį šeštadienį, namu Šaumburge ir meiluže, laukiančia mažame butuke Ežero Krantinės alėjoje. - Žinot, man regis, jūs sumanus jaunuolis, pareigūne, e-e...
- Majersonas.
- Pareigūne Majersonai. Jeigu sumanytumėt papildomai padirbėti per
išeigines ar jeigu jums prireiktų atsisakyti tarnybos - priežastis nesvarbi,
- paskambinkite mums. Mums visuomet reikia gerų vaikinų. Ar turite mano vizitinę kortelę?
- Taip, sere.
- Nepameskite, - pratarė Arnis Hedokas. - Skambinkite man.

Patrulinė mašina nuvažiavo, ir Trečiadienis nušlepsėjo per sniegą aptarnauti nedidelės eilutės tų, kurie išsirikiavo atiduoti jam pinigų.
- Kaip jai sekasi? - kyštelėjęs galvą pro duris, paklausė menedžeris. Jūsų merginai?
- Jūs buvot teisus. Sustreikavo akumuliatorius, - atsakė Šešėlis. - Dabar man tereikia lukterėti.
- Ak, jau tos moterys, - atsiduso menedžeris. - Tikiuosi, jūsiškės verta palaukti.
Tirštėjo sutemos, diena lėtai pilkėjo krypdama vakarop. Įsižiebė žibintai. Vis nauji žmonės atiduodavo pinigus Trečiadieniui. Staiga, tarsi gavęs
Šešėliui neregimą signalą, tariamas apsaugininkas priėjo prie sienos, nuplėšė skelbimą bei lentelę ir, žliugsėdamas per tirpstantį sniegą, ristele nuskubėjo į aikštelę. Lukterėjęs dar minutėlę, Šešėlis leidosi įkandin.
Trečiadienis jo laukė, įsitaisęs ant užpakalinės sėdynės. Atvožęs metalinį lagaminėlį, jis metodiškai rūšiavo įnašus, dėliojo juos ant sėdynės
tvarkingomis krūvelėmis.
- Varyk, - pratarė jis. - Mes važiuojame į "Pirmojo Ilinojaus Banko"
skyrių" Steit stryte.
- Pakartosim spektaklį? - paklausė Šešėlis. - Ar ne pernelyg piktnaudžiauji likimu?
- Visai ne dėl to, - atsiliepė Trečiadienis. - Padėsime truputį pinigų į
banką.
Kol Šešėlis vairavo mašiną, Trečiadienis ant užpakalinės sėdynės sėmė banknotus iš depozitinių maišų, palikdamas čekius ir kreditinių kortelių kvitus bei traukdamas iš vokų grynuosius - tiesa, ne visus. Pinigus
supylė į metalinį lagaminėlį. Šešėlis pričiuožė prie banko ir sustabdė mašiną už penkiasdešimties jardų, toliau nuo videokamerų. Trečiadienis išlipo iš mašinos ir sugrūdo vokus į naktinio depozito angą.
Grįžęs atsisėdo priekyje.
- Mums reikia išvažiuoti į 1-90, - paliepė senis. - Stebėk nuorodas į vakarus, į Medisoną.
Šešėlis spustelėjo akceleratorių.
- Na, štai, mano berniuk, - linksmai prabilo Trečiadienis, atsigręždamas į banko skyrių, - dabar jie visiškai susipainios. Norint nutverti išties
didelį laimikį, operaciją reikia atlikti sekmadienį pusę penktos ryto, kai
šeštadienio įplaukas priduoda klubai ir barai. Išsirink teisingą banką, teisingą vaikiną, kuris atbogino pinigus - paprastai parenka dorus gorilas ir
retsykiais drauge pasiunčia kelis raumeningus apsauginius, bet tie paprastai protu nepasižymi, - ir gali vienu ypu nugvelbti ketvirtį milijono.
- Jeigu viskas taip paprasta, - pratarė Šešėlis, - tai kodėl niekas daugiau
nesusiprotėjo?
- Užsiėmimas ne be rizikos, - atsiliepė Trečiadienis, - ypač pusę penkių ryto.
- Nori pasakyti, jog pusę penkių ryto farai būna įtaresni?
v

- Anaiptol. O štai apsauginiai gali įtarti ką tik nori. Ir viskas gali pakrypti nemalonia linkme.
Jis perskaičiavo pluoštelį penkiasdešimties dolerių banknotų, pridėjo
dar pundelį dvidešimtinių ir, pakilojęs rankoje, ištiesė Šešėliui.
- Štai. Tavo atlyginimas už pirmąją savaitę.
Šešėlis įsimetė pinigus neskaičiuodamas.
- Vadinasi, tuo ir užsiimi? - pasiteiravo jis. - Prasimanai pinigų?
- Retsykiais. Tik tada, kai man reikia didelės sumos ir greit. Bet dažniausiai imu pinigus iš žmonių, kurie taip ir nesužinos, kad juos apšvarinau, ir kurie dažniausiai išsirikiuoja į eilę, kad juos apšvarinčiau dar sykį, kai vėl pasirodysiu tuose kraštuose.
- Tasai vaikinas, Svinis, minėjo, kad esi sukčius.
- Jis buvo teisus. Bet tai pati mažiausia dalelytė to, kas aš esu. Ir pati
mažiausia, ko man prireiks iš tavęs, Šešėli.
Sniegas sukosi žibintų šviesoje, daužėsi į priekinį stiklą, o jie važiavo
per tamsą. Krintančio sniego efektas buvo kone hipnotizuojantis.
- Tai vienintelė šalis pasaulyje, - tyloje pratarė Trečiadienis, - kuri rūpinasi tuo, kas ji tokia.
- Nesupratau.
- Likusios žino, kas jos tokios. Niekam niekada neteko ieškoti Norvegijos širdies. Ar Mozambiko sielos. Jos žino, kas jos.
- Ir?..
- Tiesiog mintys balsu.
- Vadinas, tu apkeliavai daugybę šalių?
Trečiadienis nutylėjo. Šešėlis smalsiai dėbtelėjo į jį.
- Ne, - galiausiai atsiduso senis. - Nebuvau nė vienoje.
Jie sustojo papildyti degalų, ir Trečiadienis nužingsniavo į tualetą su
apsaugininko striuke ir lagaminu, o grįžo su švariu šviesiu kostiumu, rudais batais bei kelius siekiančiu rudu paltu, iš pažiūros itališku.
- Ką daryti, kai atvažiuosim į Medisoną?
- Pasukti Keturioliktuoju į vakarus, į Springriną. Su likusiais susitiksime vietelėje, vadinamoje "Namu ant Uolos". Ar ten buvai?
- Ne, - atsakė Šešėlis. - Bet nuorodas mačiau.
Nuorodos "Namas ant Uolos" šiuose kraštuose pasitaikė nuolatos - ko
gero, nusprendė Šešėlis, jų pilna visame Ilinojuje bei Minesotoje ir, matyt,
jos rikiuojasi iki pat Ajovos. Rėksmingos ar paslaptingos, jos nenuilsdamos
skelbė apie Namą ant Uolos. Šešėlis matė nuorodas ir ne kartą savęs klausė, kas gi tokio galėtų būti tame atrakcione. Gal namas pavojingai balansuoja ant uolos? Kas ypatinga toje uoloje? Ar tame name? Pagalvodavo
apie juos probėgšmais, paskui pamiršdavo. Šešėlis nebuvo pratęs lankytis pakelės atrakcionuose.
Iš federalinės trasos jie išsuko Medisone, aplenkė Kapitolijaus kupolą - dar viena savuoju išbaigtumu tobula scenelė iš "sniego rutulio", - o

paskui nuvingiavo aplinkiniais plentais. Kone valandą riedėję per miestelius panašiais pavadinimais (pavyzdžiui, "Juodoji Žemė"), pasuko į siaurą keliuką ir nušvilpė pro du didžiulius apsnigtus gėlių vazonus, apie kuriuos vijosi į driežus panašūs drakonai. Medžiais apsupta automobilių stovėjimo aikštelė buvo kone tuščia.
- Jie netrukus užsidarys, - pranešė Trečiadienis.
- Kas čia per vieta? - paklausė Šešėlis, jiedviem žingsniuojant link neišvaizdaus žemo statinio.
- Pakelės atrakcionas. Vienas iš geriausių. Vadinas, galios vieta.
- Nagi, pakartok.
- Labai paprasta, - aiškino Trečiadienis. - Kitose šalyse per pastaruosius metus žmonės išmoko atpažinti galios vietas. Kartais tai būna natūralus skardis ar dar kažkas, kartais paprasta vieta, na, kuo nors ypatinga.
Žmonės žinojo, kad tose vietose vyksta kažkas svarbaus, kad tai tarytum
fokuso taškas ar kanalas, langas į imanentiškumą. Ir todėl jie statė ten
šventyklas ir bažnyčias, arba rentė akmenų žiedus, arba... Na, esmę pagavai.
- Bažnyčių visoj Amerikoj apstu, - atsiliepė Šešėlis.
- Taip, kiekviename mieste. Kartais netgi kiekviename kvartale. Ir šiuo
atžvilgiu jos tokios pat reikšmingos, kaip stomatologų priimamieji. Ne,
Jungtinėse Valstijose žmonės - šiaip ar taip, kai kurie - dar girdi šauksmą,
jaučia, kaip kažin kas kviečia juos iš transcendentinės tuštumos, ir atsiliepia tiems, kurie iš alaus skardinių stato modelį miestelio, kuriame niekada nebuvo, ar renčia milžinišką prieglaudą šikšnosparniams toje miesto
dalyje, kurioje šikšnosparniai tradiciškai nebesilanko. Pakelės atrakcionai.
Žmones traukia į tokias vietas. Atsidūrę kitose pasaulio dalyse, jie tenai atpažintų tą savosios sielos dalį, kuri yra išties transcendentinė - o galiausiai publika perka mėsainius ir vaikštinėja, patirdama pasitenkinimą lygyje, kurio nesugeba apsakyti, o po juo - dar gilesnį nepasitenkinimą.
- Na, ir beprotiškos gi tavo teorijos.
- Tai ne teorijos, jaunuoli, - paprieštaravo Trečiadienis. - Kas jau kas,
o tu turėtum suprasti.
Atvira buvo tik viena bilietų kasa.
- Po pusvalandžio užsidarome, - pratarė mergina langelyje. - Suprantate, norint viską apeiti, reikia sugaišti bent dvi valandas.
Už bilietus Trečiadienis sumokėjo grynais.
- Kur čia uola? - paklausė Šešėlis.
- Po namu, - atsiliepė Trečiadienis.
- O kur namas?
Užuot atsakęs, Trečiadienis priglaudė prie lūpų pirštą, ir jiedu nuėjo
pirmyn. Kažin kur tolumoje pianola grojo melodiją, kuri veikiausiai turėjo
būti Ravelio "Bolero". "Namas" labiausiai panėšėjo į viengungišką vilą,
perstatytą pagal septintojo dešimtmečio madą "geometriniu" stiliumi: plikas sienų mūras, galybė laiptų ir koridorių, visur gauruoti kiliminiai takai

ir prašmatniai kvailos stalinės lempos su spalvotais vitražiniais gaubtais,
primenančiais musmirių kepurėles. Už sraigtinių laiptų plytėjo dar viena
salytė su aibe niekniekių.
- Sakoma, kad jį pastatė piktasis Frenko Loido Raito dvynys, - pratarė Trečiadienis. - Frenkas Loidas Rongas*. - Jis šyptelėjo iš savo pokšto.
- Mačiau tokį užrašą ant marškinėlių, - atsiliepė Šešėlis.
Vėl aukštyn ir žemyn laiptais - ir jiedu atsidūrė ilgutėlėje salėje su stiklo sienomis. Ji nelyginant adata kyšojo virš plikos juodos baltos žemės,
plytinčios per šimtą pėdų po kojomis. Šešėlis žvelgė, kaip sukasi ir krinta sniegas.
- Čia ir yra Namas ant Uolos? - nustebęs paklausė jis.
- Daugmaž. Čia - Begalybės Salė, paties namo dalis, nors pastatyta jau
vėliau. Jei jau apie tai prabilome, jaunuoli, turiu pastebėti, kad mes dar nematėm nė mažiausios šios įstaigos stebuklų dalies.
- Pagal tavo teoriją išeitų, jog visų švenčiausia Amerikos vieta - "Volto
Disnėjaus Pasaulis".
Trečiadienis suraukė kaktą ir paglostė barzdą.
- Voltas Disnėjus nusipirko Floridoje kelias apelsinų giraites ir aplink
jas surentė turistinį miestelį. Jokios magijos ten nėra. Beje, pirminiame
"Disneilende" galėjo būti kažkas tikra. Galbūt magijos ten visgi būta - tegul iškreiptos ir neprieinamos. Bet kai kurios Floridos vietovės sklidinos
tikros magiškosios energijos. Tereikia mokėti jas pamatyti. O kalbant apie
Vikio Vacio undines... Sek paskui mane, mums čionai.
Muzika liejosi iš visur: spigi ir nedarni, menkai pataikanti į ritmą ir atsiliekanti per taktą. Trečiadienis kyštelėjo į keitimo automatą penkių dolerių banknotą, ir iš angos išbiro sauja žalvarinių skritulėlių. Vieną jis mestelėjo Šešėliui. Tas sugavo skritulėlį ore, pastebėjo juos stebintį mažą berniuką, suspaudė monetą nykščiu bei smilium ir atliko pradanginimo triuką. Berniukas nuskuodė pas motiną, kuri tyrinėjo vieną iš visur esančių
Santa Klausų - prie jo esanti lentelė skelbė: "IŠSTATYTA DAUGIAU NEI
ŠEŠI TŪKSTANČIAI EGZEMPLIORIŲ", - ir nekantriai trūktelėjo ją už sijono.
Netrukus Šešėlis su Trečiadieniu išėjo į gatvę, o paskui, sekdami rodykles, nužingsniavo link Vakarykščių Dienų Gatvės.
- Prieš keturiasdešimt metų Aleksas Džordanas - jo veidas ant žetono,
kurį tu paslėpei delne, - pradėjo statyti namą ant uolos, vidur lauko, kuris jam nepriklausė, ir netgi jis nebūtų sugebėjęs paaiškinti, kodėl tą daro. Į statybas ateidavo paspoksoti smalsuoliai, žiopliai ir tie, kurie nepriklausė nei vieniems, nei kitiems ir nebūtų įstengę paaiškinti, kodėl atėjo.
Tad Džordamas pasielgė taip, kaip būtų pasielgęs kiekvienas protingas jo
kartos amerikietis: jis pradėjo imti iš jų pinigus, grynus niekus. Gal po dešimt centų iš kiekvieno. Ar po ketvirtį dolerio. Ir statė toliau, o žmonės vis
plūdo.
*Right (angl.) - teisingas, wrong (angl.) - neteisingas.

Todėl jis surinko visus dešimtukus bei ketvirtukus ir už juos pastatė
kažin ką dar didesnį bei keistesnį. Po namu surentė angarus ir prigrūdo
į juos visokiausių dalykų, kad žmonės į juos žiūrėtų, ir žmonės atvažiuodavo į juos pasižiūrėti. Kasmet čionai atvažiuoja milijonai žmonių.
- Kodėl?
Bet Trečiadienis tik šypsojosi, ir jiedu išėjo į blausiai apšviestas, medžių kolonomis įrėmintas Vakarykščių Dienų Gatves. Pro apdulkėjusias
parduotuvių vitrinas į juos žvelgė pasipūtusios porcelianinės Viktorijos
epochos stiliaus lėlės - tikrų tikriausias garbaus siaubo filmo rekvizitas.
Tašyto akmens grindinys po kojomis, tamsus stogas virš galvos, nedarni
mechaninė muzika tolėliau. Jie praėjo stiklinę vitriną su sulaužytomis marionetėmis ir milžinišką muzikinę dėžutę, uždengtą stikliniu gaubtu. Nužingsniavo pro dantisto priimamąjį ir pro vaistinę. ("ATGAUKITE POTENCIJĄ! NAUDOKITĖS MAGNETINIU O'LIRIO DIRŽU".)
Gatvės gale plytėjo didžiulė stiklinė vitrina su manekenu, apvilktu čigonės suknele.
- Paklausyk, - sududeno Trečiadienis, peršaukdamas mechaninę muziką, - prieš kiekvieno žygio ar darbo pradžią dera pasiklausti nornų patarimo. Šią Sibilę galime pavadinti mūsų Urdų šaltiniu, kaip manai?
Jis kyštelėjo į angą žalvarinę Namo ant Uolos monetą.
Lėlė trūkčiodama iškėlė ranką, paskui nuleido ją vėl. Iš angos pjedestale iškrito popieriaus juostelė.
Trečiadienis pasiėmė ją, perskaitė, krenkštelėjo ir sulankstęs įsimetė į
palto kišenę.
- Ar parodysi man? Tuomet aš tau parodysiu savo pranašystę, - pasiūlė Šešėlis.
- Vyro sėkmė - jo reikalas, niekieno daugiau, - dirbtinokai atrėžė Trečiadienis. - Aš neprašyčiau tavęs parodyti saviškės.
Šešėlis kyštelėjo į angą monetą, paskui pasiėmė savo popieriaus juostelę ir perskaitė:
KIEKVIENA PABAIGA - TAI NAUJA PRADŽIA
LAIMINGO SKAIČIAUS TU NETURI
TAVO LAIMINGA SPALVA - NEGYVA
Tavo moto: KOKS TĖVAS, TOKS IR SŪNUS
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Šešėlis susiraukė. Sulankstęs pranašystę, įsimetė ją į vidinę kišenę.
Jiedu nuėjo toliau: raudonu koridoriumi, pro kambarius su tuščiomis
kėdėmis, ant kurių ilsėjosi smuikai, violos ir violončelės, grojančios pačios
savaime, - tik įmesk į angą žetoną. Klavišai spaudėsi, cimbolai bumbsėjo
viens į kitą, mundštukai pūtė suspaustą orą į klarnetus ir obojus. Šešėlis
su ironija pastebėjo, kad mechaninių rankų valdomi styginių instrumentų smičiai niekada neliečia stygų - nutrūkusių ar nesančių visai. Nejau vi-

sas melodijas šiame pastate groja vėjas ir mušamieji? O gal kur nors yra
ir magnetofoninių įrašų?
Tarsi įveikę kelias mylias, jie galiausiai išėjo į salę, pavadintą "Mikado". Viena jos siena virto pseudorytietišku devynioliktojo amžiaus košmaru: iš drakonais apraizgytos scenos į lankytojus žvelgė būgnininkai automatai, kurių kaktos panėšėjo į vabalų šarvus. Jie be atvangos mušė būgnus ir cimbolus, o šiuo metu didingai darkė Sen Šanso "Mirties šokį".
Ant suolelio priešais "Mikado" automatą sėdėjo Černobogas ir dešinės rankos pirštais mušė ritmą. Giedojo fleitos, žvangėjo varpeliai.
Trečiadienis prisėdo šalia jo. Šešėlis nusprendė pastovėti. Nesiliaudamas mušti ritmo, Černobogas kairiąja spustelėjo ranką iš pradžių Trečiadieniui, paskui Šešėliui.
- Labas vakaras, - tarstelėjo jis ir vėl suglebo - matyt, mėgaudamasis
muzika.
"Mirties šokis" pasiekė audringą ir nedarnų finalą. Ta aplinkybė, jog
visi išmoningi instrumentai buvo mažumą išsiderinę, tik sustiprino šios
vietos transcendentiškumo pojūtį. Prasidėjo nauja muzikinė pjesė.
- Kaip sekėsi plėšti banką? - paklausė Černobogas. - Viskas gerai?
Senis atsistojo - regis, jam nesinorėjo skirtis su "Mikado" ir jo grumančia, nedarnia muzika.
- Kaip per sviestą, - atsakė Trečiadienis.
- Skerdykla man moka pensiją, - pratarė Černobogas. - Daugiau aš nė
neprašau.
- Tai nesitęs ilgai, - paprieštaravo Trečiadienis. - Niekas nesitęsia amžinai.
Vėl koridoriai, vėl muzikiniai automatai. Ūmai Šešėlis sumojo, kad jie
eina anaiptol ne turistiniu maršrutu, o suka kitu, paties Trečiadienio išgalvotu keliu. Štai visi trys nusileido laiptais, ir visiškai susipainiojęs Šešėlis
paklausė savęs, ar tik nesilankė čia anksčiau.
Ūmai Černobogas stvėrė Šešėlį už alkūnės.
- Greit ateik čionai, - pratarė jis, tempdamas vaikiną link didžiulės
stiklinės vitrinos. Viduje glūdėjo diorama: palei bažnyčios duris miegojo
valkatėlė. "GIRTUOKLIO SAPNAS" - skelbė lentelė, aiškinanti lankytojams, kad jie regi devyniolikto amžiaus automatą, kuris kadaise stovėjo
Anglijos geležinkelio stotyje. Anga buvo praplatinta, kad į ją vietoj angliškų pensų tilptų žalvarinė Namo ant Uolos valiuta.
- Įmesk žetoną, - paliepė Černobogas.
-Kam?
- Tu privalai pamatyti. Aš tau parodysiu.
Šešėlis pakluso. Girtuoklėlis bažnyčios kieme kilstelėjo prie lūpų butelį. Vienas antkapis nuvirto į šalį, atidengdamas lavoną, keliantį kreivapirštes rankas; vietoje gėlių pasirodė besivaipanti kaukolė. Bažnyčios dešinėje subolavo vaiduoklis, o kairėje - kažin kas vos įžiūrimas, kažkoks ašt-

rianosis, bauginantis paukštiškas veidas. Blyškusis boschiškas košmaras
tyliai išplaukė iš antkapinio akmens ir pranyko tarp šešėlių. Paskui atsivėrė bažnyčios durys, ir ant slenksčio pasirodė dvasininkas. Tą pat akimirką vaiduokliai, pabaisos bei lavonai dingo, ir kapinėse liko tik dvasininkas ir girtuoklis. Dievo tarnas nudelbė valkatėlę paniekos sklidinu žvilgsniu ir atbulas grįžo pro atviras bažnyčios duris. Tos tučtuojau užsivėrė, ir
girtuoklis paliko vienas.
Nuo mechaninės "pasakos" Šešėliui pasidarė nejauku, tačiau jis niekaip nepajėgė suvokti, kodėl tas prisukamas žaislas viduje pažadino tokį
nerimą.
- Ar žinai, kodėl jį tau parodžiau? - paklausė Černobogas.
-Ne.
- Visas pasaulis toksai. Tai ir yra realus pasaulis. Jis - tenai, toje dėžėje.
Jie perėjo kruvinai raudoną kambarį, apstatytą senais teatriniais vargonais, didžiuliais vargonų vamzdžiais ir keistais variniais kubilais, veikiausiai atbogintais iš alaus daryklos.
- Kur mes einame? - paklausė Šešėlis.
- Į karuselę, - atsakė Černobogas.
- Betgi jau bent dešimt kartų praėjome nuorodas į karuselę.
- Jis eina savo keliu. Mes judame spirale. Pats trumpiausias kelias - retsykiais pats ilgiausias.
Nuo ilgo vaikščiojimo Šešėliui ėmė mausti kojas, tad šis aforizmas jam
visiškai nepatiko.
Salėje, kurios lubos nyko neįsivaizduojamame aukštyje, o visą vidurį
užėmė didžiulė juoda ir į banginį panaši pabaisa, gigantiškuose stiklo
pluošto nasruose laikanti natūralaus dydžio škunos maketą, mechaninis
automatas grojo Bitlų "Octoipus's Garden". Iš ten visi trys pasuko į Kelionių Salę, kur išvydo kokliais dengtą mašiną, veikiantį pamišėlio karikatūristo Riubo Goldbergo inkubatorių bei ant sienos sukabinėtus rūdijančius
reklaminius "Burma" skustuvų plakatus. Viename buvo parašyta:
Gyvenimas nelengvas,
Sunkumų su kaupu,
Nubrauk šerius nuo smakro
Naujausiu skustuvu!
"Burma" skustuvai!
O kitame:
Jis pažadėjo, tačiau netesėjo,
Klaidžiais nuskubėjo takais...
Klausė saulutės, teiravosi vėjo
Ką bevadinti draugais?
"Burma" skustuvai!

Trečiadienis stumtelėjo duris ir išvedė juos į kitą pandusą. Nusileidusi žemyn, trijulė atsidūrė prie įėjimo į kavinę-ledainę. Jei galima tikėti ant
durų kybančia lentele, kavinė dar veikė, bet stalą šluostančios merginos
veide buvo aiškiai parašyta "Uždaryta", tad jie praėjo pro šalį ir užsuko
į kavinę-piceriją, kurioje rado vienintelį lankytoją - seną negrą su ryškiu
languotu kostiumu ir kanarėlės geltonumo pirštinėmis. Tasai nedidelio
ūgio seneliokas atrodė taip, tarsi metams bėgant būtų nudžiūvęs. Priešais
jį ant stalo stovėjo didžiulė vaza su galybe ledų rutuliukų, aplietų šokoladu ir sirupu, pabarstytų riešutais ir kokoso drožlėmis. Visą tą grožybę juodaodis užgėrinėjo kava, patiekta gigantiško dydžio puodelyje. Peleninėje rūko juoda cigarilė.
- Tris kavos, - tarstelėjo Šešėliui Trečiadienis, sukdamas į tualetą.
Šešėlis sumokėjo už kavą ir atnešė puodelius Černobogui. Tasai sėdėjo
greta senojo negro ir rūkė cigaretę, slėpdamas ją kumštyje, nelyginant baimindamasis, kad jį nutvers. O negras patenkintas mėgavosi ledais, tarsi visiškai nekreipdamas dėmesio į savo cigarilę. Bet kai prisiartino Šešėlis,
juodaodis giliai įtraukė dūmą ir išpūtė du kamuolius - iš pradžių didelį,
paskui antrą, mažesnį, kuris tvarkingai pralindo pro pirmąjį - ir išsišiepė,
tarytum neapsakomai patenkintas savimi.
- Šešėli, čia misteris Nansi, - pristatė negrą Černobogas.
Negras atsistojo ir staigiai ištiesė ranką su kanarėline pirštine.
- Malonu susipažinti, - akinamai šypsodamasis pratarė jis. - Aš žinau,
kas tu. Dirbi vienaakiui seneliokui, tiesa? - Jis mažumą sniaukrojo, tartis
išdavė išeivį iš Vest Indijos.
- Aš dirbu misteriui Trečiadieniui, - atsakė Šešėlis. - Prašau sėstis.
Černobogas trūktelėjo savo cigaretę.
- Man rodosi, - niūriai prabilo jis, - cigaretės mums patinka todėl, jog
primena kadaise aukotas aukas, kylančius dūmus, kai žmonės ieškojo mūsų pritarimo ar malonės.
- Man niekada nieko panašaus neaukojo, - paprieštaravo Nansi. - Geriausia, ko galėjau tikėtis, tai vaisių krūva, galbūt ožkiena su kariu, koks
nors šaltas gėralas ir stambi storulė su didžiuliais papais į kompaniją.
Jis žybtelėjo baltadante šypsena ir pamerkė Šešėliui akį.
- O šiandien, - tokiu pat tonu tęsė Černobogas, - mes nebeturime nieko.
- Na, tarkim, ir aš gaunu nebe tiek vaisių, kaip anksčiau, - atsiliepė
misteris Nansi. - Tačiau pasaulyje po senovei už jokius pinigus nenusipirksi to, kas bent iš tolo prilygtų storulei su dideliais papais. Kai kas sako: iš pradžių pravartu apžiūrėti didelę subinę, bet mano variklį šaltą rytą
užveda ir papai.
Nansi kimiai ir nuoširdžiai prapliupo mažumą virpančiu juoku, ir Šešėlis pamanė, kad, nepaisant nieko, senis jam patinka.
Iš tualeto sugrįžo Trečiadienis ir sveikindamasis paspaudė Nansi ranką.
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- Šešėli, ar ką nors suvalgysi? Picą? Gal sumuštinį?
- Aš nealkanas, - atsakė Šešėlis.
- Leisk tau šį tą pasakyti, - įsiterpė misteris Nansi. - Nuo pietų iki vakarienės laikas teka lėtai. Jeigu tau siūlo valgį, sakyk "taip". Aš jau seniai
nebejaunas, tačiau galiu pasakyti štai ką: niekad neatsisakyk galimybės pamyžti, pavalgyti ir pusvalandžiuką pasimėgauti šliundros skyle. Supratai?
- Taip. Bet aš tikrai nealkanas.
- Tu didelis berniukas, - tęsė senasis negras, įbedęs į pilkas Šešėlio akis
savas, raudonmedžio spalvos, - ilgas gėlo vandens gurkšnis, bet turiu tau
pasakyti, jog itin sumanus neatrodai. Tu primeni mano sūnų - jis buvo
kvailas nelyginant tasai mulkis, kuris išpardavime dvi kvailybes įsigijo už
vienos kainą.
- Jei neprieštaraujate, jūsų žodžius priimsiu už komplimentą, - atsakė
Šešėlis.
- Nes išvadinau tave bukagalviu - nelyginant žmogų, pramiegojusį rytą, kai dalijo smegenis?
- Nes lyginate mane su savo šeimos nariu.
Misteris Nansi sutraiškė peleninėje cigarilę, paskui nupurtė nuo pirštinaitės menamą pelenų dulkelę.
- Jei jau apie tai prabilome, tu ne pats blogiausias iš visų, kuriuos galėjo pasirinkti senis Vienaakis. - Jis dirstelėjo į Trečiadienį. - Ar žinai, kiek
mūsų bus šįvakar?
- Pasiunčiau žinutę visiems, kuriuos tik galėjau surasti, - atsiliepė Trečiadienis. - Matyt, pasirodyti galės ne visi. O kai kurie, - jis kandžiai dėbtelėjo į Černobogą, - galbūt nepanorės. Bet, manau, drąsiai galime laukti
kelių dešimčių personų. Ir gandas pasklis.
Jie nužingsniavo pro vitrinas su šarvais ("Klastotė, - paskelbė Trečiadienis, bedęs pirštu į ekspoziciją už stiklo, - pigi klastotė. Dvyliktojo amžiaus šalmas ant septynioliktojo kopijos, kairioji šarvuota pirštinė - penkiolikto amžiaus"), o paskui Trečiadienis stumtelėjo duris su lentele "Išėjimas" ir dengtu koridoriumi nusivedė juos aplink pastatą ("Man nepatinka be atvangos lakstyti tai vidun, tai laukan, - suniurnėjo misteris Nansi. - Aš jau nebe toks jaunas, kaip anksčiau, ir apskritai kilęs iš šiltesnių
vietų"), pro dar vienerias išėjimo duris - ir visi keturi atsidūrė karuselės
salėje.
Skambėjo muzika: Štrauso valsas, jaudinantis ir retsykiais disonansiškas. Priešaky ant sienos kybojo senoviniai karuselės arkliukai. Čia jų buvo keli šimtai; vieni seniai prašėsi perdažomi, kiti - perbraukiami dulkių
skuduru. Po arkliukais kabėjo dešimtys sparnuotų angelų, pagamintų (tas
buvo gana akivaizdu) iš moteriškų manekenų. Vieni demonstravo plikas
belytes krūtines, kiti, netekę sparnų ar plaukų, aklomis akimis stebeilijo iš
tamsos.
O dar čia buvo Karuselė.
Pasak lentelės, pati didžiausia karuselė pasaulyje. Kitoje lentelėje mar-

gavo skaičiai: kiek ji sveria, kiek tūkstančių lempučių telpa šviestuvuose,
gausiai karančiuose nuo atrakciono. O dar žemiau tamsavo užrašas, draudžiantis lipti į karuselę ir sėstis ant gyvūnų.
Tačiau kokie buvo tie gyvūnai! Šešėlis apstulbęs spoksojo į šimtus visu
ūgiu pavaizduotų būtybių, virtine išsirikiavusių ant platformos. Realūs
žvėrys, mitiniai padarai ir visokeriopi jų deriniai. Ir nė vienas nepanašus
į kitą. Čia buvo undinė ir tritonas, kentauras ir vienaragis, du drambliai
- didžiulis ir mažutis, buldogas, varlė ir feniksas, zebras, tigras, mantikora
ir basiliskas, į vežimą įkinkytos gulbės, baltas jautis, lapė, vėpliai-dvyniai,
net gyvatė, - ir visi ryškiai nudažyti, atrodantys kur kas realesni, nei aplink plytinti salė. Visi sukosi ant platformos pagal besibaigiančio šokio
garsus. Prasidėjo naujas valsas, o karuselė nė nemanė sustoti.
- Kam ji skirta? - paklausė Šešėlis. - Turiu omeny: taip, ji pati didžiausia pasaulyje, šimtai gyvūnų, tūkstančiai lempučių, ir ji visąlaik juda, betgi
niekas niekada ja nesisuka.
- Ji čia ne tam, kad ja suktųsi šiaip ar taip/ ne žmonėms, - atsiliepė Trečiadienis. - Karuselė čia tam, kad ja gėrėtųsi. Tam, kad būtų.
- Kaip maldų ratas, kuris vis sukasi ir sukasi, - įsiterpė misteris Nansi. - Kaupdamas galią.
- Tai kurgi mes susitinkame? - pasiteiravo Šešėlis. - Man regis, sakei,
neva susitinkame čia. Bet be mūsų salėje nieko nėra.
Trečiadienio lūpas vėl ištempė klaikoka šypsenėlė.
- Tu pernelyg daug klausinėji, Šešėli. Tau moku ne už tai, kad klausinėtum.
- Atleisk.
- O dabar stok čionai ir padėk mums užsiropšti į viršų, - paliepė Trečiadienis, prieidamas prie platformos kaip tik ties lentele, draudžiančia
lipti į karuselę.
Šešėlis norėjo kažką pasakyti, bet persigalvojo, tik perkėlė senukus vieną po kito - per bortelį. Trečiadienis jam pasirodė baisiai sunkus, Černobogas užšoko pats, tik pasirėmė į Šešėlio petį, o misteris Nansi tarsi visiškai nieko nesvėrė. Užsikeberioję ant platformos, seneliokai kone šuoliais leidosi prie gyvūnų.
- Na, - riktelėjo Trečiadienis. - Nejau tu neini su mumis?
Skubiai apsidairęs ir įsitikinęs, jog greta nėra nė vieno Namo ant Uolos prižiūrėtojo, Šešėlis kiek sumišęs užsiropštė ant Didžiausios Pasaulyje Karuselės. Įdomu - šis taisyklių pažeidimas jį sutrikdė labiau, nei bendrininkavimas ir pagalba apiplėšiant banką.
Visi seniokai išsirinko sau ristūnus. Trečiadienis užsiropštė ant auksinio vilko. Černobogas pasibalnojo šarvuotą kentaurą, kurio veidą slėpė
plieninis šalmas. Nansi krizendamas užšoko ant didžiulio šuoliui pasirengusio liūto nugaros - skulptorius žvėrį pavaizdavo su aukštyn iškeltomis
priekinėmis letenomis ir pražiotais nasrais. Negras patapšnojo liūtui per
sprandą. Štrauso valsas didingai nešė juos ratu.

Trečiadienis šypsojosi, Nansi kudakuodamas linksmai kvatojo, ir netgi
niūrusis Černobogas tarsi mėgavosi šuoliavimu. Šešėliui pasidingojo, neva
nuo pečių nuslinko sunki našta: trys senukai linksminasi, sukdamiesi Didžiausia Pasaulio Karusele. Na, ir kas, jeigu juos visus išvys iš čia? Negi
dėl to neverta pamėginti? Negi dėl to reikėtų atsisakyti galimybės papasakoti, jog sukaisi Didžiausia Pasaulio Karusele? Negi dėl to reikėtų praleisti progą paskrajoti šiuo stulbinančiu monstru?
Šešėlis nužvelgė buldogą ir jūros padarą, dramblį su auksiniu palankinu, o paskui užsiropštė ant nugaros būtybei su erelio galva bei tigro kūnu ir iš visų jėgų įsikibo jai į kaklą.
"Žydrasis Dunojus" čiurleno, skambėjo ir giedojo jo galvoje, tūkstančių lempučių žiburiai tviskėjo ir lūžo, ir akimirkai Šešėlis vėl virto vaiku.
Norint tapti laimingu, tereikia pasisukti karusele. Jis sustingo ant ereltigrio nugaros pasaulio centre ir leido pasauliui suktis aplink.
Šešėlis išgirdo savo paties juoką, netikėtai iškilusį viršum valso. Jautėsi laimingas. Tarsi visiškai nebūtų pastarųjų trisdešimt šešių valandų,
tarsi jo gyvenimas būtų ištirpęs mažo berniuko svajonėse - berniuko, kuris sukasi karusele pramogų parke prie Auksinių San Francisko Vartų, po
pirmosios kelionės atgalios į JAV, po tikro maratono laivu bei mašina, ir
mama išdidžiai jį stebi, o jis pats laižo tirpstančius ledus, tvirtai laiko pagaliuką ir karštai viliasi, jog muzika niekada nenutils, karuselė niekada nesustos, šuoliavimas nesibaigs. Jis sukosi, sukosi. Dar ratą, ir dar...
Paskui žiburiai užgeso, ir Šešėlis išvydo dievus.

ŠEŠTAS SKYRIUS
Stovi vartai be sargybos - o pro juos
Plūsta žmonės, slenka minios be baigos,
Kinai, slavai, skitai, malajiečiai,
Teutonai, keltai, serbai, siciliečiai
Iš Volgos pakrančių, iš Turkijos saulės
Iš Senojo nešas į Naują Pasaulį
Savo dievą, tikėjimą, savo maldas,
Kad apgintų nelaimėj, nuvytų bėdas,
Kad įkvėptų atvykėlius kovai,
Kad padėtų pelnyti gerovę.
Net tamsiausią minutę nakties
Jų balsai ausyse mums aidės
Jau nebe akcentu, jau be pokštų,
O grėsme seno Babelio bokšto...
Tomas Beilis Oldrichas.
"Vartai be sargybos", 1882
v

Tądien Šesėlis sukosi Didžiausia Pasaulio Karusele, tvirtai glėbdamas
tigro-erelio kaklą, o raudoni ir balti karuselės žiburiai ūmai nudryko kometų uodegomis, sumirgėjo ir užgeso - ir Šešėlis ėmė kristi per žvaigždžių
vandenyną, o mechaninis valsas virto ritmišku kurtinančiu šnaresiu bei
gaudesiu, nelyginant litaurų trenksmas ar bangų mūša.
Vienintelę šviesą skleidė žvaigždės, tačiau toji šviesa viską aplink nutvieskė šaltai ir aiškiai. Šešėlio ristūnas pasirąžė, lengvai treptelėjo viena
koja, paskui kita, po kairiąja žmogaus ranka suvilnijo šiltas kailis, o po dešiniąja - kietos plunksnos.
- Gerai pasivažinėjome, a? - už nugaros pasigirdo balsas, nuskambėjęs Šešėlio ausyse ir mintyse.
Jis lėtai atsigręžė, paskleisdamas aplink savo pavidalo kaskadas: kiekviena sustingusi akimirka, kiekvienas menkiausias judesys tęsėsi iki begalybės. Smegenyse įsispaudę vaizdiniai atrodė beprasmiai: jis tarsi regėjo
pasaulį daugiabriaunėmis laumžirgio akimis, bet kiekviena briauna fiksavo ką kita, ir Šešėlis niekaip nepajėgė sujungti draugėn to, ką matė, nepajėgė pažinti regėjimo prasmės.
Jis žvelgė į misterį Nansi, seną negrą su plonais ūsiukais, su languotu sportiniu švarku ir citrinos geltonumo pirštinaitėmis, šuoliuojantį ant
karuselės liūto, kuris tai kilo, tai leidosi, ir tuo pat metu regėjo brangak-

meniais nusagstytą arklio didumo vorą su akimis, panašiomis į smaragdų
ūkus. Voras įdėmiai pažvelgė į žmogų ir oriai kilstelėjo ilgą koją; tuo pat
metu Šešėlis žvelgė į nepaprastai aukštą žmogų su tikmedžio spalvos oda
ir trimis poromis rankų, su stručio plunksnų tiara, su veidu, išdažytu raudonais dryžiais, ir šuoliavo tasai žmogus ant įnirtusio auksinio liūto,
dviem rankom įsikirtęs į juodus žvėries karčius; matė ir skarmaluotą juodaodį berniuką - kairė vargšelio koja ištino, o po žaizdą šliaužiojo juodos
musės; ir už visų tų pavidalų Šešėlis regėjo mažutį rudą vorelį, pasislėpusį
po suvytusiu geltonu lapu.
Šešėlis persismelkė per visus tuos pavidalus ir suprato, kad jie yra vienas.
- Jeigu tu neužsičiaupsi, - prabilo būtybės, buvusios misteriu Nansi, į tavo burną kas nors įskris.
Šešėlis užsičiaupė ir vargais negalais nurijo seiles.
Už mylios ant kalvos šmėžavo medinis statinys. Jų ristūnai neskubiai
traukė ten link, tačiau kanopos ir letenos be garso žengė sausu smėliu palei pat mūšos liniją.
Šešėlį pasivijo Černobogas ant kentauro.
- Nieko panašaus iš tiesų nėra, - pratarė jis, patapšnojęs per žmogišką savo ristūno ranką. Jo balsas skambėjo liūdnai. - Visa tai tik tavo galvoje. Verčiau nemąstyk.
Taip, Šešėlis regėjo žilą emigrantą iš Rytų Europos, vilkintį padėvėtą
lietpaltį, su geležiniu dantim burnoj. O dar regėjo kresną juodą būtybę, kuri buvo tamsesnė nei pati aplinkinė tamsa, ir jos akys priminė du įkaitusius angliukus; o dar regėjo ilgaplaukį kunigaikštį, kurio ūsai plaikstėsi
neregimame vėjyje, veidas ir rankos aptaškyti krauju, ir šuoliavo jis nuogas, tik su meškena ant pečių, raitas ant padaro - pusiau žmogaus, pusiau
žvėries, kurio veidą ir liemenį puošė mėlynos spiralių ir vijų tatuiruotės.
- Kas tu? - paklausė Šešėlis. - Kas tu?
Jų ristūnai tykiai žingsniavo pakrante. Į naktinį paplūdimį be atilsio
dužo bangos.
Trečiadienis pasuko savo vilką - dabar tatai buvo didžiulis anglies pilkumo žvėris su žaliomis akimis - ir prisiartino prie Šešėlio. Kai tigras-erelis šastelėjo į šalį, Šešėlis paglostė jam kaklą - atseit nusiramink, nėra ko
bijoti. Tigro uodega agresyviai švaistėsi į šalis. Tuomet Šešėlis pastebėjo,
kad netoliese risnoja dar vienas vilkas, dvynys to, ant kurio sėdėjo Trečiadienis; žvėris šmėžuoja tarp kalvų, seka pavymui, pats likdamas beveik
neįžiūrimas.
- Ar pažįsti mane, Šešėli? - paklausė Trečiadienis. Jis šuoliavo ant vilko, pakėlęs veidą į dangų. Dešinioji akis žėrėjo, o kairioji liko tuščia. Ant
pečių plaikstėsi apsiaustas su dideliu nelyginant vienuolio gobtuvu, veidą gaubė šešėlis. - Aš gi sakiau, jog pasakysiu tau savo vardus. Vadinausi aš Grimu, ir Kariūnu, ir Trečiuoju. Aš - Vienaakis. Mane vadina Aukštuoju ir Išmanančiu. Mano vardas - Grimniras. Aš - Tasai, kuris Šešėlyje.

Aš - Visų Tėvas ir Gondliras su Lazda. Vardų turiu tiek, kiek pasaulyje yra
vėjų, o titulų tiek, kiek yra būdų numirti. Man ant pečių tupiasi Huginas
ir Muninas, Išmintis ir Atmintis, o mano vilkai - Gėris ir Frekis. Kartuvės
- mano žirgas.
Du pamėkliškai pilki varnai, perregimi paukščių pavidalai, nusileido
Trečiadieniui ant pečių, įsmeigė snapus jam į galvą, tarsi ragaudami mintis, o paskui suplasnojo ir vėl nuskriejo į juodumą.
"Kuo man tikėti?" - pagalvojo Šešėlis, ir iš kažin kur, iš gelmių po žeme, žemu grumėjimu atliepė balsas: "Patikėk viskuo".
- Odinas? - paklausė Šešėlis, ir vėjas nuplėšė vardą jam nuo lūpų.
- Odinas, - sukuždėjo Trečiadienis, ir bangų trenksmas į kaukolių
krantą nebuvo pakankamai garsus, kad užgožtų tą kuždesį. - Odinas, - pakartojo Trečiadienis, skanaudamas žodį. - Odinas! - pergalingai išrėkė jis,
ir jo riksmas aidu nuvilnijo nuo vieno horizonto iki kito. Vardas išburko,
išaugo ir užpildė pasaulį nelyginant kraujo šniokštimas Šešėlio ausyse.
O paskui - kaip tatai nutinka sapne - jie daugiau nebešuoliavo raiti į
tolimą salę. Jie jau pasiekė tikslą, o kieme stovėjo supančioti ristūnai.
Statinys buvo didžiulis, bet primityvus. Sienos medinės, stogas dengtas šiaudais. Salės viduryje akmeniniame židinyje liepsnojo ugnis, ir nuo
dūmų Šešėliui ėmė perštėti akis.
- Verčiau viską būtume darę ne jo, o mano galvoje, - sumurmėjo Šešėliui į ausį misteris Nansi. - Tuomet būtų šilčiau.
- Mes jo mintyse?
- Daugmaž. Čia Valaskjalfas. Senosios jo menės.
Šešėlis lengviau atsiduso pamatęs, jog Nansi vėl virto senuku su geltonomis pirštinėmis - tiesa, paklusdamas liepsnos šokiui, negro šešėlis
virpčiojo, rangėsi ir darėsi kažin koks nebežmogiškas.
Palei sienas rikiavosi mediniai suolai, ant kurių sėdėjo - ar stovėjo greta - gal dešimt žmonių. Jie laikėsi atokiai nuo kits kito. Tame margame būrelyje Šešėlis pastebėjo orią moterį su raudonu sariu, kelis nusivalkiojusius
verslininkus, gi kitus nuo jo atskyrė ugnis.
- Kurgi jie? - karštai sukuždėjo misteriui Nansi Trečiadienis. - Na? Kur
jie? Mūsų čia turėtų būti keli tuzinai. Šimtai!
- Aš pakviečiau visus, - atsiliepė Nansi. - Manding, stačiai stebuklas,
kad atėjo ir šitie. Kaip manai, gal iš pradžių papasakoti jiems istoriją?
Trečiadienis papurtė galvą:
- Nieku gyvu.
- Jie neatrodo labai draugiški, - paprieštaravo Nansi. - Istorija - geras
būdas patraukti žmones į savo pusę. Nebent turėtum bardą, kuris jiems
padainuotų.
- Jokių istorijų, - nukirto Trečiadienis. - Ne dabar. Dar bus laiko pasakoms. Tik ne dabar.
- Gerai, jokių pasakų. Tiesiog mažumėlę juos apšildysiu. - Ir, nerūpestingai šypsodamasis, misteris Nansi išėjo į apšviestą ratą. - Žinau, ką jūs

galvojate, - prabilo jis. - Jūs galvojate: "Ką gi sumanė tasai Compė Anansis, juk mus čionai sukvietė Visų Tėvas?" - teisybė, aš ir pats atvykau jo
kvietimu. Bet, žinote, retsykiais žmonėms reikia kai ką priminti. Įžengęs
čionai, aš apsidairiau ir pagalvojau: o kurgi likusieji? Bet paskui pamaniau:
vien tas, kad mūsų mažai, o jų daug, mes silpni, o jie stiprūs, dar nereiškia, kad mes pralaimėjome.
Žinote, kartą prie girdyklos pamačiau Tigrą: jo kiaušiniai buvo patys
didžiausi, kokius begali turėti gyvūnas, ir patys aštriausi nagai, ir iltys, ilgos it peiliai, ir aštrios it durklai. Ir todėl tariau jam: "Brolau Tigre, eik
maudytis, o aš pasaugosiu tavo kiaušinius". Tigras neapsakomai jais didžiavosi. Tai štai. Jis įlipo į vandenį, o aš užsikabinau jo kiaušius ir palikau jam saviškius voriškus kiaušiukus. Ir žinote, ką padariau paskui?
Sprukau kiek įkabindamas.
Ir nesustojau, kol pasiekiau kaimyninį miestą. O ten pamačiau Senąjį
Pavianą. "Puikiai atrodai, Anansi", - sako Senasis Pavianas. O aš jam: "Žinai, ką visi dainuoja aname mieste?" "Ir ką gi jie dainuoja?" - klausia jisai.
"Pačią naujausią, pačią geriausią dainą", - tariau jam. Tuomet pasileidau
šokti ir užtraukiau:
Aš tigro kiaušius surijau,
Jų tigras nebeturi jau!
Dabar manęs nesulaikysi,
Prie sienos nebepastatysi,
Dabar aš nięko nebijau,
Nes tigro kiaušius surijau!
Senasis Pavianas kone plyšo juokais, vis laikėsi už šonų, kretėjo ir trypė kojomis, o paskui užtraukė pats: "Aš tigro kiaušius surijau, jų tigras nebeturi jau!" Ir vis plojo, vis sukosi, stovėdamas ant užpakalinių kojų. "Gera
daina, - sako jis, - padainuosiu ją visiems draugams". "Dainuok, dainuok",
- pritariau aš ir vėl sugrįžau prie vandens.
O ten jau Tigras blaškosi pirmyn ir atgal, orą uodega plaka, ausys suglaustos, kailis ant sprando piestu stovi, ir senais išgaląstais dantimis kiekvieną pralekiančią musę traiško, o akys tik žioruoja oranžine ugnim. Ir atrodo jis didelis, baisus, tačiau tarp jo kojų kybo visų mažiausi kiaušiukai
visų mažiausioje, visų juodžiausioje ir labiausiai susiraukšlėjusioje, kokia
tik begali būti, mašnelėje.
- Ei, Anansi, - pamatęs mane, šaukia jis. - Tu turėjai saugoti mano
kiaušinius, kol aš plaukiojau. Tačiau išlipau iš balos, o ant kranto nieko nėra, tik šitie susiraukšlėję ir juodi niekam tikę kiaušiukai, kuriuos dabar ir
dėviu.
- Aš stengiausi iš visų jėgų, - teisinuos aš, - bet atėjo beždžionės ir surijo tavo kiaušinius, aš stengiausi jas nuvyti, bet jos man pačiam kiaušius
nuplėšė. Ir man pasidarė taip gėda, jog ėmiau ir pabėgau.

- Tu melagis, Anansi, - atsako man Tigras. - Aš surysiu tavo kepenis.
Bet tuomet jis išgirdo, kaip iš savo miesto girdyklos link traukia beždžionės. Tuzinas laimingų beždžionėlių liuoksi keliu, spragsi pirštais ir visomis išgalėmis traukia:
Aš tigro kiaušius surijau,
Jų tigras nebeturi jau!
Dabar manęs nesulaikysi,
Prie sienos nebepastatysi,
Dabar aš nieko nebijau,
Nes tigro kiaušius surijau!
Ir tuomet Tigras suurzgė, suriaumojo ir metėsi į mišką jų link, o beždžionės spiegdamos užsiropštė ant pačių aukščiausių šakų. O aš pasikasiau savo naujuosius didžiuosius kiaušinius, ir žinote, buvo taip malonu,
kad jie kybo tarp liesų mano kojų, ir nuėjau sau namo. Štai kodėl Tigras
ir šiandien vaikosi beždžiones. O jūs visi atminkite: tas, kad tu mažiukas,
dar nereiškia, jog esi visai bejėgis.
Misteris Nansi plačiai nusišypsojo, nusilenkė ir skėstelėjo rankomis,
profesionalo veidu priimdamas aplodismentus ir juoką, o paskui grįžo ten,
kur stovėjo Trečiadienis ir Černobogas.
- Maniau, mudu susitarėme: jokių istorijų, - suniurzgė Trečiadienis.
- Ir tu šį niekutį vadini istorija? Aš vos gerklę pravėdinau. Tiesiog sušildžiau juos. Dabar tavo eilė. Priversk juos kvatoti iki nukritimo.
Trečiadienis išėjo į šviesos ratą - kresnas senis su stikline akim, su rudu kostiumu ir senu Armanio paltu. Stovėjo, žvelgdamas į žmones ant
suolų, ir tylėjo ilgiau, nei, Šešėlio manymu, kas nors išgali tylėti, nepasijusdamas nejaukiai. Galop prabilo:
- Jūs mane pažįstate. Jūs visi mane pažįstate. Kai kurie nemėgstate.
Bet, mėgstate ar ne, jūs mane pažįstate.
Prieblandoje pasigirdo šnaresys - klausytojai subruzdo ant suolų.
- Aš čia gyvenu ilgiau nei dauguma iš jūsų. Ir, kaip visi jūs, maniau,
neva galėsim išgyventi su tuo, ką turime. Tai - ne prabanga, bet pakanka,
kad išgyventum. Deja, viso to daugiau nebėra. Artinasi audra, ir ne mes
ją sukėlėme.
Jis patylėjo. Paskui ūmai žengė į priekį ir susidėjo ant krūtinės rankas
- Atvykdami į Ameriką, žmonės drauge vežėsi ir mus. Jie atsivežė mane, Lokį ir Torą, jie atsivežė Anansį ir dievą-Liūtą, jie atsivežė leprechonus, koboldus ir banšes. Jie atsivežė Kuberą, Frau Holę ir Ištarę, jie atsivežė jus. Mes atplaukėme jų protuose ir įleidome čia šaknis. Mes keliavome su persikėlėliais per jūras ir vandenynus.
Šalis buvo didžiulė. Ir veikiai mūsų tautos mus apleido, prisiminė tik
kaip būtybes iš tolimos gimtinės, pasilikusias namuose, o ne atvykusias su
jais. Tie, kurie nuoširdžiai mumis tikėjo, pasitraukė į nebūtį ar liovėsi ti-

kėję, o mes pasilikome - apleisti, įbauginti ir apiplėšti - maitintis tais garbinimo ar tikėjimo trupiniais, kuriuos įstengėme aptikti. Ir gyventi, kaip
sugebam.
Taip ir darėme: gyvenome ir šiaip ne taip manėmės jų kultūros pakraštyje, kur niekam daugiau nerūpėjome.
Prisipažinkime atvirai, mes nesame itin įtakingi. Mes juos apgaudinėjame, gyvename jų sąskaita kaip išmanome; mes šokame striptizo baruose, gaudome klientus gatvėse ir dažnai nusigeriame; dirbame degalinėse,
vagiame, mulkiname ir glaudžiamės šios jų visuomenės užkaboriuose. Senieji dievai šitoje naujoje bedieviškoje šalyje.
Trečiadienis patylėjo, slogiu ir rimtu žvilgsniu nudelbdamas kiekvieną
klausytoją. O tie žiūrėjo į jį abejingai, jų veidai panėšėjo į tuščias kaukes.
Trečiadienis atsikosėjo ir nusispjovė į ugnį. Liepsna tvykstelėjo, pašoko ir
nušvietė visą salę.
- O dabar, kaip, be jokios abejonės, netruksite įsitikinti patys, Amerikoje dygsta nauji tikėjimų krešuliai: kreditinės kortelės ir nemokamos trasos, interneto ir telefono, radijo, ligoninės ir televizijos, plastmasės, pranešimų gaviklio ir neono dievai. Išdidūs dievai, tunkantys ir netoliaregiški
padarai, besipučiantys nuo savo asmeninės svarbos ir naujumo. Jie nutuokia apie mūsų egzistavimą, jie bijosi ir nekenčia mūsų, - išsunkė Odinas.
- Galvodami kitaip, jūs apgaudinėjate patys save. Jie sunaikins mus - jei
sugebės. Atėjo metas suvienyti mūsų jėgas. Atėjo metas veikti.
Į šviesos ratą išėjo senė raudonu sariu. Tarp jos antakių mėlynai žėrėjo
mažas brangakmenis:
- Ir tu sukvietei mus čionai dėl šių niekų? - prunkštelėjo moteris, ir jos
balse suskambo nuostaba bei susierzinimas.
Trečiadienis suraukė antakius.
- Taip, aš sukviečiau jus čionai. Betgi tai išmintinga, Mama-dži, ir
anaiptol ne niekai. Tas aišku net vaikui.
- Vadinas, aš vaikas? - Ji pagrūmojo Odinui pirštu. - Aš gyvenau senojoje Kaligatoje amžių amžiais anksčiau, nei kam nors šovė į galvą pramanyti tave, kvailas tu žmogau. Aš - vaikas? Atrodo, jog taip, nes tuščiuose tavo žodžiuose nėra ką suprasti.
Ir Šešėlis vėl išvydo dvigubą regėjimą: matė senę, kurios veidas raukšlėjosi nuo metų ir nepasitenkinimo, o senei už nugaros stovėjo didžiulė
nuoga moteris su juoda it nauja odinė striukė oda, jos liežuvis ir lūpos buvo purpurinio arterinio kraujo spalvos. Moters kaklą juosė kaukolių vėrinys, o galybė rankų gniaužė peilius, kardus ir nukirstas galvas.
- Aš nepavadinau tavęs vaiku, Mama-dži, - taikiai atsiliepė Trečiadienis. - Bet rodosi savaime suprantama...
- Vienintelis dalykas, kuris rodosi savaime suprantamas, - pertraukė
jį senė, kilsteldama ranką (o už jos, per ją, virš jos aidu pakilo juodas pirštas su aštriu nagu), - tai tavo šlovės troškimas. Mes daugelį šimtmečių taikiai gyvenome šioje žemėje. Sutinku, vieni verčiasi lengviau, kiti - sun-

kiau. Man nėra kuo skųstis. Namuose, Indijoje, liko mano reinkarnacija,
kuri gyvena kur kas geriau už mane. Bet aš nesu pavydi. Regėjau, kaip kyla nauji dievai ir kaip jie prasmenga užmaršty. - Jos ranka nusileido. Šešėlis pastebėjo, kad likusieji atidžiai žiūri į ją, ir jų žvilgsniuose matyti pagarba, nuostaba, netgi nerimas. - Vos prieš akimirką jie lenkėsi geležinkeliams. O dabar bėgių dievai pamiršti lygiai taip, kaip ir smaragdų medžiotojai...
- Pereik prie reikalo, Mama-dži, - burbtelėjo Trečiadienis.
- Prie reikalo? - Jos šnervės išsipūtė, o lūpų kampučiai nusileido. - Aš
- o aš, kaip žinia, tik vaikas, - sakau: palūkėsime. Nedarysime nieko. Mes
nesame tikri, kad jie mums linki bloga.
- Ar tu patarsi palūkėti ir tuomet, kai jie įsibraus nakčia, norėdami nužudyti ar išboginti nežinia kur?
Jos veidą nutvieskė linksmas atsainumas: norint jį parodyti, pakako
krustelti antakius ir lūpas.
- Jeigu jie pamėgins, - pratarė Mama-dži, - tai pamatys, jog mane ne
taip paprasta nutverti ir dar sunkiau nužudyti.
Jai už nugaros sėdintis kresnas jaunuolis pabandė atkreipti į save dėmesį gerkliniu "hrrrm", o paskui dudenančiu bosu pareiškė:
- Tėve, mano tauta gyvena nieko nestokodama. Mes stengiamės gyventi iš to, ką turime. Jei šis tavo karas atsigręš prieš mus, galime prarasti viską.
- Jūs jau seniai viską praradote, - atsakė Trečiadienis. - Aš siūlau jums
šansą atsikovoti bent šį tą.
Tarsi paklusdama jo balsui, ugnis tvykstelėjo aukščiau ir nušvietė
klausytojų veidus.
"Iš tiesų aš netikiu, - mąstė Šešėlis. - Netikiu niekuo, kas čia dedasi. Gal
man vis dar penkiolika. Mama dar gyva, ir aš dar nesutikau Loros. Viskas, kas nutiko iki šiol, tėra labai ryškus sapnas". Bet neįstengė įtikėti ir tuo. Tikėjimas
pagrįstas jausmais, kuriais mes suvokiame ir pažįstame pasaulį, - regėjimu ir klausa, lytėjimu ir skoniu, ir dar atmintimi. Jeigu mūsų pojūčiai
mums meluoja, vadinasi, niekuo nevalia tikėti. Ir netgi jei mes netikime,
vis vien negalime eiti kitu keliu nei tasai, kurį mums nurodo jie. Šiuo keliu tenka eiti iki pabaigos.
O ugnis baigė degti, ir Valaskjalfas, Odino Menė, pasinėrė į tamsą.
- Na, o kas dabar? - pakuždomis paklausė Šešėlis.
- Dabar mes grįšime į salę su karusele, - sumurmėjo misteris Nansi, ir senis Vienaakis pavaišins visus pietumis, įbruks vienam kitam kyšį, pabučiuos vieną kitą kūdikį, ir niekas daugiau neištars žodžio iš raidės "d".
- Žodžio iš raidės "d"?
- Dievai! Ką tu apskritai veikei tą dieną, kai dalijo smegenis, mažyli?
- Kai kas pasakojo istoriją apie nukniauktus tigro kiaušinius, ir aš privalėjau sustoti pasiklausyti, kuo ji baigėsi.
Misteris Nansi šyptelėjo.

- Betgi niekas nenuspręsta. Niekas su niekuo nesutiko.
- Jisai juos pamažėle apdoroja. Anksčiau ar vėliau pertemps į savo pusę pavieniui. Štai pamatysi. Galiausiai jie visi seks paskui Vienaakį.
Šešėlis pajuto, kaip iš kažin kur atlėkė vėjas, sušiaušė plaukus, palytėjo veidą, stumtelėjo priekin.
Jie stovėjo salėje su Didžiausia Pasaulio Karusele ir klausėsi "Imperatoriškojo valso".
Tolimajame patalpos gale Trečiadienis kažin ką kalbėjo su grupele
žmonių, iš pažiūros turistų - pastarųjų buvo lygiai tiek, kiek ir miglotų figūrų Odino menėse.
- Eime, - sududeno Trečiadienis ir nusivedė visus per vienintelį išėjimą, vaizduojantį pražiotus pabaisos nasrus su aštriomis iltimis, pasirengusiomis bet kurią akimirką sudraskyti atėjūnus į skutelius. Jis elgėsi it politikas - meilikavo, ragino, šypsojosi, švelniai nepritarė, taikė.
- Kas ten nutiko? - paklausė Šešėlis.
- O kas ten nutiko, besmegeni? - perklausė misteris Nansi.
- Menės. Ugnis. Tigro kiaušiniai. Pasivažinėjimas karusele.
- Po paraliais, važinėtis karusele draudžiama. Nejau nematei lentelės?
O dabar patylėk.
Būrelis žengė į monstro nasrus ir atsidūrė vargonų salėje, o Šešėlis sunerimo vėl: nejau ne šiuo keliu jie čionai atėjo? Antrą sykį salė atrodė taip
pat keistai. Trečiadienis nusivedė juos kažin kokiais laiptais aukštyn, pro
palubėje kabančius apokaliptinius raitelius, o paskui pagal nuorodas patraukė link artimiausio išėjimo.
Šešėlis ir Nansi žingsniavo paskutiniai. Galop margaspalvis būrelis išėjo iš Namo ant Uolos ir pro suvenyrų parduotuvėlę pasuko link automobilių stovėjimo aikštelės.
- Gaila, kad mums teko išeiti, neapžiūrėjus visko, - atsiduso misteris
Nansi. - Tikėjausi pamatyti didžiausią pasaulyje dirbtinį orkestrą.
- Aš jį mačiau, - atsiliepė Černobogas. - Nieko ypatinga.
Iki restorano reikėjo dešimt minučių važiuoti automobiliu. Trečiadienis kiekvienam svečiui pranešė, kad pietūs keliami jo sąskaita, ir organizavo nuvežimą tiems, kurie neturėjo savų transporto priemonių.
Šešėlis susidomėjo, kaipgi jie tokiu atveju atsidūrė prie Namo ant Uolos ir kokiu būdu parvyks namo, bet išmintingai nusprendė nieko nesakyti
balsu.
Jam pasitaikė nuvežti į restoraną kelis Trečiadienio svečius. Priekinėje
sėdynėje įsitaisė senolė su raudonu sariu, dar du atsisėdo už nugaros: neaukštas neįprastos išvaizdos jaunuolis, kurio vardo Šešėlis nenugirdo, tačiau skambėjo jis it "Elvis", ir kitas, su tamsiu kostiumu, kurio niekaip neįstengė įsidėmėti.
Šešėlis stovėjo greta šio žmogaus prie mašinos, atvėrė jam dureles, už-

vėrė jas - ir visiškai nieko apie jį neprisiminė. Pasigręžė atgal, atidžiai nužvelgė keistąjį keleivį, įspausdamas atmintin veidą, plaukus, drabužius,
kad būtų tikras, jog atpažins kada nors sutikęs gatvėje, paskui atsisuko užvesti mašinos ir tučtuojau suvokė, jog nepažįstamasis išslydo iš jo minčių,
palikęs vien turto įspūdį, nieko daugiau.
"Veikiausiai pavargau", - pagalvojo Šešėlis ir akies krašteliu dirstelėjo į
dešinėje sėdinčią indę. Jos kaklą puošė mažulytis sidabrinis kaukolių vėrinėlis, tarp antakių spindėjo mėlynas akmenėlis. Kai moteriškė krusteldavo, mažutėlaičiais varpeliais sutilindžiuodavo magiškos galvų ir rankų
apyrankės. Nuo jos gardžiai dvelkė prieskoniais - kardamonu ir muškatu.
Ir gėlėmis. Indės plaukai priminė druską su pipirais. Sugavusi vairuotojo žvilgsnį, ji nusišypsojo.
- Galite vadinti mane Mama-dži, - pratarė senolė.
- Mane vadina Šešėliu, Mama-dži.
- Ir ką gi jūs galvojate apie savo darbdavio planus, misteri Šešėli?
Šešėlis pristabdė, praleisdamas didelį juodą furgoną, kuris lenkdamas
aptėškė jo automobilį vandeniu.
- Aš neklausinėju, o jis nesakė.
- Jei norite žinoti mano nuomonę, jis geidžia mirtinos priešpriešos. Štai
ko jis geidžia. O mes visi tokie seni ir tokie kvaili, jog kai kurie, galimas
daiktas, pasakys jam "taip".
- Klausinėti ne mano reikalas, Mama-dži, - pratarė Šešėlis, ir mašinoje varpeliais nuskardėjo moters juokas.
Vyriškis ant užpakalinės sėdynės - ne keistos išvaizdos jaunuolis, o
antrasis - kažko paklausė, Šešėlis jam atsakė ir tučtuojau sumojo, kad, tegul bus prakeiktas, nieko nebeįstengia prisiminti.
Keistasis jaunuolis nieko nekalbėjo, tačiau ėmė gausti sau panosėje, ir
nuo to melodingo žemo garso ėmė gausti bei vibruoti pats mašinos pagrindas.
Keistasis žmogus buvo vidutinio ūgio, tačiau neįprasto kūno sudėjimo. Kadaise Šešėlis girdėjo sakant "krūtinė it statinė", bet negalėjo įsivaizduoti, kaip tatai atrodytų iš tiesų. Šio šaunuolio krūtinė išties buvo it statinė, kojos - it medžių kamienai, o rankos nelyginant kumpiai. Jis vilkėjo
juodą striukę su gobtuvu ir kelis megztinius, storas darbines saržos kelnes ir - nepaisant oro bei visos kitos aprangos - baltus teniso batelius, dydžiu ir forma panašius į apavo dėžes. Jo pirštai priminė dešreles, tik su
plokščiais kvadratiniais galiukais.
- Na, ir bosas gi jūsų, - neatplėšdamas akių nuo kelio, pastebėjo Šešėlis.
- Atleiskite, - žemu žemutėliu balsu sumišęs atsiliepė jaunuolis. Ir liovėsi gaudęs.
- Ne, man patiko, - patikino Šešėlis. - Prašau, nenustokite.
Keistasis jaunuolis pasimuistė, o paskui teikėsi sugausti vėl - lygiai
taip pat žemai ir skambiai, kaip anksčiau. Bet dabar tas gausmas liejosi į

žodžius. "Ten, ten, ten, - dainavo jis tokiu žemu bosu, jog virpėjo langai.
- Te-e-n-n, te-e-n-n, te-e-n-n, te-e-n-n".
Jie važiavo pro pastatus, kurių karnizai žėrėjo kalėdinėmis visokiausių
formų ir dydžių girliandomis: nuo kuklių auksinių žiburėlių, mirguliuojančių kaskadomis, iki gigantiškų sniego senių ir pliušinių meškinų, pabarstytų margaspalvėmis žvaigždėmis.
Šešėlis sustojo prie restorano, didelio daržinės tipo statinio, išleido keleivius ir nuvažiavo į aikštelę už pastato. Norėjo pats vienas nueiti nuo automobilio iki durų, kad šaltis ir vėjas truputį praskaidrintų galvą.
Mašiną pastatė prie juodo furgono ir netgi paklausė savęs, ar tik čia ne
tas, kuris prašvilpė pro šalį plente. Užtrenkęs automobilio dureles, dar minutėlę pastovėjo, alsuodamas stingstančiu oru.
Įsivaizdavo, kaip restorane Trečiadienis jau sodina savo svečius aplink
didelį stalą, kaip apeina salę. Įdomu, ar ant priekinės sėdynės išties važiavo pati deivė Kali, įdomu, ką jis vežė ant užpakalinės...
- Ei, bičiuli, gal turi ugnies? - paklausė miglotai pažįstamas balsas.
Šešėlis atsisuko, ketindamas atsiprašyti ir atsakyti, jog ne, neturi, - ir
pelnė smūgį pistoleto rankena į kairįjį antakį. Krisdamas dar spėjo atkišti ranką ir atsiremti. Tuomet jam į burną įkišo kažką minkšta, kad Šešėlis
negalėtų surikti, ir priklijavo lipnia juosta: judesys buvo lengvas ir tikslus,
tarsi mėsininkas skerstų viščiuką.
Šešėlis pamėgino surikti, perspėti Trečiadienį, perspėti visus, bet iš
burnos veržėsi vien slopus kleketavimas.
- Paukšteliai narve, - pratarė miglotai pažįstamas balsas. - Visi vietose?
Jam atsakė treškesys ir balsas, vos girdimas per radiją:
- Įeinam ir susemiam visus.
- O ką darysim su drimba? - pasiteiravo kitas.
- Supakuokit, - atsakė pirmasis.
Šešėliui ant galvos užtraukė gobtuvą, kelius ir riešus apvyniojo izoliacija, paskui švystelėjo į furgoną ir nusivežė.
Jį uždarė mažame kambarėlyje be langų. Čia stovėjo plastmasinė kėdė, sudedamas stalas ir kibiras su dangčiu, kuris Šešėliui atstojo tualetą.
Ant grindų gulėjo geltonas šešių pėdų ilgio porolono gabalas ir plonytė
antklodė su įsisenėjusiais rudais pusmėnuliais viduryje: gal tai buvo kraujas, gal maistas, o gal išmatos - Šešėlis nežinojo ir nenorėjo žinoti. Aukštai palubėje švietė plika lemputė, aptraukta metaliniu tinkleliu, tačiau belaisviui nepavyko aptikti jungiklio. Šviesa degė visą laiką. Duryse iš jo pusės nebuvo rankenos.
Norėjosi valgyti.
Kai agentai, iš pažiūros federalai, įstūmė jį į kambarėlį, nuplėšė juostą ir atlipino burną, Šešėlis kruopščiai apžiūrėjo patalpą. Pabilsnojo sienas

- garsas duslus, metalinis. Metalas. Lubose žiojėjo nedidelė ventiliacijos
angelė, uždengta grotelėmis. Durys tvirtai užrakintos.
Iš žaizdos virš kairiojo antakio lėtai sunkėsi kraujas. Skaudėjo galvą.
Grindys plikos, be jokios kiliminės dangos. Jis pabilsnojo ir grindis. Jos
skleidė tokį pat garsą, kaip ir sienos.
Nuėmęs kibiro dangtį, belaisvis nusišlapino, paskui vėl užvožė dangtį.
Jei tikėtume laikrodžiu, nuo įvykių restorane praėjo maždaug keturios valandos.
Piniginė dingo, tačiau jam paliko monetas.
Šešėlis prisėdo prie stalo, apdengto daugelyje vietų pradegintu audeklu, ir ėmėsi tobulinti įgūdžius. Iš pradžių pabandė monetų slydimo per
stalą iliuziją. Paskui paėmė du ketvirtukus ir atliko "bukąjį fokusą".
Vieną ketvirtuką paslėpė dešinės rankos delne, kitą paliko neuždengtą
kairėje, laikydamas nykščiu ir smiliumi. Po to apsimetė, neva ima monetą iš kairės rankos, bet iš tiesų leido jai nukristi atgal į kairiąją. Tada atgniaužė dešinį delną, parodydamas ketvirtuką, kuris ten gulėjo visąlaik.
Manipuliacijų su monetomis esmė buvo ta, kad jos užimdavo visą Šešėlio dėmesį; tiksliau pasakius, jis negalėdavo atlikti fokuso, kai būdavo
piktas ar nusiminęs, tad iliuzijos kūrimas, nors pati iliuzija atrodė visiškai
beprasmė - juk jis dėdavo neįtikėtinas pastangas, kad atrodytų, jog perkėlė
monetą iš vienos rankos į kitą, nors realybėje tam apskritai nereikėjo jokių pastangų, - ramino, vijo iš minčių baimę ir nerimą.
Jis pradėjo gludinti dar beprasmiškesnį triuką: viena ranka transformuoti dolerį į pensą, tik šįkart viską reikėjo atlikti su dviem ketvirtukais.
Triuko metu kiekvieną monetą derėjo tai rodyti, tai slėpti: Šešėlis pradėjo su vienu parodytu, o antru paslėptu ketvirtuku. Pakėlęs ranką prie burnos, pūstelėjo į regimą monetą ir nemačiom klasiškai paslėpė ją delne. Tuo
tarpu du pirmieji pirštai traukė paslėptą pinigėlį ir demonstravo jį nesančiai auditorijai. Galop jis parodė ketvirtuką atgniaužtame delne, pūstelėjo į jį, vėl nuleido ranką ir visą tą laiką rodė tą patį pinigą.
Šį fokusą atliko keletą kartų iš eilės.
Į pabaigą net paklausė savęs, ar jį nužudys, ranka mažumą virptelėjo, ir vienas ketvirtukas nukrito ant išterlioto žalio audeklo.
O paskui, nebepajėgdamas žaisti su monetomis, Šešėlis pasidėjo pinigėlius, išsiėmė Vidunakčio Žaros dovanotą dolerį su Laisvės statula, sugniaužė jį kumštyje ir pasirengė ilgam laukimui.
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Trečią ryto - pagal Šešėlio laikrodį - federalai sugrįžo apklausai. Du
vyriškiai tamsiais plaukais, tamsiais kostiumais ir išblizgintais batais. Federalai. Vienas - plačiapetis, su kvadratiniu žandikauliu, puikiais plaukais
ir iki mėsos nukramtytais nagais. Jis atrodė taip, tarsi koledže būtų žaidęs
futbolą. Antrasis - pliktelėjęs, su manikiūru ir akiniais sidabriniuose rėmeliuose. Nors iš pažiūros jiedu nėmaž nepanėšėjo vienas į kitą, Šešėlis ūmai

pagalvojo, kad kažkuriame lygyje (galbūt ląsteliniame) jie abu identiški.
Vyriškiai atsistojo abipus kortų stalo, žvelgdami į jį iš viršaus žemyn.
- Ar seniai dirbate Kargui, sere? - paklausė vienas.
- Nežinau, kas jis toks, - atsakė Šešėlis.
- Jis save vadina Trečiadieniu. Grimu. Olfateru. Seniu. Jus matė Kargo draugijoje, sere.
- Pradėjau jam dirbti prieš keletą dienų.
- Nemeluokite mums, sere, - ištarė federalas su akiniais.
- Gerai, - atsiliepė Šešėlis. - Nemeluosiu. Bet vis vien jam dirbu tik keletą dienų.
Federalas su kvadratiniu žandikauliu staigiai užsuko Šešėliui ausį, suėmęs ją nykščiu ir smiliumi. Sukdamas smarkiai suspaudė. Skausmas buvo stiprus.
- Mes prašėme nemeluoti mums, sere, - švelniai pratarė jis ir atsitraukė.
Po federalų švarkais pūpsojo pistoletai. Šešėlis nusprendė nemėginti
duoti grąžos ir apsimetė, neva vėl atsidūrė kalėjime. "Stumk savo laiką, mąstė jis. - Nesakyk jiems nieko, ko jie ir šiaip nežinotų. Neklausinėk".
- Jus matė su pavojingais žmonėmis, sere, - prabilo akiniuotasis federalas. - Jūs pasitarnausite savo šaliai, jei duosite parodymui vyriausybei.
- Jis užjausdamas nusišypsojo - atseit "Aš geras faras".
- Suprantu, - atsiliepė Šešėlis.
- O jeigu jūs mums nepadėsite, - įsiterpė kvadratsmakris, - tai pats pamatysite, kokie mes būname supykę.
Jis skliaustu delnu kirto Šešėliui į pilvą, išmušdamas visą dvasią. Cia
ne kankinimas, pagalvojo belaisvis, tik frazės skyrybos ženklai. Federalas
nori pasakyti: "Aš negeras, piktas faras". Šešėlis atsirūgo.
- Man nesinorėtų jūsų pykinti, - atgavęs kvapą, išspaudė Šešėlis.
- Mes teprašome bendradarbiauti, nieko daugiau, sere.
- Ar galėčiau paklausti... - iškvėpė Šešėlis ("Neklausinėkl" - pats save
perspėjo jis, bet pernelyg vėlai, žodžiai jau ištarti). - Ar galėčiau paklausti, su kuo aš bendradarbiausiu?
- Norite, kad pasakytume jums savo vardus? - pasiteiravo kvadratinis
žandikaulis. - Jūs veikiausiai kuoktelėjote.
- Ne, vaikino žodžiuose yra prasmės, - paprieštaravo akiniuotis. - Juk
pažįstamais pasitikėti lengviau negu nepažįstamais. - Jis dirstelėjo į Šešėlį
ir nusišypsojo it žmogus, reklamuojantis dantų pastą. - Susipažinkime. Aš
misteris Akmuo, sere. O mano kolega - misteris Miškas.
- Tiesą sakant, aš klausiau, iš kokios jus įstaigos? CŽV? FTB?
Akmuo palingavo galvą:
- Ak, jei dabar viskas būtų taip paprasta, sere. Visi jie persimaišė.
- Privatus sektorius, - pridėjo Miškas, - valstybinis sektorius. Pats žinote. Bendradarbiavimas dabar glaudus.
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- Bet patikėkite, - prabilo Akmuo, išspaudęs kitą akinamą šypsenėlę,
- mes geri vaikinai. Ar jūs alkanas, sere? - Iš švarko kišenės jis išsitraukė
"snikerį". - Štai. Čia dovana.
- Dėkui.
Šešėlis nuplėšė popieriuką ir suvalgė batonėlį.
- Ko gero, norite užgerti? Kavos? Alaus?
- Prašyčiau vandens.
Akmuo priėjo prie durų, pabeldė į jas ir tarstelėjo kelis žodžius anapus stovinčiam sargybiniui. Tas linktelėjo ir po minutėlės grįžo su plastikine stiklinaite, sklidina šalto vandens.
- CŽV, - Miškas liūdnai palingavo galvą, - ak, jau tie neišmanėliai.
Klausyk, Akmenie. Girdėjau vieną cėžėvietišką pokštą. Kaip gali būti tikras, jog CŽV nesusijusi su pasikėsinimu į Kenedį?
- Nežinau, - atsiliepė Akmuo. - O kaip gali būti tuo tikras?
- Jis gi miręs, tiesa? - pratarė Miškas.
Jiedu nusikvatojo.
- Ar jums geriau, sere? - paklausė Akmuo.
- Turbūt.
- Tai gal papasakosite mums, kas nutiko šį vakarą, sere?
- Apžiūrinėjome įžymybes. Lankėmės Name ant Uolos. Važiavome užkąsti. Visa kita jūs žinote.
Akmuo sunkiai atsiduso. Miškas it nusivylęs palingavo galvą ir spyrė Šešėliui į kelio girnelę. Skausmas buvo kankinantis. Paskui Miškas lėtai spustelėjo kumščiu belaisvio nugarą tiesiai virš kepenų, stipriai primygo krumpliais. Palyginti su šia kančia, kelio skausmas tebuvo lengvas
smilktelėjimas.
"Aš didesnis už bet kurį iš jų, - galvojo Šešėlis, - galiu juos įveikti". Bet jie
ginkluoti, ir net jeigu kokiu nors būdu pavyktų juos nudėti ar išjungti, jis
vis vien neištrūks iš užrakintos kameros. (Na, bet užtai turės patranką. Dvi
patrankas. Ne.)
Šešėlio veido Miškas nelietė. Jokių žymių. Nieko, kas matytųsi paskui:
tik kumščių ir kojų smūgiai į liemenį bei kelius. Skaudėjo. Šešėlis tvirtai
sugniaužė kumštyje dolerį su Laisve ir laukė, kada viskas baigsis.
Ir po pernelyg ilgo laiko mušimas liovėsi.
- Mes sugrįšime po poros valandų, sere, - pranešė Akmuo. - Žinote,
Miškas visai nenorėjo to daryti. Garbės žodis. Mes protingi žmonės. Kaip
jau minėjau, mes geri vaikinai. Tai jūs - ne toje pusėje. O tuo tarpu siūlyčiau jums pamiegoti.
- Verčiau pradėkite vertinti mus rimtai, - perspėjo Miškas.
- Įsiklausykite į Miško žodžius, - pridėjo Akmuo. - Gerai pamąstykite.
Jiems už nugarų užsitrenkė durys. Šešėlis dar paklausė savęs, ar gerieji vaikinai išjungs šviesą, bet jie to nepadarė, ir lemputė liko švytėti palubėje nelyginant šalta akis. Šešėlis nušliaužė ant geltono porolono, užsi-

tempė antklodę, užsimerkė ir, kabindamasis į tuštumą, laikėsi už sapnų.
Laikas ėjo.
Jam vėl buvo penkiolika, ir motina merdėjo. Ji stengėsi pasakyti jam
kažką svarbaus, o Šešėlis neįstengė suprasti. Krustelėjo per miegus, ir
skausmo ietis privertė jį išnirti iš pusiaumiegos į pusiau realybę. Belaisvis
susiraukė.
Jis drebėjo po plona antklode, dešine alkūne prisidengęs akis nuo plikos lempelės šviesos. Įdomu, ar Trečiadienis ir likusieji dar laisvėje, ar jie
gyvi? Šešėlis labai vylėsi, jog taip.
Sidabrinis doleris vėsino delną. Jautė jį kumštyje, kaip jautė viso mušimo metu. Ir kodėl gi moneta neįšyla iki kūno temperatūros? Jo pusiau
miege, pusiau kliedesy moneta, mintis apie Laisvę, mėnuo ir Vidunakčio
Žara susipynė į vytą sidabrinės šviesos spindulį, švytintį iš dangaus gilumos, ir Šešėlis kopė tuo sidabriniu spinduliu tolyn nuo skausmo, sielos ilgesio ir baimės, atgalios į palaimingus sapnus...
Tolimame tolyje girdėjo kažkokį triukšmą, bet jau pernelyg vėlu apie
tai galvoti: miegas jį užvaldė visiškai.
Dar spėjo viltingai pamanyti, kad ateina ne pas jį - dar nežadins, nemuš ir nerėks. O paskui patenkintas pastebėjo, kad išties jau miega ir jam
daugiau nebešalta.
Kažkas kažkur šaukė į pagalbą - jo sapne ar iš tiesų.
Šešėlis pusiausnūda nusirito nuo porolono - sulig kiekvienu judesiu
kūną varstė skausmas.
Kažkas purtė jį už peties.
Norėjosi paprašyti nežadinti, palikti ramybėje, leisti pamiegoti dar valandėlę, tačiau pro lūpas išsiveržė tik aimana.
- Šunyti, - pakvietė Lora. - Metas pabusti. Mielasis, prašau, pabusk.
Ir tatai buvo švelnaus palengvėjimo akimirka. Koks keistas jam prisisapnavo sapnas: apie kalėjimą ir sukčius, apie žemėn nužengusius dievus,
o štai dabar Lora žadina jį, kad pasakytų, jog metas į darbą, ir gal jam dar
pakaks laiko išgerti kavos, nugriebti bučinį ar ką daugiau nei bučinys, ir
Šešėlis ištiesė ranką, norėdamas ją paliesti.
Loros oda buvo šalta kaip ledas ir lipni.
Šešėlis atsimerkė.
- Iš kur kraujas? - paklausė jis.
- Svetimas, - atsakė Lora. - Ne mano. Aš pripildyta formaldehido, sumaišyto su glicerinu ir lanolinu.
- Kieno svetimas?
- Sargybinių, - paaiškino Lora. - Viskas gerai. Aš juos nužudžiau. Tu
verčiau eik. Manau, niekam nesuteikiau progos paskelbti pavojų. Pakeliui
pasiimk paltą, nes nušalsi subinę.
- Tu juos nužudei??
v

Lora gūžtelėjo pečiais ir nedrąsiai nusišypsojo. Velionės jo žmonos
rankos atrodė taip, tarsi ji būtų piešusi raudonais dažais, kurdama paveikslą perdėm raudonais ir rudais tonais. Ant veido ir drabužių (ant to
paties mėlyno kostiumo, su kuriuo ją palaidojo) liko purslai ir dėmės, kurios Šešėliui priminė Džeksoną Poloką, nes kur kas paprasčiau galvoti apie
Džeksoną Poloką, nei įsisąmoninti alternatyvą.
- Kai pats esi miręs, žudyti žmones kur kas lengviau, - paaiškino ji. Noriu pasakyti, na, kas gi čia tokio? Nebelieka jokių ypatingų prietarų.
- Man visa tai kol kas daug reiškia, - atsiliepė Šešėlis.
- Nori pasilikti čia ir palaukti, kol ateis rytinė pamaina? - paklausė Lora. - Pasilik, jei nori. Maniau, jog norėsi ištrūkti.
- Jie pamanys, kad čia mano darbas, - bukai sulemeno jis.
- Galbūt, - linktelėjo jinai. - Apsivilk paltą, mielasis. Sušalsi.
Šešėlis išėjo į koridorių. Jo gale, paskutiniame kambaryje, gulėjo keturi
negyvėliai: trys sargybiniai ir žmogus, pasivadinęs Akmeniu. Misterio
Miško niekur nebuvo matyti. Sprendžiant iš kruvino pėdsako ant grindų,
du lavonus nuvilko į sargybos patalpą ir numetė ant grindų.
Šešėlio paltas kabėjo ant pakabos. Piniginė tebegulėjo vidinėje kišenėje
- regis, neliesta. Lora atplėšė kelias kartonines dėžes su "snikeriais".
Dabar galima buvo atidžiau apžiūrėti sargybinius - tie vilkėjo tamsias
maskuojančias uniformas, bet be oficialių antsiuvų. Su savimi neturėjo nieko, kas nurodytų, kam gi jie dirba. Lygiai taip pat sėkmingai šie vyrukai
galėtų būti ančių medžiotojai, apsitaisę sekmadieninei iškylai.
Lora šaltu delnu spustelėjo Šešėlio ranką. Vyro dovanotą monetą ji pasikabino ant auksinės grandinėlės ir nešiojo prie krūtinės.
- Gražiai atrodo, - pagyrė Šešėlis.
- Ačiū. - Lora meiliai nusišypsojo.
- O kas nutiko likusiems? - paklausė jis. - Trečiadieniui ir visiems kitiems? Kur jie?
Lora padavė jam kelias saujas šokoladinių batonėlių, ir Šešėlis ėmė
grūsti juos į kišenes.
- Čia nieko daugiau nebuvo. Daugybė tuščių kamerų ir toji, kurioje sėdėjai tu. Beje, dar vienoje užsidarė sargybinis su žurnalu. Ketino pasižaist
su savo daikčiuku. Na, ir nustebo gi jis.
- Tu nudėjai jį besismaginantį?
Lora gūžtelėjo pečiais.
- Man regis, taip, - kiek sutrikusi prisipažino ji. - Nerimavau, kad jie
tave skaudina. Juk kažkam reikia tavimi rūpintis, o aš gi sakiau, jog taip
ir padarysiu, tiesa? Štai, paimk.
Tai buvo cheminės rankų ir kojų šildyklės: plonyčiai tarpikliai, kurie
perlaužti įkaista ir išlaiko šilumą keletą valandų. Šešėlis ir juos susikišo į
kišenę.
- Rūpintis manimi. Taip, - linktelėjo jis. - Tu taip ir padarei.
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Lora šaltu pirštu paglostė įdrėskimą virš kairiojo antakio.
- Tu sužeistas.
- Niekai.
Jis trūktelėjo plienines duris. Tos lėtai nuriedėjo į šalį. Iki žemės buvo keturios pėdos, ir Šešėlis nušoko ant žvyro. Paskui apglėbė Lorą per liemenį ir nukėlė žemėn, kaip nukeldavo visada - lengvai ir nemąstydamas...
Iš po storų debesų išniro mėnuo. Jis kybojo žemai virš horizonto, pasirengęs leistis anapus, tačiau sniego atspindėtos šviesos pakako, kad galėtum matyti.
Kaip paaiškėjo, jie išsiropštė iš juodai dažyto ilgo prekinio traukinio
vagono. Traukinys buvo nuvarytas arba paliktas miško atšakoje. Plieninių
vagonų virtinė driekėsi į abi puses, kiek tik akys užmatė, ir nyko tarp medžių. Jis buvo traukinyje. Turėjo susiprasti.
- Kaip, po velnių, mane radai? - paklausė Šešėlis mirusios žmonos.
Ji lėtai ir tarsi stebėdamasi palingavo galvą.
- Tu spindi nelyginant švyturys tamsiame pasaulyje, - pratarė Lora. Nebuvo labai sunku. O dabar eik. Eik taip toli ir taip sparčiai, kaip tik
įstengsi. Nesinaudok kreditinėmis kortelėmis, ir viskas bus gerai.
- Kur man eiti?
Ji pirštais pasišukavo susivėlusius plaukus, nusibraukė nuo akių kirpčiukus.
- Plentas toje pusėje. Padaryk, ką galėsi. Jei reikės, pavok mašiną. Važiuok į pietus.
- Lora, - pradėjo jis, paskui nutilo. - Ar tu žinai, kas vyksta? Žinai, kas
tie žmonės? Tie, kuriuos nužudei?
- Taip. Rodos, žinau.
- Aš tau skolingas, - pratarė Šešėlis. - Jeigu ne tu, nebūčiau ištrūkęs.
Nemanau, kad jie linkėjo man gero.
- Ne, - linktelėjo ji. - Nieko gero.
Juodu nuėjo tolyn nuo tuščių vagonų. Šešėlis prisiminė kitus traukinius, su glotniais plieno vagonais be langų, kurie driekiasi per mylių mylias, vienišai gausdami naktyje. Pirštai kišenėje sugniaužė dolerį su Laisve, ir jis prisiminė Vidunakčio Žarą. Jos žvilgsnį mėnulio šviesoje. "Ar paklausei, ko ji nori? Protingi žmonės visuomet šito paklausia, kai juos aplanko mirusieji. Retsykiais tie netgi atsako".
- Lora... ko tu nori?
- Tikrai nori žinoti?
- Taip. Prašau, pasakyk man.
Lora pažvelgė į jį negyvomis žydromis akimis.
- Aš noriu vėl būti gyva, - ištarė ji. - Juk čia ne gyvenimas. Noriu būti
iš tikrųjų gyva. Noriu vėl jausti, kaip krūtinėje plaka širdis. Noriu jausti,
kaip manyje sruvena kraujas - karštas, sūrus ir tikras. Keista, visuomet
manai, jog tokių dalykų neįmanoma pajusti, bet, patikėk, kai širdis sustoja,
pajunti. - Ji pasitrynė akis, išsiterliodama veidą raudonai. - Tai labai sun-

ku. Ar žinai, kodėl negyvėliai prisikelia tiktai naktimis, šunyti? Nes tamsoje lengviau apsimesti tikrais žmonėmis. O aš nenoriu apsimetinėti. Noriu būti gyva.
- Nesuprantu. Ką turėčiau daryti?
- Padaryk, kad taip nutiktų, mielasis. Tu sugalvosi. Žinau, kad sugalvosi.
- Gerai, - linktelėjo jis. - Pamėginsiu. O jei sugalvosiu, kaip man tave
surasti?
Bet ji jau pradingo, beliko tik tyla ir tuštuma. Ir menkas dangaus pilkšvumas, kuris pakuždėjo, kurioje pusėje yra rytai, ir vienišas gruodžio vėjo
staugimas - o gal paskutinio naktinio paukščio klyksmas ar pirmo aušros
paukščio daina.
Šešėlis pasisuko veidu į pietus ir leidosi į kelią.

SEPTINTAS SKYRIUS
Apdovanoti tik ribotu "nemirtingumu" - nes jie gimsta ir miršta, - indų dievai sprendžia pagrindines žmonijos problemas ir dažnai
tarsi tik keliomis smulkmenomis tesiskiria nuo mirtingųjų... o nuo
demonų ir dar mažiau. Ir vis dėlto indai juos laiko būtybėmis, nėmaž
nepanašiomis į visas likusias; jų dievai simboliški ta prasme, kuria
niekada negali būti simboliškas žmogus, kad ir kokia "archetipiška"
būtų jo gyvenimo istorija. Jie - aktoriai, atliekantys vaidmenis, kurie
realūs tik mums; jie - kaukės, už kurių mes regime savo veidus.
Vendi Donidžer O'Flagerti.
"Indų Mitai" (Penąuin Books, 1975)
Šešėlis jau kelias valandas ėjo į pietus - šiaip ar taip, daugmaž ta kryptimi. Bevardis kelias vingiavo po mišką - jo manymu, kažkur pietų Viskonsine. Sykį jam priešais iš už posūkio išniro keli džipai su įjungtais žibintais, bet Šešėlis nėrė į pakelės brūzgynus ir nejudėdamas laukė, kol jie pravažiuos. Ryto rūkas kilo iki juosmens. Mašinos buvo juodos.
Už pusvalandžio pasigirdo iš vakarų artėjančių malūnsparnių gausmas, ir bėglys iš proskynos metėsi į mišką. Malūnsparniai buvo du, ir Šešėlis pasislėpė daubelėje po išvirtusiu medžiu, kol iš garso nusprendė, kad
persekiotojai pasuko į šalį. Kai gausmas ėmė tolti, jis surizikavo išlįsti iš
slėptuvės ir dirstelti į pilką žiemos dangų. Malūnsparniai buvo nudažyti
juodais matiniais dažais. Šešėlis tol tūnojo po kamienu, kol malūnsparniai
pasišalino visai.
Po medžiais sniegas dryksojo plonu sluoksneliu, o vietomis gurgždėjo
po kojomis. Šešėlis buvo nuoširdžiai dėkingas Lorai, įbrukusiai jam chemines rankų ir kojų šildykles, kurios neleido galūnėms sustirti. Ir visgi jis
tarsi sustingo: sustingo širdimi, sustingo protu, sustingo siela. Ir tasai stingulys įsišaknijo jame dar prieš daugelį metų.
"Tai ko gi aš noriu?" - paklausė savęs Šešėlis ir nesugebėjo rasti atsakymo, todėl paprasčiausiai ėjo mišku, žengdamas žingsnį, paskui antrą, po
to trečią. Medžiai atrodė pažįstami, o atskiri peizažai stačiai glumino. Galbūt jis vaikšto ratais? Gal taip ir eis, ir eis, ir eis, kol baigsis šildyklės ir šokoladukai, o paskui atsisės ir niekada daugiau nebepakils.
Šešėlis pasiekė didelę sraujynę (vietiniai tokias vadina upokšniais) ir
nusprendė žingsniuoti pakrante. Upokšniai teka į upes, o visos upės įsilieja į Misisipę, ir jeigu jis eis pakankamai ilgai arba pasivogs valtį, arba
susiręs plaustą, tai anksčiau ar vėliau nusigaus iki šilto Naujojo Orleano,
- ši mintis pasirodė ir guodžianti, ir menkai tikėtina.

Malūnsparniai daugiau nesirodė. Šešėlį persmelkė jausmas, jog tie, kurie praskrido virš miško, keliavo spręsti krizės prekiniame traukinyje, o ne
medžiojo bėglį, antraip tikrai būtų sugrįžę; antraip čia šmirinėtų pėdsekiai
šunys, kauktų sirenos ir visa kita. Tačiau Šešėlio niekas nepersekiojo.
Ko gi jis nori? Kad jo nesučiuptų. Kad jo neapkaltintų dėl žmonių iš
traukinio mirties. Įsivaizdavo, kaip aiškinasi: "Tai ne aš, tai mano velionė
žmona". Ir išsyk regėjo įstatymo atstovų veidus. O paskui žmonės ims ginčytis, ar kaltinamasis pamišęs, ar ne, o tuo tarpu jis pats keliaus į elektros
kėdę...
Įdomu, ar Viskonsino valstijoje egzistuoja mirties bausmė? O jei taip,
argi jam svarbu? Šešėlis troško susivokti, kas dedasi, ir sužinoti, kuo viskas baigsis. Ir galiausiai su karčia pašaipa pamanė, jog visų labiausiai pasaulyje trokšta, kad viskas būtų normalu. Norėjo, kad niekada nebūtų sėdėjęs kalėjime, kad Lora būtų gyva, kad iš tiesų nebūtų nutikę nieko, kas
nutiko.
"Bijau, kad tokia baigtis nenumatyta, mano berniuk, - tarė sau gruboku
Trečiadienio tonu ir linktelėjo pats sau. - Nėra iš ko rinktis. Tu sudeginai visus tiltus. Todėl kulniuok. Stumk savo dienas..."
Tolumoje genys stukseno pūvantį medį.
Ūmai Šešėlis sumojo, kad jį stebi: iš šeivamedžio krūmo, panašaus į
skeletą, į atėjūną spoksojo dešimt raudonų kardinolų. Paskui jie vėl ėmė
skabyti uogų kekes. Paukščiai atrodė it iliustracija iš sieninio kalendoriaus
"Šiaurės Amerikos giesmininkai". Paukščių trelės ir ūkčiojimas labiausiai
priminė žaidimų automatų salės kakofoniją ir aidėjo įkandin. Palaipsniui
ir tie garsai nutilo.
Miško aikštelėje kalvos papėdėje gulėjo elniuko skerdena. Jo šoną milžinišku aštriu snapu kapojo juodas paukštis didumo sulig šunim. Akių lavonas jau nebeturėjo, tačiau galva kol kas liko neliesta, ant kailiuko matėsi baltos dėmelės. Įdomu, kaip jis žuvo, pagalvojo Šešėlis.
Juodasis paukštis palenkė galvą į šalį, o paskui balsu, panašiu į akmens džeržgimą į akmenį, pratarė:
- Ei, žmogau iš šešėlio!
- Aš Šešėlis, - atsiliepė jis.
Paukštis užšoko ant elniuko pasturgalio, kilstelėjo galvą ir sušiaušė
kaklo plunksnas. Paukštis buvo didžiulis, o jo akys spindėjo tarsi du juodi karoliai. Iš arti jis atrodė dar grėsmingesnis.
- Sakė, susitiks su tavim Kai-ro, - karktelėjo paukštis.
Šešėlis susimąstė, kuris gi čia iš Odino varnų: Huginas ar Muninas, Išmintis ar Atmintis.
- Kaire? - perklausė jis.
- Egipte.
- Kaip man patekti į Egiptą?
- Eik palei Misisipę. Trauk į pietus. Surask Šakalą.
- Paklausyk, - pratarė Šešėlis, - nenorėčiau pasirodyti... Viešpatie, paklausyk... - Jis nutilo. Susitvardė. Sušalo, stovėdamas miško vidury ir kai-

bedamas su dideliu juodu paukščiu, kuris pusryčiams dorojo Bembį. Okei. Gerai, tiesiog noriu pasakyti, jog mįslių man jau gana.
- Gana, - noriai pritarė paukštis.
- Noriu aiškumo. Šakalas Kaire. Kas man iš to? Skamba tarsi eilutė iš
prasto trilerio.
- Šakalas. Draugas. Kar. Kai-ro.
- Jau sakei. Man reikia kiek daugiau informacijos.
Paukštis nusigręžė, atplėšė dar vieną Bembio šonkaulių dryželį, paskui nuskrido link medžių - raudonos mėsos juostelė karojo nuo snapo it
ilgas kruvinas kirminas.
- Ei! Ar gali bent jau išvesti mane į tikrą kelią? - jam įkandin šūktelėjo Šešėlis.
Varnas nuskrido. Šešėlis pažvelgė į elniuko maitą ir pamanė, kad, jei
būtų tikras natūralistas, atsirėžtų gabalą ir pasikeptų ant laužo. Tačiau tik
prisėdo ant išvartos ir sušlamštė "snikerį" - suvokdamas, jog ničnieko nenutuokia apie gyvenimą miške.
Laukymės pakraštyje karktelėjo varnas.
- Nori, kad sekčiau paskui tave? - paklausė Šešėlis. - Ar kad Timis vėl
įkristų į šulinį?
Varnas karktelėjo vėl, šįsyk nekantriai. Šešėlis paklusniai atsistojo ir
nužingsniavo jo link. Paukštis lukterėjo, kol žmogus prieis arčiau, sunkiai
sumosavo sparnais ir perskrido į kitą medį, sukdamas į kairę nuo tako, kuriuo bėglys ėjo iki šiol.
- Ei, - šūktelėjo Šešėlis. - Huginai ar Munimai, ar kas tu ten?
Paukštis atsigręžė ir, įtariai pakreipęs galvą, įsistebeilijo į jį ryškiomis
akimis-karoliais.
- Paukštuk, karktelk "niekada".
- Užsikrušk, - atsiliepė varnas ir, juodviem skverbiantis iš miško, daugiau nebepratarė nė žodžio.
Po pusvalandžio Šešėlis pasiekė asfaltuotą plentą miestelio pakraštyje,
ir varnas nuplasnojo atgal į mišką. Šešėlis įžiūrėjo iškabą "Kalverso bandelės su plikytu kremu", greta užkandinės matėsi degalinė. "Kalverse"
buvo tuščia, prie kasos nuobodžiavo smalsus skustagalvis jauniklis. Užsisakęs du sumuštinius ir keptų bulvyčių, Šešėlis pasuko į tualetą apsitvarkyti. Atrodė klaikiai. Peržiūrėjo kišenių turinį: kelios monetos, įskaitant sidabrinį dolerį su Laisve, vienkartinis dantų šepetėlis ir pastos tūtelė, trys
"snikeriai", penkios cheminės šildyklės, piniginė (o joje nieko, išskyrus
vairuotojo teises ir kreditinę kortelę; kad taip sužinojus, kada baigiasi jos
galiojimo terminas), o vidinėje palto kišenėje - tūkstantis dolerių banknotais po penkiasdešimt ir dvidešimt, jo dalis iš vakarykščio banko apiplėšimo. Nusiplovęs rankas ir nusiprausęs karštu vandeniu, Šešėlis susiglostė
tamsius plaukus ir grįžo į užeigėlę, kur suvalgė savo sumuštinius ir bulves, viską užgerdamas karšta kava.
Pavalgęs atsigręžė į kasą.

lis.

- Gal norite bandelės su plikytu kremu? - paklausė įžvalgusis jaunuo-

- Ne, dėkui. Gal galėčiau kur nors išsinuomoti mašiną? Maniškė sugedo kelyje už miesto.
Jaunuolis pasikasė ežiuku kirptą pakaušį.
- Vargu ar čia ką rasite, sere. Jeigu sugedo mašina, paskambinkite į
techninę tarnybą "AAA". Ar susitarkite gretimoje degalinėje, kad partemptų ją į miestą.
- Puiki mintis, - atsiliepė Šešėlis. - Dėkui.
Mašinų stovėjimo aikštelėje tarp "Kalverso" ir degalinės po kojomis
žliugsėjo sniegas. Šešėlis nusipirko atsargai dar kelis šokoladus, saliamio
ir porą cheminių šildyklių.
- Ar čia kur nors galėčiau išsinuomoti mašiną? - paklausė jis neįtikėtinai storos akiniuotos moters, sėdinčios prie degalinės kasos. Moteriškė
neapsakomai apsidžiaugė, gavusi progą su kuo nors paplepėti.
- Leiskite pagalvoti, - pratarė ji. - Čia toks užkampis. Mašiną galima
rasti, tarkim, Medisone. Ar traukiat tenai?
- Į Kai-ro. Kad ir kur jis būtų.
- Aš žinau, kur jis, - atsiliepė storulė. - Nagi, paduokite man nuo antai tos lentynos Ilinojaus žemėlapį. - Šešėlis padavė jai laminuotą lankstinuką. Moteriškė jį išskleidė ir pergalingai bedė pirštu kažin kur į kampą
pačioje valstijos apačioje. - Štai jis.
- Kairas.
- Šitaip taria Egipte. O štai miestelį Mažajame Egipte vadina Kairo.
Ten yra netgi Tėbai ir panašiai. Mano moša kilusi iš Tėbų. O kai paklausiau jos apie egiptietišką Kairą, ji į mane taip dėbtelėjo, tarsi būčiau nuprotėjusi.
Moteris sukrizeno - tiksliau, kliurktelėjo it vandentiekio vamzdis.
- O piramidžių ten yra?
Iki miestelio buvo bent penki šimtai mylių, važiuojant kone tiesiai į
pietus.
- Moša nieko panašaus neminėjo. Tas vietas praminė Mažuoju Egiptu, nes prieš šimtą metų, o gal ir prieš šimtą penkiasdešimt, mūsų kraštuose siautėjo badas. Pražuvo visas derlius, tik pas juos, Kairo, liko sveikutėlis. Todėl visi važiavo tenai pirkti maisto. Kaip Biblijoje. Juozapas ir Stebuklingas Technopaltas. Važiuojam mes Egiptan, tra-lia-lia.
- O kaip, manim dėta, keliautumėt į tą Kairo? - pasiteiravo Šešėlis.
- Važiuočiau mašina.
- Maniškė nusibaigė vidury kelio. Šūdo krūva, atleiskite už grubumą.
- Še-Ū-Ka, - atsiliepė moteriškė. - Na, taip. Šitaip jas vadina mano svainis. Jis mažumėlę prekiauja mašinomis. Skambina man ir sako, tai štai,
Mete, aš vėl pardaviau Še-Ū-Ka. Hm, galimas daiktas, jūsų vežėčios jį sudomins. Laužui ar dar kam nors.
- Mašina priklauso mano bosui, - ėmė riesti Šešėlis, pats stebėdamav
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sis savo melo lengvumu ir įžūlumu. - Turiu paskambinti ir pranešti, kas
nutiko. - Tuomet jam nušvito protas: - Ar jūsų svainis gyvena toli?
- Maskode. Dešimt minučių į pietus nuo čia. Išsyk už upės. O kodėl
klausiate?
- Na, kaip manote, ar pas tą vaikiną atsirastų Še-Ū-Ka, kurią jis sutiktų
parduoti už, tarkime, penketą ar šešetą šimtinių?
Ji draugiškai išsišiepė:
- Misteri, taigi visame jo kieme nerasi vežėčių, kurių neįstengtumėt
nupirkti už penkis šimtus dolerių, netgi su pilnu baku priedo. Tik neišplepėkit jam, kad aš jums taip sakiau.
- Gal galėtumėt jam paskambinti? - paprašė Šešėlis.
- Jau skambinu, - tarė storulė, keldama ragelį. - Mielasis? Čia Metė.
Greit mink čionai. Pas mane laukia žmogus, kuris nori nusipirkti mašiną.
Šiek tiek pasidairęs, Šešėlis už keturis šimtus penkiasdešimt dolerių
įsigijo 1983 metų "Ševi Nova" su pilnutėlaičiu baku. Skaitiklis rodė, jog
"Ševis" jau nuriedėjo per milijoną mylių, viduje nežymiai dvelkė burbonu, tabaku ir stipriai trenkė bananais. Per sniegą ir purvą Šešėlis neįstengė
nustatyti kėbulo spalvos. Bet iš visų transporto priemonių, stovinčių aikštelėje už Metės svainio namo, ši buvo vienintelė, kuri atrodė pajėgi įveikti
penkis šimtus mylių.
Jis atsiskaitė grynais, ir Metės svainis nepasidomėjo nei Šešėlio vardu,
nei jo draudimo poliso numeriu - apskritai niekuo, tik pinigais.
Su penkiais šimtais penkiasdešimt dolerių kišenėje Šešėlis važiavo į
vakarus, paskui pasuko į pietus, laikydamasis atokiai nuo federalinių trasų. Kriošenoje buvo radijas, kuris įjungtas neišleido nė garso. Kelio ženklas skelbė, jog mašina išvažiavo iš Viskonsino ir atsidūrė Ilinojaus valstijoje. Šešėlis pravažiavo atvirą karjerą, virš kurio blausioje žiemos šviesoje
žioravo didžiulė mėlynų žiburių arka.
Stabtelėjo pavalgyti užkandinėje "Pas mamą" - suspėjo pačiu laiku,
nes po minutėlės prasidėjo pertrauka.
Ties posūkiu į kiekvieną miestelį greta įprastos rodyklės kybojo dar
viena, bylojanti, kad jis įvažiuoja į "Mūsų Miestelį (gyventojų 720)". Trečioji rodyklė skelbė, kad miesto jaunimo komanda trečioji tarp tų, iš kurių atsarginius renka nacionalinė krepšinio rinktinė, ar kad šiame miestelyje gimė imtynių pusfinalio nugalėtoja tarp mergaičių iki šešiolikos metų.
Knapsėdamas nosimi, Šešėlis pamažėle stūmėsi į priekį, ir sulig kiekviena prabėgančia minute jautėsi vis labiau išsunktas. Nuriedėjo per sankryžą, degant raudonam šviesoforo signalui, ir jam į šoną vos neįsirėžė
moteris su "Dodžu". Ištrūkęs į laukus, Šešėlis pasuko į tuščią traktorių
juostą, sustojo šalikelėje prie sniegu nužertos ražienos, kuria lėtai tipeno
gedulinga storų juodų laukinių kalakučių procesija, išjungė variklį, išsitiesė ant užpakalinės sėdynės ir užmigo.

Tamsa. Kritimo pojūtis - tarsi kristų į milžinišką skylę kaip Alisa. Jis
krito per šimtus metų į tamsą. Veidai slydo pro šalį, išplaukdami iš tamsos, ir sudriksdavo į skutus anksčiau, nei spėdavo juos paliesti...
Ūmai liovėsi kritęs. Dabar atsidūrė urve, kuriame buvo jau ne vienas.
Šešėlis žvelgė į pažįstamas akis - didžiules drėgnas juodas akis. Akys
mirktelėjo.
Po žeme. Taip. Šią vietą jis atminė. Drėgnos karvės kvapas. Nuo šlapių sienų atsispindėjo liepsnos liežuvių šviesa, nutvieksdama bizono galvą, žmogaus kūną, raudono molio spalvos odą.
- Na, kodėl jūs negalite palikti manęs ramybėje? - paklausė Šešėlis. Aš tenoriu pamiegoti.
Bizonžmogis lėtai linktelėjo. Jo lūpos nekrutėjo, tačiau balsas Šešėlio
galvoje pratarė:
- Kur tu eini, Šešėli?
- Į Kairą.
- Kodėl?
- O kur dar man eiti? Trečiadienis nori, kad važiuočiau tenai. Aš gėriau jo midų.
v

Šešėlio sapne pagal sapnų logiką toji pareiga atrodė neginčijama: jis
triskart gėrė Trečiadienio midų ir tokiu būdu sutvirtino sutartį. Kas jam
belieka?
Padaras ištiesė ranką link ugnies - pamaišyti anglių, ir sulaužyti žabarai tvykstelėjo ryškiau.
- Artėja audra, - ištarė jis.
Bizonžmogis nusibraukė pelenais išterliotas rankas į beplaukę krūtinę, ištepdamas ją suodžių dėmėmis.
- Visi man taip sako. Ar galiu paklausti?
Stojo pauzė. Ant gauruotos kaktos nutūpė musė. Bizonžmogis ją nuvijo.
- Klausk.
- Ar tai tiesa? Visi tie žmonės išties dievai? Viskas taip... - Šešėlis nutilo. Paskui tarė: - Neįtikėtina.
Tas žodis nebuvo reikiamas, bet geriausias, kokį jis įstengė parinkti.
- Kas yra dievai? - pasiteiravo bizonžmogis.
- Nežinau, - atsakė Šešėlis.
Pasigirdo beldimas, netykstantis ir monotoniškas. Šešėlis laukė, kad
bizonžmogis pasakytų dar ką nors, paaiškintų, kas gi yra dievai, paaiškintų visą painų košmarą, kuriuo neseniai pavirto jo gyvenimas. Jam buvo
šalta.
Bar. Bar. Bar.
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Šešėlis atsimerkė ir atsisėdo. Jis sušalo iki kaulų smegenų, ir dangus
už lango stiklo buvo tos tamsiai purpurinės spalvos, kuri skiria prieblandą ir naktį.
Bar. Bar.
v
- Ei, misteri, - šūktelėjo kažkas, ir Šešėlis grįžtelėjo galvą.
Žmogus prie mašinos tebuvo tamsus siluetas temstančio dangaus fone. Šešėlis prisivertė kilstelti ranką ir mažumą pravėrė langą. Išleido garsus, kuriuos prabusdami išleidžiame visi, o paskui tarė:
- Labas.
- Ar jums nieko nenutiko? Jūs nesergate? Jūs girtas? - Balsas buvo laibas, berniukiškas ar moteriškas.
Šešėlis atlapojo dureles, išlipo laukan, pamankštino nutirpusias kojas
ir pamasažavo kaklą. Paskui patrynė rankas, kad atstatytų kraujotaką ir
mažumą apšiltų.
- Tik pamanyk. O tu ne mažiukas.
- Man jau sakė. O tu kas?
- Mane vadina Sem, - atsiliepė balsas.
- Berniukas Sem ar mergytė Sem?
- Mergytė Sem. Anksčiau mane vadino Seme - Semė su "ė" gale, o virš
"ė" aš visuomet piešdavau besišypsantį snukutį, bet paskui man velniškai
įgryso - na, paprasčiausiai visi aplink ėmė elgtis taip pat, - todėl mečiau
tą užsiėmimą, ir raidę "ė" taip pat.
- Gerai, mergyte Sem. Eik tenai ir pasižvalgyk į kelią.
- O kodėl? Tu ką, žudikas maniakas?
- Ne, - atsakė Šešėlis. - Tiesiog noriu nusičiurkšti ir nenorėčiau to daryti viešai.
- A-a. Aišku. Jokių problemų. Labai tave suprantu. Pati negaliu sysioti,
jei kas nors tupi gretimoj kabinoj. Sunki drovios šlapimo pūslės sindromo
forma.
- Prašyčiau pasiskubinti.
Ji apėjo mašiną, o Šešėlis žengtelėjo link lauko, atsisegė kelnes ir paleido ilgą čiurkšlę ant užtvaros stulpo.
- Tu dar čia? - šūktelėjo jis.
- Taip. Ko gero, tavo šlapimo pūslė didumo sulig Erio ežeru. Matyt,
imperijos kūrėsi ir žlugo tuo metu, kai tu šlapinaisi. Tavęs neįmanoma negirdėti.
- Dėkui. Ar tau iš manęs ko nors reikia?
- Na, aš norėjau sužinoti, ar tau nieko nenutiko. Tai yra, jei būtum miręs ar ką, man tektų kviesti farus. Bet mašinos stiklai buvo aprasoję, tad
nusprendžiau, jog veikiausiai tebesi gyvas.
- Ar tu vietinė?
- Ne. Keliauju autostopu iš Medisono.
- Tai nesaugu.
v

- Per pastaruosius trejus metus penkis kartus keliavau pakeleivingomis. Ir iki šiol dar gyva. O kur tu važiuoji?
- Į Kairą.
- Dėkui, - atsiliepė ji. - O aš į EI Pasą. Pas tetą atostogauti.
- Negaliu tavęs nuvežti iki pat EI Paso, - pratarė Šešėlis.
- Tai ne tas EI Pasas, kur Teksase, o kitas, Ilinojuje. Kelios valandos
mašina į pietus. Žinai, kur mes dabar?
- Nė nenutuokiu, - gūžtelėjo pečiais Šešėlis. - Kažkur penkiasdešimt
antroj trasoj?
- Kitas miestelis - Peru, - paaiškino Sem. - Ne tas, kuris Peru šalyje, o
kitas, kuris Ilinojuje. Pasilenk. Noriu tave apuostyti.
Šešėlis paklusniai pasilenkė, o mergaitė pauostė jo veidą.
- Okei. Alkoholiu netrenkia. Gali sėstis prie vairo. Važiuojam.
- Kodėl nusprendei, kad aš tave pavėžėsiu?
- Nes aš - mergina, patekusi nelaimėn. O tu - riteris spindinčiais šarvais. Tiksliau, riteris purvinose vežėčiose. Ar matei, kad ant užpakalinio
stiklo tau užrašė: "Nuprausk mane!"?
v

v

Šešėlis įlipo į mašiną ir atvėrė keleivio pusės dureles. Šviesa, kuri įsižiebia automobilyje, kai atsiveria durelės, šioje neįsižiebė.
- Ne, nemačiau.
Ji įsiropštė vidun.
- Tai aš užrašiau. Kai buvo dar šviesu.
Šešėlis užvedė variklį, įjungė žibintus ir pasuko atgal į plentą.
- Kairėn, - paslaugiai pasufleravo Sem.
Šešėlis pasuko į kairę. Po kelių minučių įsijungė krosnelė, ir mašiną
užplūdo palaiminga šiluma.
- Tu dar nepratarei nė žodžio, - pareiškė Sem. - Pasakyk ką nors.
- Tu žmogus? - paklausė Šešėlis. - Tik atsakyk atvirai. Pradėtas vyro
ir moters, gyvas ir alsuojantis žmogus?
- Na, žinoma.
- Gerai. Tiesiog patikrinau. Ką norėtum išgirsti?
- Ką nors, kad nusiraminčiau. Na, mane ūmai persmelkė toks jausmas
"ot velnias, aš ne toje mašinoje".
- Aha, - atsiliepė jis, - man irgi taip nutikdavo. O kas tave nuramintų?
- Tiesiog pasakyk, kad nesi pabėgęs nusikaltėlis, nenužudei kelių žmonių ir panašiai.
Akimirkai jis susimąstė.
- Žinai, išties ne.
- Betgi esi apie tai pagalvojęs, tiesa?
- Aš atsėdėjau. Niekada nieko nežudžiau.
-O!
Jie įvažiavo į mažą miestuką, apšviestą žibintais bei mirksintį kalėdinėmis girliandomis, ir Šešėlis pažvelgė į dešinę. Mergaitės plaukai buvo
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trumpi, tamsūs ir pasišiaušę, o veidukas patrauklus ir šiek tiek vyriškas:
tokie bruožai gali būti iškirsti iš akmens. Ji žvelgė tiesiai į Šešėlį.
- O už ką pakliuvai į kalėjimą?
- Sumušiau kelis žmones. Buvau supykęs.
- Jie to nusipelnė?
Šešėlis pagalvojo.
- Anuomet man atrodė, jog taip.
- Ar ką nors sumušei dar sykį?
- Po velnių, ne. Kalėjime praradau trejus gyvenimo metus.
- M-m-m. Ar turi indėniško kraujo?
- Nė nenumanau.
- Tiesiog atrodai panašus, štai ir viskas.
- Atleisk, jei nuvyliau.
- Tiek to. Ar nori valgyti?
Šešėlis linktelėjo:
- Būtų neblogai.
- Čia yra puiki vietelė, antai už to skydo su girliandomis. Gerai maitina. Ir nebrangiai.
Šešėlis pasuko į aikštelę. Jiedu išlipo iš mašinos. Jis nusprendė nesivarginti ir nerakinti durų, bet raktus vis vien įsimetė į kišenę. Be to, išsitraukė kelias monetas, ketindamas nusipirkti laikraštį.
- Ar tau pakaks pinigų pietums? - paklausė mergaitės.
- Taip. - Ji kilstelėjo smakriuką. - Aš galiu susimokėti.
- Žinai ką, - pratarė Šešėlis, - aš mesiu monetą. Jei iškris galva, tu už
mane moki, o jei skaičius - aš už tave.
- Iš pradžių parodyk monetą, - įtariai atsiliepė mergaitė. - Mano senelis turėjo ketvirtuką su dviem galvom.
Sem atidžiai apžiūrėjo monetą ir įsitikino, jog ta paprasta. Šešėlis pasidėjo pinigą ant nykščio nago galva į viršų ir atliko triuką su pametėjimu:
mestelėjo jį taip, kad ketvirtukas tarsi sukosi ore - nors iš tiesų tik siūbavo, - paskui sugavo ir, nepastebimai pervertęs, padėjo ant kairės rankos
plaštakos.
- Skaičius! - džiugiai sušuko mergaitė. - Už pietus moki tu.
- Tai jau. Visąlaik laimėti neišeina.
Kai jiedu užsisakė (Šešėlis išsirinko pyragą su mėsa, Sem - lazaniją),
jis pervertė laikraštį, ieškodamas kokios nors žinutės apie negyvėlius prekiniame traukinyje. Bet nieko panašaus nerado. Vienintelė įdomi istorija
buvo išspausdinta pirmajame puslapyje: miestelį užplūdo rekordinis varnų skaičius. Vietos fermeriai siūlė iškabinėti ant visuomeninių pastatų negyvus paukščius ir tokiu būdu baidyti gyvuosius; ornitologai tvirtino, kad
tai nepadės, kadangi gyvi paukščiai paprasčiausiai sules negyvus. Vietiniai liko nepermaldaujami. "Išvydusios savo gentainių kūnus, - pareiškė
fermerių atstovas, - varnos supras, kad jos čia nepageidaujamos".
v

Atneštas maistas garavo, ir lėkštėse jo buvo kur kas daugiau, nei
įstengtų suvalgyti vienas žmogus.
- O ko tu važiuoji į Kairą? - pilna burna paklausė Sem.
- Nežinau. Bosas perdavė, kad būsiu jam ten reikalingas.
- Kuo užsiimi?
- Aš berniukas pasiuntinukas.
Sem išsišiepė:
- Na, aiškus reikalas, tu ne iš mafijos: veidu nepanašus ir važinėji tokia griuvena. O kodėl tavo mašinoje kvepia bananais?
Nesiliaudamas kramtyti, Šešėlis gūžtelėjo pečiais.
- Gal tu kontrabandininkas, slapta vežioji bananus. - Sem prisimerkė.
- Tu dar nepaklausei manęs, ką veikiu.
- Tikriausiai mokaisi.
- Viskonsino universitete, Medisone.
- Kur, be jokios abejonės, studijuoji meno istoriją, psichologiją, kultūrologiją ir sociologiją bei, matyt, domiesi liejyba iš bronzos. O dar veikiausiai uždarbiauji kavinėje, kad galėtum susimokėti už butą.
Sem išpūtė šnerves, nuleido šakutę ir išsprogino akis:
- Iš kur, po velnių, sužinojai?
- Ką? O dabar pasakysi: ne, iš tiesų aš studijuoju romanų kalbas ir ornitologiją.
- Nori pasakyti, jog paprasčiausiai atspėjai?
-Ką?
Sem gręžė Šešėlį tamsiomis akimis.
- Keistas tu vaikinas, misteri... Net nežinau, kuo tu vardu.
- Mane vadina Šešėliu.
Ji pašaipiai perkreipė lūpas, tarsi ragaudama kažką neskanaus. Paskui
nuleido galvą ir, jau nebetarškėdama be atvangos, baigė valgyti lazaniją.
- Gal žinai, kodėl tą vietą vadina Egiptu? - pasiteiravo Šešėlis.
- Už Kairo? Ji Ohajo ir Misisipės deltoje. Kaip Egipto Kairas Nilo deltoje.
- Logiška.
Mergina užsisakė kavos, torto su šokoladu bei plakta grietinėle, atsilošė kėdėje ir delnu persibraukė savo tamsius plaukus.
- Ar tu vedęs, misteri Šešėli? - paklausė ji. Išvydusi, jog pašnekovas sutriko, pridūrė: - Aha, berods, aš vėl uždaviau keblų klausimą, ar ne?
- Ketvirtadienį ją palaidojau, - atsakė Šešėlis, uoliai rinkdamas žodžius. - Mano žmona žuvo autokatastrofoje.
- Viešpatie Jėzau. Labai apgailestauju.
- Aš irgi.
Stojo nejauki pauzė.
- Praėjusiais metais mano įseserė neteko kūdikio. Netekti artimo žmogaus labai sunku.
- Taip, sunku. O nuo ko jis mirė?
Sem gurkštelėjo kavos.

- Mes nežinome. Net nežinome, ar jis išties miręs. Vaikis paprasčiausiai pradingo. Jam buvo vos trylika. Tai nutiko praeitos žiemos vidury. Sesuo, galima sakyt, palūžo.
- O ar buvo kokių nors... kokių nors įkalčių? - Šešėlis pats sau priminė farą iš telefilmo. - Niekas nieko neįtarė? - Dabar skambėjo dar prasčiau.
- Įtarė tą šunsnukį, tėvystės teisių netekusį mano svainį. Jis toksai
niekšas, jog išties galėjo pagrobti berniuką. Ko gero, tai vis dėlto jo darbas.
Tačiau tatai nutiko mažame miestelyje Šiauriniuose Miškuose. Žavingame,
taikiame, gražiame miestuke, kur niekas niekad nerakina durų. - Ji atsiduso ir palingavo galvą, abiem rankom gniauždama kavos puodelį. - Tu įsitikinęs, kad tavo giminėje nebuvo indėnų?
- Neįsivaizduoju. Galėjo ir būti. Labai mažai težinau apie savo tėvą.
Bet jeigu jis būtų buvęs Amerikos indėnas, mama būtų man pasakiusi.
Galbūt.
Vėl kreiva šypsenėlė. Sukirtusi pusę gabalo torto su plakta grietinėle
- gabalas buvo sulig jos galva - Sem stumtelėjo lėkštę Šešėliui.
- Nori?
Jis šyptelėjo, atsakė "žinoma" ir ištuštino lėkštę.
Padavėja atnešė sąskaitą, Šešėlis sumokėjo.
- Dėkui, - pratarė Sem.
Lauke šalo. Prieš užsivesdamas variklis kelis kartus kostelėjo. Šešėlis
išvairavo į plentą ir vėl pasuko į pietus.
- Ar kada nors skaitei apie vaikiną, vardu Herodotas? - paklausė jis.
- Viešpatie. Apie ką?
- Apie Herodotą\ Ar kada nors skaitei jo "Istoriją"?
- Žinai, - mieguistu balsu atsiliepė Sem, - visai nebesuprantu. Nenutuokiu, apie ką tu kalbi, nenutuokiu, iš kur trauki tokius žodžius. Esi tai
bukas drimba, tai, po velnių, skaitai mano mintis, o paskui ūmai imi samprotauti apie Herodotą. Atsakau į tavo klausimą: ne. Herodoto aš neskaičiau. Bet apie jį girdėjau. Galbūt per "Nacionalinį Radiją". Ar ne jį vadina melo tėvu?
- Aš maniau, taip vadina šėtoną.
- Aha, ir šėtoną taip pat. Bet jie sakė, neva Herodotas rašė, kad egzistuoja milžiniškos skruzdės, kad aukso kasyklas saugo grifonai ir kad jis visa tai išgalvojo.
- Aš taip nemanau. Jis užrašinėjo tą, ką jam pasakojo. Rašė svetimas istorijas. Dažniausiai tai būdavo geros istorijos. Begalė keistų menkų smulkmenų. Tarkim, ar žinai, kad, jei Egipte mirdavo itin graži mergina ar kokio valdovo žmona, jos kūno tris dienas neveždavo balzamuoti? Iš pradžių
leisdavo pūti karštyje.
- Kodėl? Ne, palūkėk. Okei, regis, žinau. Juk tai šlykštu.
- "Istorijoje" buvo aprašyti mūšiai ir visokiausi įprasti dalykai. Ir dievai. Vienas vaikinas bėga pranešti apie mūšio baigtį, bėga ilgai ir staiga
laukymėje pamato Paną. "Pasakyk, kad šioje vietoje mano garbei pastatytų
šventyklą". - "Gerai", - atsako Panui vaikinas ir bėga toliau. Ir praneša

naujienas iš fronto, o paskui priduria: "Taip, beje, Panas nori, kad pastatytumėt jam šventyklą". Kaip kasdieniška, tiesa?
- Gerai, ten yra istorijų apie dievus. Ir ką gi nori tuo pasakyti? Kad tas
vyrukas regėjo haliucinacijas?
- Ne, - atsiliepė Šešėlis. - Esmė ne čia.
Sem sukando nagą.
- Skaičiau vieną knygą apie smegenis, - prabilo ji. - Mano kambario
draugė nuolatos ja mosuodavo. Ten rašė apie tai, kaip prieš kokį penketą
tūkstančių metų smegenų dalelės susilydė, o iki tol žmonės manė, kad, jei
prabyla dešinioji smegenų pusė, vadinas, tai dievo balsas. O visa esmė smegenyse.
- Mano teorija man patinka labiau, - paprieštaravo Šešėlis.
- Kokia?
- Tais laikais žmonės retsykiais susitikdavo su dievais.
- A... - Tyla, tik mašinos griausmas, variklio grumėjimas, liguistas duslintuvo urzgesys. Paskui: - Manai, jie dar čia?
-Kur?
- Graikijoje. Egipte. Salose. Tose vietose. Manai, jei pereitum tais keliais, kuriais vaikščiota anuomet, tai pamatytum dievus?
- Gali būti. Tik man rodos, žmonės nežinojo, ką regi.
- Galiu lažintis, jie kaip ateiviai iš kosmoso, - pratarė Sem. - Mūsų laikais žmonės regi ateivius. Anuomet jie regėjo dievus. Gal ateiviai yra kilę iš dešinės smegenų dalies.
- Abejoju, kad dievai padovanojo mums tiesiosios žarnos zondus, - atsiliepė Šešėlis. - Ir galvijų savo rankomis jie nedobė. Tam turėjo žmones.
Mergina prunkštelėjo. Kelias minutes jiedu važiavo tylėdami, paskui
Sem tarė:
- Hm, mūsų pokalbis man primena mėgstamą pasakaitę iš lyginamosios religijotyros. Nori pasiklausyti?
- Žinoma.
- Ji apie Odiną. Apie skandinavų dievą. Girdėjai apie tokį? Plaukė vienas karalius su savo draugove drakaru - matyt, tatai nutiko vikingų laikais, - ir pateko į štilį. Tuomet karalius pažadėjo paaukoti Odinui vieną savo karį - jei Odinas atsiųs jiems vėją ir padės pasiekti krantą. Tai štai. Pakyla vėjas ir gena laivą kranto link. Išlipę žemėn, jie sutarė traukti burtus,
kad išsiaiškintų, ką gi teks paaukoti, - ir burtas krenta pačiam karaliui. Na,
žinia, karalius neapsidžiaugė, bet draugovė nusprendė, kad jį galima pakarti simboliškai, o ne iš tikrųjų. Paėmė veršiuko žarnas ir laisva kilpa užmetė karaliui ant kaklo, o kitą galą pririšo prie laibos šakelės, vietoj ieties
pasiėmė nendrę ir tarė: "Gerai, tu pakabintas... pakartas?., trumpiau tariant, paaukotas Odinui".
Už posūkio pasirodė dar vienas "Mūsų miestelis" (gyventojų 300), kurio komanda valstijos greitojo čiuožimo čempionate tarp sportininkų iki 12
metų užėmė antrąją vietą. Abipus kelio - du didžiuliai laidojimo biurai..

Įdomu, pamanė Šešėlis, kelios laidojimo kontoros reikalingos trims šimtams gyventojų...
- Tai štai. Ir vos tik jie ištarė Odino vardą, nendrė virto ietimi ir įsmigo vyrukui į šoną, veršio žarnos virto stora virve, šakelė - didžiule šaka,
o pats medis išaugo, ir karalius su žaizda šone pakibo ore, pajuodo ir mirė.
Istorijos pabaiga. Baltieji žmonės turi niekam tikusių dievų, misteri Šešėli.
- M-taip, - nutęsė šis. - O tu negi ne baltoji?
- Čerokė.
- Grynakraujė?
- Ne-a. Tik keturios pintos. Mano mama baltoji. O tėvas buvo tikras indėnas iš rezervacijos. Atvažiavo į mūsų kraštus, vedė mano motiną, įsitaisė mane, o paskui, kai jiedu išsiskyrė, sugrįžo į Oklahomą.
- Jis grįžo į rezervatą?
- Kur tau! Pasiskolino pinigų ir atidarė užkandinę, pavadino ją "Bilo
Takas". Gyvena neblogai. Manęs jis nemėgsta. Sako, kad esu maišyto kraujo.
- Atleisk.
- Jis šunsnukis. Aš didžiuojuos savo indėnišku krauju. Be to, jis man
padeda susimokėti už koledžą. Po velnių, kartą, reik manyt, padės gauti
darbą, jei mano statulėlių nieks nepirks.
- Na, visko pasitaiko, - sumurmėjo Šešėlis.
Jis sustojo EI Pase, Ilinojuje (gyventojų 2500), kad išlaipintų Sem prie
nutriušusio kotedžo miestelio pakraštyje. Pievelėje priešais namelį stovėjo
didžiulė vielinė elnio iškamša, apraizgyta mirksinčiomis lemputėmis.
- Gal užeisi? - paklausė ji. - Teta_pavaišins tave kava.
- Dėkui. Man reikia važiuoti.
Tuomet Sem nusišypsojo ir ūmai pirmąkart per visą tą laiką pasirodė
pažeidžiama. Ji patapšnojo Šešėliui per ranką.
- Turi problemų su galva, misteri. Bet esi šaunus.
- Manding, tatai vadinama "žmogiškąja prigimtim", - šyptelėjo Šešėlis. - Ačiū už kompaniją.
- Nėra už ką. Jei pakeliui į Kairą sutiksi dievus, nepamiršk perduoti
nuo manęs linkėjimų.
Mergina išlipo iš mašinos, priėjo prie namelio durų ir paspaudė skambutį. Ji stovėjo ant slenksčio ir daugiau nebeatsigręžė. Šešėlis lukterėjo, kol
atsivers durys, ir Sem sėkmingai įžengs į vidų, o paskui spustelėjo akceleratorių ir grįžo į plentą. Jis pravažiavo Normalą, Blumingtoną ir Loundeilą.
Vienuoliktą valandą vakaro Šešėlį ėmė krėsti drebulys. Jis kaip sykis
suko į Midltauną. Suvokęs, kad privalo pamiegoti ar bent jau liautis vairavęs, stabtelėjo prie "Nait Inn". Sumokėjo trisdešimt penkis dolerius už
numerį pirmajame aukšte, nusviedė ant lovos paltą ir visų pirma pasuko
į vonią. Ant plytelėmis klotų grindų aukštielninkas tysojo liūdnas tarako-

nas. Šešėlis perbraukė vonią rankšluosčiu ir atsuko čiaupą. Miegamajame
nusirengė. Mėlynės ant kūno buvo tamsios bei ryškios. Sėdėdamas sklidinoje vonioje, susidomėjęs žiūrėjo, kaip vanduo keičia spalvą. Paskui nuogas plautuvėje praskalbė kojines, glaudes ir marškinėlius, išgręžė ir sukabino ant virvelės virš vonios. Tarakoną paliko gulėti ten, kur rado, - iš pagarbos mirusiems.
Įsirangę į lovą ir akimirkai susimąstė apie kokį nors filmą, bet paskui
nutarė, jog neverta. Norint užsisakyti mokamą videojuostą telefonu, reikia kredito kortelės, o pasinaudoti ja pernelyg rizikinga. Be to, nebuvo tikras, kad pasijus geriau, pasižiūrėjęs į besimylinčius žmones, kai pačiam toji meilė nepasiekiama. Televizorių įsijungė tik dėl kompanijos, triskart
spustelėjęs mygtuką //miegas,/ - aparatas automatiškai išsijungs po keturiasdešimt penkių minučių. Buvo be penkiolikos dvylikta.
Vaizdas mirguliavo, kaip ir visuomet moteliuose, spalvos skydo. Nepajėgdamas susidomėti tuo, kas vyko toje optinėje tuštumoje, Šešėlis junginėjo kanalus, šuoliuodamas iš vieno naktinio šou į kitą. Kažkas demonstravo kažką, baisiai pravartu virtuvėje ir pakeičiantį tuziną kitų virtuvės
agregatų - Šešėlis nemokėjo elgtis nė su vienu iš jų. Spragt. Kostiumuotas
vyriškis aiškino, kad atėjo pasaulio pabaiga, ir Jėzus (klausantis vyruko
tarties atrodė, kad vardas sudarytas mažiausiai iš penkių skiemenų) padarys taip, kad Šešėlio verslas klestėtų bei plėstųsi, jei tik Šešėlis atsiųs jam
pinigų. Spragt. Baigėsi eilinė "Karo lauko ligoninės" serija ir prasidėjo ' ; Diko Van Daiko Šou".
Šešėlis jau daugelį metų nematė serialo "Diko Van Daiko Šou", tačiau
nespalvotas 1965-ųjų metų pasaulis kažin kaip ramino, ir jis nusprendė nebeperjunginėti kanalų. Pasidėjo pultelį ant lovos ir užgesino lempą. Akys
merkėsi, bet vaikinas vis vien sumojo, kad ekrane vyksta kažkas keista. Iš
viso serialo buvo matęs tik dešimt serijų, todėl nenustebo, kad neįstengia
prisiminti būtent šitos. Keistas pasirodė tonas.
Visi pagrindiniai personažai nerimavo dėl to, jog Robas geria: jis nėjo į darbą. Tuomet jie sugužėjo pas Robą į namus: tas užsidarė miegamajame ir ilgai nesiteikė pasirodyti. Nuo išgerto kiekio vyrukas vargiai besilaikė ant kojų, tačiau buvo dar pakankamai įdomus. Jo bičiulės, kurias
vaidino Morė Amsterdam ir Roza Mari, išėjo, suvaidinusios keletą neblogų scenelių. Paskui atėjo Robo žmona ir pradėjo įkalbinėti jį negerti, o jis
atsivedėjęs kirto jai į veidą. Moteris atsisėdo ant grindų ir pravirko - tai
buvo ne įžymieji Merės Tailer Mur pasisriūbavimai, o tyki bejėgiška rauda; ji vis glėbė save rankomis, siūbavo į šalis ir kartojo: "Tik nemušk manęs, meldžiu. Padarysiu viską, ką liepsi, tik nemušk manęs".
- Velniai rautų, kas gi čia vyksta? - balsu pasipiktino Šešėlis.
Vaizdas ištirpo spalvinguose vingiuose, virsdamas fosforescuojančiais
statikos taškais. Kai atsirado vėl, "Diko Van Daiko Šou" nesuvokiamu būdu virto "Mieląja Liusi". Liusi bandė įkalbėti Rikį leisti jai įsigyti naują šaldytuvą. O kai vyras galiausiai išėjo, ji atsisėdo ant kušetės, sukryžiavo ko-

jas ir įsistebeilijo tiesiai priešais save - iš juodo balto ekrano kiaurai metus.
- Šešėli, - prabilo ji. - Mums reikia pasikalbėti.
Šešėlis tylėjo. Liusi atsidarė rankinę, išsiėmė cigaretes, prisidegė nuo
brangaus sidabrinio žiebtuvėlio, kurį tučtuojau įsidėjo atgal.
- Aš su tavim kalbuos. Nagi.
- Kažkokia nesąmonė, - atsiliepė Šešėlis.
- O ką, likęs gyvenimas - sąmonė? Nepūsk man miglos.
- Kaip nori. Bet Liusilė Bol, kalbanti su manimi iš televizoriaus, keistumu pranoksta viską, kas nutiko iki šiol.
- Aš ne Liusilė Bol. Aš Liusi Rikardo. Ir pasakysiu dar štai ką... aš netgi
ne ji. Tiesiog šiame kontekste taip atrodyti patogiau. Štai ir viskas. - Ji nejaukiai pasimuistė ant kušetės.
- Kas tu? - paklausė Šešėlis.
- Okei. Geras klausimas. Aš - "kvaila dėžė". Aš - TiVi. Aš - visa regintis langas ir katodinio spinduliavimo pasaulis. Aš - mažytis altorius, kurio garbinti susirenka visa šeima.
- Tu televizija? Ar kažkas iš televizijos?
- Televizorius - altorius. Aš - tas, kam žmonės aukoja aukas.
- Ir ką gi jie aukoja?
- Dažniausiai laiką, - atsakė Liusi. - Retsykiais vienas kitą. - Ji kilstelėjo du pirštus, nupūtė nuo jų įsivaizduojamą dūmą, paskui mirktelėjo, koketiškai primerkė akis - užsklanda-simbolis serialui "Mieloji Liusi".
- Tu dievas? - paklausė Šešėlis.
Liusi išsišiepė ir manieringai pačiulpė cigaretę.
- Galima sakyti ir taip.
- Sem prašė perduoti tau linkėjimų.
- Kas? Koks Sem? Ką tu tauški? Apie ką kalbi?
Šešėlis dirstelėjo į laikrodį. Dvidešimt penkios minutės pirmos.
- Nesvarbu, - atsiliepė jis. - Na, Liusi iš televizoriaus. Apie ką mums
reikia pasikalbėti? Pastaruoju metu pernelyg daug kam reikia pasikalbėti. Paprastai viskas baigiasi tuo, jog mane kas nors sumuša.
Kamera artėja: Liusi atrodo susirūpinusi, sučiaupia lūputes.
- Kaip negerai. .Man taip nemalonu, kad tave įskaudino, Šešėli. Aš niekada taip nepasielgčiau, mielasis. Ne, aš noriu pasiūlyti tau darbą.
- Ir ką gi reikėtų daryti?
- Dirbti man. Girdėjau apie tavo nemalonumus su trupe "Agent Šou"
ir pasakysiu, jog esu neapsakomai sužavėta tuo, kaip tu su jais atsiskaitei.
Efektyviai, racionaliai, dalykiškai, efektingai. Kas galėjo pagalvoti, jog sugebėsi? Visi siunta iš pykčio.
- Tikrai?
- Jie tavęs neįvertino, branguti. Aš tokios klaidos nepadarysiu. Noriu,
kad būtum mano stovykloje. - Ji atsistojo ir priėjo prie kameros. - Pasvarstykime blaiviai, Šešėli: mes - ateitis. Mes - universalinės parduotuvės ir
v

prekybos centrai, o tavo draugužiai - sukriošę pakelės atrakcionai. Viešpatie, mes - parduotuvės internetu, o tavo draugužiai sėdi autostrados šalikelėje ir pardavinėja savo produktus iš vežimėlių. Ne, jie pardavinėja
netgi ne vaisius. Bizūnus brikelėms. Lopo banginio ūsų korsetus. Mes - dabar ir rytoj. O tavo draugužiai - jau netgi nebe vakar.
Kalba buvo keistai pažįstama, neseniai girdėta.
- Ar kada nors buvai sutikusi riebų berniūkštį su limuzinu? - paklausė Šešėlis.
Ji skėstelėjo rankomis ir komiškai užvertė akis - žavioji Liusi Rikardo,
kuri nusiplauna rankas. Katastrofa - ne jos reikalas.
- Technoberniuką? Tu susipažinai su technoberniuku? Klausyk, jis neblogas vaikis. Vienas iš mūsų. Tiesiog nemoka kalbėtis su nepažįstamais
žmonėmis. Padirbėsi pas mus ir pats pamatysi, koks jis žavus.
- O jeigu aš nenoriu jums dirbti, Mieloji Liusi?
Į Liusi buto duris pabeldė, už scenos pasigirdo pažįstamas Rikio balsas. Jis klausė partnerės, kas ją taip gaišina, juk kitoje scenoje jiedviem reikia būti klube; animaciniame Liusi veidelyje šmėstelėjo susierzinimas.
- Po velnių, - nusikeikė jinai. - Įklausyk, kad ir kiek tau mokėtų seniai,
aš sumokėsiu dvigubai. Trigubai. Šimtąkart daugiau. Kad ir ką jie tau duotų, aš galiu duoti kur kas daugiau. - Ji nusišypsojo nuostabia, valiūkiška
Liusi Rikardo šypsena. - Tik pasakyk, mielasis. Ko tau reikia? - Ji pradėjo
segioti palaidinės sagutes. - Ei? Ar kada nors norėjai pamatyt Liusi Rikardo papukus?
Ekranas užgeso. Įsijungė "miego" funkcija, ir televizorius numirė. Šešėlis pažvelgė į laikrodį: pusė pirmos.
- Ko gero, ne, - sumurmėjo jis.
Įsitaisė ant šono ir užsimerkė. Tuomet vaikinui dingtelėjo į galvą, jog
priežastis, kodėl jo širdžiai mielesnis Trečiadienis, misteris Nansi ir visi likusieji, o ne jų priešininkai, gana paprasta: galbūt jie purvini, gal pigūs,
ir jų maistas neskanus, tačiau seniokai bent jau nešneka štampais.
Ir, pamanė Šešėlis, jis bet kurią dieną mieliau rinktųsi ne prekybos
centrą, o pakelės atrakcioną, kad ir koks pigus, negarbingas ar liūdnas tas
atrodytų.
Rytas užklupo Šešėlį kelyje - jis važiavo per kalvotą lygumą, apžėlusią nuvytusią žole, kurioje retsykiais šmėsteldavo belapiai medžiai. Sniegas ištirpo. Stabtelėjo miestelyje, kurio komanda dalyvavo valstijos trijų
šimtų metrų bėgimo čempionate tarp moterų iki 16 metų, ir pripildė "Ševio" kuro baką. Vildamasis, jog kėbulas laikosi ne vien dėl purvo, užsuko į plovyklą. Didelei jo nuostabai, nuplauta mašina pasirodė besanti balta
ir bemaž nesurūdijusi. Šešėlis nuvažiavo tolyn.
Dangus virš kelio buvo neįtikėtinai žydras, ore sustingo balti pramoniniai dūmai, kylantys iš gamyklos kaminų, - tarsi fotografijoje. Iš nudžiu-

vusio medžio pakilo vanagas, jo sparnai tvyksčiojo saulės šviesoje tarsi
stop-kadrų virtinė.
Po poros valandų sumojo besiartinąs prie rytinio Sent Luiso. Pamėginęs apvažiuoti miestą, atsidūrė savotiškame raudonųjų žibintų kvartale,
įsikūrusiame pramoninės zonos viduryje. Aštuoniolikos ratų vilkikai ir
milžiniški keltuvai rikiavosi prie sandėlių, apkabinėtų didžiulėmis ryškiomis iškabomis, kurios kvietė užsukti į "NAKTINĮ KLUBĄ 24V" ar "GERIAUSIĄ STRIPŠOU MIESTE". Šešėlis palingavo galvą. Lora mėgo šokti,
nuoga ar su rūbais (keliuose įsimintinuose vakarėliuose pereidama iš vienos būsenos į kitą), o jis mėgo žiūrėti, kaip ji šoka.
Papriešpiečiavo Raudonojo Pumpuro miestelyje - suvalgė sumuštinį ir
išgėrė butelį kolos.
Pervažiavo griovį, užverstą tūkstančiais geltonų buldozerių, traktorių
bei vikšrinių transporterių, ir susimąstė, ar tik ne čia tos mašinų kapinės,
į kurias ateina numirti buldozeriai.
Nuriedėjo pro saloną "Pop-Top", pervažiavo Cesterį (su įvažiavimo
rodykle - "Popajaus namai"). Namų fasaduose pasirodė kolonos, dabar net
pats menkiausias mažutėlaitis namukas puikavosi dviem baltom kolonom
ir pretendavo vadintis vila. Pervažiavo tiltą virš plačios drumzlinos upės
ir nusijuokė balsu, nes, pasak nuorodos, ji ir vadinosi "Plati drumzlina
upė". Išvydo tris nurudusius, žiemos sustingdytus medžius, savo kontūrais primenančius žmones: tatai galėjo būti raganos, trys senos žiežulos,
pasirengusios atskleisti jam ateitį.
Važiavo palei Misisipę. Šešėlis niekada gyvenime nematė Nilo, bet
akinanti dienos saulė, liepsnojanti plačios rudos upės paviršiuje, jam priminė dumblėtas Nilo platybes - ne tokio, koks jis dabar, o tokio, kokiu buvo senaisiais laikais, kai sruvo nelyginant arterija per papirusų pelkes,
kobrų, šakalų ir laukinių karvių slėptuves...
Priartėjo posūkis į Tėbus.
Kelias vedė dvidešimties pėdų aukščio pylimu, tad Šešėlis važiavo
aukštai virš pelkių. Aplink blaškėsi paukščių būreliai - juodi taškeliai žydrame danguje, mėginantys atkartoti kažkokius beviltiškus Brauno judesius.
Saulė leidosi, auksindama pasaulį stebuklinga, tiršta ir šilta, nelyginant plikytas kremas, šviesa, jos dėka viskas atrodė nežemiška ir daugiau
nei realu, ir štai tokioje šviesoje Šešėlis pravažiavo iškabą, kuri skelbė, kad
keleivis pasiekė Istorinį Egiptą. Nėrė po tiltu ir atsidūrė mažame uostamiestyje. Įspūdingas Kairo teismo pastatas ir dar įspūdingesnė muitinė
priminė gigantiškus, tik ką iškeptus pyragus, aplietus auksinės šviesos sirupu.
Pastatęs mašiną šoninėje gatvelėje, keleivis išėjo į krantinę. Nežinojo,
ar žiūri į Ohają, ar į Misisipę. Tarp šiukšliadėžių šmirinėjo maža ruda katė,
ir auksinė šviesa savo magija apdovanojo netgi šiukšles.
v

Viršum upės kranto sklendė vieniša žuvėdra, retsykiais tingiai mosteldama sparnais, kad neiškryptų iš kurso.
Tuomet Šešėlis suvokė esąs ne vienas. Per dešimtį žingsnių nuo jo ant
šaligatvio stovėjo maža mergaitė su senais teniso bateliais ir pilku vyrišku megztiniu vietoj suknutės. Ji žvelgė į nepažįstamąjį iškilmingai ir rimtai - taip žvelgti temoka šešiamečiai. Mergytės plaukai buvo juodi, tiesūs
ir ilgi, o oda ruda nelyginant upė.
Šešėlis nusišypsojo mergaitei, bet ji tik nudelbė atėjūną iššaukiančiu
žvilgsniu.
Pasienyje pasigirdo veriantis klyksmas, jam pavymui - tęsiamas
kauksmas. Maža katytė liuoktelėjo iš apverstos šiukšliadėžės ir strimgalviais nėrė po mašina. Jai įkandin atlėkė juodas ilgasnukis šuo.
- Ei, - užkalbino mergaitę Šešėlis, - ar kada nors matei nematomus miltelius?
Toji neryžtingai papurtė galvą.
- Aha, - tęsė Šešėlis, - tuomet žiūrėk.
Jis kaire ranka išsitraukė ketvirtuką, kilstelėjo jį aukščiau, iš pradžių
pasuko į vieną pusę, paskui į kitą ir apsimetė, neva permeta jį į dešinę ranką. Sugniaužė dešinės pirštus ir ištiesė kumštį.
- O dabar, - pratarė jis, - išsitrauksiu iš kišenės žiupsnelį nematomų
miltelių... - Kyštelėjo ranką į vidinę kišenę, įmesdamas ten ketvirtuką, -...
ir pabarstysiu jais ranką su moneta... - Apsimetė jog kažin ką barsto: - Pažvelk, dabar ketvirtukas irgi nematomas.
Šešėlis atgniaužė tuščią dešinę ranką ir - nutaisęs apstulbusią miną tokią pat tuščią kairiąją.
Mergytė tik spoksojo į jį, išpūtusi akis.
Šešėlis gūžtelėjo pečiais, susikišo rankas į kišenes, į vieną paėmė ketvirtuką, o į kitą - susuktą penkių dolerių banknotą. Ketino ištraukti juos
iš oro, o paskui duoti mergytei penkis dolerius: ko gero, pinigai jai praverstų.
- Tik pamanyk, - prabilo Šešėlis, - mes turime žiūrovų.
Jį stebėjo juodasis šuo ir maža ruda katytė: jie atsitūpė abipus mergaitės ir įdėmiai stebeilijosi į atėjūną. Šuo pastatė savo didžiules ausis ir atrodė kažin kaip komiškai budrus. Šaligatviu artėjo į gervę panašus žmogus su akiniais auksiniuose rėmeliuose. Jis trumparegiškai dairėsi į šalis,
tarsi kažin ko ieškotų. Galbūt šuns šeimininkas.
- Kaip manai? - kreipėsi į šunį Šešėlis, stengdamasis prablaškyti sumišusią mergaitę. - Mikliai?
Juodasis šuo aplaižė savo ilgą nosį, o paskui žemu ir sausu balsu pratarė:
- Kartą mačiau Harį Hudinį ir, patikėk manim, bičiuli, tu toli gražu ne
Haris Hudinis.
Mergytė dėbtelėjo į gyvūnus, paskui kilstelėjo akis į Šešėlį, apsigręžė
ir pasileido bėgte. Mažos kojytės taip kaukšėjo į asfaltą, tarsi ją būtų vijęv

si visos pragaro jėgos. Du gyvūnai pažvelgė jai įkandin. Tuo tarpu priėjo
į gervę panašus vyriškis, pasilenkė ir pakasė šuniui paausį.
- Liaukis, - pratarė žmogus su akiniais auksiniuose rėmeliuose, - juk
čia viso labo tik fokusas su moneta. Jisai gi nemėgina išlįsti iš skrynios po
vandeniu.
- Dar ne, - sutiko šuo. - Bet pamėgins.
Auksinė šviesa užgeso, ją išstūmė pilka prieblanda.
Ketvirtuką ir susuktą banknotą Šešėlis vėl įsimetė į kišenę.
- Gerai, - prabilo jis. - Na, ir kuris gi iš jūsų Sakalas?
- O tu atsimerk, - patarė juodasis šuo ilgu snukiu ir tingiai nuturseno
paskui žmogų su akiniais auksiniuose rėmeliuose.
Minutėlę padelsęs, Šešėlis nusekė jiems įkandin. Katės niekur nebesimatė. Neilgai trukus jie atsidūrė prie pastato, įsiterpusio tarp namų su užsklęstomis langinėmis. Lentelė prie durų skelbė: "IBIS IR ŠAKALAS. ŠEIMYNINĖ FIRMA. RITUALINIŲ PASLAUGŲ SALONAS. NUO 1863".
- Aš misteris Ibis, - pratarė žmogus su akiniais auksiniuose rėmeliuose. - Manau, derėtų nuvesti jus pavakarieniauti. Deja, mano kompaniono
laukia skubus darbas.
KAŽKUR AMERIKOJE
Niujorke Salimui baisu, ir todėl jis iš visų jėgų kabinasi į lagaminą su
pavyzdžiais, saugo, glaudžia jį prie krūtinės. Salimas bijosi juodų žmonių,
kurie kreivai dėbso į jį, bijosi žydų - apsitaisiusių juodai, su barzdomis,
skrybėlėmis ir žandenomis, šituos jis gali atpažinti, o kiek dar neatpažintų!
- jis bijosi pačių minių, kurios - įvairiausio amžiaus, ūgio ir odos spalvos
- plūsta į šaligatvius iš neapsakomai aukštų, purvinų namų; jis bijosi čaižaus mašinų pypimo; bijosi net oro, kuris čia ir purvinas, ir saldus, ir visai nepanašus į Omano orą.
Salimas jau visą savaitę Niujorke, Amerikoje. Kiekvieną dieną užsuka į dvi, kartais į tris kontoras, atvožia savo lagaminą su pavyzdžiais, rodo varinius niekučius: blausiai žėrinčius žiedus, rutuliukus ir mažutėlaičius žibintuvėlius, Empair Steit Bildingo, Laisvės statulos ir Eifelio bokšto statulėles. Kas vakarą siunčia faksą namo į Muskatą svainiui Fuadui ir
pasakoja, kad negavo užsakymų arba - pasitaikė laiminga diena - gavo kelis užsakymus (bet, kaip skausmingai suvokia Salimas, jų nepakanka, kad
galima būtų atsiskaityti už lėktuvo bilietus ir gyvenimą viešbutyje).
Dėl Salimui nesuprantamų priežasčių svainio verslo partneriai užsakė jam kambarį viešbutyje "Paramount" 46-ojoje gatvėje. Viešbutis trikdo
Salimą, baugina jį ir kelia klaustrofobiją: toksai brangus, toksai svetimas.
Fuadas - Salimo sesers vyras. Jis neturtingas, tačiau yra nedidelio suvenyrų fabrikėlio bendrasavininkis. Viskas gaminama eksportui: į kitas
arabų šalis, į Europą, į Ameriką. Salimas jau pusmetį dirba pas Fuadą. Fu-

adas jį mažumą baugina. Svainio faksų tonas darosi vis griežtesnis. Vakarais Salimas sėdi savo kambaryje, skaito Koraną, kuris jam byloja, kad ir
šitai praeis, kad baigsis ir jo buvimas šiame keistame pasaulyje.
Svainis jam davė tūkstantį dolerių smulkioms kelionės išlaidoms, ir pinigai, kurie imant atrodė neapsakomai dideli, tirpsta stačiai akyse. Atvykęs čionai, Salimas baiminosi, kad jį palaikys pigiu arabu, tad dalijo arbatpinigius į visas puses, visiems, ką tik sutiko, ir vis doleriniais banknotais.
O paskui nusprendė, kad juo naudojasi, gal net šaiposi už nugaros, ir visai liovėsi tą daręs.
Pirmąkart važiuodamas metro, jisai pasiklydo ir pavėlavo į susitikimą,
tad dabar, kai nebeturi kitos išeities, važiuoja taksi, o šiaip visą laiką vaikšto pėsčiomis. Klupdamas įžengia į pernelyg karštai prikūrentas kontoras
(jo skruostai stingsta nuo šalčio lauke), prakaituoja po sunkiu paltu, o jo
batai permirkę nuo darganos; o kai skuba per aveniu (aveniu veda iš šiaurės į pietus, o gatvės - iš vakarų į rytus, štai kaip viskas paprasta, ir Salimas visuomet žino, kur pasisukti, kad atsigręžtų veidu į Meką), vėjai talžo jo skruostus sniegu.
Jis niekada nevalgo viešbutyje (nors Fuado partneriai moka už viešbutį, valgį Salimas privalo pirktis pats), ne, jis perka maistą karštose užkandinėse, kur gamina falafelį, ir mažose produktų parduotuvėlėse. Daugelį
dienų tempė pirkinius į kambarį paslapčiomis, pasikišęs po skvernu, kol
suprato, kad niekam tas nerūpi. Ir vis vien jaučiasi nekaip, nešdamasis
maisto paketus į blausiai apšviestą liftą (Salimui visuomet reikia pasilenkti, kad surastų mygtuką, kurį spustelėjęs atsidurs reikiamame aukšte), o
paskui į mažutį baltą kambarėlį, kuriame jį apgyvendino.
Salimas nusiminęs. Faksas, gautas anksti ryte, buvo trumpas, ir žodžiai skambėjo pakaitomis tai priekaištingai, tai griežtai, tai su apmaudu:
Salimas visus nuvilia - savo seserį, Fuadą, Fuado verslo partnerius, Omano sultonatą, visą arabų pasaulį. Jei Salimas nesugeba gauti užsakymų, Fuadas turi teisę atsisakyti jo paslaugų. Jie pasikliauja Salimu. Jo viešbutis
kainuoja pernelyg brangiai. Kur Salimas taško jų pinigus, gyvendamas it
sultonas Amerikoje? Salimas perskaitė faksą savo kambaryje (patalpėlė visąlaik būna karšta ir tvanki, tad vakar vakare jis atvėrė langą, ir dabar čia
pernelyg šalta) ir ilgai sėdėjo nejudėdamas, o jo veide sustingo begalinė
kančia.
O paskui Salimas eina į centrą, glaudžia prie krūtinės lagaminą su pavyzdžiais, tarsi jame gulėtų rubinai ir deimantai, žingsniuoja šaltyje per
kvartalus, kol pasiekia nedidelį pastatą Brodvėjaus ir 19-osios gatvės kampe. Užkopia laiptais į ketvirtąjį aukštą, į "Panglobal Import" kontorą.
Kontora dulkėta ir purvina, iš pažiūros abejotina ir nevalyva, bet Salimas žino, jog per "Panglobal" rankas eina kone pusė visų dekoratyvinių
niekučių, atvežamų į JAV iš Artimųjų Rytų. Tikras užsakymas, reikšmingas "Panglobal" užsakymas gali atpirkti Salimo kelionę, pralaimėjimą paversti pergale, ir todėl Salimas sėdi ant nepatogios medinės kėdės priima-

majame, nepatogiai pasidėjęs ant kelių lagaminą, ir žiūri į vidutinio amžiaus moterį su pernelyg ryškiai chna dažytais plaukais. Ji stirkso už stalo ir be atvangos pučia nosį į vienkartines "Klineks" nosinaites. Išsišnirpštusi nusišluosto nosį ir meta "Klineksą" į šiukšlių dėžę.
Salimas atėjo čionai lygiai dešimtą trisdešimt, iki paskirto susitikimo
likus pusei valandos. Ir laukia, raudonuoja, jį krečia šaltis, ir vargšelis galvoja, ar tik nepasigavo karštinės. Lėtai slenka minutės.
Salimas žiūri į laikrodį. Paskui atsikosėja.
Moteris žvelgia į jį tūžmingai.
- Taip? - sako jinai. Skamba it "gaip".
- Vienuolika trisdešimt penkios, - taria Salimas.
Moteris dirsteli į sieninį laikrodį ir vėl sako:
- Gaip.
- Aš susitariau vienuoliktą. - Salimas taikiai šypsosi.
- Misteris Blendingas žino, kad jūs čia, - nepritariamai atsako ji ("Mizders Bledigs šno jūs šia").
Salimas ima nuo stalo seną "Nezv York Post" numerį. Angliškai jis skaito prasčiau nei kalba, ir tik vargais negalais stumiasi per straipsnį, tarsi
spręsdamas kryžiažodį. Jis laukia - putnus jaunas vyriškis su nuskriausto šuniuko akimis, - ir vedžioja akimis nuo savo rankinio laikrodžio į sieninį.
Pusę pirmos iš kabineto išeina du vyriškiai. Jie garsiai šnekasi, kažin
ką tarška amerikietiškai. Vienas jų - stambus, su atsikišusiu pilvuku, žiaumoja nepridegtą cigarą. Eidamas per priimamąjį, dirsteli į Salimą. Moteriškei pataria išgerti citrinų sulčių ir cinko, juk jo sesuo šventai tiki cinko ir vitamino C galia. Moteris pažada, jog taip ir padarys, ir ištiesia jam
kelis vokus. Vyriškis kiša juos į kišenę, o paskui ir vienas, ir antras išeina
į koridorių. Jų juokas ištirpsta laiptinėje.
Pirma valanda. Moteris ištraukia stalčių ir išsiima didelį popierinį paketą, o iš jo - kelis sumuštinius, obuolį ir "Milky way". Ant stalo pasirodo ir plastikinis butelis su šviežiai spaustomis apelsinų sultimis.
- Atleiskite, - sako Salimas, - gal malonėtumėt paskambinti misteriui
Blendingui ir pasakyti, jog aš vis dar laukiu?
Moteris pakelia į jį akis, tarsi stebėdamasi, kad jis vis dar čia, tarsi pastarąsias dvi su puse valandos jie nebūtų sėdėję per penkias pėdas vienas
nuo kito.
- Jis išėjo priešpiečių, - taria jinai (Is šjo prišpišių).
Salimas suvokia, tiesiog jaučia, jog Blendingas - tai ir yra tas žmogus
su nepridegtu cigaru.
- Kada jis sugrįš?
Moteris gūžteli pečiais, atsikanda sumuštinio.
- Likusi jo dienos dalis užimta, - sako ji (Ligusi jo dnos dalis šimtą).
- Ar jis priims mane, kai sugrįš? - klausia Salimas.
Ji gūžteli pečiais, išsišnypščia nosį.

Salimas alkanas, jo pilvas gurgia, o dar - nusiminęs ir sklidinas bejėgiškumo.
Trečią valandą moteris pakelia akis ir sako:
- Is nebgriš.
- Atleiskite?
- Mizders Bledigs. Is nebgriš šenden.
- Ar galiu susitarti dėl susitikimo rytoj?
Ji nusišluosto nosį.
- Telefną turid. Tardis dik telefnu.
- Suprantu, - atsiliepia Salimas.
O paskui šypsosi: Muskate Fuadas tiek sykių jam kartojo, kad Amerikoje privalu šypsotis - komivojažierius be šypsenos tolygu nuogas.
- Paskambinsiu rytoj, - sako jis.
Pasiima savo lagaminą su pavyzdžiais ir leidžiasi laiptais su galybe
pakopų į gatvę, kur šaltą lietų pakeitė šlapias sniegas. Salimas galvoja apie
tai, kaip toli jam iki viešbučio, kaip šalta šiame mieste, koks sunkus lagaminas... Paskui žengia į šalikelę ir moja artėjančiai geltonai mašinai, nesvarbu, ar ant jos dega žiburėlis "laisva", ar ne, bet visi taksi automobiliai
pralekia pro šalį.
Vienas net padidina greitį, ratas šlumšteli į duobę, ir ant Salimo batų
bei kelnių fontanu tykšteli purvinas vanduo. Akimirką Salimas mąsto, gal
vertėtų pulti į gatvę priešais kurią nors žlegančią mašiną, o paskui suvokia, kad svainį labiau suneramins lagaminėlio, o ne jo likimas, ir kad niekas nesielvartaus, išskyrus mylimą seserį, Fuado žmoną (kadangi Salimas
visuomet buvo našta tėvui ir motinai, o atsitiktiniai, būtinybės skatinami
jo ryšiai būdavo trumpi ir anonimiški), be to, labai abejojo, jog kuri nors
mašina važiuoja pakankamai sparčiai, kad sužalotų jį mirtinai.
Tuomet pričiuožia senas geltonas taksi, ir Salimas - dėkingas, jog gali pamiršti liūdnas mintis, - sėdasi vidun.
Užpakalinė sėdynė užklijuota pilka izoliacija; pusiau nuleistas pleksistiklo barjeras aplipintas persergėjimais, primenančiais, jog rūkyti draudžiama, arba nurodančiais, kiek kainuoja kelionė iki vieno ar kito oro
uosto. Į juostelę įrašytas įžymybės, apie kurią Salimas niekada negirdėjo,
balsas pataria prisisegti diržus.
- Viešbutis "Paramount", - sako Salimas.
Vairuotojas kažką burbteli ir pajuda iš vietos, taksi įsilieja į mašinų
srautą. Taksistas nesiskutęs, apsivilkęs storą dulkių spalvos megztinį, be
to, jam ant nosies užtupdyti plastmasiniai akiniai nuo saulės. Diena pilka,
tirštėja sutemos: gal vairuotojo akys nesveikos? Valytuvai slysčioja stiklu,
terliodami gatvę pilkais tonais ir neoninių žiburių dėmėmis.
Priešais taksi iš niekur išdygsta sunkvežimis, ir taksistas keikiasi - paminėdamas pranašo barzdą.
Salimas žiūri į vardinę lentelę ant prietaisų skydo, bet neįstengia išskirti žodžių.
- Ar seniai vairuoji taksi, bičiuli? - klausia jis gimtąja kalba.

- Dešimt metų, - ta pačia kalba atsako taksistas. - Tu iš kur?
- Iš Muskato, - aiškina Salimas. - Iš Omano.
- Omanas. Lankiausi Omane. Seniai tai buvo. Ar girdėjai apie Ubaro
miestą?
- Girdėjau, - atsiliepia Salimas. - Prarastasis Bokštų Miestas. Jį prieš
penkis ar dešimt metų atkasė dykumoje, tikslios datos neatmenu. Tu dalyvavai kasinėjimuose?
- Panašiai. Geras buvo miestas. Naktimis ten statydavo palapines trys
ar keturi tūkstančiai žmonių: kiekvienas keleivis sustodavo pailsėti Ubare, ir grojo muzika, ir vynas sruvo upe, tekėjo ir vanduo, štai kodėl toje
vietoje pastatė miestą.
- Girdėjau apie tai, - linkteli Salimas. - Kada jis pražuvo - prieš tūkstantį metų? Prieš du?
Taksistas tyli. Jie stovi prie šviesoforo. Raudoną šviesą keičia žalia, bet
taksistas nesijudina, ir už nugaros tučtuojau pasigirsta signalų kakofonija. Salimas neryžtingai ištiesia ranką virš pleksistiklo barjero ir paliečia
vairuotojo petį. Pastarasis krūpteli iš netikėtumo, spusteli akceleratorių, ir
automobilis šuoliu perskrieja sankryžą.
- Velniasšūdasvelniasvelnias, - angliškai murma taksistas.
- Ko gero, tu labai pavargai, bičiuli.
- Jau trisdešimt valandų sėdžiu prie šito Alacho prakeikto taksi vairo.
Man jau per akis. O prieš tai miegojau penketą valandų, o prieš tai važinėjau dar keturiolika. Prieš Kalėdas visuomet stinga žmonių.
- Tikiuosi, tu daug uždirbai, - sako Salimas.
Taksistas atsidūsta.
- Kur tau. Štai šįryt pavežiau vieną iš penkiasdešimt pirmos į Niuarko oro uostą. O kai atvykome, jis iššoko ir nukūrė į atvykimo salę, ir aš nebeįstengiau jo surasti. Penkiasdešimt dolerių šuniui ant uodegos, ir važiuojant atgal teko pačiam sumokėti kelio mokestį.
Salimas linksi:
- O aš visą dieną laukiau priimamajame žmogaus, kuris atsisako mane priimti. Mano svainis manęs nekenčia. Aš jau savaitę Amerikoje, bet tik
leidžiu pinigus. Nieko nepardaviau.
- O ką pardavinėji?
- Mėšlą, - atsako Salimas, - niekam nereikalingus niekučius ir suvenyrus turistams. Bjaurų, pigų, idiotišką, niekam tikusį mėšlą.
Taksistas staigiai šasteli į dešinę, kažin ką aplenkia, toliau rieda tiesiai.
Salimas stebisi, kad jis apskritai mato, kur važiuoja - juk lietus, vakaras, be
to, tie stori akiniai nuo saulės.
- Tu bandai parduoti mėšlą?
- Taip, - taria Salimas, virpėdamas iš jaudulio ir siaubo, nes pasakė tiesą apie savo svainio pavyzdžius.
- Ir niekas jo neperka?
-Ne.

- Keista. Pasižiūrėk į čionykštes parduotuves, jos vien mėšlu ir teprekiauja.
Salimas nervingai šypsosi.
Gatvę užtveria sunkvežimis: raudonveidis faras mosuoja rankomis, rėkia ir liepia sukti į artimiausią gatvę.
- Važiuosim apylanka per Aštuntąją aveniu, - sako taksistas.
Jie įsuka į Aštuntąją, o ten - neįveikiamas kamštis. Žviegia signalai, bet
mašinos nejuda.
Vairuotojas svyra į šalį. Jo smakras paliečia krūtinę, kartą, kitą, trečią.
Paskui jis tylutėliai užknarkia. Salimas ištiesia ranką, norėdamas jį pažadinti, viliasi, jog elgiasi teisingai. Papurto vairuotoją už peties, tasai krusteli, Salimo ranka palyti jo veidą, ir akiniai nukrinta ant kelių.
Taksistas atsimerkia ir vėl užsikabina juodus plastmasinius akinius,
bet jau per vėlu. Salimas regėjo jo akis.
Mašina vargais negalais slenka lietaus talžoma gatve. Skaitiklyje
spragsi augantys skaičiai.
- Tu mane nužudysi? - klausia Salimas.
Taksisto lūpos sučiauptos. Salimas stebi jo veidą galinės apžvalgos
veidrodėlyje.
- Ne, - vos girdimai atsako vairuotojas.
Mašina vėl sustoja. Į stogą barbena lietus.
- Mano senelė prisiekinėjo, jog kartą vėlai vakare dykumos pakraštyje regėjo ifritą, o gal ten buvo maridas, - pradeda Salimas. - Mes sakėme,
jog tai tik samumas, nedidelė audra, bet senelė tvirtino - ne, ifritas, ji neva mačiusi veidą, o jo akys buvo kaip taviškės, tarsi du liepsnos liežuviai.
Taksistas šypsosi, bet jo akis slepia stori juodi plastmasiniai akiniai, ir
Salimas negali suprasti, ar jo šypsena linksma, ar ne.
- Senelės atkeliavo ir čionai, - prataria vairuotojas.
- Ar Niujorke daug džinų? - teiraujasi Salimas.
- Ne. Mūsų čia nedaug.
- Yra angelai ir yra žmonės, kuriuos Alachas sulipdė iš purvo, o dar
yra ugnies tauta, džinai.
- Apie mano tautą čia nieko nežino. Galvoja, kad mes pildome norus.
Kaip manai, jei galėčiau pildyti norus, ar vairuočiau taksi?
- Nesuprantu.
Taksistas apsiniaukia. Salimas žvelgia į jo veidą veidrodėlyje, stebi,
kaip kruta ifrito lūpos. Jis porina:
- Žmonės galvoja, kad mes pildome norus. Kodėl jie taip nusprendė?
Aš miegu dvokiančiame kambarėlyje Brukline. Sukioju šį vairą, vežioju
kiekvieną susmirdusį kvailį, kuris gali sumokėti už kelionę, vežioju ir tokius, kurie tokių pinigų neturi. Gabenu juos ten, kur jiems reikia, ir kartais man palieka arbatpinigių. Retsykiais man sumoka. - Apatinė jo lūpa
virpa. Atrodo, kad ifritas tuoj apsiverks. - O kartą vienas pritriedė ant sėdynės. Man teko viską išvalyti, kad galėčiau parvaryti mašiną į garažą.

Kaip jis taip galėjo? Man teko šluostyti nuo sėdynės skystą šūdą. Ar tai teisinga, aš klausiu?
Salimas deda ranką ifritui ant peties, po vilnoniu megztiniu jaučia
tvirtą kūną. Ifritas atplėšia delną nuo vairo, spusteli Salimo ranką.
Tuomet Salimas pagalvoja apie dykumą: jo mintyse dulkių audra gena raudoną smėlį, galvoje plazda ir burėmis pučiasi raudoni Ubarą juosiančių palapinių šilkai.
Jie važiuoja Aštuntąja aveniu.
- Senoliai tiki. Jie nesišlapina į skyles žemėje, nes Pranašas bylojo, kad
skylėse gyvena džinai. Jie žino, kad angelai svaido į mus liepsnojančias
žvaigždes, kai mėginame nugirsti jų pokalbius. Bet ir senoliams, kai tie atvyksta čionai, mes labai, labai tolimi. Namuose man nereikėjo vairuoti taksi.
- Apgailestauju, - sako Salimas.
- Blogi laikai, - atsiliepia taksistas. - Artėja audra. Ir baugina mane. Padaryčiau bet ką, kad tik išsinešdinčiau iš čia.
Likusį kelią iki viešbučio jiedu tyli.
Lipdamas iš taksi, Salimas ištiesia ifritui dvidešimtinę, prašo pasilikti sau grąžą. O paskui, ūmai įgavęs drąsos, pasako jam savo kambario numerį. Taksistas tyli. Ant užpakalinės sėdynės įsitaiso jauna moteris, ir mašina nučiuožia šalin. Lyja šaltas lietus.
Šešios valandos vakaro. Salimas dar neparašė fakso svainiui. Jis išeina į lietų, nusiperka vakarinį kebabą ir skrudintų bulvyčių. Viso labo savaitė, o jisai jau sunksta, apvalėja, minkštėja šioje šalyje, vadinamoje Niujorku.
Viešbutyje Salimo laukia siurprizas: hole, susigrūdęs rankas į kišenes,
stovi taksistas. Apžiūrinėja stovą su juodais baltais atvirukais. Išvydęs Salimą, sumišęs šypsosi.
- Skambinau į tavo numerį, - sako jis. - Bet niekas neatsiliepė. Nusprendžiau lukterėti.
Salimas taip pat šypsosi, palyti svečio alkūnę.
- Aš čia, - sako jis.
Jiedu drauge žengia į blausia žalia šviesa užlietą liftą, laikydamiesi už
rankų pakyla į penktąjį aukštą. Ifritas klausia, ar jam galima nusiprausti
po dušu.
- Aš toks purvinas, - taria jis.
Salimas linksi. Paskui sėdasi ant lovos, užimančios kone visą balto
kambarėlio erdvę, klausosi bėgančio vandens čiurlenimo. Nusiauna batus,
kojines, galiausiai nusimeta visus likusius rūbus.
Taksistas išeina iš vonios šlaputėlis, su rankšluosčiu apie juosmenį. Jis
be akinių, ir apytamsiame kambarėlyje ifrito akys liepsnoja purpurine ugnim.
Salimas mirksi, nubraukdamas ašaras.
- Norėčiau, kad matytum tą, ką matau aš, - sako jis.

- Aš nepildau norų, - kužda ifritas, mesdamas žemėn rankšluostį, ir
švelniai, bet ryžtingai stumia Salimą ant lovos.
Praeina daugiau nei valanda, kol ifritas užbaigia ilga čiurkšle Salimui
į burną. Salimas per tą laiką užbaigė jau dusyk. Ifrito sperma keisto skonio, ugninė, ji degina Salimui gerklę.
Salimas eina į vonią, skalauja burną, valosi dantis. Kai grįžta, taksistas jau taikiai knarkia baltame patale. Salimas įsitaiso šalia, priglunda prie
ifrito, ir jam atrodo, neva oda jaučia dykumos smėlį.
Užsnūsdamas staiga prisimena, jog neišsiuntė fakso Fuadui, smilkteli kaltės jausmas. Sielos gilumoje jis jaučiasi vienišas ir apleistas; deda ranką ant suglebusio ifrito penio, apsiramina ir užmiega.
Jiedu pabunda prieš aušrą, pažadinti vienas kito judesių, ir vėl užsiima seksu. Kažkurią akimirką Salimas suvokia verkiąs, o ifritas šluosto jam
ašaras ugninių lūpų bučiniais.
- Kuo tu vardu? - klausia Salimas.
- Vardas vairuotojo teisėse, bet jis ne mano, - atsako ifritas.
Vėliau Salimas nebeįstengs prisiminti, kada baigėsi seksas ir prasidėjo
sapnai.
Kai pabunda, į baltą kambarėlį skverbiasi šalta saulė. Jis vienas.
Be to, pastebi, kad dingo jo lagaminas su pavyzdžiais: visi rutuliukai
ir žiedeliai, visi variniai suvenyriniai žibintuvėliai - viskas prapuolė, lygiai
kaip ir kelioninis krepšys, piniginė, pasas ir atgalinis lėktuvo bilietas į
Omaną.
Ant grindų voliojasi džinsai, sportiniai marškinėliai ir vilnonis dulkių
spalvos megztinis, o po jais - vairuotojo teisės, išduotos Ibrahimui ben Iremui, taksi vairavimo licenzija, raktų ryšulys ir popieriaus siautė su adresu, brūkšteltu angliškomis raidėmis. Vairuotojo teisės ir licenzija su fotografijomis - iš jų žvelgiantis vyras menkai teprimena Salimą. Beje, ifritą
dar menkiau.
Skamba telefonas: portjė primena, jog Salimas išvyko, ir jo svečiui metas apleisti patalpą, nes kambarių tarnyba turi sutvarkyti numerį kitam
lankytojui.
- Aš nepildau norų, - sako Salimas, skanaudamas tuos burnoje besidedančius žodžius.
Apsirengęs pasijunta stebėtinai lengvas.
Niujorkas labai paprastas: aveniu veda iš šiaurės į pietus, gatvės - iš
vakarų į rytus. Negi tai sunku, klausia savęs jisai.
Salimas pametėja raktų ryšulį, sugauna jį ore. Paskui užsikabina ant
nosies juodus plastmasinius akinius, aptiktus striukės kišenėje, ir išeina iš
viešbučio ieškoti savo taksi.

AŠTUNTAS SKYRIUS
Jis pasakė - ir mirusieji turi sielas.
Bet aš paklausiau - negi gali būt,
Juk mirusieji - patys sielos?
Tuomet jisai grąžino man gyvybę...
Argi šitai nesukelia jums įtarimų?
Gal mirusieji nuo mūsų kažką slepia?
Taip, - mirusieji nuo mūsų kažką slepia.
Robertas Frostas.
"Dvi raganos"
Kalėdos - prastas metas laidojimo kontoroms. Šią tiesą Šešėlis sužinojo
vakarieniaudamas. Jie sėdėjo nedideliame restoranėlyje už dviejų kvartalų
nuo "Šakalo ir Ibio laidojimo biuro". Šešėliui atnešė sočią kompleksinę vakarienę su kukurūziniais sklindžiais, paprastai patiekiamais pusryčiams,
o tuo tarpu misteris Ibis lesė keksą su razinomis ir gurkšnojo kavą.
Užtrukę šiame pasaulyje, aiškino misteris Ibis, stengiasi pratempti iki
dar vienerių, pačių paskutinių Kalėdų ar gal iki Naujųjų Metų. Kitiems artimųjų šventės ir pasilinksminimai atrodo pernelyg skausmingi, bet jie nepasiduoda, tegul ir šimtąjį kartą žiūrėdami "Nuostabųjį gyvenimą". Jiems
dar nenukrito paskutinis lašas ar, geriau pasakius, paskutinė bugienio šakelė,, kuri perlaužia nugarkaulį ne kupranugariui, o elniui.
Po šių žodžių jis negarsiai nusijuokė, ir Šešėlis nusprendė, jog misteris Ibis išsakė nušlifuotą aforizmą, kuriuo nepaprastai didžiuojasi.
"Ibis ir Šakalas" buvo maža šeimyninė laidojimo kontora: viena iš paskutinių nepriklausomų ritualinių paslaugų kontorų apygardoje. Kad ir
kaip ten būtų, šitaip tvirtino misteris Ibis.
- Paslaugų sferoje vertinami bendranacionaliniai kokybės ženklai, - tęsė jis.
Misteris Ibis ne tiek kalbėjo, kiek skaitė paskaitą. Jis bylojo švelniu ir
rimtu lektoriaus tonu, kuris Šešėliui priminė koledžo profesorių, kadaise
vaikščiojusį į "Raumenų Fermą": anas nemokėjo kalbėti, sugebėjo tik dėstyti, teigti, aiškinti. Susipažinęs su misteriu Ibiu, Šešėlis jau po poros minučių suprato, kad pašnekesiuose su balzamuotoju jam skirtas tik klausytojo vaidmuo.
- Mano manymu, taip yra todėl, kad žmonės trokšta iš anksto žinoti,
ką gaus. Todėl klesti "Makdonaldas", "Volmartas", "Vulvortas" ir kiti žinomi universalūs ženklai, tvirtai įsišakniję vartotojų sąmonėje visoje šaly-

je. Kad ir kur nuvyksite, visur gausite - su nedideliais regioniniais nukrypimais - tą, kas jums jau pažįstama ir įprasta.
Bet ritualinių paslaugų sferoje padėtis kiek kitokia. Velionio artimieji pageidauja, kad jų reikalų imtųsi ne tik pažįstamas, bet ir pašaukimą savajai profesijai jaučiantis žmogus. Sunkios netekties akimirką visi trokšta
asmeninio dėmesio klientams. Visi nori būti tikri, kad jų sielvartas bei gedulas liks gimtojo miestelio kontekste, o ne pavirs šou bendranacionaliniame lygyje. Tačiau visose ekonomikos atšakose, - juk mirtis taip pat ekonomikos atšaka, neapsigaudinėkite šiuo atžvilgiu, mano jaunasis drauge, pinigai plūsta iš urminių pardavimų, stambių pirkimų, iš centralizuotų
sandėrių. Nemalonu, bet tiesa. Problema ta, jog niekas negeidauja žinoti,
kad jo artimieji keliauja dideliu refrižeratoriumi į didžiulį specialiai įrengtą sandėlį, kur, galimas daiktas, savo eilės laukia dvidešimt, penkiasdešimt, šimtas prasčiokų. Ne, sere. Žmonėms patinka galvoti, kad jų artimieji
keliauja į šeimyninę firmą, ten, kur su jais pagarbiai elgsis tas, kuris, sutikęs juos gatvėje, mandagiai nusikeltų skrybėlę.
Misteris Ibis buvo su skrybėle. Griežta ruda skrybėle, puikiai derančia prie griežto flanelinio švarko ir santūraus rudo veido. Ant nosies tupėjo akiniai plonuose auksiniuose rėmeliuose. Šešėlio atminty misteris Ibis
išliko kaip neaukštas žmogutis, ir kaskart, stovėdamas greta balzamuotojo,
jis vėl suvokdavo, kad tasai daugiau nei šešių pėdų ūgio ir nuolat kūprinasi it gervė. Sėdėdamas priešais misterį Ibį už raudono poliruoto stalo,
Šešėlis sumojo žvelgiąs jam į veidą.
- Todėl, užgrobdamos regionų kontrolę, stambios kompanijos perka
firmų pavadinimus ir moka balzamuotojams už tai, kad jie pasiliktų ankstesnėse pareigose, tuo pačiu kurdamos akivaizdų įvairovės įspūdį. Bet tatai tik antkapio viršūnėlė. O realybė tokia: visos tos kontoros tokios pat
"vietinės", kaip ir "Burger Kingas". O štai mes išties nepriklausomi. Mes
patys balzamuojame savo klientus, ir mūsų balzamavimo įstaiga pirmauja
šalyje, nors niekas, išskyrus mus, to nežino. Bet mes neatliekame kremavimo paslaugų. Kaip sako mano partneris, jei Viešpats mums suteikė talentą ir meistriškumą, privalome visapusiškai pasinaudoti jais darbe. Juk
jūs sutinkate?
- Skamba neblogai, - atsiliepė Šešėlis.
- Viešpats mano partneriui suteikė valią mirusiems, o man jis davė žodžio dovaną. Puikus dalykas - žodžiai. Tebus jums žinoma, aš rašau apsakymų rinkinius. Ne dėl literatūrinės šlovės, veikiau pramogos dėlei. - Jis
patylėjo. Šešėlis per vėlai susigaudę, jog derėtų paprašyti ką nors paskaityti. Proga buvo praleista. - Kad ir kaip ten būtų, mes suteikiame jiems laikų sąsajos pojūtį: Ibis ir Šakalas Kaire laidoja jau per du šimtus metų. Beje,
mes ne visada vadinomės balzamuotojais. Anksčiau vadinomės laidojimo
kontoros savininkais, o dar anksčiau - karstadirbiais.
- O dar anksčiau?
- Na, - ne be pasitenkinimo nusišypsojo misteris Ibis, - mūsų istorija
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ilga. Žinia, savo nišą čia radome po Siaurės ir Pietų karo. Stai tada ir tapome karstadirbiais vietiniams spalvotiesiems. Iki tol niekas mūsų nelaikė spalvotaisiais - galbūt svetimšaliais, egzotiškais ir tamsiais, tačiau ne
spalvotaisiais. O kai tik baigėsi karas, nepraėjo nė keleri metai, ir niekas
jau nebeįstengė prisiminti tų laikų, kai į mus nežiūrėjo kaip į juodukus.
Mano partnerio oda visuomet buvo tamsesnė nei maniškė. Perėjimas nebuvo sunkus. Visi mes didžiąja dalimi tokie, kokiais mus laiko. Gana keista klausytis, kai dabar ūmai prabilo apie afroamerikiečius. Verčia susimąstyti apie Ponto, Ofiro, Nubijos tautas. Mes niekada savęs nelaikėme afrikiečiais, mes buvome Nilo tauta.
- Vadinas, jūs egiptiečiai, - įsiterpė Šešėlis.
Misteris Ibis atkišo apatinę lūpą, paskui palingavo galvą, tarsi sverdamas pliusus ir minusus, svarstydamas klausimą iš visų pusių.
- Ir taip, ir ne. Sąvoka "egiptiečiai" nusako tautą, kuri tose vietose gyvena šiandien. Tuos, kurie savo miestus surentė ant mūsų rūmų ir kapinių. Ar jie į mane panašūs?
Šešėlis gūžtelėjo pečiais. Jis matė negrų, panašių į misterį Ibį. Matė
tamsiai įdegusių baltųjų, panašių į misterį Ibį.
- Ar jums patiko keksas? - pasiteiravo padavėja, įpildama jiems dar po
puodelį kavos.
- Geriausias iš visų, kokius esu valgęs, - atsakė misteris Ibis. - Perduokite geriausius linkėjimus savo motušei.
- Būtinai, - atsiliepė mergina ir nusiskubino šalin.
- Balzamuotojui netinka teirautis apie kieno nors sveikatą. Gali pamanyti, kad ieškote klientų, - pusbalsiu pastebėjo misteris Ibis. - Gal eikime
pasižiūrėti, ar jums paruoštas kambarys?
Jų alsavimas debesėliu sukosi nakties ore. Visose vitrinose, pro kurias
teko eiti, mirksėjo kalėdinės girliandos.
- Ačiū, kad sutikote mane priglausti, - pratarė Šešėlis. - Labai ačiū.
- Mes šiek tiek skolingi jūsų darbdaviui. Ir Viešpats mato, vietos pas
mus pakanka. Tai senas erdvus namas. Beje, seniau mūsų buvo daugiau.
Dabar belikome trise. Jūs niekam nekliudysite.
- Gal žinote, ar aš pas jus ilgam?
Misteris Ibis papurtė galvą:
- Jis nepasakė. Bet mes džiaugiamės, galėdami pasiūlyti jums pastogę,
be to, rasime ir darbo. Jei nesate linkęs šlykštėtis. Jei gerbiate mirusius.
- Ir ką gi jūsų tauta veikia Kaire? - paklausė Šešėlis. - Jus patraukė pavadinimas ar kas kita?
- Ne. Visai ne. Jei jau apie tai prabilome, visus pavadinimus šiai vietovei suteikėme mes, nors maža kas tą žino. Senaisiais laikais čia plytėjo
prekybinė faktorija.
- Žemių įsavinimo laikais?
- Galima sakyti ir taip, - atsiliepė misteris Ibis. - Labas vakaras, mis Si-

mons! Laimingų jums Kalėdų! Tie, kurie atvežė mane čionai, pakilo Misisipe neatmenamais laikais.
Šešėlis sustojo vidury gatvės.
- Norite pasakyti, kad senovės egiptiečiai atplaukė į Ameriką prekiauti
prieš penkis tūkstančius metų?
Misteris Ibis nieko neatsakė, tik garsiai krenkštelėjo, paskui visgi teikėsi paaiškinti:
- Prieš tris tūkstančius penkis šimtus trisdešimt metų. Plius minus keleri meteliai.
- Na, gerai, - pratarė Šešėlis. - Ko gero, aš visgi patikėsiu. O kuo tada
prekiavo?
- Nedaug kuo, - žingsniuodamas atsakė misteris Ibis. - Žvėrių kailiais.
Maistu. Variu - iš tos srities, kuri dabar tapo Mičigano valstijos pusiasalio šiaure. Galiausiai visas sumanymas virto didžiuliu nusivylimu. Nevertu padėtų pastangų. Jie pasiliko šioje žemėje pakankamai ilgai, kad tikėtų savo dievais, aukotų jiems ir kad saujelė pirklių spėtų numirti bei amžiams pasilikti šioje žemėje, tad pasilikti teko ir mums. - Jis sustojo vidury šaligatvio, išskėtė rankas ir lėtai apsisuko aplink. - Ši žemė daugiau nei
dešimt tūkstančių metų buvo tarsi Niujorko Centrinė. O kaipgi Kolumbas,
paklausite jūs?
- Žinoma, - paslaugiai atsiliepė Šešėlis. - O kaipgi Kolumbas?
- Kolumbas tepadarė tą, ką iki jo darė tūkstantį kartų. Anoks čia žygdarbis - atplaukti į Ameriką. Retsykiais aš apie tai rašau apsakymus.
Juodu vėl nužingsniavo sniegu nužerta gatve.
- Neišgalvotas istorijas?
- Iki tam tikro laipsnio. Jei norėsite, duosiu kelias paskaityti. Viskas
prieš mus, tereikia panorėti išvysti. Asmeniškai man - o aš kalbu kaip
"Scientific American" prenumeruotojas - labai gaila profesionalų: jie nuolat aptinka dar kokią nors visas kortas sumaišančią kaukolę, indą, priklausantį ne tai kultūrai, ne tai tautai, ar staiga atkasa statulas ir artefaktus, stumiančius juos į aklavietę. Jie šneka apie senovę, tačiau atsisako šnekėti
apie tai, kas neįmanoma. Tad man kuo nuoširdžiausiai jų gaila, nes vos tik
kas nors paskelbiama neįmanomu dalyku, jie liaujasi tikėję ir nieko nebenori girdėti - nesvarbu, ar teiginys buvo teisingas, ar ne. Pavyzdžiui, yra
kaukolė, liudijanti, jog ainai, Japonijos aborigenai, pabuvojo Amerikoje
prieš devynis tūkstančius metų. Yra ir kita, įrodanti, kad polineziečiai Kalifornijoje lankėsi prieš du tūkstančius metų. Ir visi mokslininkai murma
bei laužo galvas svarstydami, kas iš ko kilęs, ir, nekreipdami dėmesio į esmę, pataiko pirštu į dangų. Dievas težino, kas nutiks, kai jie aptiks tunelius, per kuriuos išėjo hopiai. Štai pamatysite, tas atradimas sukrės visą jų
mokslą.
Jūs paklausite, ar Tamsiaisiais amžiais į Ameriką atplaukė airiai? Žinoma, atplaukė, ir velsiečiai, ir vikingai, o afrikiečiai iš Vakarinio kranto
- vėliau jį praminė Vergų Pakrante ar Dramblio Kaulo Krantu - prekiavo
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su Pietų Amerika, be to, Oregoną kelis kartus aplankė kinai, pavadinę jį
Fu Sengu. Prieš tūkstantį du šimtus metų baskai Njufaudlendo pakrantėje
įsitaisė slaptas žvejybos šventyklas. Štai dabar, manding, pasakysite: "Bet,
misteri Ibi, jie gi buvo pirmykščiai žmonės, neturėjo nei radarų, nei vitaminų tablečių, nei reaktyvinių lėktuvų".
Šešėlis apskritai nieko nesakė ir neketino sakyti, bet jam pasidingojo,
kad pašnekovas laukia pritarimo, todėl tarė:
- O negi jie nebuvo primityvūs?
Po kojomis gurgždėjo paskutinieji sušalę lapai.
- Teiginys, kad iki Kolumbo laikų žmonės laivais neįveikdavo didelių
atstumų, - didžiulė klaida. Juk Naujojoje Zelandijoje, Taityje ir nesuskaičiuojamose Ramiojo vandenyno salose apsigyveno laivais atplaukę žmonės, savo laivybos išmanymu ir pasiekimais navigacijos srityje gerokai lenkę Kolumbą; o Afrikos turtai rėmėsi prekyba, nors toji didžiąja dalimi buvo orientuota į Rytus, į Indiją bei Kiniją. O jei kalbėtume apie mus, turėčiau priminti, jog Nilo tauta gana anksti sumojo, kad papirusine valtimi
galima apiplaukti aplink pasaulį - jei pakaks kantrybės ir ąsočių su gėlu
vandeniu. Matote, visų didžiausia kelionių į Ameriką problema ta, kad čia
nebuvo kuo prekiauti, be to, plaukti reikėjo labai toli.
Jie priėjo prie didelio namo, pastatyto vadinamuoju karalienės Onos
stiliumi. Šešėlis dar pagalvojo, kas gi ta karalienė Ona ir kodėl jai taip patiko Adamsų šeimynėlės stiliaus statiniai. Šiame name, vieninteliame visame kvartale, langų nedengė aklinos langinės. Juodu atvėrė vartelius ir
tamsoje nužingsniavo link pastato.
Įėję pro aukštas dvivėres duris, kurias misteris Ibis atrakino raktu su
laikrodžio grandinėle, atsidūrė dideliame nekūrentame kambaryje. Patalpą užėmė du žmonės. Aukštas juodaodis vyriškis su plieniniu skalpeliu
rankoje ir negyva gal devyniolikos metų mergina, tysanti ant ilgo, keramikinėmis plytelėmis kloto stalo, panėšinčio ir į sulankstomą stalelį, ir į virtuvės plautuvę. Sienoje virš kūno kybojo kelios velionės fotografijos. Vienoje ji šypsojosi, tai buvo nuotrauka iš mokyklinio albumo. Kitoje stovėjo greta trijų merginų, apsitaisiusių išleistuvių vakarui; juodi plaukai supinti į kaseles, aukštai sukelti ir surangyti į įmantrią šukuoseną.
Tačiau dabar plaukai buvo palaidi, susivėlę ir sulipę nuo kraujo.
- Čia mano partneris, misteris Šakalas, - pristatė Ibis.
- Mudu jau buvome susitikę, - atsiliepė Šakalas. - Atleiskite, kad nepaduodu jums rankos.
Šešėlis pažvelgė į negyvą merginą.
- Kas jai nutiko?
- Prastas skonis, nesėkmingai išsirinko vaikiną, - atsakė Šakalas.
- Šitai ne visuomet fatališka, - atsiduso Ibis. - Bet šįsyk išėjo būtent
taip. Jis buvo girtas, turėjo peilį, o ji pasisakė esanti nėščia. Vaikinas nepatikėjo, kad kūdikis jo.
- Durtinės žaizdos, - prabilo misteris Šakalas ir ėmė skaičiuoti. Pasigir-

do spragtelėjimas: jis spustelėjo pedalą, įjungiantį mažą stalinį diktofoną,
- jos penkios. Trys peilio dūriai į kairiąją krūtinės ląstos sienelę. Pirmoji
žaizda - tarpšonkaulinėje erdvėje tarp ketvirto ir penkto šonkaulio į kairę nuo medialinės linijos, jos ilgis du ir dvi dešimtosios centimetro; antra
ir trečia - vidurinėje krūtinės ląstos dalyje - persidengia, bendras jų ilgis
trys centimetrai. Viena dviejų centimetrų ilgio žaizda viršutiniame krūtinkaulio trečdalyje, kairėje, antroje tarpšonkaulinėje erdvėje, ir viena pjautinė penkių centimetrų ilgio bei vieno ir šešių dešimtųjų centimetro gylio
žaizda kairiajame deltos pavidalo raumenyje. Daugiau išorinių sužeidimų
nėra. - Jis paleido pedalą, išjungdamas diktofoną.
Šešėlis pastebėjo mažutį mikrofoną, kybantį virš balzamavimo stalo.
- Tai jūs dar ir koroneris? - pasiteiravo Šešėlis.
- Mūsų kraštuose koroneris - politinė pareigybė, - atsiliepė Ibis. - Jo
darbas - įspirti lavonui. Jei lavonas neduoda grąžos, koroneris pasirašo
mirties liudijimą. Šakalą jie vadina prozektoriumi. Jis dirba apygardos
teismo medicinos ekspertui: atlieka skrodimus ir konservuoja audinių mėginius analizei. Žaizdas jis jau nufotografavo.
Šakalas nekreipė į juos dėmesio. Dideliu skalpeliu atliko V formos pjūvį, kurio linijos prasidėjo ties raktikauliu ir baigėsi po krūtinkauliu, paskui, atlikęs dar vieną gilų pjūvį, besidriekiantį nuo krūtinkaulio iki gaktikaulio, raidę "V" pavertė "Y". Išsirinko įtaisą, panašų į nedidelį sunkų
chromuotą grąžtą su cirkuliariniu pjūkliuku, įjungė jį ir perrėžė šonkaulius.
Mergina prasivėrė it piniginė.
Ūmai Šešėlis pajuto nestiprų, bet nemaloniai veriantį ir aštrų mėsos
kvapą.
- Maniau, smarvė bus baisesnė, - mąsliai ištarė jis.
- Ji gana šviežia, - atsiliepė Šakalas. - Ir viduriai liko nepaliesti, todėl
išmatomis netrenkia.
Šešėlis buvo priverstas nusigręžti - ne iš pasibjaurėjimo, kaip galima
būtų tikėtis, o iš keisto noro suteikti merginai šiek tiek privatumo. Sunku
rasti ką nuogesnį už perskrostą kūną.
Šakalas perrišo žarnas, žvilgančių gyvačių kamuoliais susisukusias
pilve po skrandžiu ir giliai dubens ertmėje, paskui traukdamas perleido
tarp pirštų - pėda po pėdos, - diktuodamas į mikrofoną, pavadino jas "normaliomis" ir sudėjo į kibirą ant grindų. Nedideliu siurbliuku išsiurbęs iš
krūtinės ląstos kraują, išmatavo ertmės apimtį ir ėmėsi tyrinėti pačią krūtinės ląstą.
- Trys plėštinės žaizdos perikardiume, sklidiname sukrešėjusio ir jau
skystėjančio kraujo.
Šakalas pastvėrė širdį, nurėžė ją viršuje ir pasukiojo rankose. Paskui
įmynė pedalą ir pratarė:
- Du sunkūs sužeidimai į miokardą; plėštinė vieno ir penkių dešimtųjų

centimetro ilgio žaizda dešiniajame skilvelyje ir vieno bei aštuonių dešimtųjų centimetro ilgio žaizda kairiajame skilvelyje.
Šakalas vieną po kito išėmė abu plaučius. Kairiajame, pusiau sugniuždytame, žiojėjo durtinė žaizda. Šakalas pasvėrė ir juos, ir širdį, tada nufotografavo žaizdas. Nuo kiekvieno plaučio atrėžė po nedidelį audinio mėginį ir patalpino juos kiuvetėje.
- Formaldehidas, - paslaugiai sukuždėjo misteris Ibis.
Šakalas nesiliovė kalbėjęs į mikrofoną, apsakinėdamas savo veiksmus
ir tą, ką pamatė, išėmęs merginos kepenis, skrandį, blužnį, kasą, abu inkstus, gimdą ir kiaušides.
Sverdamas kiekvieną organą, jis nurodydavo, kad tas normalus ir nepažeistas. Nuo kiekvieno atrėždavo po mėginuką, kurį nuleisdavo į kiuvetę su formaldehidu.
Nuo širdies, kepenų ir abiejų plaučių atskyrė dar po vieną kąsnelį. Sias
dalis įsimetė į burną - kramtė lėtai, mėgaudamasis skoniu.
Šešėliui kažkodėl pasirodė, jog tai teisinga: pagarbu, o ne begėdiška.
- Vadinas, jūs norite šiek tiek pas mus pagyventi? - paklausė Šakalas,
kramtydamas gabalėlį merginos širdies.
- Jeigu jūs mane priimsite, - atsiliepė Šešėlis.
- Aišku, priimsime, - įsiterpė misteris Ibis. - Neturime nė vieno argumento prieš ir daugybę už. Gyvendamas mūsų namuose, būsite saugus.
- Tikiuosi, neprieštarausite, jog teks miegoti po vienu stogu su negyvėliais? - paklausė Šakalas.
Šešėlis prisiminė Loros lūpas, šaltas ir karčias.
- Ne, - atsakė jis. - Šiaip ar taip, kol jie lieka negyvi.
Šakalas atsigręžė ir pažvelgė į svečią tamsiai rudomis akimis, tokiomis
pašaipiomis ir šaltomis, kaip šakalo akys.
- Čia jie visada lieka negyvi, - tepasakė jis.
- Man rodos, - paprieštaravo Šešėlis, - mirusieji sugrįžta be didesnio
vargo.
- Anaiptol, - papurtė galvą Ibis. - Žinot, net zombiai daromi iš gyvų
žmonių. Truputis miltelių, truputis giesmių, šiokios tokios valios pastangos - ir še jums gatavas zombis. Jie gyvi, nors patys tiki esą mirę. Tačiau
iš tikrųjų sugrąžinti mirusiuosius į gyvenimą, į jų asmeninius kūnus... - jis
palingavo galvą. - Tam reikalinga galia. - Patylėjęs pridūrė: - Žiloje senovėje tas buvo įmanoma.
- Tuomet galima buvo susieti žmogaus ka su jo kūnu penkiems tūkstančiams metų, - pratarė misteris Šakalas, - susieti ir atsieti. Bet taip būdavo nebeatmenamais laikais.
Surinkęs visus išimtus organus, jis pagarbiai grąžino juos atgal į kūno ertmę. Sudėjo į vietą žarnas ir suglaudė perrėžtos odos kraštus. Paskui
išsirinko storą adatą, įvėrė siūlą ir mikliai užsiuvo lavoną, tarsi siūtų
beisbolo kamuolį: mėsos krūva vėl pavirto mergina.
- Man reikia išgerti alaus, - pareiškė Šakalas, nusitraukdamas gumines
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pirštines ir mesdamas jas į šiukšlių kibirą. Nusivilko ir tamsiai rudą kombinezoną, kurį sugrūdo į skalbinių krepšį. Paskui kilstelėjo nuo stalo kartoninį padėklą su kiuvetėmis, kuriose margavo raudoni, rudi ir purpuriniai organų mėginiai. - Ar einate?
Visi trys juodais laiptais užkopė į virtuvę, dažytą rudais ir baltais dažais. Patalpa atrodė griežta ir respektabili, nors, Šešėlio manymu, jos baldus paskutinįsyk keitė 1920 metais. Prie sienos tylutėliai dūzgė superšiuolaikiškas šaldytuvas "Kelvinatorius". Šakalas atvėrė šaldytuvą, padėjo ant
lentynos kiuvetes su kepenų, blužnies, inkstų ir širdies nuopjovomis, o iš
kitos lentynos ištraukė tris rudus butelius. Misteris Ibis priėjo prie spintelės, atidarė matinio stiklo dureles, išėmė tris aukštus bokalus ir mostu
pasiūlė Šešėliui sėstis prie virtuvinio stalo.
Išpilstęs alų, vieną bokalą ištiesė svečiui, antrą Šakalui. Alus buvo gardus, kartus ir tamsus.
- Geras alus, - pagyrė Šešėlis.
- Patys jį verdam, - atsiliepė misteris Ibis. - Senaisiais laikais alų virdavo moterys. Joms sekdavosi geriau nei mums. Bet dabar belikome trise. Aš, jis ir jinai. - Jis mostelėjo į mažą rudą katytę, kietai įmigusią krepšyje kambario kampe. - Iš pradžių mūsų buvo daugiau. Bet Setas apleido
mus ir iškeliavo tyrinėti naujų žemių. Tas nutiko maždaug prieš du šimtus metus. Veikiausiai taip. Atsiuntė mums atviruką iš San Francisko devyniasdešimt penktais, paskui devyniasdešimt šeštais. O vėliau nieko. Gi
vargšelis Horas... - Jis nutilo ir atsidusęs palingavo galvą.
- Retsykiais jį matau, - pratarė Šakalas. - Pakeliui pas klientą. - Jis
gurkštelėjo alaus.
- Aš atidirbsiu už savo pragyvenimą, - pratarė Šešėlis. - Kol būsiu čia.
Pasakykit, ką reikia daryti, ir aš padarysiu.
- Mes surasime jums darbo, - sutiko Šakalas.
Maža ruda katė atsimerkė, pasirąžė ir atsistojo. Negirdimai perbėgo
virtuvę ir galva pasitrynė į Šešėlio batą. Tas nuleido kairę ranką, pakasė
jai kaktą, paausius ir sprandą. Katytė išrietė nugarą, liuoktelėjo jam ant kelių, priekinėmis letenėlėmis įsirėmė į krūtinę ir šalta nosele palytėjo veidą. Paskui susirietė ant kelių ir akimoju užmigo. Šešėlis neištvėrė ir paglostė gyvūnėlį: jo kailis buvo glotnus ir šiltas, be to, gyvo žvėriuko svoris veikė raminamai. Katytė elgėsi taip, tarsi gulėtų pačioje patikimiausioje
vietoje pasauly, ir Šešėlį tas guodė.
Nuo alaus maloniai svaigo galva.
- Jūsų kambarys pačiame viršuje, paskutiniajame aukšte, greta vonios,
- pratarė Šakalas. - Drabužiai paruošti ir turėtų kabėti sieninėje spintoje pats pamatysite. Manau, iš pradžių norėsite nusiprausti po dušu ir nusiskusti.
Šešėlis taip ir padarė. Nusiprausė po dušu, stovėdamas lietoje ketaus
vonioje, po to nusiskuto - mažumą nervindamasis, nes naudojosi Šakalo
paskolintu skustuvu. Skustuvas buvo tiesiog nepadoriai aštrus, su periav

mutrine rankena. Šešėlis spėjo, kad paprastai juo skuta negyvėlių šerius.
Niekad nebuvo naudojęsis tokiu pavojingu skustuvu, bet dabar net neįsipjovė. Nusiplovęs skutimosi putas, pažvelgė į savo atvaizdą musių nutupėtame vonios veidrodyje. Visas kūnas nusėtas kraujosrūvomis: šviežios
mėlynės ant krūtinės ir rankų uždengė senąsias, kurias įtaisė Pamišėlis
Svinis. Iš veidrodžio į Šešėlį nepatikliai žvelgė jo akys.
O paskui, tarsi kas būtų trūktelėjęs jį už rankos, Šešėlis kilstelėjo pavojingąjį skustuvą ir prisidėjo prie gerklės.
Tai būtų išeitis, pagalvojo jis. Jei ir egzistuoja kas nors, gebąs tokį poelgį priimti kaip įprastą, tiesiog iššluostyti klaną ir pasirūpinti palaikais;
o paskui lyg niekur nieko gyventi toliau, tai būtent šitie du karstadirbiai,
kurie šiuo metu apačioje geria alų. Ir daugiau jokių rūpesčių. Daugiau jokios Loros. Jokių paslapčių ir sąmokslų. Jokių košmarų. Tik taika, tyla ir
amžina ramybė. Vienas vienintelis pjūvis - mostelti nuo ausies iki ausies.
Daugiau ir neprireiktų.
Jis stovėjo, glausdamas prie gerklės skustuvą. Ten, kur įnagis lietė odą,
pasirodė mažutėlaitė kraujo dėmelė. Šešėlis net nepastebėjo, kaip įsipjovė. "Matai, - tarė sau ir pajuto, kaip kažin kas kužda šiuos žodžius jam į
ausį. - Visai neskauda. Ašmenys pernelyg aštrūs, kad skaudėtų. Net nespėsiu susivokti, o manęs jau nebebus".
Vonios durys kiek prasivėrė - lygiai tiek, kad pro plyšį pralįstų mažos
rudos katytės galva. Ji smalsiai pasiteiravo:
- Mrr?
- Ei, - tarė jai Šešėlis. - Man rodos, aš užsidariau duris.
Jis užlenkė pavojingąjį skustuvą ir pasidėjo jį ant praustuvės krašto.
Maža tualetinio popieriaus skiautele nušluostė mažutėlaitį įpjovimą. Paskui apsivyniojo rankšluosčiu ir grįžo į gretimą miegamąjį.
Ko gero, šį kambarį, kaip ir virtuvę, apstatinėjo dvidešimtaisiais metais: prie komodos ir veidrodžio stovėjo prausyklė ir ąsotis. Kažkas ant lovos sudėliojo jo drabužius: juodą kostiumą, baltus marškinius, juodą kaklaraištį, baltus apatinius baltinius, juodas kojines. Ant persiško kilimėlio
palei lovą stovėjo juodų batų pora.
Šešėlis apsirengė. Visi daiktai, tegul ir nenauji, buvo puikios kokybės.
Įdomu, kam jie priklausė anksčiau? Ar jis užsimovė negyvėlio kojines? Ar
užims mirusiojo vietą? Šešėlis pažvelgė į veidrodį, patikrino kaklaraiščio
mazgą, ir jam pasirodė, jog atvaizdas šyptelėjo - beje, sardoniškai.
Dabar sunku net pagalvoti, kad visai neseniai jis vos nepersirėžė gerklės. Kol Šešėlis taisėsi kaklaraištį, atvaizdas nesiliovė jam šypsotis.
- Hei! - pratarė žmogus. - Ar tu žinai kažką, ko nežinau aš? - ir tučtuojau pasijuto kvailai.
Girgždėdamos prasivėrė durys, pro plyšį be garso slystelėjo maža katytė ir, perbėgusi kambarį, liuoktelėjo ant palangės.
- Paklausyk, - tarė jai Šešėlis. - Aš atmenu, kaip uždariau duris. Žinau,
kad jas uždariau.

Katytė pažvelgė į žmogų susidomėjusi. Jos akys buvo tamsiai geltonos, gintaro spalvos. Nuo palangės ji liuoktelėjo ant lovos, susirangė į kamuoliuką ir užmigo: nei pridėt, nei atimt - gauruotas pyragėlis ant seno
apkloto.
Šešėlis paliko praviras duris (kad katė galėtų išeiti, o patalpa šiek tiek
prasivėdintų) ir nusileido žemyn. Pakopos girgždėjo ir niurzgė, protestuodamos prieš jo svorį, tarsi trokšdamos, kad jas paprasčiausiai paliktų ramybėje.
- Prakeikimas, o jūs visai neblogai atrodote, - pasveikino jį Šakalas. Jis
lūkuriavo laiptų papėdėje, apsitaisęs juodu kostiumu, panašiu į Šešėlio
kostiumą. - Ar kada nors vairavote katafalką?
-Ne.
- Viskas pasaulyje kada nors nutinka pirmąkart, - atsiliepė Sakalas. Katafalkas stovi prie paradinio įėjimo.
v

Mirė sena moteris. Ją vadino Laila Gudčaild. Laikydamasis misterio
Šakalo nurodymų, Šešėlis siaurais laiptais užbogino sudedamą aliuminio
vežimėlį ir išskleidė jį miegamajame prie lovos. Ištraukė neperregimą
melsvą polietileno paketą, pasidėjo ant velionės patalo ir atsegė užtrauktuką. Laila vilkėjo rožinius naktinius marškinius ir daigstytą chalatą. Kilstelėjęs trapų ir kone besvorį kūną, suvyniojo jį į antklodę ir paguldė į maišą. Užtraukė užtrauktuką ir perkėlė į vežimėlį. Kol Šešėlis buvo užsiėmęs
darbais, Šakalas kalbėjosi su labai senu vyriškiu, velionės Lailos Gudčaild
vyru. Tiksliau, Šakalas klausėsi, o senis kalbėjo. Kai Šešėlis segė užtrauktuką, senis porino, kokie nedėkingi jų vaikai, ir anūkai taip pat, beje, tai
ne jų, o tėvų kaltė, juk obuolys nuo obels netoli rieda, nors jis manė, kad
išauklėjo juos geriau.
Šešėlis ir Šakalas išstūmė vežimėlį į laiptus. Apsiavęs miegamojo šlepetes, senis turseno įkandin ir vis bambėjo, postringavo apie pinigus, godumą ir nedėkingumą. Įsikibęs į sunkesnį vežimėlio galą, Šešėlis nunešė
naštą laiptais ir gatvėn, o tada apledijusiu šaligatviu nuritino iki katafalko. Šakalas atvėrė užpakalines dureles. Išvydęs, jog padėjėjas mažumą sutriko, misteris Šakalas tarė:
- Tiesiog stumtelkit vežimėlį į vidų, kojelės susiglaus pačios, ir jis nuslys pavažomis.
Šešėlis taip ir padarė; spragtelėjo kojelės, subildo ratukai, ir vežimėlis nučiuožė ant katafalko grindų. Šakalas jam parodė, kaip patikimai įtvirtinti vežimėlį diržais, ir užtrenkė dureles. Senis, buvęs Lailos Gudčaild vyru, nesiliovė tarškėjęs. Nekreipdamas dėmesio į šaltį, senolis su šlepetėmis ir vonios chalatu stovėjo ant vėjų pučiamo šaligatvio ir pasakojo Šakalui, kokie nedori jo vaikai, stačiai plėšrūnai, tik ir telaukiantys, kada galės pasigviešti tuos trupinius, kuriuos per gyvenimą sukaupė jis su Laila
ir kaip jiedu bėgo iš pradžių į Sent Luisą, paskui į Memfį, iš ten į Majam:

kaip atsidūrė Kaire ir kokia laimė, kad Laila mirė ne senelių prieglaudoje, ir kaip baisu, kad ten atsidurs jis pats.
Jiedu palydėjo senį atgal į namus, laiptais aukštyn į jo kambarį. Šeimyninio miegamojo kampe stovėjo mažas televizorius. Eidamas pro šalį, Šešėlis pastebėjo, kad diktorius vaiposi ir merkia jam akį. Įsitikinęs, kad niekas į jį nežiūri, parodė televizoriui didįjį pirštą.
- Jie neturi pinigų, - pratarė Šakalas, juodviem sugrįžus į katafalką. Rytoj jis ateis pas Ibį. Išsirinks pačias pigiausias laidotuves. Manau, draugai įkalbinės senioką ištaisyti aukščiausio lygio šermenis, surengti jai paskutinį atsisveikinimą priešakinėje salėje. O jisai niurzgės. Nėra pinigų. Na,
ir kas gi dabar šiose vietose turi pinigų. Kad ir kaip ten būtų, po pusmečio jo nebeliks. Geriausiu atveju po metų.
Žibintų šviesoje lėtai sukosi ir plaukė snaigės. Artėjo pūga.
- Jis serga? - paklausė Šešėlis.
- Ne tas svarbu. Žmonos pergyvena savo vyrus. Vyrai - tokie vyrai,
kaip jis, - po savo žmonų mirties ilgai nebetraukia. Štai pamatysite - jis ims
painiotis ir nusikalbėti, neberas pažįstamų daiktų. Jis pavargs, pradės silpti, paskui pasiduos - ir štai vargšelis jau nebegyvas. Gal jo gyvybę pasiglemš plaučių uždegimas, gal vėžys, o gal paprasčiausiai sustos širdis. Pirmiausia ateina senatvė, paskui nebelieka jėgų kovoti. Po to jūs mirštate.
Šešėlis susimąstė.
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- Sakale?
- Taip?
- Ar jūs tikite sielų egzistavimu? - Ne visai tas klausimas, kurį ketino
užduoti. Šešėlis pats nustebo, ištaręs būtent šiuos žodžius. Ketino pasiteirauti ne taip tiesmukai, bet išėjo taip, kaip išėjo.
- Kaip čia pasakius. Praeity viskas buvo aišku. Numiręs žmogus stodavo į eilę ir, atėjus laikui, atsakydavo už savo gerus ir blogus poelgius,
ir jei blogieji nusverdavo plunksną, mes jo sielą ir širdį sušerdavome Ametui, Sielų Rijikui.
- Veikiausiai jis surijo nemažai žmonių.
- Ne tiek daug, kaip manote. Tai buvo išties sunki plunksna. Mums ją
pagamino specialiai. Norint nusverti tą "pūkelį", reikėjo būti užkietėjusiam piktadariui. Stabtelkite štai čia, prie degalinės. Reikia įpilti kelis galonus.
Gatvės buvo tylios - tokia tyla visuomet lydi pirmąjį sniegą.
- Kalėdos bus snieguotos, - pratarė Šešėlis, kišdamas į benzino baką
"pistoletą".
- Na, taip. Velnias. Tas berniūkštis buvo velnioniškai laimingas nekaltos mergelės sūnus.
- Jėzus?
- Laimės numylėtinis. Galėjo įkristi atmatų duobėn ir išlipti kvepiantis it rožė. Po velnių, juk šiandien visai ne jo gimtadienis, ar tą žinojote?

Jis pasiskolino šią dieną iš Mitros. Ar nebuvote sutikęs Mitros? Su raudona
kepure. Malonus vaikinas.
- Ne. Man rodos, ne.
- Ką gi... Mūsų kraštuose Mitros nemačiau. Jis - pulko sūnus. Gal sugrįžo į Rytus, ilsisi, bet, manau, nemenka tikimybė, kad Mitra jau pradingo. Šitaip pasitaiko. Vieną dieną kiekvienas imperijos karys privalo maudytis tau paaukoto buliaus kraujyje, o kitą jau nebeprisimena tavo gimtadienio.
"Sv-vašš", - nušnarėjo per priekinį stiklą valytuvai, braukdami šalin
sniegą, slėgdami snaiges į perregimo ledo gniutulus.
Šviesoforas mirktelėjo žaliai, paskui užsidegė raudona šviesa, ir Šešėlis spustelėjo stabdį. Katafalką sumėtė ir apgręžė tuščiame kelyje. Galop
mašina sustojo.
Užsidegė žalia. Šešėlis važiavo dešimties mylių per valandą greičiu,
slidžiame kelyje ir tiek atrodė daugoka. Katafalkas su džiaugsmu vilkosi
antra pavara: tikriausiai jis dažnai taip važinėja, stabdydamas eismą, pagalvojo Šešėlis.
- Neblogai padirbėta, - pagyrė Šakalas. - Taip, Jėzus čia įsitaisė neprastai. Tačiau buvau sutikęs vaikiną, kuris sakė matęs, kaip anas stabdė mašinas paplentėj Afganistane ir niekas jam nestojo. Žinai? Viskas priklauso nuo to, kur esi.
- Manau, artinasi tikra audra, - pratarė Šešėlis, turėdamas omeny orą.
Šakalas ilgai tylėjo, o kai galiausiai prasižiojo, prabilo visai ne apie orą:
- Tarkime, mudu su Ibiu. Po poros metų liksime be jokio pajamų šaltinio. Turime šiokių tokių santaupų juodai dienai, bet juodoji diena jau seniai atėjo ir kasmet darosi vis juodesnė. Horas išsikraustė iš proto, jis išties nebesavas: visą laiką leidžia vanago kailyje, maitinasi dvėseliena, gyvūnais, kuriuos plentuose partrenkia automobiliai. Na, kas čia per gyvenimas? Bastę matei. Mes dar kur kas geresnės formos nei daugelis. Mes
bent jau turime truputį tikėjimo, kurio sąskaita gyvename. Diduma nelaimėlių nebeturi ir to. Čia nelyginant laidojimo kontoros - ateis diena, ir dideli vaikinai supirks jus, patinka jums ar ne, nes jie dideli ir vikrūs, ir todėl pluša išsijuosę. Velniai griebtų, mūšiai nieko nepakeis, nes kovą mes
pralaimėjome, kai tik atvykome į šią žalią šalį prieš šimtą, tūkstantį ar dešimt tūkstančių metų. Mes atvykome, o Amerikai į mus paprasčiausiai nusispjaut. Todėl mus supirkinėja, arba mes plušame, laikomės virš vandens,
arba plaukiame pasroviui. Tad tavo tiesa, taip, artėja audra.
Šešėlis pasuko į gatvę, kur visi namai, išskyrus vieną, atrodė negyvi
ir tuščiai spoksojo aklomis uždengtomis akimis.
- Pasukite taku link atsarginio įėjimo, - tarstelėjo Šakalas.
Šešėlis atbulas privažiavo iki pat dvivėrių kiemo durų. Ibis atidarė katafalką bei lavoninės duris, o Šešėlis atsegė vežimėlio diržus ir išritino jį
laukan. Atsilenkė ir nukrito ratukų kojelės. Šešėlis nustūmė vežimėlį link
balzamavimo stalo, o paskui kilstelėjo Lailą Gudčaild, sūpuodamas jos kū-

ną neperregimame maiše nelyginant miegantį kūdikį, ir atsargiai paguldė ant stalo, tarsi bijodamas pažadinti.
- Žinote, perkėlimui turiu lentą, - pratarė Šakalas. - Jūs neprivalėjote
jos nešti.
- Nieko tokio, - atsiliepė Šešėlis. Jo tonas vis labiau panėšėjo į Sakalo.
- Aš stiprus. Man nesunku.
Vaikystėje Šešėlis buvo mažo ūgio, vien keliai ir alkūnės. Vienintelėje vaikiškoje fotografijoje, kurią Lora taip mėgo, jog nusprendė įsirėminti, buvo įamžintas rimtas berniukas tamsiomis akimis ir suveltais plaukais,
stovintis prie stalo, apkrauto pyragais ir sausainiais. Šešėlis manė, jog nuotrauka daryta kokioje nors kalėdinėje pasiuntinybės šventėje, nes jis vilkėjo geriausią kostiumą ir ryšėjo kaklaraištį-varlytę.
Jiedu su motina pernelyg dažnai važinėjo iš vienos vietos į kitą: iš pradžių iš vienos europinės pasiuntinybės į kitą, kur motina dirbo diplomatinės tarnybos informacijos skleidimo skyriuje, transkribuodama ir siuntinėdama įslaptintas telegramas po visą pasaulį; paskui, kai jam sukako aštuoneri, juodu grįžo į JAV (dėl pernelyg dažnų ligos priepuolių motina jau
nebeįstengė dirbti nuolatinai). Čia be perstojo kraustėsi iš miesto į miestą, metus praleisdami čia, metus ten; kai motina jausdavosi pakenčiamai,
dirbdavo mašininke. Jie niekada neužsibūdavo vienoje vietoje tiek ilgai,
kad Šešėlis spėtų susirasti draugų, pasijusti namuose, atsipalaiduoti... O
juk buvo mažas berniukas...
Jis išaugo netikėtai greit. Tryliktąjį Šešėlio gyvenimo pavasarį vietiniai
berniūkščiai erzindavo jį, provokuodami muštynes, kuriose - jie žinojo jam nepavyks nugalėti, ir po muštynių Šešėlis verkdamas bėgdavo į tualetą, kad nusiplautų nuo veido kraują ar purvą, kol niekas jo nepamatė.
Paskui atėjo vasara, ilga ir prašmatni tryliktoji Šešėlio vasara, kurią jis praleido atokiai nuo augesnių berniukų: plaukiojo baseine ar skaitydavo bibliotekos knygas. Vasaros pradžioje jis vargiai išsilaikydavo ant vandens.
Rugpjūčio pabaigoje perplaukdavo baseiną iš vieno galo į kitą lengvu laisvu krauliu, šokinėjo nuo aukšto tramplino ir nuo saulės bei vandens įdegė tamsiai rudai. Rugsėjį sugrįžo į mokyklą ir pamatė, kad jo gyvenimą
nuodiję berniukai - viso labo smulkūs menkų jėgų vaikai, nebegalintys jo
nuskriausti. Tiems dviems, kurie dar mėgino kabintis, davė gero elgesio
pamoką - greitą, įtaigią ir skausmingą. Tuomet ir pats buvo priverstas perkainoti save: nebegalėjo likti tykiu vaiku, kuris iš visų jėgų stengiasi nepastebimai tūnoti užnugaryje. Jis tapo pernelyg didelis, pernelyg krito į
akis. Metų pabaigoje Šešėlis jau priklausė plaukikų bei sunkiaatlečių komandoms, ir treneris įkalbinėjo jį ateiti į triatlono sekciją. Šešėliui patiko
būti dideliam ir stipriam. Šitaip galėjo pajusti save. Jis buvo nedrąsus, tykus knyginis berniukas, ir šitai atrodė skausminga; o dabar Šešėlis virto
buku žaliūku, iš kurio niekas nieko nesitikėjo - nebent pagalbos, pernešant
sofą iš vieno kambario į kitą.
Šiaip ar taip, niekas, kol į jo gyvenimą įsiveržė Lora.
v

Misteris Ibis paruošė pietus: ryžių bei virtų daržovių sau ir misteriui
Šakalui.
- Aš nevalgau mėsos, - paaiškino jis. - O Sakalas visą jam būtiną mėsą gauna darbo metu.
Prie Šešėlio lėkštės stovėjo kartoninė dėželė su vištienos gabalėliais iš
"KKV"* ir butelis alaus.
Vištienos buvo daugiau, nei jis įstengė suvalgyti, tad likučiais pasidalino su kate, stropiai lupdamas odelę ir trupindamas mėsą pirštais.
- Kalėjime buvo vaikinas, pavarde Džeksonas, - pietaudamas pasakojo
Šešėlis, - kuris dirbo kalėjimo bibliotekoje. Kartą jis man pasakojo, kad pavadinimą "Kepti Kentukio Viščiukai" pakeitė į "KKV", nes tikrų viščiukų
ten jau nebėra. Dabar tai kažkoks genetiškai modifikuotas mutantas, didžiulis begalvis daugiakojis su aibe kojų, krūtinėlių ir sparnelių segmentų. Tą padarą šeria maistinėmis medžiagomis per vamzdelius. Vaikinas sakė, jog vyriausybė neleistų kompanijai naudoti žodžio "viščiukas".
- Manote, jog tai tiesa? - kilstelėjo antakius misteris Ibis.
- Ne. O štai mano buvęs kameros draugas Lokys tvirtino, jog pavadinimą pakeitė todėl, kad žodis "keptas" tapo vagių žargono dalimi. Gal jie
norėjo, kad žmonės manytų, neva viščiukas iškepė pats save.
Po pietų Šakalas atsiprašė ir nusileido į lavoninę. Ibis pasišalino į savo kabinetą rašyti. Šešėlis dar truputį pasėdėjo virtuvėje, šerdamas mažą
rudą katytę paskutiniaisiais vištienos krūtinėlės gabalėliais ir gurkšnodamas alų. Kai viščiukas ir alus baigėsi, jis suplovė lėkštes ir šakutes, sudėjo jas į džiovyklę ir užkopė aukštyn.
Kai pasiekė miegamąjį, maža ruda katytė jau vėl miegojo lovos kojūgalyje, susirietusi pūkuotu pusmėnuliu. Viduriniajame tualetinio stalelio
stalčiuje Šešėlis aptiko kelias dryžuotas medvilnines pižamas. Iš pažiūros
joms buvo per septyniasdešimt, tačiau drabužiai dvelkė gaiva, ir Šešėlis
apsivilko vieną iš jų - pižama, kaip ir juodasis kostiumas, jam buvo kaip
tik, tarsi specialiai siūta.
Ant nedidelio stalelio palei lovą gulėjo krūvelė "Reader's Digest" - naujausias numeris išleistas 1960-ųjų kovą. Džeksonas, vaikinas iš bibliotekos
- tas pats, kuris prisiekinėjo bei dievagojosi, kad istorija apie keptus mutantus - gryniausia tiesa, be to, papasakojo Šešėliui istoriją apie juodus prekinius traukinius, kuriais vyriausybė perveža politkalinius į slaptas koncentracijos stovyklas Šiaurės Karolinoje ir kurie važinėja po šalį tiktai nakčia, - tai štai, Džeksonas teigė, jog CŽV naudojasi "Reader's Digest" kaip širma savo dukterinėms kolntoroms visame pasaulyje. Jis sakė, kad kiekvienoje šalyje įsikūrusi "Reader's Digest" kontora iš tiesų tėra CŽV priedangą
v

* "Kepti Kentukio viščiukai" ("Kentucky Fried Chicken") - užkandinių tinklas.

"Pokštas, - ištarė Šešėlio atmintyje velionis misteris Miškas. - Kaip mes
galime būti tikri, jog CŽV nesusijusi su Kenedžio žmogžudyste?"
Šešėlis pravėrė langą - lygiai tiek, kad įsileistų gryno oro ir katė galėtų
išsmukti į balkoną.
Įsijungė lemputę, įsitaisė lovoje ir šiek tiek paskaitė, stengdamasis išgrūsti iš galvos kelias paskutiniąsias dienas, pasirinkdamas pačius nuobodžiausius straipsnius pačiuose iš pažiūros nuobodžiausiuose žurnaluose.
Pastebėjo mingąs vidury žinutės "Aš - Džono skydliaukė". Jam vos pakako laiko išjungti šviesą ir nuleisti galvą ant pagalvės. Akys užsimerkė akimoju.
Vėliau Šešėlis taip ir nesugebėjo prisiminti to sapno įvykių sekos ar
smulkmenų: bandymai tesukeldavo tamsių vaizdinių viesulą. Ten buvo
moteris. Jiedu kažkur susitiko, o dabar ėjo tiltu. Tiltas buvo permestas per
nedidelį ežerą miestelio centre. Vėjas šiaušė vandenį, ginė bangas, vainikuotas putų avinėliais, ir Šešėliui atrodė, kad tie balti avinėliai tiesia jo
link savo mažas rankutes.
"Tenai, apačioje", - pasakė moteris. Ji segėjo dėmėtą leopardinį sijoną,
kuris pliaukšėjo ir plaikstėsi vėjyje, ir kūnas tarp kojinių bei apatinio sijono krašto atrodė grietinėlės švelnumo. Sapne ant tilto, Dievo ir pasaulio
akivaizdoje, Šešėlis suklupo prieš ją ant kelių, veidu įsikniaubdamas į pilvą, mėgaudamasis svaiginančiu, džiunglių prieskoniu atmieštu moters
kvapu. Sapne jis ūmai pajuto savo erekciją realybėje, atkaklų, sunkiai pulsuojantį siaubingą kažin ką, tokį pat įtemptą bei skausmingą, kaip ir tos
erekcijos, kurias patirdavo tuomet, kai sunkia našta užgriuvo lydinė branda.
Jis atšlijo, kilstelėjo galvą, bet vis vien nematė jos veido. Tačiau burna ieškojo moters lūpų, ir jos pasirodė besančios švelnios, o rankos glamonėjo krūtis, o paskui slydo odos atlasu, blokšdamos kailius, slepiančius
moters liemenį, slysdamos į stulbinančią jos tarpvietę, kuri sušilo, sudrėko ir išsiskleidė jam nelyginant žiedas.
Moteris murkė ekstazėj, jos ranka nuslydo vyriškio kūnu, užčiuopė jo
organą, nežymiai spustelėjo. Jis nubloškė paklodes, užgulė ją, ranka praskėsdamas kojas, o nepažįstamosios ranka nukreipė Šešėlio penį sau tarp
kojų, kur vienas judesys, vienas stumtelėjimas...
O dabar jis staiga atsidūrė su ta moterim savo senojoje kameroje ir
karštai ją bučiavo. Nepažįstamoji karštai apglėbė vyriškį, tvirtai suspaudė kojomis klubus, kad sulaikytų savyje, kad jis negalėtų atšlyti, net jeigu
panorės.
Šešėlis dar niekada nebučiavo tokių švelnių lūpų. Jis net nežinojo, kad
pasaulyje gali būti tokios švelnios lūpos. O štai jos liežuvis buvo it švitrinis popierius.
"Kas tu?" - paklausė Šešėlis.

Moteris neatsakė, tik stumtelėjo jį ant nugaros ir, vienu lanksčiu judesiu liuoktelėjusi ant viršaus, nušuoliavo. Ne, ne nušuoliavo, bet ėmė nepastebimai trintis į jį šilkinių bangų virtine, ir kiekviena kita nešė toliau,
nei ankstesnioji. Šešėlio protą ir kūną užgriuvo vibracija bei ritmas - nelyginant bangos, gūrančios į ežero krantą. Jos nagai buvo aštrūs it adatos,
jie pervėrė šonus, palikdami kruvinus dryžius, bet Šešėlis nejuto skausmo
- tik malonumą, nes visi pojūčiai kažin kokios alchemijos dėka tapo tikro
pasitenkinimo akimirkomis.
Jis stengėsi atsigauti, mėgino prabilti, bet mintys virto smėlio kopomis
ir dykumų vėjais.
"Kas tu?" - vėl paklausė jis, per jėgą iškvėpdamas žodžius.
Tamsoje blykstelėjo tamsaus gintaro spalvos akys, paskui švelnios lūpos užčiaupė jam burną, ir nepažįstamoji ėmė bučiuoti Šešėlį su tokia aistra, taip tobulai ir giliai, jog ten - ant tilto virš ežero, jo kalėjimo kameroje, ir lovoje, laidojimo kontoroje Kaire - jis kone užbaigė. Sklandė aukštybėse, tarsi uragano nešama oro gyvatė, stengėsi sulaikyti skrydį, nesusprogti, troško, kad šitai nesibaigtų niekada. Galop sutramdė savo kūną.
Juk reikėjo ją perspėti.
- Mano žmona Lora. Ji tave nudės.
- Tik ne mane, - sumurkė jinai.
Iš minčių gilumos oro burbulu pakilo nuotrupėlė: Viduramžiais manyta, jog moteris, kuri sueities metu bus viršuje, pagimdys vyskupą. Iš to
ir kilo posakis - taikyti į vyskupus...
Šešėliui norėjosi žinoti jos vardą, tačiau jis nedrįso paklausti trečiąkart.
Moteris krūtine glaudėsi prie jo krūtinės. Jis krūtine jautė jos stangrius
spenelius, ir keistoji viešnia gniaužė jį, kažin kokiu būdu gniaužė jį ten
apačioje ir viduje, ir šįsyk Šešėlis nesugebėjo perkęsti ar ištverti ant tos
bangos keteros, šįkart nepažįstamoji pastvėrė jį ir ėmė sukti, apvertė, ir jis
išsilenkė, smelkdamasis į ją kaip įmanoma giliau, kiek tik pakako vaizduotės, tarsi jiedu būtų viena būtybė - ragaujanti, svaigstanti, glėbianti, geidžianti...
- Tegul įvyksta. - Jos balsas priminė gerklinį katės murkimą. - Atsiduok
man. Tegul įvyksta.
Ir jis užbaigė, virpėdamas ir tirpdamas, mintys virto suskystintomis
dujomis, kurios pamažėle sublimavosi - tai garavo, tai tvirtėjo vėl.
Pačioje pabaigoje jis įkvėpė pilna krūtine - tyro oro gurkšnis nuvilnijo iki pat plaučių - ir suprato, jog per ilgai tvardė alsavimą. Mažiausiai trejus metus. O gal ir dar ilgiau.
- O dabar ilsėkis, - pratarė moteris, švelniomis lūpomis bučiuodama jo
vokus. - Paleisk. Viską paleisk.
Ir tuomet jį apglėbė miegas - gilus ir gydantis. Šešėlis nėrė į gelmę ir
ištirpo joje, ir košmarai jo nebekamavo.
v

Šviesa atrodė keista. Buvo - jis dirstelėjo į laikrodį - be ketvirčio septinta ryto, už lango dar tamsu, bet kambarį užliejo blausus blyškiai žydras švytėjimas. Šešėlis išsiropštė iš lovos. Buvo tikras, jog prieš atsiguldamas apsivilko pižamą, bet dabar buvo nuogas, ir oras stingdė odą. Priėjo
prie lango ir uždarė jį.
Naktį siautėjo pūga: sniego privertė per šešis colius, o gal ir dar daugiau. Purvinas ir apleistas miesto kampelis, regimas pro Šešėlio miegamojo langus, virto kažin kuo tyru ir gaiviu: namai jau nebestovėjo apleisti ir
pamiršti, šerkšno raštai suteikė jiems orumo ir subtilumo. Gatvės visiškai
pranyko po balto sniego apklotu.
Sąmonės gelmėse šmėstelėjo mintis, kažin kas apie laikinumą ir tėkmės
spartą, tačiau mintis tik tvykstelėjo ir pranyko.
Už lango naktis, bet viskas matyti kaip dieną.
Veidrodyje Šešėlis pastebėjo kažką keista. Priėjo arčiau ir apstulbęs įsistebeilijo į savo atvaizdą. Visos jo mėlynės prapuolė. Jis palietė šoną, stipriai spustelėjo pirštų galais, ieškodamas giluminių skausmų, kurie liudytų apie pažintį su misteriais Akmeniu bei Mišku, stengdamasis aptikti mėlynių kekes, kuriomis jį apdovanojo Pamišėlis Svinis, bet nesurado ničnieko. Jo veidas buvo švarus, be jokių žymių. Tačiau šonai ir nugara (norint
ją apžiūrėti, teko persisukti) sudraskyti, su nagų pėdsakais.
Vadinasi, jam neprisisapnavo. Ne visiškai.
Pasirausęs stalčiuose, Šešėlis apsivilko tą, ką rado: senus mėlynus "levukus", marškinius, storą mėlyną megztinį ir juodą karstadirbio paltą, kabėjusį sieninėje spintoje.
Batus apsiavė savo, senuosius.
Namuose visi dar miegojo. Jis tylutėliai nusėlino laiptais, mintyse įkalbinėdamas pakopas negirgždėti, ir išėjo į gatvę. Štai jau žingsniuoja per
sniegą, palikdamas ant šaligatvio gilias pėdas. Čia buvo kur kas šviesiau,
nei atrodė iš namų, sniegas atspindėjo šviesą iš dangaus.
Po ketvirčio valandos Šešėlis pasiekė tiltą su didžiule iškaba, skelbiančia, kad jis apleidžia istorinę Kairo dalį. Po tiltu, čiulpdamas cigaretę ir be
perstojo virpėdamas, stovėjo aukštas nedailus vaikinas. Šešėliui pasidingojo, kad jis pažįsta tą gvėrą.
Paskui nusileido prie tilto, priėjo pakankamai arti, kad išvystų purpurinę mėlynę paakyje, ir tarė:
- Labas rytas, Pamišėli Svini.
Pasaulis tarsi prityko. Apsnigtos tylos netrikdė net mašinų gausmas.
- Sveikas, bičiuli, - atsiliepė Pamišėlis Svinis, nepakeldamas akių. Iš arti paaiškėjo, kad jis rūko rankų darbo suktinę.
- Jei šlaistysies patiltėmis, Pamišėli Svini, - pratarė Šešėlis, - žmonės
gali palaikyti tave troliu.

v

v

Šįkart Pamišėlis Svinis pažvelgė į pašnekovą. Šešėlis galėjo įžiūrėti rainelę supantį baltymą. Svinis atrodė išsigandęs.
- Aš tavęs ieškojau, - pratarė jis. - Tu privalai man padėti, bičiuli. Šįsyk aš prisidirbau kaip reikiant.
Jis trūktelėjo suktinės dūmą ir atplėšė ją nuo burnos. Popierius prilipo prie apatinės lūpos, ir suktinė perplyšo, pažerdama savo turinį ant rusvos barzdos ir purvinų marškinėlių. Pamišėlis Svinis pajuodusiomis rankomis mėšlungiškai nusibraukė trupinius, tarsi tai būtų pavojingi vabzdžiai.
- Mano resursai, galima sakyt, visai išsekę, - pratarė Šešėlis. - Bet kodėl nesakai, ko tau reikia? Nori, atnešiu kavos?
Pamišėlis Svinis papurtė galvą. Iš džinsinės striukės kišenės išsitraukė maišelį su tabaku bei popieriaus skiautę ir ėmėsi gaminti naują suktinę. Barzda virpėjo, o lūpos judėjo, tačiau balsu Svinis nepratarė nieko.
Lyžtelėjo lipnią popieriaus pusę ir paritino suktinę tarp pirštų. Jo kūrinys
tik iš tolo tepriminė cigaretę. Paskui Pamišėlis Svinis išsunkė:
- Joksai aš ne trolis. Šūdas. Tie šunsnukiai - tokie rupūžės.
- Žinau, kad tu ne trolis, Svini, - švelniai atsiliepė Šešėlis. - Kuo galėčiau tau padėti?
Pamišėlis Svinis spragtelėjo žiebtuvėlį, pirmasis suktinės colis tvykstelėjo ir iškrito pelenais.
- Atsimeni, aš tau rodžiau, kaip išgriebti monetą? Atsimeni?
- Taip, - linktelėjo Šešėlis. Mintyse išvydo auksinę monetą, žvelgė,
kaip ji vartaliodamasi krinta ant Loros karsto, pamatė, kaip spindi ant velionės žmonos kaklo. - Atsimenu.
- Tu paėmei ne tą monetą, bičiuli.
Patiltės prieblandą išsklaidė mašina, apakinusi juos žibintų šviesomis.
Mašina prisiartino prie tilto, sumažino greitį, paskui sustojo. Nusileido
langelis.
- Ar jums nieko nenutiko, džentelmenai?
- Dėkui, pareigūne, viskas puiku, - atsiliepė Šešėlis. - Paprasčiausiai išėjome ryte pasivaikščioti.
- Tuomet gerai, - pratarė faras. Sprendžiant iš balso, jis nepatikėjo, kad
čia viskas gerai, ir liko laukti.
Šešėlis padėjo ranką Pamišėliui Sviniu ant peties ir privertė jį žingsniuoti į priekį, tolyn nuo miesto ir policijos mašinos. Išgirdo, kaip už nugaros šnarėdamas užsivėrė langelis, tačiau-mašina liko kur buvusi.
Šešėlis ėjo. Pamišėlis Svinis irgi ėjo, vilkdamas kojas, ir retsykiais suklupdavo.
Policijos mašina lėtai prašliaužė pro šalį, paskui apsigręžė ir, didindama greitį, apsnigtu keliu sugrįžo į miestą.
- O dabar papasakok, kas tave kamuoja, - prabilo Šešėlis.
- Aš viską padariau, kaip jisai liepė, bet atidaviau tau ne tą monetą.
Neketinau jos tau duoti, tai neturėjo būti šita moneta. Ji karališkiesiems asmenims. Supranti? Tiesą sakant, aš net neturėjau sugebėti jos paimti. To/

kią monetą duoda tik pačiam Amerikos karaliui. O ne toks susmirdėlis,
kaip aš, - tau. Užtat dabar turiu didžiulių nemalonumų. Tiesiog atiduok
man monetą, bičiuli. Ir niekada daugiau manęs nebepamatysi, prisiekiu
sušiktu Branu, niekada, ar gerai, bičiuli? Prisiekiu metais, kuriuos praleidau prakeiktuose medžiuose!
- Tu viską padarei, kaip liepė kas, Svini?
- Grimniras. Tas vyrukas, kurį tu vadini "Trečiadieniu". Ar žinai, kas
jis? Kas jis iš tiesų?
- Manding, žinau.
Beprotiškose mėlynose airio akyse šmėstelėjo panika.
- Tik nepagalvok nieko bloga. Nieko, kas galėtų... nieko bloga. Stačiai
jis liepė, kad būčiau bare ir įtraukčiau tave į muštynes. Sakė norįs pasižiūrėti, iš kokio tu molio.
- Ar jis tau įsakė dar ką nors?
Svinis gūžėsi ir drebėjo. Iš pradžių Šešėlis pamanė, jog nuo šalčio, o
paskui prisiminė, kur tokį drebulį regėjo anksčiau. Kalėjime. Tai buvo narkotinis drebulys. Sviniui prasidėjo abstinencija, ir Šešėlis galėjo lažintis,
jog Pamišėlis jau kurį laiką tempia be heroino. Leprechonas narkomanas?
Pamišėlis Svinis nugnybė karštą suktinės galiuką ir nusviedė sau po kojų, o nebaigtą pageltusią nuorūką susigrūdo į kišenę. Pasitrynė nuo purvo pajuodusius pirštus, pūstelėjo į juos, stengdamasis bent mažumą sušildyti.
- Klausyk, paprasčiausiai atiduok man tą prakeiktą monetą, bičiuli, sušniurkščiojo jis. - Duosiu tau kitą, ne prastesnę už aną. Po velnių, aš
duosiu tau visą prakeiktą skrituliukų krūvą.
Svinis nusiėmė purviną beisbolo kepuraitę, dešiniąja ranka paglostė
orą ir ištraukė iš jo didelę auksinę monetą. Paskui iš garo debesėlio palei
savo burną ištraukė kitą, ir trečią iš ten pat, ir dar vieną, ir dar, graibstydamas ir rinkdamas monetas iš sustingusio ryto oro, kol kepuraitė prisipildė iki kraštų, ir Sviniui teko suimti ją abiem rankom.
Kepuraitę su auksu jis ištiesė Šešėliui.
- Štai. Imk, bičiuli. Tik atiduok monetą, kurią tau daviau andai.
Šešėlis dirstelėjo į beisbolo kepuraitę ir susimąstė, kiekgi galėtų kainuoti jos turinys.
- Ir kurgi man leisti šias monetas, Pamišėli Svini? - paklausė jis. - Negi čia daug vietų, kur auksą galima būtų paversti grynais?
Menką akimirką Šešėliui dingojosi, kad airis jam smogs, bet akimirka
praėjo, ir Pamišėlis Svinis paprasčiausiai stovėjo, abiem rankom laikydamas aukso kupiną kepuraitę, tarsi koks Oliveris Tvistas. Paskui jo akis apniaukė ašaros, nuriedėjo skruostais. Svinis užsimaukšlino kepuraitę - jau
tuštutėlę - ant plinkančio pakaušio.
- Tu privalai, privalai, bičiuli, - murmėjo jis. - Negi aš tau neparodžiau,
kaip tai daroma? Juk parodžiau, kaip imti monetas iš lobyno. Parodžiau,
kur tas lobynas. Tik atiduok man tą pirmąją monetą. Ji buvo ne mano.
- Aš jos nebeturiu.
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Pamišėlio Svinio ašaros išdžiūvo, vietoje jų ant skruostų užsidegė dvi
raudonos dėmės.
- Ak tu, sušiktas... - pradėjo jis, o paskui tarsi neteko amo ir tik stovėjo,
be garso čiaupydamas burną.
- Sakau tiesą, - patvirtino Šešėlis. - Atleisk. Jeigu turėčiau, tikrai grąžinčiau. Bet monetą aš jau atidaviau.
Purvinos Svinio letenos įsikirto Šešėliui į pečius, blyškiai žydros akys
sugavo jo žvilgsnį. Purvinus airio skruostus perbrėžė ašarų takeliai.
- Šūdas, - galiausiai išsunkė jis, ir į Šešėlį padvelkė tabaku, prarūgusiu alumi bei girtuoklio prakaitu. - Tu sakai tiesą, susmirdėli. Atidavei
dosniai ir savo valia. Tegul bus prakeiktos tavo šviesios akys, tu ją, po paraliais, atidavei!
- Atleisk, - pakartojo Šešėlis, prisiminęs duslų bilsmą, kai moneta
trenkėsi į Loros karstą.
- Atsiprašinėk neatsiprašinėjęs, o aš prakeiktas. Aš pasmerktas.
Pamišėlis Svinis nusišluostė nosį ir akis rankove, išterliodamas purvą
keisčiausiais raštais.
Šešėlis nevikriu vyrišku judesiu sugniaužė airio petį,
- Tegul bus prakeikta ir mano pradėjimo diena, - galop išsunkė Pamišėlis Svinis ir kilstelėjo akis. - Tasai vaikinas, kuriam ją atidavei? Ar jis
man monetos negrąžins?
- Tai moteris. Net nežinau, kur ji dabar. Ir bijau, kad ji monetos negrąžins.
Svinis sielvartingai atsiduso.
- Kai buvau visai žalias šunytis, - pratarė jis, - po žvaigždėmis sutikau
vieną moterį, kuri leido man paglamonėti jos krūtis ir išpranašavo likimą.
Ji sakė, kad būsiu apleistas, kad galas mane ištiks į vakarus nuo saulėlydžio ir kad mano gyvenimą pavogs negyvos moters blizgutis. O aš tik pasijuokiau ir įpyliau mums dar po taurę miežių vyno, ir dar paglamonėjau
jos krūtis, ir pabučiavau stačiai į prisirpusias lūpas. Geros anuomet buvo
dienelės: mūsų žemėn dar neįžengė pirmieji pilkieji vienuoliai, dar neatplaukė per žalią jūrą į vakarus. O dabar... - Jis nutilo pusėj žodžio. Ūmai
pasuko galvą ir atidžiai pažvelgė į Šešėlį. - Juo nevalia pasikliauti, - priekaištingai išsunkė jis.
-Kuo?
- Trečiadieniu. Nepasikliauk juo.
- Man ir nereikia juo pasikliauti. Man nėra ko juo pasikliauti. Aš jam
dirbu.
- Ar atmeni, kaip tai daroma?
- Kas? - Šešėliui pasidingojo, neva jis kalbasi su pustuziniu skirtingų
žmonių. Apsišaukėlis leprechonas murmėjo, taškydamas seiles, liuoksėdamas iš vienos asmenybės į kitą, blaškydamasis nuo temos prie temos, tarsi
dar likusios smegenų ląstelių sankaupos tvyksčiotų, liepsnotų ir sudegtų
galutinai.

- Monetos, bičiuli. Monetos. Aš gi tau rodžiau, ar pisimeni?
Jis kilstelėjo du pirštus prie veido, įdėmiai į juos pažvelgė ir ištraukė
auksinę monetą sau iš burnos. Monetą švystelėjo Šešėliui, kuris atkišo delną, ketindamas ją sugauti, bet pinigas iki jo neatskriejo.
- Aš buvau girtas, - atsiliepė Šešėlis. - Ničnieko neprisimenu.
Svinis klupdamas žengė kelis žingsnius. Išaušo, ir pasaulis nusidažė
baltais bei pilkais tonais. Šešėlis nusekė jam įkandin. Svinis ėjo plačiu netvirtu žingsniu, atrodė, jog tuoj tuoj parkris, bet kojos gelbėjo šeimininką,
ir tas kėblino pirmyn. Kai jiedu pasiekė tiltą, Svinis viena ranka įsitvėrė
mūrinio parapeto ir atsigręžė į Šešėlį:
- Ar turi kelis dolerius? Man daug nereikia. Tik bilietui iš čia. Dvidešimtinės pakaktų su kaupu. Suknistos dvidešimtinės, a?
- Kur galima nusipirkti bilietą už dvidešimt dolerių? - paklausė Šešėlis.
- Aš įstengsiu iš čia išsinešdinti, - atsiliepė Svinis. - Spėsiu išsinešdinti
anksčiau, nei prasidės audra. Toliau iš pasaulio, kur opiumas tapo liaudies
religija. Toliau nuo... - Jis nutilo, nusišluostė nosį ranka, o ranką rankove.
Šešėlis panaršė džinsų kišenes ir ištiesė Sviniui dvidešimtinę.
- Štai, paimk.
Svinis suglamžė banknotą ir sugrūdo jį į tepaluotą džinsinės striukės
kišenę, stačiai po emblema, kurioje du maitvanagiai tupėjo ant sausos šakos, o po jais buvo parašyta: "VELNIOP KANTRYBĘ! AŠ TUOJ KĄ NORS
NUDĖSIU!"
- Su šiais pinigais aš nuvažiuosiu kur reikia, - linktelėjo jis.
Svinis atsišliejo į parapetą ir pasirausė kišenėse, kol užčiuopė suktinės
nuorūką. Atsargiai prisidegė, stengdamasis nenusvilti pirštų ir barzdos.
- Štai ką aš tau pasakysiu, - pratarė Pamišėlis Svinis, tarsi per visą rytą
nebūtų prataręs nė žodžio. - Tu vaikštai po kartuvėm, o tau ant kaklo - virvė, ir du varnai tupi tau ant pečių, abu tik ir telaukia, kada galės iškapoti
akis. Kartuvių šaknys gilios, nes tasai medis driekiasi nuo dangaus iki pragaro, o tavo pasaulis - tik šakelė, ant kurios tabaluoja kilpa. - Jis nutilo. Aš čia mažumėlę pailsėsiu.
Svinis nučiuožė parapetu ir liko tupėti, atsišliejęs į aprūkusį mūrą.
- Sėkmės, - tarstelėjo Šešėlis.
- Na, man jau seniai galas. Bet vis vien ačiū.
Šešėlis neskubiai sugrįžo į miestą. Buvo aštunta ryto, Kairas budo iš
miego. Atsigręžęs išvydo blyškų Svinio veidą, išmargintą purvu ir ašarų
takeliais: airis žvelgė jam įkandin.
Tąsyk Šešėlis paskutinįsyk matė Pamišėlį Svinį gyvą.
Trumputės dienos prieš pat Kalėdas buvo it šviesos blyksniai žiemos
tamsoje, ir negyvėlių namuose jos lėkė sparčiai.
Gruodžio dvidešimt trečiąją Šakalas ir Ibis savo namus paruošė Lai-

los Gudčaild šermenims. Virtuvę užvaldė dalykiškos moterys su kubilais
ir padažinėmis, keptuvėmis ir plastmasiniais dubenėliais, ir velionės karstą pastatė paradinėje salėje, apsupę šiltnamio gėlėmis. Tolimajame kambario gale padengė stalą, apkrovė jį pupų dubenimis, raugintų kopūstų,
morkų ir svogūnų salotomis, kukurūziniais sklindžiais, vištų sparneliais,
kiaulienos šonkauliais bei žirniais. Antroje dienos pusėje namus užplūdo
žmonės, kurie juokėsi ir verkė, ir spaudė ranką dvasininkui. Viskas buvo
suorganizuota nepastebimai ir nepriekaištingai, veiksmą budriai stebėjo
griežtus kostiumus vilkintys ponai Sakalas ir Ibis. Laidotuvės buvo paskirtos rytojaus dienai.
Hole suskambo telefonas (senoviškas juodai baltas aparatas iš kolekcinio plastiko su senu geru sukamu ciferblatu). Ragelį pakėlė misteris Ibis.
Baigęs kalbėti, pasivedė į šalį Šešėlį.
- Skambino iš policijos, - pratarė jis. - Ar galite paimti kūną?
- Žinoma.
- Būkite santūrus. Daug nešnekėkite. - Jis brūkštelėjo ant popieriaus
skiautės adresą ir atidavė Šešėliui, kuris perskaitė aiškiu kaligrafišku braižu išvedžiotus žodžius ir įsidėjo popierėlį į kišenę. - Ten bus policijos mašina, - pridūrė Ibis.
Šešėlis išėjo per kiemo duris ir užvedė katafalko variklį. Ir misteris Sakalas, ir misteris Ibis - kiekvienas atskirai - teikėsi paaiškinti, jog apskritai katafalku dera naudotis tik laidotuvėms, o kūnų gabenimui yra furgonas, tačiau furgonas štai jau trečią savaitę remontuojamas, tad ar Šešėlis
negalėtų elgtis atsargiau? Jis labai atsargiai išvairavo katafalką į skersgatvį. Sniegvalės jau nubraukė gatves, tačiau Šešėliui patiko važiuoti lėtai. Atrodė teisinga ir išmintinga, jog katafalkas rieda lėtai, nors pats nė neatsiminė, kada miesto gatvėse paskutinį kartą regėjo tokią mašiną. Mirtis pradingo iš Amerikos gatvių, mąstė Šešėlis; dabar ji ištinka ligoninės palatose
ir "greitosios pagalbos" automobiliuose. Nereikia gąsdinti gyvųjų, galvojo
Šešėlis. Misteris Ibis pasakojo, kad negyvėlius dabar vežioja apatiniais ligoninių aukštais neva tuščiuose vežimėliuose, ir mirusieji keliauja savais
slaptais keliais.
Šoninėje gatvelėje stovėjo tamsiai mėlyna policijos patrulio mašina, ir
Šešėlis pastatė katafalką išsyk už jos. Du farai mašinoje gėrė kavą iš termoso, variklis veikė tuščia eiga, šildydamas saloną. Šešėlis pabeldė į šoninį stiklą.
- Taip?
- Aš iš laidojimo biuro, - paaiškino Šešėlis.
- Mes laukiam teismo medicinos eksperto, - atsakė faras.
Šešėlis susimąstė, ar čia ne tas pats policininkas, kuris šūktelėjo jiems
anądien nuo tilto. Antrasis, juodaodis, išlipo iš automobilio, palikęs kolegą
sėdėti vairuotojo vietoje, ir drauge su Šešėliu nužingsniavo link šiukšlių
konteinerio. Ant sniego šalia konteinerio sėdėjo Pamišėlis Svinis. Ant jo
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kelių gulėjo tuščias žalias butelis, veidą, beisbolo kepuraitę ir pečius apkrito sniegas, išmargino šarma.
- Padvėsęs girtuoklis, - pratarė faras.
- Panašu, - sutiko Šešėlis.
- Kol kas nieko nelieskite, - perspėjo faras. - Tuoj pasirodys teismo medicinos ekspertas. Jei norite žinot mano nuomonę, tas vaikinas mirtinai
nusitašė ir atsišaldė subinę.
- Taip, - vėl sutiko Šešėlis. - Regis, taip ir yra.
Jis pritūpė ir pažvelgė į butelį, gulintį ant Pamišėlio Svinio kelių. Airiškas "Džeimsono" viskis: dvidešimties dolerių bilietas iš čia. Atriedėjo
mažas žalias "Nisanas", iš kurio išlipo pavargęs vidutinio amžiaus vyras
su smėlio spalvos plaukais ir tokiais pat smėliniais ūsais. "Jis įspirs lavonui,
- pagalvojo Šešėlis, - ir jei lavonas neduos grąžos..."
- Jisai negyvas, - pratarė teismo medicinos ekspertas. - Asmenybę nustatėte?
- Ne, - atsiliepė faras. Ekspertas dirstelėjo į Šešėlį.
- Jūs dirbate pas Šakalą ir Ibį? - paklausė jis.
- Taip.
- Perduokite Šakalui, kad padarytų dantų ir pirštų atspaudus asmenybei nustatyti. Ir veido fotografiją. Skrodimas nebūtinas. Paprasčiausiai lai
paima kraujo alkoholio analizei. Įsidėmėjote? Norite, kad užrašyčiau?
- Ne, - atsakė Šešėlis. - Viskas gerai. Aš įsidėmėjau.
Smėlinis pareigūnas suraukė antakius, paskui išsitraukė iš piniginės
vizitinę kortelę, kažin ką brūkštelėjo ir ištiesė Šešėliui:
- Perduokite Sakalui.
Tada teismo medicinos ekspertas palinkėjo visiems laimingų Kalėdų
ir pasišalino. Žalią butelį farai pasiliko sau.
Šešėlis pasirašė už nežinomojo lavoną ir užkėlė jį ant vežimėlio. Kūnas sustingo sėdimoje padėtyje, ir Šešėlis neįstengė jo ištiesti. Pasitąsęs su
vežimėliu sumojo, kad vieną jo pusę galima paremti. Sėdintį neatpažintąjį
pririšo diržais ir įstūmė vežimėlį katafalkan. Negyvėlis sėdėjo veidu į priekį. Kodėl gi jam neleisti maloniai pasivažinėti? Ir Šešėlis lėtai nuriedėjo atgal į laidojimo biurą.
Katafalkas kaip tik stabtelėjo prie šviesoforo, kai už nugaros pasigirdo niurgzlus kranksėjimas:
- Ir aš noriu padorių šermenų, visko aukščiausiu lygiu, ir kad gražios
moterys lietų ašaras bei plėšytų iš sielvarto rūbus, o narsūs vyrai aimanuotų ir porintų ilgas istorijas apie mano praėjusių laikų žygdarbius.
- Tu miręs, Pamišėli Svini, - atsiliepė Šešėlis. - Kai esi miręs, imi tą, ką
tau duoda, dabar jau nebėra ko priekabiauti.
- Et, o kas man belieka! - atsiduso negyvėlis, sėdintis katafalko kėbule.
Iš balso visiškai pranyko narkomano inkštimas, jį išstūmė susitaikymo
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nuobodulys, tarsi žodžiai transformuotųsi iš tolimų tolių - negyvi žodžiai,
sklindantys negyva banga.
Užsidegė žalia šviesa, ir Šešėlis švelniai spustelėjo greičio pedalą.
- Bet šermenis vis vien suruoškite, - pratarė Pamišėlis Svinis. - Palikite
man vietą prie stalo ir mirtinai nusilakite mano garbei. Tu mane nužudei,
Šešėli. Lieki skolingas.
- Nė nemaniau žudyti, Pamišėli Svini, - atsiliepė Šešėlis. "Tie dvidešimt
dolerių, pagalvojo jis, bilietui iš čia". - Tave pribaigė šaltis ir alkoholis, o ne
as.
Atsakymo nebuvo, ir visu keliu katafalke tvyrojo tyla. Sustabdęs mašiną prie atsarginio įėjimo, Šešėlis ištraukė iš katafalko neštuvus ir nuritino į lavoninę. Apglėbęs per liemenį, tarsi temptų karvės skerdeną, persodino Pamišėlį Svinį ant balzamavimo stalo.
Pridengė "nenustatytą asmenybę" paklode ir paliko velionį, greta padėjęs blankus. Kai jau kopė laiptais, jam pasirodė, jog girdėti tylus prislopintas balsįas, tarsi tolimajame kambaryje grotų radijas. Balsas bylojo:
- Ką man gali padaryti šaltis ir alkoholis, man, gryno kraujo lepreehonui? Ne, tai tu praganei auksinę saulelę, štai kas mane nužudė. Tu mane
nužudei, Šešėli, sakau gryniausią tiesą - nelyginant sakyčiau, jog vanduo
šlapias, dienos ilgos ir galų gale visuomet nusivili draugu.
Šešėlis norėjo paprieštarauti Pamišėliui Sviniui, neva jo filosofija pasidarė pernelyg karti, bet paskui sumojo, kad mirtis veikiausiai iš tiesų
sklidina kartėlio.
Jis užkopė į pagrindinę namo dalį, kur vidutinio amžiaus moterys plėvele dengė lėkštes su kepiniais, suko dangtelius ant plastmasinių dubenų
su vėstančiomis keptomis bulvėmis bei makaronais su sūriu.
Misteris Gudčaildas, velionės sutuoktinis, prispaudė misterį Ibį prie
sienos ir porino tam, atseit jis žinojęs, jog nė vienas iš vaikų neatvyks atsisveikinti su motina. Obuolys nuo obels netoli rieda, aiškino jis kiekvienam, pasirengusiam klausytis. Obuolys nuo obels netoli rieda.
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Tą vakarą Šešėlis padėjo ant stalo dar vieną įrankių komplektą. Prie
kiekvienos lėkštės pastatė po stiklą, o stalo viduryje - butelį "Džeimson
Gold". Tai buvo visų brangiausias airiškas viskis, kokį tik pardavinėjo vietos vyno parduotuvėlėje. Po vakarienės (didelio salotų dubens ir kepsnio,
kurį jiems paliko moterys) dosniai išpilstė viskį - sau, Ibiui, Sakalui ir Pamišėliui Sviniui.
- Na, ir kas, kad jis sėdi ant neštuvų rūsyje, - padalijęs gėrimą prabilo Šešėlis, - ir jo laukia bevardis kapas? Šiandien mes geriame už jį ir jo
garbei, mes minime Pamišėlį Svinį taip, kaip jis ir norėjo.
Šešėlis pasigręžė į tuščią vietą prie stalo ir pakėlė savo stiklą.
- Aš tik du kartus buvau sutikęs Pamišėlį Svinį gyvą, - pradėjo jis. Pirmąsyk pamaniau, kad jis aukščiausios klasės sukčius ir mušeika, kokių

nė pats velnias neima. Antrąsyk pamaniau, kad jis paskutinis nevykėlis ir
daviau jam pinigų, idant galėtų nusižudyti. Jis parodė man fokusą su monetomis, tačiau aš neatmenu, kaip jį daryti, apdovanojo mane keliomis mėlynėmis ir tvirtino esąs leprechonas. Ilsėkis ramybėje, Pamišėli Svini.
Jis gurkštelėjo viskio, leisdamas dūminiam skoniui ištirpti burnoje. Kiti du kilstelėjo taures, atiduodami pagarbą tuščiai vietai, ir išgėrė drauge.
Misteris Ibis iš vidinės kišenės išsitraukė užrašų knygelę, pavartė ją,
surado reikiamą puslapį ir perskaitė trumpą Pamišėlio Svinio gyvenimo
reziumė.
Pasak misterio Ibio, savo gyvenimą Pamišėlis Svinis pradėjo daugiau
nei prieš tris tūkstančius metų kaip šventosios uolos sergėtojas mažoje Airijos laukymėje. Misteris Ibis pasakojo apie Pamišėlio Svinio meilės istorijas, apie jo priešus, apie beprotystę, kuri suteikė jam jėgų (vėlyvesnę šios
istorijos versiją pasakoja iki šiol, nors daugumos eilučių senoviškumas ir
šventa prigimtis jau seniai pasimiršo), apie jo kultą ir garbinimą, kurie palaipsniui virto atsargia pagarba, o galop - nepikta pašaipa. Pasakojo apie
merginą iš Bentrio, kuri atvyko į Naująjį Pasaulį ir atsivežė tikėjimą Pamišėliu Sviniu, nes negi nebuvo mačiusi jo naktį ežere, negi jis jai nenusišypsojo, negi nepašaukė tikruoju vardu? Ji pabėgo iš gimtinės ir plaukė laivu
drauge su žmonėmis, kurie regėjo, kaip žemėn pasodintos jų bulvės virsta
juodais puvėsiais, žiūrėjo, kaip iš bado miršta draugai ir mylimieji, ir svajojo apie prikimštų pilvų šalį. Mergina iš Bentrio ypač svajojo apie miestą, kuriame įstengtų uždirbti pakankamai, kad galėtų atsivežti į Naująjį
Pasaulį savo šeimą. Daugelis į Naująjį Pasaulį atvykusių airių save laikė
katalikais, nors neretai visiškai neišmanė katekizmo, nors visa jų religija
apsiribojo tikėjimu banšėmis, kurios sulekia kaukti palei namą, į kurį veikiai pasibels mirtis, šventąja Brigita ir dviem jos seserim (kiekviena jų buvo Brigita, ir visos jos buvo toji pati moteris), sagomis apie Finą, Oisiną,
apie Konaną Plikąjį, - net apie leprechonus, mažus žmogučius (tai buvo didžiausias airių pokštas, nes senaisiais laikais leprechonai vadinti pačiais
aukščiausiais iš stebuklingųjų kalvų gyventojų)...
Tąnakt virtuvėje misteris Ibis papasakojo jiems šiuos ir daugelį kitų
dalykų. Jo šešėlis ant sienos ištįso ir tapo panašus į paukštį, o kai viskis
ėmė tekėti upe, Šešėlis įsivaizdavo milžiniško plaukiojančio paukščio galvą su ilgu išlenktu snapu. Po antrosios taurės pats Pamišėlis Svinis pradėjo
pertraukinėti misterį Ibį, įterpdamas praleistas smulkmenas ir nederamas
pastabas ("... Na, ir mergiotė ji buvo, pasakysiu jums, su plaktos grietinėlės
gardumo krūtimis ir strazdanėlėmis, o jos speneliai buvo raudonai rožiniai, saulėlydžio spalvos, kuomet iki vidudienio lyja, o vakarop pragiedrėja vėl.."). O paskui Svinis mėgino - abiem rankom - išaiškinti Airijos dievų istoriją, papasakoti, kaip jų bangos viena po kitos plūdo iš Galijos ir iš
Ispanijos, iš bet kurios, velniai rautų, Žemės vietos, ir kaip kiekviena kita banga vertė buvusius dievus troliais, feiriais ir panašiais padarais, kol

galiausiai pasirodė pati šventoji motina bažnyčia ir neklaususi transformavo visus visutėlius Airijos dievus į feirius, ar šventuosius, ar mirusius karalius...
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Misteris Ibis nepasidavė provokacijai. Šluostydamas akinius auksiniais
rėmeliais ir kiekvieną žodį tardamas dar aiškiau bei išraiškingiau, nei paprastai (dėl to Šešėlis nusprendė, jog misteris Ibis girtas, nors vieninteliu
regimu girtumo požymiu tebuvo tarimas bei prakaitas, dideliais lašais išpylęs kaktą), jis pagrūmojo susirinkusiems pirštu ir pareiškė esąs rašytojas, vadinas, jo istorijas dera vertinti ne kaip literatūrinę praeities rekonstrukciją, o kaip meno kūrinį, kuris visuomet teisingesnis už pačią tiesą, į ką
Pamišėlis Svinis atrėžė:
- Aš tau parodysiu meninį atkūrimą! Pradžiai mano kumštis meniškai
perkurs tavo snukį!
Tuomet misteris Šakalas iššiepė dantis ir suurzgė ant Svinio - nelyginant didžiulis šuo, kuris kad ir nelenda į grumtynes, bet visuomet sugebės jas užbaigti, perplėšęs jums gerklę. Svinis viską suprato, atsisėdo ir įsipylė dar vieną taurę viskio.
- Ar prisimeni, kaip aš dariau savo kuklų fokusą? - pašaipiai paklausė jis Šešėlio.
-Ne.
- Tuomet pamėgink įspėti, - purpurinėmis lūpomis išsunkė Pamišėlis
Svinis, ir mėlynos jo akys apsiblausė. - Kai pakankamai priartėsi, aš sakysiu "šilta".
- Juk tu neslėpei monetos delne? - paklausė Šešėlis.
-Ne.
- Ir neturėjai jokio įtaiso? Nieko rankovėje ar dar kur nors, kas iššautų monetą tau į delną?
- Nieko panašaus. Na, ką, visiems įpilu dar po vieną?
- Vadovėlyje skaičiau, kaip "šykštuolio sapną" atlieka su latekso skiaute, kurią užklijuoja ant delno, tokiu būdu sukurdami odos spalvos maišelį,
kuriame slepia monetas.
- Kokie liūdni išėjo Didžiojo Svinio šermenys, nors kadaise jis paukščiu skrajojo po visą Airiją ir per savo beprotystę maitinosi plūdenom. Svinis mirė, ir niekas jo neapverkė, išskyrus šunį, paukštį ir idiotą. Ne, nebuvo jokio maišelio.
- Ką gi, berods, mano idėjos baigėsi, - pratarė Šešėlis. - Manau, tu jas
paprasčiausiai imi iš niekur. - Jis vylėsi, jog tatai nuskambės kaip sarkastiškas pokštas, bet ūmai išvydo Svinio veido išraišką. - Vadinasi, tiesa. Tu
išties imi monetas iš niekur.
- Na, ne visai iš niekur, - atsiliepė Pamišėlis Svinis. - Bet dabar tu pradedi susigaudyti. Jos imamos iš lobyno.
- Ak, taip, - prisimindamas linktelėjo Šešėlis, - iš lobyno.
- Tiesiog reikia turėti jį galvoje, ir lobynas - tavo, tik ranką ištiesk. Sauv

lės lobynas. Jis paslėptas tose akimirkose, kai pasaulis kuria vaivorykštę.
Jis - užtemimo ir audros mirksnyje.
Ir Pamišėlis Svinis parodė Šešėliui, kaip tai daroma.
Šįsyk Šešėlis įsiminė.
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Kiekvienas širdies tvinksnis skausmu atsiliepė galvoj, o liežuvis priminė lipnų popierių musėms gaudyti. Šešėlis prisimerkė nuo ryškios dienos šviesos. Pasirodo, jis miegojo, pasidėjęs galvą ant virtuvės stalo. Buvo apsirengęs, nors ir be juodo kaklaraiščio - beje, visai neatminė, kada jį
nusirišo.
Nusileido į lavoninę ir nėmaž nenustebo išvydęs, jog "nenustatyta asmenybė" tebesėdi ant balzamavimo stalo. Atgniaužęs lavoninio stingulio
sukaustytus pirštus, ištraukė iš jų "Džeimson Gold" butelį ir sviedė jį į
šiukšlių krepšį. Sprendžiant iš garsų, viršutiniame aukšte kažkas vaikščioKai Šešėlis sugrįžo į virtuvę, prie stalo sėdėjo misteris Trečiadienis ir
iš plastmasinio dubens plastmasiniu šaukštu gramdė bulvių salotų likučius. Jis vilkėjo tamsiai pilką kostiumą, baltus marškinius, ryšėjo tamsiai
mėlyną kaklaraištį, ryto saulės spinduliuose spindėjo medžio pavidalo
smeigtukas. Išvydęs Šešėlį, senis nusišypsojo.
- O, Šešėli, mano berniuk, gerai, kad jau atsikėlei. Maniau, jog miegosi
iki pasaulio pabaigos.
- Numirė Pamišėlis Svinis, - pratarė Šešėlis.
"

- Jau girdėjau, - atsiliepė Trečiadienis. - Kaip gaila. Žinia, anksčiau ar
vėliau visi mes būsime ten. - Jis patampė įsivaizduojamą virvę, paskui
ūmai loštelėjo galvą į šalį, iškorė liežuvį ir išsprogino akis. Nuleidęs menamą virvę, ištempė lūpas Šešėliui jau pažįstama šypsena. - Nori bulvių
salotų?
- Ne. - Šešėlis apžvelgė virtuvę, dirstelėjo į koridorių. - Ar žinai, kur
Ibis su Šakalu?
- O kaipgi, žinau. Jiedu laidoja Lailą Gudčaild. Kiek supratau, tie vaikinai nebūtų atsisakę pagalbos, bet aš paprašiau tavęs nežadinti. Mūsų
laukia ilgas kelias.
- Išvykstame?
- Po valandos.
- Turiu atsisveikinti.
- Ir kodėl gi visi taip skrupulingai vertina atsisveikinimus? Gali neabejoti - tu su jais pasimatysi anksčiau, nei viskas pasibaigs.
Ūmai Šešėlis sumojo, kad pirmąkart nuo tos dienos, kai jisai įžengė į
šiuos namus, maža ruda katytė vėl miega savo krepšyje. Padarėlis pramerkė gintarines akis ir abejingu žvilgsniu išlydėjo išeinantį.
Štai taip Šešėlis apleido mirusiųjų namus. Pajuodavę krūmai ir me-

džiai pasidabino šerkšnu, tarsi atsiskyrė, pavirto sapnais. Takelis po kojomis buvo slidus.
Trečiadienis pirmas priėjo prie balto Šešėlio automobilio, stovinčio
gretimame skersgatvyje. "Ševi Nova" buvo neseniai nuplauta ir nupoliruota, kažkas pasistengė nuimti Viskonsino numerius ir pakeisti juos Minesotos numeriais. Trečiadienio bagažas jau gulėjo ant užpakalinės sėdynės. Mašiną jis atrakino rakto, gulinčio Šešėlio kišenėje, dublikatu.
- Prie vairo sėsiu aš, - pareiškė senis. - Iš tavęs dar gerą valandą nebus
jokios naudos.
Jie nuvažiavo į šiaurę, o kairėje tekėjo Misisipė. Platus sidabrinis srautas po pilku dangumi. Ant pilko belapio medžio Šešėlis išvydo didelį rudą vanagą su baltomis dėmėmis. Jiems riedant artyn, paukštis spoksojo į
mašiną pamišėlio žvilgsniu, o paskui pakilo ir, suplakęs orą galingais
sparnais, lėtai nusklendė į aukštybes.
Šešėlis suvokė, kad ir jo gyvenimas mirusiųjų namuose tebuvo laikinas atokvėpis: jam jau dingojosi, neva visa tai nutiko kažkam kitam ir be
galo seniai.

ANTRA DALIS

MAIKAS AINSELIS

DEVINTAS SKYRIUS
Jau nekalbant apie mitines būtybes akmenyse...
Vendi Koup. "Policininko dalia"
Kai vėlai vakare jiedu kirto Ilinojaus valstijos sieną, Šešėlis uždavė
Trečiadieniui savo pirmąjį klausimą. Išvydęs lentelę "SVEIKI ATVYKĘ Į
VISKONSINĄ", jis pratarė:
- Tai kas gi buvo tie vaikinai, kurie sučiupo mane automobilių stovėjimo aikštelėje? Misteris Miškas ir misteris Akmuo? Kas jie?
Žibintų šviesa nutvieskė landšaftą. Trečiadienis pareiškė, jog nemokamomis trasomis jie nevažiuos, kadangi niekas nežino, kieno pusę palaiko
tos nemokamos trasos, tad Šešėliui teko rinktis užkampių plentus. Jis neprieštaravo. Netgi nebuvo tikras, jog Trečiadienis pamišęs.
- Tiesiog agentai, - piktai burbtelėjo senis. - Opozicijos atstovai. Blogi
vaikinai.
- O man pasirodė, - paprieštaravo Šešėlis, - kad jie kaip tik laikė save
gerais.
- Na, žinoma. Pasaulyje dar nebuvo tikro karo tarp dviejų grupuočių,
kuriame kiekviena jų nelaikytų savęs teisia. Išties pavojingi žmonės tiki,
jog viską, ką daro, jie daro tik todėl, kad, be jokios abejonės, tai yra teisinga. Štai kodėl jie tokie pavojingi.
- O tu? - paklausė Šešėlis. - Kodėl tu darai tą, ką darai?
- Nes man taip norisi, - šyptelėjo Trečiadienis. - Nes tai teisinga.
- Kaip jums visiems pavyko ištrūkti iš ten? Ar ištrūko visi?
- Visi, - atsiliepė Trečiadienis. - Nors viskas tik per plauką nepakrypo
bloga linkme. Jei jie nebūtų užgaišę su tavim, būtų įstengę sučiupti mus
visus. Bet yra ir šviesioji reikalo pusė - kai kurie abejojantys ir siūlantys
palaukti akivaizdžiai įsitikino, jog nesu visai pamišęs.
- Ir kaipgi jūs ištrukote?
Trečiadienis palingavo galvą:
- Tau moku ne už tai, kad klausinėtum. Jau sakiau.
Šešėlis gūžtelėjo pečiais.
Naktį jie praleido "Super 8 motelyje" į pietus nuo La Kroso.
Kalėdas sutiko kelyje - važiavo į šiaurės rytus. Suartus laukus išstūmė
pušynai. Miestai tarsi traukėsi atokiau vienas nuo kito.
Kalėdinius pietus suvalgė jau po vidudienio, užsukę į mažą šeimyninį restoranėlį šiaurinėje Centrinio Viskonsino dalyje. Užeiga panėšėjo į
universiteto valgyklą. Šešėlis be džiaugsmo knebinėjo sausą kalakutieną,
v

saldžius it uogienė spanguolių padažo gniutulus, kietas it medis keptas
bulves ir ryškiai žalius konservuotus žirnelius. Gi Trečiadienis noriai kibo į patiekalus ir be atvangos čepsėjo lūpomis - berods, pietūs jam išties
patiko. Sotindamasis jis darėsi nebesantūrus: plepėjo be atvangos, pokštavo ir flirtavo su padavėja, liesa blondine, iš pažiūros beveik mokinuke.
- Atleiskite, meilute, bet gal malonėtumėt atnešti man dar vieną puodelį savo dieviško karšto šokolado? Tikiuosi, nepalaikysite manęs pernelyg įkyriu, jei pasakysiu: ši gundantis apdaras nepaprastai jums tinka - paprastas ir podraug prašmatnus.
Padavėja, seginti ryškiai raudoną žalią sijoną, apkraštuotą blizgančia
sidabrine juosta, kikeno, raudo ir, šypsodamasi iš laimės, ėjo atnešti dar
vieno puodelio karšto šokolado.
- Gundantis, - susimąstęs pakartojo Trečiadienis, spoksodamas jai
įkandin. - Nepaprastai tinka.
Šešėlis nusprendė, kad jis kalba ne apie drabužį. Trečiadienis susigrūdo į burną paskutinį kalakutienos gabalą, servetėle nusibraukė barzdą ir
atstūmė lėkštę.
- A-a-a, puiku. - Jis apžvelgė šeimyninį restoranėlį. Kažkur sukosi
magnetofono juosta su kalėdinių dainelių įrašais: "Mažajam būgnininkui nebeliko dovanų, parapapom, rapapom pom, rapap pom pom..." - Gal kas ir keičiasi, - ūmai pratarė Trečiadienis, - bet žmonės... štai žmonės lieka kokie buvę. Vienos aferos amžinos, kitas gana greit pradangina laikas ir pasaulis.
Pati mėgstamiausia mano afera jau seniai nebepraktiška. Ir visgi stebėtinai daug aferų nežino senaties termino: Ispaniškasis Kalinys, Karvelio
Mėšlas, Padlaižio Pokštas (tas pat, kas ir Karvelio Mėšlas, tik su aukso žiedu vietoj piniginės), Griežimas Smuiku...
- Niekada negirdėjau apie Griežimą Smuiku, - atsiliepė Šešėlis. - Apie
likusius man lyg ir pasakojo. Mano kameros bendras išties prasuko Ispaniškąjį Kalinį, jis buvo sukčius.
- Štai kaip, - atsiliepė Trečiadienis, ir kairioji jo akis sužibo. - "Griežimas smuiku" - sena ir nuostabi afera. Idealiu atveju - sukčiavimo partija
dviem virtuozams. Ji pagrįsta savanaudiškumu ir gobšumu - kaip, beje, ir
visos didžiosios aferos. Sąžiningą žmogų visuomet galima apmauti, tereikia pasistengti. Taip. Įsivaizduok, jog esame viešbutyje, ar pakelės smuklėje, ar gerame restorane, ir pietaudami regime žmogų - nuskurusį, bet
puikiai išauklėtą, nenuleidžiantį rankų, bet aiškiai išgyvenantį ne pačius
geriausius laikus. Pavadinkime jį Abraomu. Ir kai ateina metas apmokėti
sąskaitą - nelabai didelę, na, penkiasdešimt ar septyniasdešimt dolerių, ak, kokia gėda! Kurgi jo piniginė? Viešpatie gailestingas, taigi jis veikiausiai paliko ją pas draugus, netoliese. Jis tučtuojau nueis ir atsiims! "Bet,
brangus šeimininke, - sako Abraomas, - paimkite pasaugoti mano seną
smuikelį. Jis, kaip matote, senas, bet juo užsidirbu pragyvenimui".
Trečiadienis pastebėjo besiartinančią padavėją ir plėšriai nusišypsoję
- Ak, karštas šokoladas! Iš mano kalėdinio angelo rankų! Sakykit, mie-

loji, gal, turėdama laisvą minutėlę, atneštumėt man gabalėlį nuostabios jūsų duonos?
Padavėja - kiekgi jai metų, pagalvojo Šešėlis, šešiolika, septyniolika?
- nudelbė akis, jos skruostai iškaito. Virpančiomis rankomis padėjo ant stalo šokoladą, atsitraukė į tolimąjį salės galą, sustojo prie lėtai besisukančio
stalo su pyragais ir dirstelėjo į Trečiadienį. Paskui įsmuko į virtuvę atnešti
duonos.
- Taigi. Smuiką - be abejo, seną, gal netgi mažumą nušiurusį - išneša
drauge su futliaru, ir mūsų laikinai bepinigis Abraomas iškeliauja ieškoti piniginės. Tačiau dabar prie šeimininko prieina puikiai apsitaisęs ponas,
ką tik baigęs pietauti ir nugirdęs pokalbį. Jis teiraujasi smuklininko, ar negalėtų dirstelti į smuiką, kurį paliko mūsų sąžiningasis Abraomas?
Aišku, galėtų. Šeimininkas ištiesia jam futliarą, gerai apsitaisęs ponas
- pavadinkime jį Baringtonu - pakelia dangtį, išsižioja, paskui atsitokėjęs
susičiaupia ir apžiūri smuiką it žmogus, kurį įleido į švenčiausią šventovę dirstelti į pranašo kaulus. "Tik pamanyk! - šūkteli jis. - Taigi čia... čia
veikiausiai... ne, negali būti... betgi štai, štai... O, Viešpatie! Netikiu savo akimis\" Tuomet jis rodo į meistro ženklą ant pasenusio rudo popierėlio smuiko viduje. Ir vis vien, tęsia ponas, jis netgi be ženklo atpažintų šį instrumentą iš lako spalvos, iš formų, pagal užraitus.
Tuomet Baringtonas kiša ranką į vidinę švarko kišenę, ištraukia vizitinę kortelę, kurioje parašyta, kad jis yra žymus prekiautojas retais ir antikvariniais muzikos instrumentais. "Vadinas, čia retas smuikas?" - klausia mūsų šeimininkas. "Tikrai taip, - atsako Baringtonas, vis taip pat palaimingai grožėdamasis instrumentu, - ir, jei neklystu, kainuoja daugiau
nei šimtą tūkstančių dolerių. Nors aš tik prekiauju panašiais dalykais, tačiau už tokį rafinuotą egzempliorių sumokėčiau penkiasdešimt, ne, septyniasdešimt penkis tūkstančius dolerių grynais. Vakarinėje pakrantėje turiu vieną klientą, kuris nupirktų jį rytoj pat, net nematęs smuiko, pakaktų telegramos, ir sumokėtų tokią kainą, kokios tik paprašyčiau". Tuomet
ponas dirsteli į laikrodį, ir jo fizionomija ištįsta. "Mano traukinys... - murma jis. - Aš vos spėsiu į traukinį! Gerbiamasis, kai grįš šio neįkainojamo
instrumento savininkas, perduokite jam mano vizitinę kortelę, nes, deja,
man pačiam reikia skubėti". Taip taręs Baringtonas išeina - išminčius, kuris žino, jog laikas ir traukiniai nieko nelaukia.
Šeimininkas apžiūri smuiką, jį drasko smalsumas ir godulys, ir galvoje
ima bręsti planas. Tačiau minutės bėga, o muzikantas nesirodo. Ir štai galiausiai jau vėlus vakaras, ir pro duris įžengia mūsų Abraomas - apskuręs,
bet išdidus, nešinas pinigine, kuri regėjo ir geresnių dienų, nors ir pačią
geriausią dieną joje gulėjo ne daugiau kaip šimtas dolerių. Abraomas išsitraukia pinigus, kad sumokėtų už pietus ar nakvynę, ir prašo grąžinti
jam smuiką.
Seimininkas deda futliarą su instrumentu ant prekystalio, o Abraomas
priglaudžia jį prie krūtinės, nelyginant motina, myluojanti savo vaiką. "Sav

kykite, - prataria šeimininkas (o vidinę jo liemenės kišenę degina vizitinė
kortelė žmogaus, kuris sumokės už smuiką penkiasdešimt tūkstančių grynais), - kiekgi kainuoja toks smuikas? Suprantate, mano dukterėčia svajoja
griežti smuiku, o už savaitės jos gimtadienis".
"Parduoti šį smuiką? - atitaria Abraomas. - Nė už ką neparduosiu. Su
juo nesiskiriu jau dvidešimt metų, juo griežiau visose valstijose. Ir, tiesą
pasakius, jis man kainavo penkis šimtus dolerių".
Mūsų šeimininkas meistriškai slepia šypsenėlę. "Penkis šimtus dolerių? O jeigu pasiūlyčiau jums tūkstantį?".
Iš pradžių smuikininkas apsidžiaugia, paskui nusiminęs atsako: "Bet,
Viešpatie mielaširdingas, aš gi smuikininkas, sere, ir nieko daugiau nemoku. Sis smuikelis mane pažįsta ir myli, mano pirštai taip prie jo įpratę, kad
ir tamsoje galėčiau griežti kaip iš natų. Kurgi rasiu kitą instrumentą, kuris šitaip skambėtų? Tūkstantis dolerių - gera kaina, bet šis smuikas - visas mano gyvenimas. Nesiskirsiu su juo nei už tūkstantį, nei už penkis
tūkstančius dolerių!"
Mūsų šeimininkas supranta, kad jo pelnas tirpsta, bet verslas yra verslas, ir, norint pelnyti pinigus, reikia pinigų įdėti. "Aštuoni tūkstančiai, sako jis. - Smuikas tiek nevertas, tačiau man jis patiko, o aš myliu savo
dukterėčią ir esu pasirengęs ją palepinti".
Abraomas kone apsiverkia nuo minties, jog teks išsiskirti su numylėtu smuikeliu, bet kaipgi galima atsisakyti aštuonių tūkstančių dolerių?
Ypač kai mūsų šeimininkas atveria sieninę spintą ir ištraukia ne aštuonis,
o visus devynis tūkstančius "žalių", tvarkingai perrištų ir pasirengusių persikraustyti į sulopytą smuikininko kišenę. "Jūs geras žmogus, - sako jis
mūsų šeimininkui. - Jūs šventasis! Bet prisiekite, jog pasirūpinsite mano
berneliu!" Ir nenoriai atiduoda savo smuiką.
- O jei mūsų šeimininkas paprasčiausiai perduos Abraomui Baringtono vizitinę ir palinkės, kad tam nusišypsotų sėkmė? - paklausė Šešėlis.
- Tuomet mes prarandame sumą, kurią sumokėjome už dvejus pietus,
- atsakė Trečiadienis, duonos gabalėliu šluostydamas padažo likučius. Paskui susigrūdo duoną į burną ir prarijo, čepsėdamas iš pasitenkinimo.
- Nagi, leisk pagalvoti. Jei teisingai tave supratau, - prabilo Šešėlis, Abraomas išeina su devyniais tūkstančiais dolerių kišenėje ir aikštelėje
prie stoties susitinka su Baringtonu. Jiedu pasidalina pinigus, sėdasi į "A"
modelio Baringtono "Fordą" ir važiuoja į kitą miestą. Manau, jų bagažinėje
stovi dėžė su šimto dolerių vertės smuikais.
- Asmeniškai aš visuomet maniau, kad už juos neverta mokėti daugiau
nei po penkis dolerius, - atsiliepė Trečiadienis, o paskui atsigręžė į netoliese sustingusią padavėją: - O dabar, meilute, pamaloninkite mūsų klausą, apsakydama prašmatnius desertus, pagamintus mūsų Viešpaties gimimo dienai.
Jis taip plėšriai įsistebeilijo į merginą, tarsi valgiaraštyje negalėtų būti gardesnio skanėsto nei ji pati. Šešėlis jautėsi itin nejaukiai: jo akyse se-

nas vilkas persekiojo elniuką, kuris buvo dar pernelyg jaunas, kad suprastų - jei nepaspruks tiesiog dabar, atsidurs laukymėje gūdžiame miške, ir
jo kaulus nugremš varnai.
Mergina vėl paraudo ir pranešė, kad šiandien desertui obuolių pyragas "a la mode" ("Tatai su šaukšteliu vanilinių ledų"), kalėdinis tortas "a
la mode" ir plaktas raudonas žalias pudingas. Trečiadienis pažvelgė jai į
akis ir pareiškė užsisakysiąs kalėdinio torto "a la mode". Šešėlis deserto
atsisakė.
- Tai štai, - tęsė Trečiadienis, - aferai "Griežimas Smuiku" daugiau nei
trys šimtai metų. Jei teisingai pasirinksi melžiamą karvę, ją gali kad ir rytoj
prasukti bet kuriame Amerikos mieste.
- Man rodos, sakei, jog mėgstamiausia tavo afera jau nepraktiška, - paprieštaravo Šešėlis.
- Ir tas tiesa. Bet mano mėgstamiausia ne šita. Ne, man labiausiai prie
širdies ta, kurią vadino "Vyskupu". Joje yra visko: įtampos, subtilumo, netikėtumo. Retsykiais pagalvoju, kad mažumą modifikavus ją dar galima...
- Jis susimąstė, paskui papurtė galvą. - Ne. Jos laikas praėjo. Veiksmas
vyksta, tarkime, tūkstantis devyni šimtai dvidešimtaisiais. Veiksmo vieta
- bet kuris miestas nuo vidutinio iki didžiausio - gal Čikaga, Niujorkas ar
Filadelfija. Mes solidžioje juvelyrinėje parduotuvėje. Žmogus su dvasininko rūbu - ne šiaip sutana, o vyskupo apdaru - įeina ir išsirenka vėrinį puikų ir stulbinantį meno kūrinį su deimantais ir perlais. Sumoka grynais
- tuzinu naujutėlaičių šiugždančių šimtadolerinių banknotų.
Ant viršutinio - žalio rašalo dėmelė, ir sunerimęs parduotuvės šeimininkas atsiprašinėdamas siunčia kupiūrų pluoštelį patikrinimui į banko
skyrių, įsikūrusį gatvės kampe. Veikiai pasiuntinys grįžta su pinigais. Banke pasakė, jog tarp jų nėra nė vieno padirbto banknoto. Savininkas vėl atsiprašinėja, o vyskupas - įsikūnijusi malonė: atseit jis puikiai suprantąs
problemą, juk pasaulyje tiek įstatymo negerbiančių bedievių tipų, aplink
tokia nedora ir ištvirkimas - ir begėdiškos moterys, o dabar dar ir visuomenės atmatos išlindo iš savo apgailėtinų skylių ir įsiviešpatavo sinematografo ekranuose, ko gi dar laukti iš šitokio amžiaus? Vėrinį įdeda į futliarą, ir savininkas kaip įmanydamas stengiasi negalvoti, kam gi vyskupas
perka deimantinį papuošalą už tūkstantį du šimtus dolerių ir kodėl už jį
moka grynais.
Vyskupas draugiškai su juo atsisveikina ir žengia per slenkstį, ir tuomet jam petį sugniaužia ranka. "Tik pamanyk! Muilinis! Ak tu, veltėdi, vėl
ėmeisi senų triukų?" Ir storas ūsuotas policininkas su atviru airio veidu
priverčia vyskupą sugrįžti atgal į juvelyrinę parduotuvę.
"Atleiskite, ar šis žmogus dabar iš jūsų nieko nepirko?" - klausia policininkas. "Aišku, ne, - pareiškia vyskupas. - Pasakykite jam". "Atvirkščiai, - atsiliepia juvelyras. - Jis iš manęs tik ką nupirko vėrinį su deimantais bei perlais ir sumokėjo už jį grynais". "Ar banknotai dar parduotuvėje?" - teiraujasi policininkas.

Juvelyras ištraukia iš kasos dvylika šimtadolerinių banknotų ir atiduoda policininkui, kuris pakelia juos į šviesą ir susižavėjęs linguoja galvą:
"Ak, Muilini, Muilini, - sako jis, - šitie geriausi iš visų tavo gamintų! Tu
tikras meistras, prisiekiu Dievu!"
Vyskupo veide išplinta pasitenkinimo šypsena. "Tu nieko negalėsi įrodyti, - teigia jis. - Ir banke sakė, kad jie tikri. Tikrų tikriausi žalieji". "Neabejoju, kad sakė, - pritaria policininkas, - bet abejoju, kad visi banko klerkai girdėjo apie Silvestrą Muilinį, vėl nusprendusį apsilankyti mūsų mieste, ar apie tai, kokius tobulus banknotus jis pakišo Denveryje ir Sent Luise". Taip taręs, jis įkiša ranką į vyskupo kišenę ir ištraukia vėrinį. "Dvylikos šimtinių verti perlai ir deimantai mainais už penketą centų kainuojantį popierių bei rašalą, - linguoja galvą policininkas, matyt, filosofas iš
prigimties. - Ir dar apsimeta bažnyčios tarnu. Pasigėdintum". Tuomet jis
uždeda vyskupui - kuris, kaip dabar jau aišku, anaiptol nėra vyskupas, antrankius ir išsiveda iš parduotuvės, bet prieš tai išrašo juvelyrui kvitą
už vėrinį bei tūkstantį du šimtus dolerių. Šiaip ar taip, tatai juk daiktiniai
įrodymai.
- O jie tikrai padirbti? - paklausė Šešėlis.
- Aišku, ne! Naujutėliai banknotai stačiai iš banko, tik keli su pirštų atspaudais ir rašalo dėmėmis, idant būtų įdomesni.
Šešėlis gurkštelėjo kavos, kuri pasirodė besanti prastesnė nei kalėjimo.
- Tai, vadinas, policininkas buvo visai ne policininkas. O vėrinys?
- Daiktinis įrodymas, - atsakė Trečiadienis, atsukdamas druskinės
dangtelį ir išberdamas ant stalo kalnelį druskos. - Bet juvelyras gauna kvitą ir tvirtai tiki, jog atsiims savo vėrinį, kai tik Muilinis stos prieš teismą.
Jį sveikins kaip pavyzdingą pilietį, tad vyrukas išdidžiai atstato krūtinę ir
mąsto, kokią istoriją ryt vakare papasakos "Keistuolių" klubo susirinkime,
ir žiūri, kaip policininkas išsiveda iš parduotuvės sukčių, apsimetusį vyskupu, ir vienoje kišenėje išsineša tūkstantį du šimtus dolerių, o kitoje - vėrinį už tokią pat sumą, kaip jiedu žingsniuoja link policijos nuovados, kurioje, žinia, jų nebus nė kvapo.
Padavėja sugrįžo nurinkti tuščių indų.
- Sakykit man, brangioji, - kreipėsi į ją Trečiadienis, - ar jūs ištekėjusi?
Mergina papurtė galvą.
- Stebėtina, kad tokios žavingos jaunos ledi dar nenusitempė prie altoriaus.
Ant druska nužerto stalo jis braižė mažus, storus, į runas panašius
ženklus. Padavėja bejėgiškai stovėjo greta, dabar panėšėdama jau nebe į
elniuką, o veikiau į triušiuką, kuris sustingo iš baimės, užkluptas sunkvežimio žibintų šviesos.
Trečiadienis nuleido balsą, ir netgi kitapus stalo sėdintis Šešėlis tik
vargais negalais išgirdo:
- Kada baigiate darbą?

- Devintą. - Ji nurijo seiles. - Vėliausiai pusę dešimtos.
- O kaip vadinasi geriausias motelis šiuose kraštuose?
- "Motelis 6". Bet jis ne itin...
- Mums, - prabilo Trečiadienis, ir jo balsas virto vos girdimu grumėjimu, - "Motelis 6" taps malonumų rūmais.
Padavėja spoksojo į jį, išpūtusi akis ir prikandusi ploną lūpą. Paskui
linktelėjo ir nubėgo į virtuvę.
- Klausyk, - prabilo Šešėlis, - jinai gi beveik vaikas.
- Juridinis amžius manęs niekada nedomino. Ir mergina man reikalinga ne dėl jos pačios, bet šiaip, idant mažumą pažvalėčiau. Net karalius Dovydas žinojo receptą, kaip įkaitinti seną kraują: permiegok su nekalta mergele ir paskambink man rytą.
Šešėlis prisiminė vakarinės pamainos blondinę iš Igl Pointo motelio ir
suabejojo, ar toji buvo nekalta.
- O ligos tau nerūpi? - paklausė jis. - O jeigu ta mergina pastos? O jeigu
ji turi brolį?
- Ne, - atsakė Trečiadienis. - Ligų aš nebijau. Jos prie manęs nelimpa.
Nelaimei, tokie, kaip aš, dažniausiai šaudo tuščiai, tad šansas, jog atsiras
maišyto kraujo kūdikėlis, tiesiog niekingai menkas. Anksčiau taip nutikdavo. O dabar taip menkai tikėtina, jog beveik neįmanoma. Todėl nerimauti nėra dėl ko. Be to, daugelis merginų turi tėvus ir brolius. Tai ne mano problema. Devyniasdešimt devyniais atvejais iš šimto aš tuo metu jau
būnu išvažiavęs iš miesto.
- Ir kurgi mes apsistosime nakčiai?
Trečiadienis pasitrynė smakrą.
- Aš apsistosiu "Motelyje 6", - pratarė jis, paskui kyštelėjo ranką į palto
kišenę ir ištraukė bronzos spalvos durų raktą, prie kurio buvo pritvirtintas kartono kvadratėlis su adresu "502, Nortridžo kelias, butas nr. 3". - O
štai tavęs laukia butas tolimame mieste. - Trečiadienis akimirkai užmerkė akis, paskui atmerkė - pilkas, spindinčias bei šiek tiek skirtingas, - ir tarė: - Po dvidešimties minučių mieste sustos "Greihaundo" autobusas. Stotelė prie degalinės. Štai tavo bilietas. - Jis ištiesė per stalą perlenktą autobuso bilietą.
- Kas toks Maikas Ainselis*? - paklausė Šešėlis, perskaitęs biliete išraitytą pavardę.
- Tu. Laimingų Kalėdų.
- O kas ta Paežerė?
- Tavo laimingi namai ateinantiems mėnesiams. O dabar, kadangi viv

*Dalies pavadinimas (originale - My Ainsel) kilęs iš škotų pasakos apie mažą berniuką, kuris atsisakė eiti miegoti ir pamatė, kaip per kaminą į jo kambarį įsmuko feiris. Feiris prisistatė Ainseliu ( // ainsel ,/ reiškia "pats"). Nusprendęs, kad atėjūnas iš jo šaiposi, berniukas pasivadino "Mai Ainseliu" ("my ainsel" - "aš pats"). Bežaisdamas feiris nusidegino angliuku; išgirdusi šauksmą, prisistatė jo burtininkė motutė. Berniukas iš baimės pasislėpė
po lova, o feiris pareiškė, kad jį sužeidė Mai Ainselis, tai yra, "Aš pats". Motutė spyriais
įvijo mažylį į kaminą, ir nuo tų laikų feiriai tame name nebesirodė.

sa, kas gera, ateina trissyk... - Trečiadienis išsitraukė iš kišenės ryšulėlį, susuktą į dovanų popierių, ir stumtelėjo jį Šešėliui. Paketas sustojo prie pomidorų padažo buteliuko su pridžiūvusiomis juodomis dėmėmis. Šešėlis
nė nekrustelėjo. - Na?
Jis nenoriai perplėšė raudoną vyniojamą popierių ir rado gelsvai rudą veršiuko odos piniginę - apsitrynusią ir žvilgančią. Matyt, anksčiau ji
kažkam priklausė. Viduje gulėjo vairuotojo teisės su Šešėlio fotografija, išduotos Maiko Ainselio vardu Milvokyje, kredito kortelė M. Ainselio vardu ir dvidešimt gurgždančių penkiasdešimties dolerių kupiūrų. Šešėlis
užvožė piniginę ir susigrūdo ją į kišenę.
- Ačiū.
- Manyk, jog čia kalėdinė premija. O dabar palydėsiu tave iki autobuso. Noriu pamojuoti, kai pilku šunimi išvažiuosi į šiaurę.
Kai jiedu išėjo iš restorano, Šešėlis neįstengė patikėti, jog viso labo per
kelias valandas galėjo taip atšalti. Pernelyg žvarbu, kad prasidėtų pūga.
Pats šaltis atrodė agresyvus. Sunki pasitaikė žiema.
- Klausyk, Trečiadieni, tos abi aferos - su smuiku ir antikvaru, su vyskupu ir policininku... - Jis patylėjo, stengdamasis suformuluoti mintį.
- Na, ir kas gi jose?
Galop Šešėlis susivokė:
- Jos skirtos dviems žmonėms. Po vieną artistą abiejose pusėse. Ar
anksčiau tu turėjai partnerį?
Alsavimas debesėliu veržėsi iš burnos, ir Šešėlis sau pažadėjo, kad, atvykęs į Paežerės miestelį, dalį kalėdinės premijos išleis pačiam storiausiam, pačiam šilčiausiam žieminiam paltui, kokį tik įstengs nusipirkti.
- Taip, - atsiliepė Trečiadienis. - Taip. Aš turėjau partnerį. Jaunesnįjį
partnerį. Bet, deja, tos dienos jau praeityje. Štai ji, degalinė, o antai, jei akys
manęs neapgauna, tavo autobusas. - "Greihaundas" jau pypino, sukdamas
į stotelę. - Adresas ant raktų, - tęsė Trečiadienis. - Jei kas nors klaus, aš tavo dėdė, ir išdidžiai vadinsiuos niekam tikusiu Emersono Borsono vardu. Įsitaisyk Paežerėje, sūnėne Ainseli. Po savaitėlės aš pas tave atvyksiu.
Mudu daug keliausime. Lankysime tuos, kuriuos privalau aplankyti. O
tuo tarpu tupėk tyliai it pelė po šluota ir nesivelk į nemalonumus.
- Mano mašina... - pradėjo Šešėlis.
- Aš gerai ja rūpinsiuos. Ilsėkis Paežerėje. - Senis ištiesė ranką, Šešėlis ją paspaudė. Trečiadienio ranka atrodė šaltesnė nei lavono.
- Viešpatie, na, ir šaltas gi tu!
- Kuo greičiau užpakaliniame "Motelio 6" kambaryje ištaisysiu dvinugarį žvėrį su klasiška mergyte iš restorano, tuo geriau.
Jis kairiąja ranka spustelėjo Šešėlio petį.
Šiam nuo dvigubo regėjimo susvaigo galva: išvydo priešais stovintį žilą stambų vyriškį, kuris gniaužė jam petį; o dar išvydo ką kita: tiek žiemų,
dešimtys ir šimtai žiemų, ir pilkas žmogus su plačiabryle skrybėle klajoja, pasiramsčiuodamas lazda, eina iš kaimo į kaimą, dirsčioja pro langus,

ilgisi ugnies ir linksmybių, ir gyvenimo žaismo, kurio jam nelemta palytėti, nelemta pajusti iš naujo...
- Važiuok, - geraširdiškai sumurmėjo Trečiadienis. - Viskas gerai, ir
viskas gerai, ir viskas bus gerai...
Šešėlis pateikė bilietą vairuotojai.
- Na, ir dienelė kelionei, - pratarė ta, o paskui su niauriu pasitenkinimu pridūrė: - Laimingų Kalėdų.
Autobusas buvo kone tuščias.
- Kada atvyksime į Paežerę? - pasiteiravo Šešėlis.
- Po dviejų valandų. Gal kiek vėliau, - atsakė vairuotoja. - Sako, artinasi staigus atšalimas.
Ji spragtelėjo jungiklį, durys sušnypštė ir dusliai užsitrenkė.
Šešėlis nužingsniavo iki autobuso vidurio ar kiek toliau, atlošė krėslo atkaltę, atsisėdo ir susimąstė. Monotoniškas judėjimas ir autobuso šiluma susivienijo, kad jį užsūpuotų, ir Šešėlis užsnūdo anksčiau, nei spėjo susivokti, jog minga.
v

Žemėje ir po žeme, ir žymės ant sienų šlapio raudono molio spalvos:
delnų ir pirštų atspaudai - primityvūs gyvūnų, žmonių ir paukščių piešiniai.
Ugnis dar žioravo, ir bizonžmogis sėdėjo kitoje laužo pusėje, žvelgdamas į Šešėlį didžiulėmis akimis, panašiomis į tamsaus dumblo ežerus. Bizono lūpos, įrėmintos rudu susivėlusiu kailiu, nė nekrustelėjo, bet balsas
pratarė:
- Na, Šešėli? Tu patikėjai?
- Nežinau, - atsakė šis. Ir ūmai pastebėjo, kad ir jo burna nejuda. Nežinia, kaip jie šnekėjosi, bet tatai buvo ne ta kalba, kokią supranta žmonės.
- Tu tikras?
- Patikėk, - pratarė bizonžmogis.
- Tu... - Šešėlis patylėjo, bet visgi paklausė: - Tu irgi dievas?
Bizonžmogis nuleido ranką į ugnį, ištraukė liepsnojančią šakelę, palaikė ją virš laužo - mėlyni ir geltoni liepsnos liežuviai laižė raudoną ranką,
nenudegindami jos.
- Šita žemė ne dievams, - atsiliepė bizonžmogis. Bet sapne Šešėlis žinojo, kad žodžius taria jau ne jisai: kalbėjo ugnis, į Šešėlį tamsiame požeminiame urve kreipėsi ugnies treškesys ir šokis.
- Šią žemę iš vandenyno gelmių iškėlė paukštis naras, - pratarė ugnis.
- Ją iš savo liaukų siūlų nunėrė voras. Ją iškakojo varnas. Ji - kritusio tėvo kūnas, jo kaulai - kalnai, jo akys - ežerai.
- Tatai sapnų ir ugnies žemė, - pridėjo liepsna.
Bizonžmogis įmetė šakelę atgal į ugnį.
- Kodėl man tą pasakoji? - paklausė Šešėlis. - Aš - menkas vabalėlis. Aš
gi niekas. Buvau treneriu gimnastikos salėje, pačiu niekšiškiausiu nusi-

kalteliu ir veikiausiai ne tokiu geru vyru, kokiu save laikiau... - Jis nutilo.
- Kaip galėčiau padėti Lorai? - pasiteiravo bizonžmogio. - Ji nori vėl būti
gyva. Pažadėjau padėti. Aš jai skolingas.
Bizonžmogis tylėdamas mostelėjo į urvo skliautą. Šešėlis pakėlė akis:
iš mažutėlaitės angelės viršuje liejosi išskaidyta vandeninga šviesa.
- Viršun? - paklausė jis gailėdamasis, jog nesulaukė atsakymo į jokį savo klausimą. - Man reikia kopti tenai?
Tuomet sapnas jį užvaldė, idėja virto realybe. Šešėlį traiškė žemė ir akmenys. Rodos, jis virto kurmiu, kuris stengiasi prasiskverbti pro skylę,
barsuku, šliaužiančiu kiaurai žemę, švilpiku, bloškiančiu nuo kelio grumstus, lokiu... bet žemė buvo pernelyg kieta, pernelyg tanki, ir veikiai jis nebegalėjo pasistumti nė per colį, nebeįstengė kasti ir šliaužti. Vargais negalais rydamas suspaustą orą suprato, jog veikiausiai numirs šitoje tamsioje vietoje giliai po pasauliu.
Šešėliui nepakako jėgų. Jis kapanojosi vis silpniau ir skausmingai suvokė: nors kūnas šiuo metu sėdi karštame autobuse ir važiuoja per šaltus
miškus, jeigu jis liausis alsavęs čia, šiame požeminiame pasaulyje, tai liausis alsavęs ir virš žemės. Jau dabar kvėpavo su pertrūkiais, ir kiekvienas
oro gurkšnis sukeldavo skausmą.
Jis kovojo, skverbdamasis per žemę, bet vis menkiau ir menkiau, ir sulig kiekvienu judesiu eikvojo brangų orą. Šešėlis atsidūrė spąstuose: nebepajėgė stumtis pirmyn ir nebeįstengė grįžti tuo keliu, kuriuo atėjo.
- O dabar sudarysime sandėrį, - prabilo balsas jo galvoje.
- Bet ką gi aš galiu pasiūlyti? - paklausė Šešėlis. - Aš nieko neturiu.
Ant liežuvio pajuto molį, tirštą ir girgždantį tarp dantų.
O paskui ūmai tarė:
- Išskyrus save patį. Aš gi turiu patį save, juk taip?
Viskas tarsi užgniaužė kvapą.
- Aš siūlau patį save.
Atsako laukti neteko. Šešėlį supanti žemė ir akmenys ėmė jį spausti,
gniauždami taip, jog iš plaučių išgaravo paskutinė oro uncija. Slėgis virto skausmu, kuris atvilnijo iš visų pusių. Šešėlis pasiekė skausmo zenitą
ir sustingo toje viršūnėje, puikiai suvokdamas, jog nebeįstengs ištverti
daugiau, bet po akimirkos spazmas atlėgo, ir jis vėl ėmė alsuoti. Šviesa viršum jo sutvisko ryškiau.
Šešėlį stūmė paviršiun.
Atsirito kitas žemės spazmas, ir žmogus pamėgino jį iškęsti. Ir vėl pajuto, kaip jį stumia aukštyn.
Skausmo, kuris jį užliejo tame paskutiniame siaubingame susirėmime,
neįmanoma net įsivaizduoti, ir Šešėlis pajuto, kaip jį spraudžia per ankštą uolos spragą, kaip trupa jo kaulai, kūnas virsta beforme mase. Kai burna
ir į skeveldras sutrupinta galva galiausiai išniro paviršiun, žmogus ėmė
rėkti iš skausmo ir baimės.

Ir rėkdamas paklausė savęs, ar rėkia tikrovėje - ar rėkia miegodamas
apytamsiame autobuse.
Ir tasai paskutinis spazmas išspjovė Šešėlį į orą, kur jis iš paskutiniųjų įsikirto į raudoną žemę.
Prisivertęs atsisėsti, nusibraukė nuo veido dulkes ir pažvelgė į dangų.
Prasidėjo prieblanda, ilga purpurinė prieblanda, ir danguje viena po kitos
žiebėsi žvaigždės, kur kas ryškesnės ir spalvingesnės, nei jis kada nors
matė ar įsivaizdavo.
- Veikiai, - jam už nugaros pratarė treškantis ugnies balsas, - jos kris.
Veikiai jos kris, ir žvaigždžių tauta susitiks su žemės žmonėmis. Tarp jų
bus didvyriai ir tie, kurie žudys pabaisas ar neš žinias, tačiau nė vienas iš
jų nebus dievas. Čia prasta vieta dievams.
Veidą palytėjo šalčiu stingdantis vėjo gūsis. Šešėlį tarsi užliejo ledinė
banga. Jis išgirdo vairuotojos balsą - ji pranešė, kad autobusas atvyko į Pušyną, ir jei kas nori, gali parūkyti ar pamankštinti kojas. Stovėsime dešimt
minučių, o paskui vėl į kelią.
Šešėlis klupdamas išlipo iš autobuso. Pasirodo, jie vėl sustojo prie mažos degalinės, kone identiškos tai, prie kurios jis įlipo. Vairuotoja padėjo
dviems mergaitėms paauglėms įkelti lagaminus į bagažo skyrių.
- Ei, - šūktelėjo ji Šešėliui, - jūs išlipate Paežerėje, tiesa?
Jis vangiai linktelėjo.
- Geras miestelis, garbės žodis, puikus. Retsykiais galvoju, kad, jei mesčiau darbą, persikelčiau į Paežerę. Pats gražiausias miestelis, kokį esu mačiusi. Ar seniai ten gyvenate?
- Važiuoju pirmąsyk.
- Nepamirškite užsukti pas Meiblę ir suvalgyti už mane kimštinio.
Šešėlis nusprendė neprašyti paaiškinti.
- Atleiskite, ar aš nekalbėjau per miegus? - pasiteiravo jis.
- Jei ir kalbėjote, aš nieko negirdėjau. - Vairuotoja dirstelėjo į laikrodį.
- Metas į autobusą. Kai atvažiuosim į Paežerę, aš jums šūktelsiu.
Pušyne įlipusios merginos - Šešėlio manymu, ne vyresnės kaip keturiolikos, - dabar įsitaisė priešais. Bičiulės, nusprendė jis, nenorom klausydamasis jų plepalų, arba seserys. Viena beveik nieko neišmanė apie seksą, užtat daug žinojo apie gyvūnus ir padėjo ar daug laiko leido kažkokiame ūkyje. Antrosios gyvūnai nėmaž nedomino, ji knaisiojosi internete,
žiūrėjo dienines televizijos laidas ir, prisirankiojusi pikantiškų smulkmenų, manė gerai išmananti žmonių seksualumą. Šešėlis ir juokėsi, ir šiurpo
klausydamas, kaip toji, kuri tarėsi gerai žinanti pasaulio papročius, smulkiai apsakinėja "Alka Zeltcerio" tablečių įtaką oralinio sekso kokybei.
Šešėlis troško atsiriboti nuo jų pokalbio, tad ėmė slopinti viską, išskyrus kelio gausmą, ir tik retsykiais benugirsdavo plepalų nuotrupėles.
Goldis toksai šaunus šuo, grynakraujis retriveris... jei tėtis sutiktų... kaskart,
išvydęs mane, jis vizgina uodegą...
Dabar Kalėdos, ir jis davė man pavažinėti sniegomobiliu.

Vardą galima liežuviu išrašyti ant jo organo.
Aš ilgiuosi Sendžio.
Taip, aš irgi.
Sakė, šiandien šeši coliai, bet veikiausiai tik išsigalvojo... nuolat išgalvoja orą, ir niekas jiems nepaprieštaraus...
O paskui sušnypštė stabdžiai, ir vairuotoja riktelėjo: "Paežerė!" Atsivėrė durys. Šešėlis nusekė įkandin mergaičių į žibintų šviesa užlietą aikštelę prie videokasečių parduotuvės, kuri, Šešėlio manymu, Paežerėje atstojo autobusų stotį. Šaltas oras degino plaučius, bet tatai buvo gaivus šaltis.
Jis išvaikė miegus. Šešėlis pažvelgė į pietvakariuose nusidriekusio miestelio žiburius, į šviesią užšalusio ežero plynę rytuose.
Mergaitės trepsėjo ir teatrališkai pūtė rankas. Jaunesnioji surizikavo
dirstelti į Šešėlį, sugavo jo žvilgsnį ir nejaukiai šyptelėjo.
- Laimingų Kalėdų, - pratarė jis.
- Aha, - atsiliepė antroji - gal metais vyresnė už pirmąją. - Ir jums taip
pat.
Jos plaukai buvo morkos raudonumo, o nosis riesta, nusėta šimtais
tūkstančių strazdanėlių.
- Simpatiškas miestelis, - tęsė Šešėlis.
- Mums patinka, - atsiliepė jaunesnioji. Sprendžiant iš balso, tai ji mylėjo gyvūnus. Mergaitė nedrąsiai nusišypsojo Šešėliui, pademonstruodama mėlynas gumines priekinių dantų plokšteles. - Jūs man kažką primenate, - rimtai tęsė ji. - Ar jūs kieno nors brolis ar sūnus ar dar kas nors?
- Na, ir kvailiukė gi tu, Elison, - įsiterpė draugė. - Visi žmonės kieno
nors sūnus ar broliai ar dar kas nors.
- Ne tą turėjau omeny, - paprieštaravo Elison. Akimirkai juos nutvieskė akinamai balta žibintų šviesa. Už žibintų pasirodė mikroautobusiukas,
o už vairo - mama. Po minutėlės mašinėlė jau suko atgal, išsiveždamas
mergaites ir jų mantą. Šešėlis liko vienas.
- Jaunuoli? Gal galėčiau kuo nors padėti? - senis uždarinėjo videokasečių parduotuvę. - Per Kalėdas parduotuvė neveikia, - linksmai pratarė
jis, ištraukdamas raktus. - Bet aš atėjau pasitikti autobuso. Įsitikinti, jog
viskas kaip reikiant. Niekada sau neatleisčiau, jei per Kalėdas kokia nors
pasiklydusi avelė pakliūtų į bėdą.
Seniokas priėjo pakankamai arti, kad Šešėlis galėtų įžiūrėti jo veidą:
seną, bet patenkintą veidą žmogaus, kuris iki valiai prisiragavo gyvenimo
ir suprato, jog gyvenimas - tai viskis, be to, neblogas.
- Hm, gal galėtumėt pasakyti man čionykščio taksi iškvietimo numerį? - pratarė Šešėlis.
- Galėčiau, - abejodamas atsiliepė senis, - bet šiuo metu Tomas jau lovoje, ir netgi jei jį prikelsite, vis vien nebus jokios naudos - prieš kelias valandas mūsų taksistą mačiau "Elnių viešnagėje", jis buvo įgėręs. Netgi, sakyčiau, pernelyg įgėręs. O kur jūs keliaujate?
Šešėlis parodė jam durų raktą su adresu.

- Ką gi, - nutęsė senis, - jums reikėtų dešimt ar dvidešimt minučių eiti pėsčiomis per tiltą ir aplink ežerą. Bet tokiu šaltu oru pasivaikščiojimas
nebus malonus, o kai nepažįsti vietovės, kelionė atrodo dar ilgesnė - ar kada nors pastebėjote? Pirmą kartą kulniuoji, regis, visą amžinybę, o paskui
tik viens - ir viskas?
- Taip, - pritarė Šešėlis. - Tik niekada apie tai nemąsčiau. Veikiausiai
jūsų tiesa.
Senis linktelėjo, paskui jo veidą nutvieskė šypsena.
- Et, kurių velnių, juk Kalėdos. Aš pats nuvešiu jus Tese.
Šešėlis nusekė įkandin senio į kelią, kur stovėjo didžiulis dvivietis džipas atviru viršumi. Tokiu automobiliu didžiuotųsi net "audringų dvidešimtųjų" gangsteriai, vežiotų juo mergaites, kontrabandinį viskį ir patrankas. Ryškioje baltų žibintų šviesoje automobilis atrodė tamsus - gal raudonas, o gal žalias.
- Čia Tesė, - pristatė senis. - Na, negi ji ne gražuolė?
Jis išdidžiai patapšnojo per sparną, linkstantį virš priekinio rato.
- Kokio ji modelio? - pasiteiravo Šešėlis.
- "Vendt Feniks". Trisdešimt pirmaisiais Vendtas bankrutavo, ir pavadinimą perpirko "Kraisleris", tačiau "Vendtų" daugiau nebeleido. Kompanijos įkūrėjas, Harvis Vendtas, kilęs iš šių kraštų. Išvyko į Kaliforniją ir
keturiasdešimt pirmaisiais nusižudė. Ne, keturiasdešimt antraisiais. Didžiulė netektis.
Mašinoje dvelkė oda ir įsisenėjusiais cigarečių dūmais - ne itin gaivus
kvapas, bet jei salone ilgus metus rūkysi cigarus bei cigaretes, dūmai taps
jo būties dalimi. Senis kyštelėjo raktelį į spynelę, ir Tesė tučtuojau užsivedė.
- Rytoj, - tarė jis Šešėliui, - Tesė keliaus į garažą. Uždengsiu ją užvalkalu ir paliksiu iki pavasario. Tiesą sakant, nebereikėjo išstumti jos ir šiandien - mat jau prisnigo.
- Ji prastai rieda per sniegą?
- Rieda ji puikiai. Visa esmė - druska, kuria barsto kelius. Jūs net nepatikėsite, kaip senos gražuolės rūdija nuo druskos. Norite, kad nuvežčiau
jus tiesiai iki durų, ar pageidautumėt ilgo turo po mėnulio nutviekstą
miestelį?
- Nenorėčiau jūsų varginti...
- Jokio vargo. Kai sulauksite mano metų, dėkosite dangui, jei galėsite
bent minutėlei sumerkti akis. Aš neišpasakytai džiaugiuosi, kai pavyksta
išmiegoti penkias valandas iš eilės: vis prabundu, ir mintys vis sukasi, sukasi. Ak, visai pamiršau geras manieras. Mane vadina Hincelmanu. Sakyčiau: "Vadinkite mane Ričių", - bet visi, kurie mane pažįsta, vadina stačiai
Hincelmanu. Paspausčiau jums ranką, tačiau, norint vairuoti Tesę, reikalingos abi. Ji visuomet žino, kada mano dėmesys nukrypsta į šalį.
- Maikas Ainselis, - nusišypsojo Šešėlis. - Malonu su jumis susipažinti, Hincelmanai.

- Tuomet važiuokime aplink ežerą, - pasiūlė senis. - Didelis turas.
Jie nuriedėjo pagrindine gatve, žavinga netgi nakčia. Ji atrodė senamadiška geriausia šio žodžio prasme - tarsi žmonės jau šimtą metų ja rūpintųsi ir anaiptol nesiskubintų atsisveikinti su tuo, kas jiems patinka.
Važiuodamas pro šalį, Hincelmanas parodė du miestelio restoranus
(vienas vokiškas, o antras, pasak jo, "pusiau graikiškas, pusiau norvegiškas plius sviestinė bandelė prie kiekvieno patiekalo"). Atkreipė dėmesį į
kepyklą ir knygyną ("Miestas be knygyno - joks miestas, jei norite žinot
mano nuomonę. Jis gali kiek telpa vadintis miestu, bet jei neturi knygyno,
tai ir pats žino, jog neapmaus nė vienos gyvos būtybės"). Važiuodamas
pro biblioteką, pristabdė, kad Šešėlis kaip reikiant apžiūrėtų pastatą. Virš
įėjimo mirksėjo antikvariniai dujiniai žibintai, ir Hincelmanas didžiuodamasis papasakojo: "Septyniasdešimtaisiais devynioliktojo amžiaus metais
biblioteką pastatė Džonas Heningas, čionykštis lentpjūvių baronas. Norėjo
pavadinti ją "Memorialine Heningo biblioteka", bet po turtuolio mirties ją
praminė "Paežerės Biblioteka", ir, manyčiau, šitaip bus iki pasaulio pabaigos. Na, negi ne svajonė?" Seniokas kalbėjo taip išdidžiai, tarsi pats būtų
ją rentęs. Statinys Šešėliui priminė pilį, jis taip ir pasakė. "Štai būtent, - sutiko Hincelmanas. - Bokšteliai ir visa kita. Heningas norėjo, kad iš išorės
ji taip ir išrodytų. O viduje iki šiol išliko pirminės pušinės lentynos. Miriama Šule nori jas sulaužyti ir modernizuoti biblioteką, bet pastatas
įtrauktas į kažkokį istorinių paminklų rejestrą, ir ji ničnieko negali padaryti".
Jiedu apvažiavo ežerą iš pietų. Miestelis driekėsi aplink ežerą, kurio
krantai leidosi į vandenį trisdešimties pėdų aukščio šlaitais. Vandens paviršių užklojo matinis sniegas, o žvilgančiose properšose atsispindėjo
miesto žiburiai.
- Regis, jis užšąla, - pratarė Šešėlis.
- Jau mėnuo kaip užšalęs, - atsiliepė Hincelmanas. - Blausios vietelės
- sniego sąnašos, o spindinčios - ledas. Jis užšalo per vieną speiguotą naktį
po Padėkos Dienos, tapo nelyginant stiklas. Domitės poledine žūkle, misteri Ainseli?
- Niekada nebandžiau.
- Geriausias užsiėmimas tikram vyrui. Svarbu ne žuvis, kurią gaudote, o dvasinė ramybė, su kuria vakarop grįžtate namo.
- Įsidėmėsiu. - Šešėlis įtempė regėjimą, mėgindamas pro Tesės langą
įžvelgti ledinį paviršių. - Ar ledu išties jau galima vaikščioti?
- Galima. Galima netgi važiuoti mašina, nors asmeniškai aš nerizikuočiau. Šaltis mūsuose laikosi jau šešetą savaičių. Bet reikia atminti, jog čia,
Viskonsino šiaurėje, viskas užšąla greičiau ir tvirčiau, nei kitose vietose.
Kartą medžiojau elnią, tatai nutiko prieš trisdešimt ar keturiasdešimt metų, ir šoviau į patiną, bet nepataikiau, užtat išvijau jį iš miško - šiaurinėje
ežero dalyje, netoli tos vietos, kurioje gyvensite, Maikai. Tai štai. Tas elnias buvo geriausias iš visų, kokius man teko regėti, dvidešimt ragų atša-

kų, stambus nelyginant nedidelis arklys, galite manimi patikėti. Tuomet
buvau jaunesnis ir vikresnis nei dabar, ir nors tais metais prisnigo dar
prieš Helouvyną, o buvo jau Padėkos Diena, sniegas dryksojo švarus ir
baltas, ir elnio pėdsakai matėsi kaip ant delno. Man pasirodė, jog supanikavęs žvėris lekia link ežero.
Na, tik paskutinis kvailys mėgintų užvaikyti elnią - ir štai, aš, kaip tas
paskutinis kvailys, bėgu jam įkandin ir matau: jis slysta ežeru, o ant ledo
aštuoni ar devyni coliai vandens, ir sielvartingai žvelgia į mane. Tą pat
akimirką saulė pasislepia už debesies, ir staigiai atšąla: temperatūra per
dešimt minučių nukrito per trisdešimt laipsnių, duodu galvą nukirst. Ir
štai nelemtasis elnias pasiruošė šuoliui, tačiau bėgti jau nebeįstengė. Jis
įšalo į ledą.
O aš neskubiai einu artyn. Pats matau: jis trokšta sprukti, bet prišalo,
ir išeities jau nebeturi. Ką gi, aš nesugebėjau prisiversti iššauti į vargšelį,
kuris nė gelbėtis nebegali. Kas per žmogus būčiau, jei šitaip pasielgčiau,
a? Tik išsitraukiau trumpavamzdį ir pykštelėjau į orą.
Na, triukšmo ir griausmo pakako, kad elnias išsinertų iš odos ir liuokteltų, o išvydęs, jog kanopos prišalusios, jis taip ir padarė. Palikęs lede odą
bei ragus, gražuolis kiek įkabindamas nėrė į mišką, rausvas, nelyginant tik
ką gimusi pelytė, ir virpantis it epušės lapas.
O man taip pagailo senojo elnio, jog įkalbėjau mezgimo ratelio damas
nunerti jam šiltus drabužėlius žiemai. Ilgai nelaukusios jos numezgė vargšeliui kombinezoną, kad tas mirtinai nesušaltų. Žinia, damos nepraleido
progos iš mūsų pasijuokti: kostiumėlį nunėrė iš ryškiai oranžinės vilnos,
į tokią joks medžiotojas nešaus. Juk visi medžiotojai mūsuose dėvi oranžinius drabužius, - paaiškino jis. - O jei manote, kad bent žodelį sumelavau, galiu viską įrodyti. Mano svetainėje po šiai dienai kybo ragai.
Šešėlis nusijuokė, o senis atsakė jam užkietėjusio pasakoriaus šypsniu.
Jiedu sustojo prie mūrinio namo su didžiule medine veranda, žvelgiančia
į ežerą ir padabinta kalėdinėmis girliandomis.
- Čia ir yra penki šimtai antrasis, - pratarė Hincelmanas. - Trečias butas viršutiniame aukšte, su langais į ežerą. Štai jūs ir namie, Maikai.
- Ačiū, misteri Hincelmanai. Ar galėčiau sumokėti už benziną?
- Tiesiog Hincelmanai. Ir jūs ničnieko man neskolingas. Mudu su Tese linkime jums laimingų Kalėdų.
- Jūs tikrai neįeisite man sumokėti?
Senis pagremžė smakrą.
- Štai ką jums pasakysiu. Kitą savaitę užsuksiu, ir jūs nupirksite iš manęs bilietų. Mūsų labdaringos daiktinės loterijos bilietų. O dabar, jaunuoli,
jums metas į lovą.
- Laimingų Kalėdų, Hincelmanai, - nusišypsojo Šešėlis.
Senis padavė atvykėliui ranką - jo pirštų krumpliai buvo raudoni nuo
salcio.
- Atsargiai eikit takeliu, ten gali būti slidu. Iš čia matyti jūsų durys, anV

tai ten, šone, matote? Luktersiu mašinoje, kol įeisite. Kai atsirakinsite duris, tiesiog pamojuokite man, ir tuomet aš važiuosiu sau.
"Vendto" variklis dirbo tuščia eiga. Šešėlis sėkmingai užkopė mediniais laiptais į verandą ir pasuko raktą. Buto durys atsivėrė. Jis pamojo
ranka, senis apgręžė "Vendtą" - Tesę, pagalvojo Šešėlis, ir vien mintis apie
mašiną, kuri turi vardą, privertė jį dar kartelį nusišypsoti, - ir per tiltą nuriedėjo atgal.
Šešėlis užvėrė duris. Kambaryje viešpatavo neišpasakytas šaltis. Dvelkė žmonėmis, kurie išvyko gyventi kitokio gyvenimo, bei viskuo, ką jie
valgė ar regėjo sapne. Susirado termostatą ir pasuko reguliatorių iki septyniasdešimties laipsnių. Paskui nužingsniavo į mažutėlaitę virtuvę, patikrino stalčius bei avokado spalvos šaldytuvą - visur tuščia. Nieko nuostabaus. Šiaip ar taip, šaldytuvas dvelkė švara, niekur netrenkė pelėsiais.
Prie virtuvės glaudėsi mažas miegamasis su plika lova, o greta - visai
mažulytė vonia, kurios didžiąją dalį užėmė dušo kabina. Unitaze plaukiojo
sena nuorūka. Šešėlis nuleido nuo tabako įrudusį vandenį.
Spintoje surado paklodę ir antklodę, pasiklojo lovą, nusimetė tik striukę, batus bei laikrodį ir atsigulė, neramiai mąstydamas, kiekgi truks, kol
pavyks bent mažumą apšilti.
Šešėlis užgesino šviesą, ir bute įsiviešpatavo tyla, trikdoma vien šaldytuvo dūzgimo bei muzikos, grojančios kaimyniniame bute. Jis gulėjo
tamsoje ir galvojo, jog, ko gero, išsimiegojo "Greihaunde", o šaltis, alkis,
nepažįstama lova bei pastarųjų savaičių beprotystė veikiausiai nebeleis
užsnūsti.
Tyloje išgirdo treškesį - tarytum šūvį. Tikriausiai šakelė, arba ledas.
Regis, šaltis stiprėja.
Kiekgi reiks laukti, kol pas jį atvažiuos Trečiadienis? Dieną? Savaitę?
Kad ir kiek truktų laukimas, verta susigalvoti kokį nors užsiėmimą. Reikia vėl pradėti treniruotis, nusprendė jis, šlifuoti fokusus su monetomis,
kol visi triukai eis it per sviestą. ("Kartok visus savo fokusus, - sušnabždėjo
kažin kas jo galvoje, tik štai balsas atrodė svetimas, - visus, išskyrus vieną.
Neverta kartoti triuko, kurį tau parodė vargšelis velionis Pamišėlis Svinis, pakratęs kojas nuo šalčio ir dėl to, jog liko pamirštas ir niekam nebereikalingas. Tik ne
tą fokusą. O, tik ne tą!")
Bet Paežerė - išties geras miestelis. Šešėlis jautė.
Pagalvojo apie savo sapną - jeigu tai buvo sapnas - regėtą aną pirmąją naktį Kaire. Prisiminė Žarą... po velnių, kuo ji vardu? Vidunakčio sesuo.
O paskui susimąstė apie Lorą...
Ir mintys apie buvusią žmoną tarsi atvėrė langą jo galvoje. Ūmai išvydo ją. Kažin kodėl išties ją regėjo.
Lora buvo Igl Pointe, kiemelyje už erdvaus motinos namo.
Ji stovėjo šaltyje, kurio daugiau nebejuto ar juto nuolatos. Stovėjo prie
namo, kurį motina nupirko aštuoniasdešimt devintaisiais, gavusi draudimą po Loros tėvo, Harvio Makeibo, mirties. Vargšelį ištiko širdies smūgis

vargais negalais bekeliant šiukšlių konteinerį. Lora žvelgė pro langą,
glausdamasi prie jo šaltomis rankomis, bet netrikdydama alsavimu, žvelgė
į motiną ir seserį, į sesers vyrą bei vaikus, atvykusius šventėms iš Teksaso. Štai kur stovėjo Lora - tamsoje. Ir negalėjo nežiūrėti į namą.
Šešėlio akis apniaukė ašaros, jis persivertė ant šono.
Pasijuto smalsuoliu, paslapčiomis žvilgčiojančiu iš už kampo, tad sutramdė mintis ir privertė jas sugrįžti atgal į Paežerę: išvydo apačioje dryksantį ežerą ir arktinius vėjus, jį glostantys Senio Šalčio pirštai buvo šimtąkart šaltesni už bet kurio lavono pirštus.
Šešėlio alsavimas padažnėjo, jis išgirdo, kaip karčiai stūgauja kylantis
vėjas, ir pamanė tame staugime girdįs žodžius.
Jeigu jam lemta kur nors būti, tai jau geriau čia, pagalvojo Šešėlis ir užmigo.
TUO PAT METU.
NEOFICIALŪS POKALBIAI
Din-dan.
- Miz Varna?
- Taip.
- Miz Samanta Juodoji Varna?
- Taip.
- Gal galėtumėt atsakyti į kelis klausimus, mem?
- Jūs policininkai? Kas jūs?
- Mane vadina Miestu. Mano kolega - misteris Kelias. Mes tiriame
dviejų kolegų dingimo aplinkybes.
- Kuo jie vardu?
- Atleiskite?
- Pasakykite man jų vardus. Noriu žinoti, kaip juos vadino. Jūsų kolegas. Pasakykite man jų vardus, ir tuomet, galimas dalykas, aš jums padėsiu.
-... Gerai. Jų vardai - misteris Akmuo ir misteris Miškas. Ar dabar galime užduoti jums kelis klausimus?
- Jūs ką, vaikinai, vardus renkatės pagal tą, ką regite? "O! Tu būsi misteris Šaligatvis, o jis - misteris Kilimas. Pasisveikinkite su misteriu Lėktuvu"?
- Labai juokinga, jaunoji ledi. Pirmasis klausimas: mes norime žinoti,
ar nesate mačiusi šio žmogaus? Štai šio. Galite paimti fotografiją.
- Tai bent! Iš priekio ir profiliu, ir su skaičiais apačioje... Stambus. Bet
simpatiškas. Ką jis padarė?
- Prieš keletą metų dalyvavo nedidelio miestelio banko apiplėšime,
buvo vairuotoju. Du jo kolegos nusprendė pasprukti su grobiu, neišskyrę jam dalies. Vaikinas supyko. Surado juos. Ko nenudobė plikomis ran-

komis. Valstija sudarė sandėrį su anais dviem, kuriuos jis sužalojo: jiedu
liudijo prieš vyruką teisme. Tas žmogus gavo šešetą metelių kalėjimo. Atsėdėjo trejus. Jei norite žinoti mano nuomonę, tokius, kaip jis, reikia rakinti, o raktą išmesti.
- Žinote, niekad nesu girdėjusi, kad šitaip kalbėtų realiame gyvenime.
Šiaip ar taip, balsu.
- Kalbėtų ką, miz Varna?
- "Išskirti dalį". Šito iš normalių žmonių neišgirsi. Gal kine, bet ne gyvenime.
- Čia ne kinas, miz Varna.
- Juodoji Varna. Miz Juodoji Varna. Draugai mane vadina Sem.
- Aišku, Sem. Tai štai, šitas žmogus...
- Bet jūs nesate mano draugai. Galite kreiptis į mane miz Juodoji Varna.
- Paklausyk, tu, snargle...
- Viskas gerai, misteri Kely. Sem... prašau atleisti, mem, aš norėjau pasakyti, miz Juodoji Varna nori mums padėti. Ji įstatymus gerbianti pilietė.
- Mem, mes žinome, kad jūs padėjote Šešėliui. Jus matė su juo. Baltame "Ševi Nova". Jis jus pavėžėjo. Sumokėjo už jūsų pietus. Ar pasakė ką
nors, kas galėtų padėti tyrimui? Pradingo du mūsų kolegos.
- Niekad nesu jo mačiusi.
- Esate. Prašau, nedarykite klaidos, laikydama mus kvailiais. Mes ne
kvailiai.
- Hm. Aš susitinku daugybę žmonių. Gal buvau sutikusi ir jį, tačiau
jau pamiršau.
- Mem, jūs privalote su mumis bendradarbiauti - savo pačios labui.
- Priešingu atveju supažindinsite mane su savo bičiuliais, misteriu
Traiškyk Pirštus ir misteriu Pentatolu?
- Mem, jūs apsunkinate savo padėtį.
- Aha. Atleiskite. Daugiau klausimų nebus? Nes dabar aš ištarsiu "viso
labo" ir užtrenksiu duris, o judu veikiausiai sėsite į misterį Automobilį ir
važiuosite savais keliais.
- Jūsų atsisakymas bendradarbiauti įsidėmėtas, mem.
- Viso labo.
Trinkt.
v

DEŠIMTAS SKYRIUS
Išduosiu jums visas paslaptis,
Bet apie savo praeitį nutylėsiu.
Tad verčiau guldykit mane patalan - amžiams.
Tomas Vaitsas. "Tango iki nukritimo"
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Visas gyvenimas tamsoje ir purve - štai ką sapnavo Šešėlis tą pirmąją naktį
Paežerėje. Kūdikio gyvenimas neatmenamais laikais, toli toli, žemėje už vandenyno,, šalyje, kur teka saulė. Bet tame gyvenime nebuvo saulėtekių ir saulėlydžių, tik
blausi šviesa dieną ir aklina juoduma nakčia.
Niekas su juo nesikalbėjo. Iš lauko sklido žmonių balsai, bet žmonių šnektą
vaikas suprato ne geriau, nei pelėdų ūkavimą ar šunų lojimą.
Jis prisiminė ar manė, jog prisimena, vieną naktį prieš pusę gyvenimo, kai atsivėrė durys ir tylutėliai įėjo didelis žmogus, bet nesmogė jam ir nepamaitino, tik
apglėbė ir priglaudė prie krūtinės. Jinai - nes tai buvo moteris - labai gardžiai kvepėjo. Karšti lašai nukrito jam ant veido. Vaikas išsigando ir garsiai suriko iš baimės.
Moteris paskubomis nuleido kūdikį ant šiaudų ir spruko iš lūšnos, užverdama duris.
Jis atminė tą akimirką ir gardžiavosi ja, kaip gardžiavosi kopūsto šerdies saldumu, slyvų rūgštumu, obuolių sultingumu, riebiu keptos žuvies skalsumu.
O dabar ugnies šviesoje išvydo veidus, ir visi žvelgė į vaikį, kurį išvedė iš lūšnos - pirmą ir vienintelį kartą. Tai štai kokie žmonės! Kūdikis augo tamsoje ir niekada neregėjo žmonių veidų. Viskas atrodė taip nauja. Taip keista. Milžiniško laužo šviesa raižė akis. Štai trūktelėjo ant kaklo parištą virvelę ir nuvedė jį tenai, kur
laukė vyriškis.
Ir kai liepsnos atšvaituose pakilo pirmasis durklas, minia suvilnijo iš pasigėrėjimo ir laimės. Tamsos vaikis ėmė juoktis drauge su visais, džiaugdamasis laisve.
O paskui durklas nusileido.
Šešėlis atsimerkė ir suprato esąs alkanas bei sušalęs. Langų stiklus užtraukė ledo luobelė. Sustingęs mano paties alsavimas, pamanė jis. Išsiropštė iš lovos ir nudžiugo, kad nebereikės rengtis, paskui nagu pakrapštė stiklą, pajuto, kaip ledas kaupiasi panagėje ir tirpsta, virsdamas vandens lav

su.

Mėgino prisiminti sapną, bet tas ištirpo, palikęs vien tamsos ir kančios
nuojautą.

Šešėlis apsiavė batus ir nusprendė nužingsniuoti į miesto centrą - jei
teisingai prisiminė šių vietų geografiją, centras turėtų būti už tilto, šiaurinėje ežero pusėje. Vilkdamasis ploną striukę, prisiminė sau duotą žodį
įsitaisyti šiltą žieminį paltą. Kai atvėrė duris ir išėjo į medinę verandą, nuo
šalčio užgniaužė kvapą: kartą įkvėpęs, Šešėlis pajuto, kaip nosyje suledėjo
visi plaukeliai. Iš verandos vėrėsi nuostabus vaizdas į baltutėlį ežerą, išmargintą pilkais lopais.
Be abejo, per naktį smarkiai atšalo. Veikiausiai nežymiai aukščiau nulio pagal Farenheitą, ir iš pasivaikščiojimo nedera tikėtis nieko malonaus,
bet Šešėlis buvo įsitikinęs, jog be didesnio vargo pasieks miestą. Ką vakar
vakare sakė Hincelmanas? Dešimt minučių pėsčiomis? O juk Šešėlis stambus vyriškis. Jis žingsniuos sparčiai ir paprasčiausiai nespės sušalti.
Šešėlis leidosi į šiaurę, taikydamas į tiltą.
Netrukus, kai nuožmus šaltis prasismelkė į plaučius, jį užpuolė sausas kosulys. Po minutėlės suskaudo ausis, veidą ir lūpas, o paskui dar ir
kojas. Rankas be pirštinių sugrūdo į kišenes ir sugniaužė kumščius, vildamasis sušilti pirštus. Ir staiga prisiminė Lokio Piktvalos pasakaites apie
Minesotos žiemas - o labiausiai tą, apie medžiotoją, kurį baisiame šaltyje
meška įvijo į medį. Medžiotojas išsitraukė savo pimpalą ir paleido geltoną čiurkšlę, kuri užšalo, nespėjusi paliesti žemės. Vyrukas nučiuožė sustingusio šlapimo kartimi ir pabėgo. Prisiminimas sukėlė sarkastišką šypsenėlę, po to vėl prasidėjo sausas skausmingas kosulys.
Žingsnis po žingsnio, žingsnis po žingsnio. Šešėlis dirstelėjo per petį. Jo namas liko anaiptol ne taip toli, kaip tikėjosi.
Eiti pėsčiomis, nusprendė jis, buvo didžiulė klaida. Bet, norint sugrįžti
į butą, reiktų pėdinti tris ar keturias minutes, o priešaky šmėžuoja tiltas.
Kur kas išmintingiau stumtis į priekį, nei grįžti namo (o ką daryti ten?
Skambinti išjungtu telefonu? Laukti pavasario? Be to, bute nėra jokio maisto).
Šešėlis ėjo, persvarstydamas savo spėliones apie lauko temperatūrą atžyma vis leidosi: minus dešimt? Minus dvidešimt? O gal minus keturiasdešimt, toji keista žyma termometre, kur Celsijus ir Farenheitas - lygiai tas
pats? Matyt, visgi ne taip šalta. Tačiau tūžmingas vėjas, kuris nenuilsdamas pūtė į veidą, veikiausiai atlėkė iš pačios Aliaskos.
Šešėlis ilgesingai prisiminė chemines rankų ir kojų šildykles. Kaip gaila, kad neturi jų dabar.
Prabėgo dešimt minučių, o tiltas tarsi neartėjo. Šešėlis pernelyg sušalo,
kad drebėtų. Skaudėjo akis. Čia ne šiaip šaltis, o kažin kas iš mokslinės
fantastikos. Ko gero, taip jaustųsi personažas iš apsakymo, kurio veiksmas
vyksta tamsiojoje Merkurijaus pusėje - jei Merkurijus turi tą tamsiąją pusę. Ar uolėtame akmenuotame Plutone, kur Saulė - viso labo viena iš
žvaigždžių, liepsnojanti kiek ryškiau už kitas. Cia, mąstė Šešėlis, nelyginant tose planetose, kur orą nešioja kibirais ir pilsto tarytum alų.
Pro šalį lekiančios atsitiktinės mašinos atrodė nerealios: kosminiai laiv
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vai, stiklo ir metalo briketai, prikimšti žmonių, apsirengusių po kelis
megztinius. Galvoje sukosi senas šlageris, kurį taip mėgo motina, "Pasivaikščiojimas stebuklingoje žiemos šalyje". Šešėlis pradėjo niūniuoti, nepračiaupdamas lūpų, ir pamėgino žengti į taktą.
Kojų nebejautė. Eiti pėsčiomis per tokį šaltį atrodė jau netgi nebe kvailystė, ne klaida, o visatos masto nesąmonė. Kelnės ir striukė nuo speigo
saugojo neką geriau už tinklą ar nėrinius, - vėjas paprasčiausiai pūtė kiaurai, stingdydamas kaulų smegenis ir blakstienas.
"Eik, - įsakė sau Šešėlis. - Dėliok kojas. Sustoti ir gurkštelti oro galėsi tuomet, kai sugrįši namo". Galvoje suskambo "Bitlų" dainelė, ir Šešėlis pakeitė žingsnį, derindamasis prie jos ritmo. Ir tik niūniuodamas priedainį susivokė, jog traukia "Help!"
Iki tilto beliko ištiesti ranką. Paskui teks kulniuoti per jį, ir vis vien iki
parduotuvių vakariniame krante liks dar dešimt minučių, o gal ir daugiau...
Pro šalį pravažiavo tamsi mašina. Sustojo, apsigręžė ir išmetamųjų dujų debesyje sugrįžo atgal. Nusileido langelis, laukan plūstelėjo garo debesis.
- Ar jums nieko nenutiko? - iš vidaus paklausė policininkas.
Instinktyviai norėjosi atšauti: "Aha, viskas puiku. Stačiai nuostabu, dėkui,
pareigūne", - bet šiam atsakui buvo jau per vėlu, ir Šešėlis prabilo:
- Regis, baigiu sušalti. Ėjau į Paežerę, norėdamas nusipirkti maisto ir
drabužių, bet neįvertinau nuotolio...
Mintyse jis jau pasiekė šią frazės dalį, bet ūmai suprato, jog iš burnos
išsiveržė tik "S-s-šalau" ir kažin koks virpantis švokštimas. Šešėlis vargais
negalais išspaudė:
- Ats-sipršau. S-sušalau. Ats-sipršau.
Faras atidarė užpakalines mašinos duris ir tarė:
- Lipkit vidun. Ten sušilsite, gerai?
Šešėlis įsirangę į mašiną ir ėmė trinti rankas, vydamas šalin mintį, jog
galėjo nušalti kojas. Per metalines grotas pažvelgė į pareigūną ir pamėgino
negalvoti apie praeitą pasivažinėjimą policijos mašina, nepastebėti, kad
duryse iš vidaus nėra rankenėlių. Tereikia susikaupti ir trinti rankas, stengiantis atstatyti kraujotaką. Veidas ir paraudę pirštai liepsnojo, šilumoje
vėl suskaudo kojas. Geras ženklas, nusprendė Šešėlis.
Faras suktelėjo raktelį, ir mašina pajudėjo.
- Atleiskite, - prabilo jis, neatsigręždamas į Šešėlį, tik garsiau tardamas
žodžius, - bet išeiti iš namų buvo tikra kvailystė. Negi negirdėjote orų suvestinės? Lauke minus trisdešimt. Vienas dievas težino, kokia temperatūra
vėjyje - minus šešiasdešimt, minus septyniasdešimt, nors, mano manymu,
jei stulpelis nusileidžia iki trisdešimties, dėl vėjo jau nebėra ko jaudintis.
- Ačiū, - išspaudė Šešėlis. - Ačiū, kad sustojote. Aš išties labai jums dėkingas.
- Moteris Rainelanderyje šįryt išėjo iš namų palesinti paukštelių, vii-

kėdama chalatą bei šlepetes. Ji prišalo, stačiai prišalo prie šaligatvio. Dabar ji reanimacijoje. Šįryt sakė per televiziją. Ar jūs naujokas mieste? - Tai
buvo klausimas, tačiau policininkas, regis, jau žinojo atsakymą.
- Vakar atvažiavau "Greihaundu". Šiandien nusprendžiau nueiti ir nusipirkti šiltų drabužių, kokio nors maisto ir mašiną. Net nesitikėjau, kad
bus taip šalta.
- M-taip, - atsiliepė faras. - Atšalimas ir mane užklupo iš netyčių. Pernelyg nerimavau dėl globalinio atšilimo. Beje, aš vardu Čadas Muliganas.
Esu Paežerės policijos šefas.
- Maikas Ainselis.
- Būsim pažįstami, Maikai. Kaip jaučiatės, ar jau geriau?
- Taip, truputį.
- Ir kurgi jus nuvežti pirmiausiai?
Šešėlis kyštelėjo rankas į karšto oro srautą, sklindantį nuo radiatoriaus, paskui, kai pirštus nutvilkė skausmas, patraukė. Tegu šyla pačios savaime.
- Gal galėtumėt paprasčiausiai išlaipinti mane centre?
- Nė girdėti nenoriu. Jei neįsigeisite, kad atvaryčiau jums mašiną banko apiplėšimui, aš su džiaugsmu nuvešiu jus ten, kur panorėsite. Manykite, jog važinėjatės savo malonumui miesto sąskaita.
- Kaip manote, nuo ko mums derėtų pradėti?
- Jūs įsikraustėte tik vakar?
- Būtent.
- Ar jau papusryčiavot?
- Dar ne.
- Na, tokiu atveju aš žinau velniškai gerą vietelę. Nuo jos ir pradėsime, - pratarė Muliganas.
Jiedu jau pervažiavo tiltą ir suko į miestelį iš šiaurės rytų.
- Čia Pagrindinė gatvė, - paaiškino Muliganas, - o čia, - pridūrė jis,
kirsdamas Pagrindinę ir sukdamas į dešinę, - miesto aikštė...
Netgi po sniegu aikštė atrodė didinga, bet Šešėlis išsyk suprato, kad
gražiausias jos laikas - vasara, kai viskas paskęs žieduose, o kampe tamsuojantis beržynėlis virs sidabriškai žalia pavėne. Dabar aikštė atrodė bespalvė - žiemiškas realios vietos eskizas - ir visiškai tuščia. Fontanas išjungtas, vilos susuptos į sniego apklotą.
- ... o čia, - užbaigė Čadas Muliganas, stabdydamas mašiną vakarinėje aikštės pusėje prie seno pastato su stikline vitrina, - Meiblės kavinė.
Jis išlipo iš mašinos ir atvėrė Šešėliui duris. Vyriškiai įtraukė galvas i
pečius, gindamiesi nuo šalčio bei vėjo, perbėgo šaligatvį ir įsmuko į šiltą
kavinę, kur nuostabiai kvepėjo šviežia duona, pyragais, bekonu ir sriuba.
Kavinė buvo beveik tuščia. Muliganas atsisėdo prie stalelio, Šešėlis įsitaisė priešais. Jis nusprendė, jog malonus policininko elgesys grįstas ncru permanyti atvykėlį. Kita vertus, policijos šefas galėjo būti toks, koks ir
atrodė: draugiškas ir pasirengęs padėti.

Prie jų stalelio atsiskubino moteris - ne stora, stačiai stambi, labai
stambi, maždaug šešiasdešimties. Jos plaukai priminė blausią bronzą.
- Sveikas, Čadai, - pasisveikino ji. - Kol svarstysi, ką užsisakyti, tau
skubiai reikia karšto šokolado. - Ji ištiesė svečiams laminuotus valgiaraščius.
- Tik be plaktos grietinėlės, - sutiko Čadas. - Meiblė pernelyg gerai mane pažįsta, - prisipažino jis Šešėliui. - Ko pageidausime, bičiuli?
- Aš taip pat išgerčiau karšto šokolado, - atsiliepė Šešėlis. - Tačiau su
plakta grietinėle.
- Štai ir puiku, - atsiliepė Meiblė. - Reikia išmokti žvelgti pavojui į akis,
mielasis. Ar nenori mūsų supažindinti, Čadai? Šis jaunuolis - tavo naujasis karininkas?
- Kol kas dar ne, - akinamai nusišypsojo Čadas Muliganas. - Cia Maikas Ainselis. Atvyko pas mus į Paežerę vakar vakare. O dabar prašau man
atleisti. - Čadas pakilo ir nužingsniavo link durų salės gale. Ant vienų kabojo piešta lentelė su nosį ištempusiu pointeriu, ant kitų puikavosi pritūpęs ir letenas išskėtęs seteris.
- Jūs naujokas, įsikėlęs į butą Nortridžo kelyje, senojo Pilzeno name,
- linksmai prabilo Meiblė. - Aš tiksliai žinau, kas jūs. Hincelmanas užsuko savo rytinio pyrago ir viską apie jus papasakojo. Judu, vaikinai, gersite tik karštą šokoladą ar peržvelgsite mūsų pusryčių meniu?
- Aš norėsiu pusryčių, - atsiliepė Šešėlis. - Ką turite gardaus?
- Viskas gardu. Pati gaminu. Dėl kimštinių jums teks grįžti pas mus į
šiaurės vakarus. Jie itin geri. Šilti ir maistingi. Mano firminis patiekalas.
Šešėlis nė nenutuokė, kas yra "kimštinis", bet pareiškė su malonumu
paragausiąs, ir po poros minučių Meiblė grįžo su lėkšte, kurioje gulėjo pusiau perlenktas pyragas. Apatinė jo pusė buvo apsukta popierine servetėle. Šešėlis paėmė pyragą į ranką ir paragavo: karštas kimštinis buvo įdarytas jautiena, bulvėmis, morkomis ir svogūnais.
- Pirmas kimštinis mano gyvenime, - pratarė jis, - ir išties nepaprastai
skanus.
- Juos sugalvojo Didžiųjų ežerų gyventojai, - paaiškino Meiblė. - Paprastai toliau Aironvudo jų negamina. Šį patiekalą atsivežė šachtininkai iš
Kornvolio, atvykę kasti geležies rūdos.
Sugrįžo policijos šefas ir godžiai gurkštelėjo karšto šokolado, patiekto didžiuliuose puodeliuose.
- Meible, tu privertei šį jaunuolį valgyti savo kimštinį?
- Skanu, - įsiterpė Šešėlis. Pyragas išties buvo skanus - prieskoniais
kvepiantis gardėsis karštoje tešloje.
- Jis akimoju virsta riebalais, - pratarė Čadas Muliganas, plodamas sau
per pilvą. - Aš tave perspėjau. Tiek to. Vadinas, tau reikia mašinos?
Be striukės Čadas buvo tik liesokas vaikinas su apvaliu atsikišusiu pilvuku. Jis atrodė išvargęs, išmanantis savo darbą ir panėšėjo veikiau į inžinierių, nei į farą.
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- Aha, - pilna burna atsiliepė Šešėlis.
- Tai va. Paskambinau į kelias vieteles. Džastinas Leibovicas pardavinėja savo džipą ir nori keturių tūkstančių, bet parduotų už tris. Gunteriai
jau aštuntą mėnesį pardavinėja savo keturių pavarų "Tojotą", mašina baisesnės nerasi, bet dabar jie, regis, patys pasirengę primokėti, kad tik
kas nors ją pasiimtų. Jei tavęs netrikdo klaikoka išvaizda, tatai būtų didžiulė sėkmė. Aš paskambinau iš automato vyrų tualete, palikau pranešimą Misei Gunter iš "Paežerės Nekilnojamojo Turto", bet jos pačios dar
nėra, veikiausiai šukuojasi pas Seilą.
Kimštinis liko gardus visą laiką, kol Šešėlis jį valgė, ir pasirodė besąs
stebėtinai sotus. "Maistas, limpantis prie šonkaulių, - kaip būtų pasakiusi jo motina. - Taip ir limpa prie šonų".
- Na, - pratarė policijos šefas Čadas Muliganas, šluostydamas nuo lūpų šokolado putas. - Man rodos, kita stotelė - "Heningso prekės fermai ir
namams". Įtaisysim tau tikrą žieminį garderobą, paskui užsuksim pas Deivą į "delikatesus", kur galėsi nusipirkti maisto atsargų, o tada aš pavėžėsiu tave iki "Nekilnojamojo Turto". Jie bus laimingi, jei pradžiai galėsi pakloti tūkstantį grynais, o jei ne, mielai sutiks paimti ketvertą mėnesių po
penkis šimtus. Kaip ir minėjau, mašina atrodo klaikiai, bet jei vaikinukas
nebūtų jos nudažęs ryškiai purpurine spalva, ta gelda kainuotų visus dešimt tūkstančių. Be to, ji patikima, o jei nori žinoti mano nuomonę, žiemą
čia tokia ir reikalinga.
- Ačiū už pagalbą, - atsiliepė Šešėlis. - Bet negi tau nereikia važinėti po
gatves ir gaudyti nusikaltėlių? Manding, užuot padėjęs naujai atvykusiems, turėtum vykdyti savo pareigas. Tik suprask teisingai, aš gi nepriekaištauju.
- Mes visi jam taip sakom, - šyptelėjo Meiblė.
- Čia geras miestelis, - gūžtelėjęs pečiais atsakė Čadas. - Problemų nedaug. Na, greitį gatvėse visuomet kas nors viršija - tiesą sakant, tas neblogai, kadangi algą aš gaunu iš surinktų baudų. Penktadienį ir šeštadienį kas
nors prisigeria ir prilupa sutuoktinį - patikėk manim, nukentėti gali tiek
moteris, tiek ir vyras. Bet šiaip pas mus tyku. Mane iškviečia, kai kas nors
mašinoje užtrenkia raktus. Kai šunų lojimas trukdo miegoti. Kiekvienais
metais kelis vyresniųjų klasių moksleivius nutveria po tribūnomis rūkant
"žolę". Didžiausias triukšmas kilo tuomet, kai Denas Švarcas prisilakęs
apšaudė savo paties priekabą, o paskui nulėkė Pagrindine gatve su savo
invalido krėslu, mosuodamas nelemtu trumpavamzdžiu ir rėkdamas, jog
pribaigs kiekvieną, drįsusį pastoti kelią, ir lai niekas nekliudo jam išvažiuoti į federalinę trasą. Manau, jis ruošėsi į Vašingtoną žudyti prezidento.
Iki šiol juokas ima, kai pagalvoju: štai jis, Denas, rieda federaline trasa su
lipduku ant invalido vežimėlio atkaltės: "Mano mažametis nusikaltėlis išdūrė jūsų studentę". Atmeni, Meible?
Toji linktelėjo ir sučiaupė lūpas. Regis, jai nebuvo juokinga.
- Ir kaipgi jūs pasielgėte? - paklausė Šešėlis.

- Pasikalbėjau su juo. Denas atidavė man trumpavamzdį. Išsimiegojo
kameroje. Denas - neblogas vaikinas, tiesiog buvo girtas ir nusiminęs.
Šešėlis sumokėjo už savo pusryčius ir, nepaisydamas vangių Muligano
protestų, - už abu karštus šokoladus.
Kaip paaiškėjo, "Heningso prekės" buvo lėktuvų angaro dydžio supermarketas pietiniame miesto pakraštyje. Čia prekiavo viskuo - nuo traktorių iki niekniekių (jau prasidėjo žaislų bei kalėdinių prekių išpardavimas). Universalinėje parduotuvėje būriavosi pirkėjai, besiilsintys nuo Kalėdų. Šešėlis pažino mergaitę, drauge su juo važiavusią autobusu. Dabar
ji kiūtino įkandin tėvų. Pamojo jai ranka ir sulaukė nedrąsios šypsenos,
atidengusios mėlynas gumines plokšteles. Tingiai pagalvojo, kokia ji bus
po dešimties metų.
Matyt, tokia pat graži, kaip ir mergina prie kasos, perbraukusi jo pirkinius tarškančiu rankiniu skeneriu. Galimas daiktas, tas įtaisas savo žvangesiu sustabdytų traktorių, jei kas pamėgintų nugvelbti jį iš parduotuvės.
- Dešimt porų apatinių? - nusistebėjo mergina. - Kaupiame atsargas,
a? - Ji atrodė it Holivudo žvaigždutė.
Šešėlis pasijuto taip, tarsi jam vėl būtų keturiolika, ir nesumojo, ką atsakyti. Tad pratylėjo visą laiką, kol ji skenavo šiltus batus, pirštines, megztinius ir žąsies pūkų striukę.
Nenorėjo rizikuoti, atsiskaitydamas Trečiadienio kredito kortele, šiaip ar taip, kol greta šmėžuoja paslaugusis policijos šefas Muliganas, tad už viską sumokėjo grynais. Po to su savo paketais patraukė į vyrų tualetą ir grįžo, apsitaisęs didžiąja pirkinių dalimi.
- Neblogai atrodai, žaliūke, - šyptelėjo Muliganas.
- Kad ir kaip ten būtų, man šilta, - atsiliepė Šešėlis.
Automobilių aikštelėje vėjas nutvilkė veidą šalčiu, bet nebeįstengė
prasismelkti pro naujuosius rūbus. Priėmęs Muligano kvietimą, Šešėlis sumetė savo pirkinius ant užpakalinės sėdynės, o pats įsitaisė priekyje, keleivio vietoje.
- Na, ir ką gi tu veiki, Maikai Ainseli? - paklausė policijos šefas. - Pernelyg jau tu augalotas, kad sėdėtum kontoroje. Kokia tavo profesija ir ar
ketini tą patį veikti Paežerėje?
Šešėlio širdis ėmė plakti sparčiau, tačiau balsas liko ramus.
- Dirbu pas dėdę. Jis perka ir parduoda visokiausius dalykus visame
pasaulyje. O aš tik tampau nešulius.
- Jis gerai moka?
- Aš - šeimos narys. Dėdė žino, kad jo neapvogsiu, o aš palaipsniui perimu patirtį. Kol apsispręsiu, ką iš tiesų noriu veikti. - Žodžiai liejosi sklandžiai ir ryžtingai. Tą akimirką jautė, kad apie žaliūką Maiką Ainselį žino
visut viską, ir anas jam patiko. Maikas Ainselis neturėjo nė vienos iš problemų, kurios kamavo Šešėlį. Ainselis niekada nebuvo vedęs. Maiko Ainselio nekvotė prekiniame traukinyje misteris Miškas ir misteris Akmuo. Su
Maiku Ainseliu nesišnekėjo televizoriai. ("Ar nori pamatyti Liusi papu-

kus?" - suskambo balsas jo galvoje.) Maikas Ainselis nesapnavo košmarų
ir netikėjo, kad artėja audra.
"Deivo delikatesuose" Šešėlis prisikrovė pilną vežimėlį, prisirinkęs, jo
manymu, standartinių benzino kolonėlės prekių: pieno, kiaušinių, duonos,
obuolių, sūrio, sausainių. Stačiai produktų. Apsipirkti rimtai važiuos rytoj. Kol Šešėlis vaikščiojo tarpueiliais, Čadas Muliganas sveikinosi su pirkėjais, pažindino juos su naujoku:
- Čia Maikas Ainselis. Jis įsikėlė į tuščią butą senojo Pilzeno name.
Antras aukštas su vaizdu į ežerą, - kalbėjo jis.
Šešėlis neteko vilties įsiminti visus vardus. Tiesiog spaudė rankas ir
šypsojosi, prakaituodamas pašiltintuose drabužiuose ir karštoje parduotuvėje jausdamasis itin nejaukiai.
Čadas Muliganas nuvežė jį per gatvę iki "Paežerės Nekilnojamojo Turto". Misei Gunter (su šviežiai sudėta ir laku supurkšta šukuosena) nereikėjo rekomendacijų - ji ir šiaip kuo puikiausiai žinojo, kas toks Maikas
Ainselis. Tik pamanyk, tas mielasis misteris Borsonas, jo dėdė Emersonas,
toksai malonus žmogus, važiavo pro čia viso labo prieš šešetą ar septynetą
dienų ir išnuomojo butą senojo Pilzeno name, na, argi ne nuostabus ten
vaizdas? Tik palūkėkite iki pavasario, mielasis. Mums taip pasisekė, šiuose
kraštuose tiek ežerų vasarą visiškai pažaliuoja nuo dumblių, stačiai vemt
norisi, o mūsiškis... Liepos ketvirtąją iš jo netgi gerti galima, ir misteris
Borsonas sumokėjo už visus metus į priekį, o keturių pavarų "Tojota" - na,
net nesitiki, jog Čadas Muliganas ją dar atmena, ir ji tik džiaugsis, galėdama atsikratyti tos geldos. Teisybę pasakius, ji beveik susitaikė, jog pavasarį teks atiduoti mašiną Hincelmanui kaip seną laužą; ne - ką jūs! - "Tojota" anaiptol ne laužas; ja važinėjo Misės sūnus, kol išvyko mokytis į Grinbėjaus koledžą, na... tiesiog kartą jis ėmė ir perdažė mašiną purpurine
spalva, ir - cha cha! - ji labai viliasi, jog Maikui Ainseliui patinka purpuras, štai ir viskas, ką galima pasakyti, o jei ne, kas galėtų jį kaltinti...
Policijos šefas atsiprašė ir pranyko, nesulaukęs šio monologo pabaigos. ("Regis, manęs skubiai prireikė kontoroje. Buvo labai malonu susipažinti, Maikai".) Tiesa, prieš tai pernešė Šešėlio pirkinius į Misės Gunter
mikroautobuso bagažinę.
Misė parsivežė Šešėlį į namus, kur ant įvažiavimo keliuko stovėjo senutėlis sportinis furgonas. Mašiną apipustė akinamai baltu sniegu, bet iš
po sniego regimos dalys buvo nudažytos tokiu sodriu purpuru, jog reikėjo
būti iš esmės apsirūkius, kad toji spalva pasirodytų bent kiek patraukli.
Ir vis dėlto variklis užsivedė nesispyriodamas, šildytuvas veikė. Tiesa, kad neištveriamą šaltį išstumtų drėgnas šaltukas, šildytuvą teko įjungti
visu galingumu, o variklis turėjo ištisas dešimt minučių padirbėti tuščia eiga. Kol mašina šilo, Misė Gunter nusivedė Šešėlį į virtuvę: atleiskite už netvarką, bet po Kalėdų mažyliai visur primėtė žaislų, o jai tiesiog nepakanka jėgų viską surinkti, ar jis nenorėtų papietauti, pietums jie valgys kalėdinio kalakuto likučius? Na, tuomet kavos, po minutėlės bus šviežutėlės.

Šešėlis nukėlė nuo suolo didelę raudoną mašiną ir įsitaisė prie lango. Misė
Gunter ėmė klausinėti, ar jis jau susipažino su kaimynais, ir naujokui teko prisipažinti, kad dar ne.
Kol iš kavavirės ramiai kapsėjo kava, Šešėlis sužinojo, kad jo name yra
dar keturi butai: anksčiau, kai namas priklausė Pilzenui, o pats senasis Pilzenas gyveno bute apačioje, jis nuomodavo du viršutinius butus; dabar
juos sujungė, ir ten gyvena pora jaunų žmonių, misteris Holcas ir misteris Neimenas, jie iš tiesų šeimyninė pora, ir kai ji sako "pora", misteri Ainseli, jūs nepagalvokite nieko tokio, pas mus čia visko pasitaiko, miške gi
ne tik pušys auga, nors dažniausiai tokie pasilieka Medisone ar Mineapolyje, bet, tiesą pasakius, mieste tas nieko nejaudina. Jie žiemai išvyko į Kei
Vestą, sugrįš balandžio mėnesį, štai tada ir susipažinsite. Svarbiausia, jog
Paežerė - išties geras miestelis. O greta misterio Ainselio - Margeritos Olsen ir jos mažojo berniuko butas; miela ledi, labai, labai miela ledi, tačiau
jos gyvenimas buvo sunkus, o ji vis vien meilutė, dirba "Paežerės Naujienose". Ne pats įdomiausias laikraštis pasaulyje, bet, teisybę pasakius, Misei Gunter atrodo, jog daugumai gyventojų jis todėl ir patinka, ir kito jiems
nereikia.
Ak (tuomet ji atsitokėjo ir įpylė kavos), kaip jai norisi, kad misteris
Ainselis pamatytų miestą vasarą ar vėlyvą pavasarį, kai žydi alyvos, obelys ir vyšnios - jos manymu, niekur pasaulyje nėra nieko gražesnio.
Šešėlis paliko penkių šimtų dolerių užstatą ir, įsiropštęs į mašiną, ėmė
atbulas stumtis iš kiemo. Misė Gunter pabeldė į priekinį stiklą.
- Čia jums. - Ji ištiesė gelsvai rudą paketą. - Vos nepamiršau. Vietinis
pokštas. Juos atsispausdinome prieš keletą metų. Jums visai nebūtina dirstelti į voką tiesiog dabar.
Šešėlis padėkojo ir atsargiai nuriedėjo atgal į miestą. Pasirinko kelią,
lenkiantį ežerą ratu. Jam išties norėjosi pamatyti Paežerę pavasarį, ar vasarą, ar rudenį: neabejojo, kad miestelis bus labai gražus.
Po dešimties minučių pasiekė namus.
Paliko mašiną gatvėje ir užkopė į savo šaltą butą. Išpakavęs pirkinius
ir sukrovęs produktus į šaldytuvą bei spinteles, atplėšė Misės Gunter voką.
Ten gulėjo pasas. Mėlynas, su plastikiniu viršeliu, o viduje - oficialus
pranešimas, jog Maiklas Ainselis (vardas įrašytas tvarkingu Misės Gunter
braižu) yra Paežerės pilietis. Kitame puslapyje buvo miesto žemėlapis. Likusius puslapius atstojo įvairių vietos parduotuvių nuolaidų kuponai.
- Rodos, man čia patiks, - balsu pratarė Šešėlis ir pažvelgė pro ledinį
langą į užšalusį ežerą. - Jei kada nors atšils.
Maždaug antrą dienos kažkas pabeldė į duris. Šešėlis kaip tik kartojo "pradanginimą žaliems", permetinėdamas ketvirtuką iš vieno delno į
kitą. Rankos taip sušalo ir sustingo, kad jis nuolat nevikriai išmesdavo monetą ant stalo, o beldimas į duris privertė paleisti ketvirtuką darsyk.
Šešėlis atvėrė duris.

Aštraus siaubo akimirka: tarpduryje stovėjo žmogus su juoda kauke,
pridengiančia visą apatinę veido pusę. Su tokiomis kaukėmis televizijos
programose pasirodo bankų plėšikai, tokias pigiuose filmuose užsitempia
žudikai maniakai, norintys įbauginti savo aukas. Nepažįstamojo plaukai
slėpėsi po juoda megzta kepuraite.
Ir visgi atėjūnas buvo žemesnis už Šešėlį, ir tarsi neginkluotas. Jis vilkėjo ryškų languotą paltą - paprastai žudikai maniakai šitokių vengia.
- Fia faš, Finfelmanas, - pratarė svečias.
-Ką?
Nepažįstamasis truktelėjo kaukę žemyn, ir iš po jos išniro linksma nenusimenančio Hincelmano fizionomija.
- Aš pasakiau: "Čia aš, Hincelmanas". Net nežinau, ką mes darytume
be šitų kaukių. Žinoma, aš dar prisimenu, ką mes darėme. Apsimuturiuodavome veidus storais megztais gobtuvais, šalikais ir net nebežinau kuo
dar. Tiesiog stebuklas, ko prisigalvoja šiandien. Gal aš ir senas, bet prieš
progresą nebambėsiu.
Baigęs kalbą, jis stumtelėjo Šešėlį krepšiu, pilnutėlaičiu mažų čionykščio sūrio galvelių, butelių, skardinių bei nedidelių dešrų rinkelių, ant kurių buvo parašyta "Vasarinės elnienos dešrelės", ir žengė į vidų.
- Laimingos dienos po Kalėdų, - pratarė Hincelmanas. Nepaisant kaukės, jo nosis, ausys ir skruostai buvo avietės raudonumo. - Girdėjau, šiandien jau sukirtote Meiblės kimštinį. Šio to jums atnešiau.
- Jūs labai malonus, - padėkojo Šešėlis.
- Niekai. Aš tik bandau jus papirkti, kad kitą savaitę sudalyvautumėt
mūsų loterijoje. Loterijai vadovauja Prekybos rūmai, o aš vadovauju Prekybos rūmams. Praėjusiais metais surinkome beveik septyniolika tūkstančių dolerių ir skyrėme juos Paežerės ligoninės vaikų skyriui.
- Gal galėčiau už bilietą sumokėti tuojau pat?
- Loterija prasideda tą dieną, kai griuvena ištempiama ant ledo, - pratarė Hincelmanas ir dirstelėjo pro Šešėlio langą į ežerą. - Na, ir šalta gi ten.
Veikiausiai vakar naktį temperatūra nukrito per penkiasdešimt laipsnių.
- Išties, nukrito per vieną valandą, - sutiko Šešėlis.
- Seniau mes melsdavom tokių šalčių, - palingavo galvą Hincelmanas.
- Man tėvas pasakojo.
- Melsdavotės, kad atšaltų?
- Na, taip, kito būdo išgyventi anuomet nebuvo. Persikėlėliams stigo
maisto, ir anais laikais negalėjai paprasčiausiai nuvažiuoti pas Deivą ir prisikrauti vežimaitį. Ne, sere. Tad mano senelis mąstė mąstė ir sumąstė: kai
ateidavo tokia šalta diena, kaip šiandien, jis imdavo mano senelę ir vaikus,
mano dėdę ir tetą, ir mano tėtušį, tasai buvo pats jauniausias, ir siuvėją,
ir samdinius, ir vesdavosi juos visus prie upelio, kur duodavo išgerti romo su žolelėmis - gaminto pagal receptą, kurį atsivežė iš Senojo Pasaulio,
- o paskui liejo ant jų vandenį. Žinia, namiškiai akimoju suledydavo, tapdavo tokie pat šalti ir nejudrūs, kaip mėlyni eskimo ledai. O paskui temp-

davo juos link iš anksto iškastos bei šiaudais išklotos duobės ir guldydavo vieną šalia kito nelyginant malkas, o aplink prikimšdavo šiaudų. Tada
uždengdavo duobę didžiuliu lentiniu skydu, kad neįlįstų jokie žvėrys tuomet apylinkėse veisėsi meškos, vilkai ir dar daugybė visokiausių gyvių, kurių šiandien mūsų kraštuose nebepamatysi, pavyzdžiui, hodagai.
Hodagai - viso labo tik išmonė, ir aš nebandysiu jūsų kantrybės, pasakodamas įvairiausias pasakas, ne, sere, - paskui senolis užtempdavo išrausą riebalais ištepta bure, ir kita pūga visiškai užklodavo duobę, tik vėliava likdavo kyšoti iš pusnies. Dėdulė įsmeigdavo vėliavą sniegan, kad žinotų, kur jo duobė.
Tuomet patenkintas grįždavo namo ir žiemodavo savo malonumui, visiškai nebesirūpindamas, ar pakaks maisto bei kuro. O kai ateidavo pavasaris, traukdavo prie vėliavos ir atkasdavo sniegą, nustumdavo skydą, iškeldavo namiškius ir sodindavo visą šeimyną prie ugnies. Niekas niekada neprieštaravo, išskyrus vieną samdinį, kuriam šeimos pelė sykį nugraužė ausį - mat dėdulė nesandariai uždengė dangtį. Žinia, anais laikais
žiemos būdavo tikros. Tuomet galėjai taip elgtis. O drėgnomis nūdienos
žiemomis jau ir nebeatšąla kaip reikiant.
- Nebeatšąla? - perklausė Šešėlis, apsimesdamas naivuoliu ir be galo
tuo mėgaudamasis.
- Ne, paskutinė tokia buvo keturiasdešimt devintaisiais, taigi jūs pernelyg jaunas, kad ją prisimintumėt. Tai bent buvo žiema. Matau, nusipirkote transporto priemonę.
- Aha. Ką pasakysite?
- Tiesą sakant, Gunterių vaikis man niekada nepatiko. Atokiau miške
turėjau upeliuką su lašišomis, pačiame sklypo gale, na, tiesą sakant, žemė
priklauso miestui, bet aš nuleidau į vandenį akmenis, įtaisiau užtvankas,
kokias mėgsta lašišos. Tokias gražuoles traukiau - viena žuveliokė net septynių pėdų, - o tas mažasis Gunteris ištaškė visus akmenis ir dar grasinosi
paskųsti mane Gamtos Apsaugos Departamentui. Dabar jis Grinbėjuje, o
netrukus vėl sugrįš. Jei šiame pasaulyje egzistuotų teisingumas, jis prapultų nelyginant žiemos bėglys, betgi ne, kabinasi it varnalėša į megztinį. Hincelmanas iškrovė ant stalo dovanų krepšio turinį. - Čia drebučiai iš
rūgščiųjų Katerinos Paudermeiker obuolių. Kasmet per Kalėdas ji dovanoja man stiklainį su konservuotais žirneliais - tas trunka jau ilgiau, nei jūs
gyvenate pasaulyje, ir visų liūdniausia, jog aš niekada jų neparagavau. Visi stiklainiai stovi mano rūsy - gal penkiasdešimt, o gal ir šešiasdešimt. Gal
kada nors bent vieną atsidarysiu ir sužinosiu, kad žirneliai išties skanūs.
Štai vienas ir jums. Gal patiks.
- O kas yra žiemos bėglys?
- Hm. - Senis nusismaukė vilnonę kepuraitę ir rožiniu smilium pasitrynė smilkinį. - Na, taip nutinka ne tik Paežerėje, mūsų miestelis geras,
geresnis už daugelį, bet ir mes nesame tobuli. Pasitaiko, jog vidury žiemos
koks nors paauglys ima psichuoti nuo gyvenimo tarp keturių sienų, kai

lauke pernelyg šalta, kad galėtum išeiti į gatvę, o sniegas toks sausas, jog
nė gniūžtės nesulipinsi - akimoju subyra...
- Jie pabėga?
Senis rimtai linktelėjo:
- Mano manymu, dėl visko kalta televizija, rodanti vaikams tą, ko jie
niekada negalės turėti, - "Dalasą", "Dinastiją" ir kitus niekus. Aš pats televizoriaus neturiu nuo aštuoniasdešimt trečiųjų, tik nespalvotą, kurį laikau spintoje - tam atvejui, jei atvažiuotų giminaičiai, o per teliką transliuotų svarbias rungtynes.
- Gal jus kuo nors pavaišinti, Hincelmanai?
- Tik ne kava. Man nuo jos graužia rėmuo. Jei galima, norėčiau vandens. - Hincelmanas palingavo galvą. - Pati didžiausia mūsų kraštų problema - skurdas. Ne toks skurdas, koks viešpatavo depresijos laikais, bet
veikiau... kaip vadinasi toks, kuris šliaužia iš visų plyšių nelyginant tarakonai?
- Klastingas? Slaptas?
- Štai, štai. Slaptas. Lentpjūvės nebeveikia. Šachtos nebeveikia. Turistai nevažiuoja į šiaurę toliau Delso, neskaitant kelių dešimčių medžiotojų ir vaikučių, atvykstančių su palapinėmis prie ežerų, bet ir jie pinigų
miesteliuose nešvaisto.
- Betgi Paežerės miestelis atrodo klestintis.
Žydros senioko akys sužvilgo.
- Ir, galite manimi patikėti, tam skirta nemažai triūso. Sunkaus triūso.
Bet čia geras miestelis, vertas visų pastangų, kurias jo labui deda gyventojai. Kai buvau mažas, ir mano šeima gyveno skurdžiai. Paklauskite manęs, kokie skurdeivos anuomet buvome.
Šešėlis vėl nutaisė atvirą veidą ir paklausė:
- Na, ir kaipgi jūs skurdote vaikystėje, misteri Hincelmanai?
- Tiesiog Hincelmanai, Maikai. Mes gyvenome taip skurdžiai, jog net
ugnis mums buvo neįperkama. Naktį prieš Naujuosius Metus tėvas čiulpdavo mėtinį ledinuką, o mes, vaikučiai, stovėdavome aplink, ištiesę rankutes, ir maudydavomės nuo jo sklindančioje šilumoje.
Šešėlis vos neprunkštelėjo. Hincelmanas vėl užsitraukė ant veido slidininko kaukę, ant pečių užsimetė platų languotą paltą, išsitraukė iš kišenės mašinos raktus ir galiausiai užsimovė storas pirštines.
- Jei imsite nuobodžiauti, atvažiuokite į parduotuvę, pasiteiraukite
manęs. Parodysiu jums savo darbo blizgių kolekciją. Įkyrėsiu jums taip,
jog grįžti namo bus tikra palaima. - Jo balsas skambėjo dusliai, bet žodžiai
girdėjosi aiškiai.
- Būtinai, - šyptelėjo Šešėlis. - Kaip laikosi Tesė?
- Miega žiemos miegu. Nesijudins iki pavasario. Tausokite save, misteri Ainseli.
Jis išėjo ir užvėrė duris.
Bute dar labiau atšalo.

Šešėlis apsivilko paltą, užsimovė pirštines. Paskui apsiavė batus. Pro
langą beveik nieko nebesimatė: vidinę stiklo pusę užtraukusi ledo luobelė
vaizdą į ežerą pavertė abstrakčiu paveikslu.
Jo alsavimas debesėliu sūkuriavo ore.
Šešėlis išėjo iš buto į medinę verandą ir pabeldė į gretimas duris. Pasigirdo moters balsas, šaukiantis kažin kam nutilti vardan Dievo ir patylinti televizorių. Vaikui, pamanė jis, suaugusieji vienas ant kito taip nerėkia. Durys prasivėrė, pro angą įtariai pažvelgė pavargusi moteris ilgais ir
labai juodais plaukais.
- Taip?
- Laba diena, mem. Aš esu Maikas Ainselis. Jūsų kaimynas iš gretimo
buto.
Jos veido išraiška nėmaž nepasikeitė.
- Taip?
- Mem, mano bute klaikiai šalta. Radiatorius vos skleidžia šilumą, tačiau jos nepakanka, kad kambarys įšiltų.
Moteris nužvelgė jį nuo galvos iki kojų, paskui šyptelėjo lūpų kampučiais ir tarė:
- Tuomet užeikite. Jei neužeisite, ir pas mus nebeliks šilumos.
Jis įėjo į butą. Ant grindų mėtėsi margaspalviai plastmasiniai žaislai.
Prie sienos gulėjo suplėšytų kalėdinių įpakavimų kalnelis. Prie pat televizoriaus sėdėjo mažas berniukas, videomagnetofonas suko kasetę su Disnėjaus "Herakliu", ekrane šuoliavo, rėkė bei trypė kojomis animacinis satyras. Šešėlis pasistengė atsukti televizoriui nugarą.
- Okei, - pratarė moteris. - Štai ką jums reikia daryti. Iš pradžių dera
užsiklijuoti visus langus - viską, ko prireiks, galima nusipirkti pas Heningsą. Užklijuokite langus juostele, jei norite, kad būtų gražu, išdžiovinkite fenu, juostelė išsilaikys visą žiemą. Ji neleis šilumai išsisklaidyti. Paskui nusipirkite kelis šildytuvus. Namo boileris jau senas ir tikro šalčio nebeįveikia. Pastaraisiais metais žiemos buvo šiltos, tad manau, jog turime būti dėkingi. - Tuomet ji ištiesė ranką: - Margerita Olsen.
- Malonu susipažinti, - pratarė Šešėlis, nusitraukdamas pirštines. Jiedu paspaudė viens kitam rankas. - Žinote, mem, visuomet maniau, jog Olsenai turėtų būti šviesiaplaukiai.
- Mano buvęs vyras pats tikriausias blondinas. Baltaplaukis ir rausvaskruostis. Niekad neįdegdavo, svilink nesvilinęs.
- Misė Gunter sakė, kad rašote vietos laikraščiui.
- Misė Gunter visiems viską pasakoja. Nežinau, kam mums reikalingas laikraštis, kai turime Misę Gunter. - Margerita linktelėjo. - Taip. Retsykiais rašau vedamuosius, bet didžiąją naujienų dalį surenka mano redaktorius. Aš ruošiu straipsnius apie kraštotyrą bei sodininkystę, sekmadieniais aptariu skaitytojų nuomones ir rengiu skiltį "Miestelio bendruomenės naujienos", kurioje įkyriai nuodugniai apsakau, kas su kuo pietavo penkiolikos mylių spinduliu. Ar kas ką pasikvietė pietų.

- Kas ką? - išsprūdo Šešėliui. - Galininko linksnis.
Sutikęs juodų akių žvilgsnį, pajuto smilktelint nerimą. "Aš čia jau buvau, - pagalvojo jis. - Ne, ji man kažką primena".
- Šiaip ar taip, tokiu būdu jūs sušildysit savo butą, - pratarė ji.
- Dėkoju, - atsakė Šešėlis. - Kai išvaikysiu šaltį, judu su mažyliu turėsit ateiti į svečius.
- Jis vardu Leonas, - atsiliepė moteris. - Buvo malonu susipažinti, misteri... Atleiskite.
- Ainselis, - prisistatė Šešėlis. - Maikas Ainselis.
- Ir kas per pavardė Ainselis? - pasidomėjo Margerita.
Šešėlis nė nenutuokė.
- Mano pavardė, ir tiek, - teatsakė jis. - Bijau, kad niekad pernelyg nesidomėjau šeimos istorija.
- Ko gero, norvegiška? - paklausė ji.
- Nežinau. - Tuomet prisiminė dėdulę Emersoną Borsoną ir pridūrė:
- Šiaip ar taip, iš vienos pusės negirdėjau nieko panašaus.
Belaukdamas Trečiadienio, Šešėlis aptraukė langus perregimo plastiko gabalu. Svetainėje veikė vienas šildytuvas, o miegamajame - kitas. Bute
buvo beveik jauku.
- Po velnių, nejau tu išties įsigijai tą purpurinį mėšlą? - užuot pasisveikinęs paklausė Trečiadienis.
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- Na, mano mėšlu išvažiavai tu, - atsakė Šešėlis. - Beje, kur jis?
- Pridaviau Djulute, - numojo Trečiadienis. - Atsargumo niekad nebus
per daug. Nesirūpink, kai viskas baigsis, tu savo dalį atgausi.
- Ką aš čia veikiu? - pasiteiravo Šešėlis. - Noriu pasakyt, Paežerėje. Ne
apskritai pasaulyje.
Trečiadienis nusišypsojo ta savo šypsena, už kurią Šešėliui visuomet
norėjosi jam užvožti.
- Tu čia gyveni todėl, kad Paežerė - anaiptol ne ta vieta, kur jie tavęs
ieškos. Laikau tave atokiau nuo svetimų akių.
- Sakydamas "jie", omeny turi federalus.
- Štai būtent. Bijau, kad Namas ant Uolos dabar mums nebeprieinamas. Truputį nepatogu, bet susitvarkysime. Niekas nieko nedaro, tik trepsi
kojomis ir mosuoja vėliavomis, rengia paradus ir ruošiasi tikrų karinių
veiksmų pradžiai. Regis, nepaisant lūkesčių, viskas mažumą užtruks. Manau, jie bus priversti laukti iki pavasario. Iki tol vis vien nieko rimta nenutiks.
- Kaip tai?
- Nes kad ir kiek taukštų apie mikromilisekundes bei virtualius pasaulius, paradigmų pokyčius bei visa kita, jie vis vien gyvena šioje planetoje
ir vis vien yra susiję su metų ciklu. Tatai mirę mėnesiai. Ir pergalė, pasiekta jų metu, - mirusi pergalė.

- Nė nenutuokiu, apie ką šneki, - atsiliepė Šešėlis. Sakė netiesą. Jis kai
ką nutuokė, bet vylėsi, jog klysta.
- Žiema bus sunki, ir mudu kuo išmintingiau išnaudosime mums skirtą laiką. Sutelksime armiją ir pasirinksime mūšio lauką.
- Gerai, - sutiko Šešėlis. Žinojo, kad Trečiadienis sako tiesą ar bent jau
dalį tiesos. Artėja karas. Ne, ne taip: karas jau prasidėjo. Artėja mūšis. Prieš mirtį Pamišėlis Svinis papasakojo, jog tą vakarą, kai susitikome bare, jis dirbo tau.
- Argi aš samdyčiau nevykėlį, kuris nebūtų įstengęs įveikti to apgailėtino vargetos? Bet nesibijok, nuo tų laikų tu šimteriopai atpirkai mano
pasitikėjimą. Ar kada nors lankeisi Las Vege?
- Nevadoje?
- Aha.
-Ne.
- Išskrendame iš Medisono šį vakarą, naktiniu reisu, kaip džentelmenai. Užsakomasis reisas dideliems ponams. Įtikinau juos, kad mums reikia skristi būtent šiuo lėktuvu.
- Tau neįgrysta meluoti? - švelniai pasmalsavo Šešėlis.
- Nieku gyvu. Ir apskritai sakau gryną tiesą. Mes lošiame tokiomis milžiniškomis sumomis, kokios tik begali būti. Kelionė iki Medisono truks
vos porą valandų, keliai nuvalyti. Tad išjunk šildytuvus ir užrakink duris.
Būtų siaubinga, jei supleškintum namą.
- Su kuo susitiksime Las Vege?
Trečiadienis pasakė jam vardą.
Šešėlis išjungė šildytuvus, susikrovė į kelioninį krepšį daiktus, paskui
ūmai atsigręžė į Trečiadienį:
- Klausyk, tatai, tiesą sakant, kvaila. Žinau, jog tik ką pasakei, su kuo
mes susitiksime, bet, rodos... Man tarsi užkrito, ar ką. Viskas išsitrynė. Pasakyk dar sykį, su kuo?
Trečiadienis pasakė jam dar sykį.
Šįkart Šešėlis beveik įsiminė. Vardas sukosi ant liežuvio galo. Gaila,
kad nesiklausė atidžiau. Po minutėlės suprato, jog prisiminti nepavyks, ir
nusprendė nebesukti sau galvos.
- Kas sės prie vairo? - paklausė jis.
- Tu, - atsakė Trečiadienis.
Jiedu nusileido laiptais ir apledijusiu takeliu nužingsniavo link juodo
"Linkolno".
Šešėlis sėdo prie vairo.
/
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Įeinantį į kazino iš visų pusių puola pagundos. Kad jas atstumtum, turi būti
akmeninis, besmegenis ir neišmanąs, kas yra godulys. Tik paklausykite: automatinės sidabrinių monetų serijos, jos liejasi ant vienarankio bandito padėkliuko ir,
virsdamos per kraštus, byra ant kilimo su monogramomis; nedarnus žvangesys

gęsta didžiuliame kambaryje, tyksta iki taikaus šnaresio, ir tuo metu, kai lankytojas prieina prie kortų stalų, tolimas skambesys girdėti tik tiek; kad kaitintų kraują.
Čia visi žino paslaptį, kurią slepia, saugoja ir puoselėja kaip pačią švenčiausią misteriją. Nes dauguma žmonių lošia ne todėl kad išloštų pinigų, nors būtent
tą reklamuoja, pardavinėja, tvirtina ir regi sapne. Tatai tik guodžiantis melas, kuris padeda lošėjams įeiti pro didžiules, amžinai atvertas, viliojančias duris.
O paslaptis tokia: jie lošia tam, kad praloštų pinigus. Žmonės ateina į kazino dėl akimirkų, kurių metu jaučiasi gyvi, dėl to, kad galėtų suktis su besisukančiu ratu ir verstis su kortomis ir nykti su monetomis automatų angose. Jie gali
per naktis girtis laimėtomis sumomis, banknotų pluoštais, išsineštais iš kazino,
bet uoliai saugos ir paslapčia sieloj puoselės savo pralaimėjimus. Tatai it savotiška
auka.
Pinigai srūva per kazino nenutrūkstamu kupiūrų ir sidabro srautu, liejasi iš
rankų į rankas, iš žaidėjo atitenka krupjė, o paskui kasininkui, menedžeriui, apsaugai ir galop atsiduria šventų šventovėje, buhalterijoje. Ir čia, supami tylos, jie
ilsisi, čia žaliuosius banknotus rūšiuoja, dėlioja į krūveles, užrašo indeksą. Šis buhalterijos kambarys pamažėle traukiasi į praeitį, nes per kazino vis dažniau ir dažniau teka virtualūs pinigai: elektroninė seka "įjungta-išjungta", seka, skriejanti
telefono linijomis.
Buhalterijoje sėdi trys vyriškiai, kurie skaičiuoja pinigus, įdėmiai stebimi regimos stiklinės kameros akies ir neregimų kamerų-vabzdžių, kurių niekas nepastebi. Per pamainą kiekvienas iš trijų suskaičiuoja daugiau pinigų, nei įstengtų
uždirbti per visą savo gyvenimą. Ir kiekvienas net sapne skaičiuoja pinigus, grožisi pluoštais, popierinėmis juostelėmis bei skaičiais, kurie neišvengiamai auga.
Kiekvienas iš trijų ne rečiau kaip sykį per savaitę bergždžiai klausia savęs, kaip
apgauti sargybą bei kazino apsaugos sistemas ir pabėgti su tokiu maišu, kokį
įstengs panešti, bet, peržvelgę svajonę bei palaikę ją nepraktiška, visi jie tenkinasi
patikimu čekiu, tokiu būdu išvengdami dvigubo atlygio - kalėjimo ir bevardžio kapo.
Ir šioje švenčiausioje šventovėje, kur trys vyrai sėdi bei skaičiuoja pinigus,
kur stovi juos stebintys sargybiniai, atnešantys ir išnešantys maišus, yra ir dar
vienas asmuo. Jo antracitinis kostiumas nepriekaištingas, plaukai tamsūs, jis neturi nei barzdos, nei ūsų, o jo veidas ir manieros visais atžvilgiais nepastebimi.
Nė vienas iš likusiųjų neteikia jo buvimui reikšmės, o jei kada ir pastebi, tučtuojau pamiršta vėl.
Pamainos pabaigoje durys atsiveria, žmogus su antracitiniu kostiumu išeina iš kambario įkandin sargybinių, žingsniuoja drauge koridoriais, girdi, kaip kilimais su monogramomis šnara tolygūs žingsniai. Pinigus rankiniuose seifuose
veža vežimėliu link vidinio krovinių skyriaus, kur suverčia į šarvuotą mašiną. Ir
kai apačioje atsiveria panduso vartai, kad šarvuotoji mašina išriedėtų į priešaušryje pilkuojančias Las Vego gatves, žmogus su antracitiniu kostiumu niekieno nepastebėtas išsmunka pro tuos pačius vartus ir ramiai nužingsniuoja šaligatviu
Jis net nekilsteli akių, kad pažvelgtų į Niujorko imitaciją kairėje.

Las Vegas jau seniai virto pasakų miestu iš vaikiškos knygelės su paveikslėliais: štai stebuklinga pilis, o štai juoda piramidė su sfinksais iš šalių projektuoja į tamsą baltą šviesą, tarsi nusileidimo takus, skirtus NSO, ir visur kur neoniniai orakulai bei mirguliuojantys ekranai pranašauja laimę bei sėkmę, reklamuoja
dainininkus, komikus ir fokusininkus, gyvenančius mieste ar atvykusius į gastroles, ir nuolatos tvyksčioja, vilioja bei kviečia žiburiai. Kartą per valandą šviesą ir liepsną išvemia vulkanas. Kartą per valandą piratų škuna skandina karinį
laivą.
Žmogus su antracitiniu kostiumu neskubiai vaikštinėja po miestą ir klausosi, kaip per jį teka pinigai. Vasarą gatves kepina karštis, ir kiekvienos parduotuvėlės durys, pro kurias jis eina, iškvepia į prakaituotą kaitrą vėsų kondicionuotą
orą, gaivinantį odą. Dykumoje taip pat būna žiema, ir dabar gatves varsto sausas šaltis, kurį žmogus su antracitiniu kostiumu mėgsta bei vertina. Jo mintyse
pinigų srautas dėstosi į grakščią grotuotą konstrukciją, trimatę judesio bei šviesos "Lopšinę Katei". Būtent tuo jį ir traukia miestas dykumos viduryje: judėjimo
sparta, tuo, kaip iš vienos vietos į kitą, iš rankų į rankas srūva pinigai; tatai - jo
stichija, jo kaifas, tatai vilioja jį nelyginant gatvės vilioja narkomaną.
Važiuojamąja dalimi jam įkandin lėtai rieda taksi. Jis nepastebi mašinos; jam
nė į galvą nešauna pastebėti: jį patį pastebi taip retai, jog vien mintis, kad gali būti
sekamas, žmogui atrodo beveik neįtikėtina.
Ketvirta valanda ryto, jį traukia viešbutis ir kazino, jau prieš trisdešimt metų
išėję iš mados, bet dar atviri iki rytojaus ar iki pirmos kažkurio mėnesio dienos,
o tada juos nugriaus, jų vietoje pastatys pramogų rūmus ir pamirš amžiams. Niekas nepažįsta žmogaus antracitiniu kostiumu, niekas jo neatmena, bet viešbučio
vestibiulis nutriušęs, neskoningas ir tylus, ir oras jame net mėlynas nuo įsisenėjusių cigarečių dūmų. Viršuj, privačiame kambaryje, kažkas lošia pokerį ir netrukus praloš kelis milijonus dolerių. Žmogus su antracitiniu kostiumu sėdasi prie
stalelio, ir padavėja nekreipia į jį dėmesio. Popsinė variacija "Kodėl gi ne tu?"
skamba taip tyliai, jog girdisi tik pasąmonėje. Prie baro televizoriaus sėdi penki
Elvio Preslio imitatoriai, visi su skirtingų spalvų kombinezonais, ir žiūri vėlyvąją
futbolo rungtynių transliaciją.
Prie stalelio prisėda stambus vyriškis su šviesiai pilku kostiumu. Padavėja,
skaičiuojanti minutes iki pamainos galo, pamato jį, nors vis vien nepastebi žmogaus antracitiniu kostiumu, ir šypsodamasi skuba artyn. Ji pernelyg liesa, kad būtų patraukli, pernelyg anoreksiška, kad dirbtų "Luksore" ar "Tropikanoje".
- Šiandien jūs žavinga, mano brangioji, mano senų akių šviesa, - sako stambusis lankytojas. Užuodusi didelius arbatpinigius, padavėja šiepiasi dar plačiau.
Žmogus su šviesiai pilku kostiumu paprašo "Džeko Denielso" sau ir "Lafroaigo" su vandeniu žmogui antracitiniu kostiumu, kuris sėdi šalia.
- Žinai, - taria vyriškis su šviesiai pilku kostiumu, kai padavėja atneša jiems
gėrimus, - geriausias eiles, kada nors sukurtas šios prakeiktos šalies istorijoje, išsakė Kanada Bilas Džonsas. Tas nutiko tūkstantis aštuoni šimtai penkiasdešimt
trečiaisiais Batom Ruže, kai jį apšvarino, lošiant f aro. Džordžas Devolas, kuris,
kaip ir Kanada Bilas, buvo ne iš tų, kurie praleistų progą apipešioti seną neišma-

nėlį, pasivedė Bilą į šalį ir paklausė, nejau tas nematąs, kad žaidimas nesąžiningas. O Kanada Bilas atsiduso, gūžtelėjo pečiais ir atsakė: "Žinau. Bet tai vienintelis žaidimas mieste". O tada grįžo prie stalo.
Tamsios akys nepatikliai žvelgia į žmogų su šviesiai pilku kostiumu. Vyriškis antracitiniu kostiumu kažką atsako. O antrasis - su šviesiai pilku, su žilstančia
rusva barzda - linguoja galvą.
- Paklausyk, - sako jis, - man išties gaila, kad Viskonsine taip išėjo. Betgi aš
visus išvedžiau sėkmingai. Nė vienas nenukentėjo.
Žmogus antracitiniu kostiumu ragauja savo gėrimą, mėgaujasi pelkių prieskoniu, seno viskio aromatu. Jis užduoda klausimą.
- Nežinau. Viskas sukasi sparčiau, nei tikėjausi. Visi pamišę dėl vaikinuko,
kurį pasisamdžiau pavedimams, - jis laukia taksi automobilyje. Tu dar su mumis?
Žmogus antracitiniu kostiumu atsako.
Barzdočius linksi galvą.
- Štai jau du šimtus metų jos ničniekas nematė. Jeigu ji ir nėra mirusi, vis
vien nedalyvauja žaidime.
Pasakyta dar kažkas.
- Paklausyk, - prataria barzdočius, susivertęs į gerklę visą likusį "Džeką Denielsą". - Jeigu tu su mumis, būk sutartoje vietoje, kai tavęs prireiks, ir aš tavimi pasirūpinsiu. Ko nori? Somos? Galiu tau parūpinti butelį somos. Tikros.
Žmogus antracitiniu kostiumu įdėmiai žvelgia į jį. Paskui nenorom linkteli
galvą, tarsteli kažkokius žodžius.
- Na, žinoma, taip, - atsako barzdočius, ir jo šypsena aštri nelyginant peilis.
- O ko gi tu tikėjaisi? Bet pažvelk į viską tokiu rakursu: tatai vienintelis žaidimas
mieste.
Jis ištiesia plačią leteną ir spaudžia išpuoselėtą žmogaus antracitiniu kostiumu ranką. Paskui atsistoja ir išeina.
Grįžta nustebusi liesoji padavėja: dabar prie kampinio stalelio sėdi tik vienas
vyriškis, jo kostiumas madingas, antracitinis, o plaukai tamsūs.
- Ar viskas gerai? - teiraujasi ji. - Jūsų bičiulis sugrįš?
Žmogus tamsiu kostiumu atsidūsta ir aiškina, jog draugas nebegrįš, vadinas,
už laiką ir pastangas jai nebesumokės. Moters akyse šmėsteli nuoskauda. Vyriškiui jos pagailsta, ir jis mintyse apžvelgia auksines gijas, stebi matricą, įsiklauso į pinigų srautą, kol galop aptinka mazgelį, ir todėl praneša padavėjai - jei šeštą valandą ryto, pamainai pasibaigus, ji bus prie "Lobių salos" durų, ten sutiks
onkologą iš Denverio, kuris, lošdamas kauliukais, tik ką laimėjo keturiasdešimt
tūkstančių dolerių, kuriam reikia palydovo, partnerio, ko nors, kas padėtų atsikratyti viso to balasto per keturiasdešimt aštuonias valandas, likusias iki reiso namo.
Žodžiai išgaruoja iš galvos, tačiau padavėja pažvalėja, jausdamasi kone laiminga. Atsidususi nurašo žmogų nuo kampinio stalelio, kaip išnešusį sąskaitą, jau
nekalbant apie arbatpinigius; paskui jai topteli mintis, jog, užuot po darbo traukus tiesiai namo, veikiausiai vertėtų nuvažiuoti iki "Lobių salos"; bet jei kas paklausų, moteris nesugebėtų pasakyti kodėl.
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- Tai kas gi tas vaikinas, su kuriuo buvai susitikęs? - paklausė Šešėlis,
jiedviem einant per Las Vego oro uosto salę. Čia taip pat stovėjo lošimų
automatai. Net tokią ankstyvą valandą prie jų būriavosi žmonės, grūdantys vidun monetas. Galbūt čia tie, kurie taip ir neišėjo iš oro uosto, pamanė
Šešėlis, kurie nusileido trapu į vestibiulį ir sustojo, pakerėti besisukančių
ratų bei spindinčių žiburių, pasiliko jų spąstuose, kol sušers jiems visus turimus pinigus iki paskutinio cento. Paskui, kai nieko nebeliks, jie veikiausiai apsigręš ir skris namo.
Ir staiga suprato, kad į savo mintis pasinėrė būtent tada, kai Trečiadienis pasakojo apie žmogų tamsiu kostiumu, kurį jiedu sekė taksi automobiliu, ir kad jis viską pražiopsojo.
- Taigi, jis su mumis, - pratarė Trečiadienis. - Tačiau sandėris man kainavo butelį somos.
- Kas yra soma?
- Gėrimas.
Abu pakilo į užsakytą lėktuvą, kuriuo skrido tik jiedu bei trys korporacijų šulai, skubantys į Čikagą kitos darbo dienos pradžiai.
Trečiadienis įsitaisė patogiau ir užsisakė "Džeko Denielso".
- Tokiems, kaip mes, jūs, žmonės... - Jis nutilo. - Čia tarsi bitės ir medus. Kiekviena bitė atneša mažulytį lašelį medaus. Norint pririnkti tokį
puodelį medaus, kokį tau patiekia rytą pusryčiams, reikia tūkstančių, milijonų bičių. O dabar įsivaizduok, kad negali valgyti nieko, išskyrus medų. Štai kaip yra mums... mes maitinamės tikėjimu, maldomis, meile.
- O soma...
- Samprotaujant toliau - medaus vynas. Tarsi midus. - Jis šyptelėjo. Tai gėrimas. Koncentruotos maldos ir tikėjimas, distiliuotas į stiprų likerį.
Jie valgė neskanius pusryčius, skriedami kažkur virš Nebraskos, ir
ūmai Šešėlis tarė:
- Mano žmona.
- Toji, kuri mirė.
- Lora. Ji nenori būti mirusi. Ji man pasakė. Po to, kai padėjo pabėgti
nuo tų vaikinų traukinyje.
- Geros žmonos poelgis. Išlaisvinti tave iš belangės ir nudėti tuos, kurie tave skriaudė. Turėtum ją puoselėti ir lepinti, sūnėne Ainseli.
- Ji nori būti iš tikrųjų gyva. Ar mes galime taip padaryti? Ar tai įmanoma?
Trečiadienis tylėjo taip ilgai, jog Šešėlis net suabejojo, ar senis apskritai
girdėjo klausimą, o gal jis užmigo atmerktomis akimis. Bet galiausiai Trečiadienis prabilo, žvelgdamas tiesiai prieš save:
- Žinau aš užkeikimą, pagalba jis vadinas ir gelbsti sielvartuos bei liūdesy. Žinau ir antrą - jis malšina skausmą ir gydo prisilietimu. Žinau ir tov

kį, kurs mūšyje su priešais atbukina kardus, durklus ir kirvius. Žinau ketvirtą, kurs priverčia akimoju nukristi pančius, grandines. Ir penktąjį žinau:
jei mano priešas strėlę kovoje paleis, tik dirstelsiu - ji neatskries, paklusus
žvilgsniui.
Jo žodžiai skambėjo tyliai ir atkakliai. Pranyko savimeiliškas, pagyrūniškas tonas, o su juo ir pašaipa. Trečiadienis bylojo taip, tarsi tartų švento
ritualo žodžius ar prisimintų kažką skausminga.
- Žinau ir šeštą, - jei nedraugas sumanė kenkti man užkeikimu, - šitokį
priešą, pažadinusį mano rūstį, nelaimė tuoj ištiks.
Žinau septintą, - jei namas suliepsnos su žmonėmis, giedosiu užkeikimą, ir ugnis išblės.
Žinau aštuntą: kur ginčas plieskiasi ar vyras sugalvos manęs nekęst,
narsius karius galiu sutaikint, o gal - palenkti juos draugystėn.
Žinau devintą, - jei valtis su audra kovoja jūroj, aš įsakysiu viesulams
nutilt, bangoms nurimti.
Tokie pirmieji devyni, kuriuos aš pažinau. Naktis devynias iškybojau
šakose ir vėjy, pervertas ietimi ir paaukotas sau pačiam. To medžio šaknys slypi gelmėje gūdžiausioj. Manęs nieks nemaitino, nieks negirdė, o aš
žvelgiau į žemę, ir vėrės man pasauliai.
Dešimtas toks - jei pastebėsiu raganas suskridus, ištarsiu žodį, ir jos
nebeatgaus savųjų sielų, nebesuras savųjų durų.
Vienuoliktas - galiu apsaugoti kovoj draugus, jei sudainuosiu mūšio
įkaršty, ir nugalės jie, ir sugrįš namo sveiki.
Dvyliktas - išvydęs pakaruoklį ant šakos, runas išrėšiu, jas nudažysiu,
ir prisikels jisai, ir apsakys, ką mena.
Tryliktas - galiu pašventint kūdikį, - jo kardas nepalies, ir mūšiuose jo
nieks nenugalės.
Keturioliktas - žinau visų dievų vardus, nė vienas man ne paslaptis.
Penkioliktas - jei apsakysiu kam svajas apie išmintį, galią bei šlovę, tas
mano svajom patikės.
Šešioliktu galiu sudrumsti moters protą, užtemdyt sielą, pavergt galiu kiekvieną panorėjęs.
Septynioliktu taip užvaldysiu širdį, kad moteris nebegalės pažvelgt į
jokį kitą.
O aštuonioliktojo negaliu atverti niekam, nes jis visų pavojingiausias.
Ta paslaptis, kurią žinai tu vienas, yra didžiausia, galingiausia iš visų, kokios begali būti.
Jis atsiduso ir nutilo.
Šešėlis pajuto, kaip visu kūnu nusruveno šiurpuliai. Jis tarsi išvydo,
kaip prasivėrė durys į kitą matmenį, į tolimus pasaulius, kur kryžkelėse
sūpuojasi pakaruokliai, kur nakties danguje spiegia raganos.
- Lora, - tepasakė jis.
Trečiadienis atsigręžė į palydovą ir įsistebeilijo į šviesiai pilkas jo akis.
- Aš negaliu jos atgaivinti. Net nežinau, kodėl ji ne tokia negyva, kokia turėtų būti.

- Regis, tai mano darbas, - atsakė Šešėlis. - Mano kaltė.
Trečiadienis klausiamai kilstelėjo antakį.
- Pamišėlis Svinis padovanojo man auksinę monetą - per pirmąjį mūsų susitikimą, kai rodė savo fokusą. Kiek supratau, jis atidavė ne tą pinigą. Mano rankose atsidūrė kažkas daug galingesnis už paprastą monetą,
kurią, Svinio manymu, jis man dovanojo. O aš ją atidaviau Lorai.
Trečiadienis krenkštelėjo, nuleido smakrą ant krūtinės ir suraukė antakius. Paskui vėl atsilošė krėsle.
- Galimas daiktas, taip ir yra. Bet aš vis vien neįstengsiu tau padėti. O
ką tu veiksi laisvalaikiu, tai jau, žinoma, tavo reikalas.
- Ką tai turėtų reikšti? - paklausė Šešėlis.
- Ogi tą, kad aš negaliu sukliudyti tau medžioti erelių akmenų ir
griausmo paukščių. Bet man patiktų, kad savo dienas tyliai leistum Paežerėje, toliau nuo akių ir, tikiuosi, nuo širdies. Kai prireiks rizikuoti iš tiesų, mums pravers visi, kuriuos tik įstengsime surasti.
Taip kalbėdamas, jis atrodė labai senas ir ligotas, jo oda tarsi tapo perregima, o kūnas po ja - pilkas.
Šešėlis panoro, labai panoro ištiesti ranką ir suspausti delnu pilkus
Trečiadienio pirštus. Norėjo pasakyti, kad viskas bus gerai - Šešėlis tuo netikėjo, bet žinojo, kad šitaip pasakyti reikia. Jų laukė žmonės juoduose
traukiniuose. Jų laukė berniūkštis daugiaduriame limuzine ir žmonės televizoriuje, kurie anaiptol nelinkėjo jiems gero.
Bet jis nepalytėjo Trečiadienio. Nieko nepasakė.
Vėliau dažnai susimąstydavo, ar tuo gestu nebūtų įstengęs pakeisti
įvykių tėkmės, ar nebūtų galėjęs užkirsti kelio artėjančiam blogiui. Ir atsakė sau, kad nebūtų. Žinojo, kad nebūtų. Ir visgi vėliau gailėjosi, jog tąsyk, lėtai skriejant namo, nė akimirkai nepalietė Trečiadienio rankos.
Kai Trečiadienis išlaipino Šešėlį prie namų, trumpa žiemos diena jau
blausėsi. Vaikinas išlipo iš mašinos, ir jį nutvilkęs nuožmus speigas po Las
Vego pasirodė stačiai fantastiškas.
- Niekur nesivelk, - įsakė Trečiadienis. - Niekur nesikišk. Nedrumsk
vandens.
- Viską išsyk?
- Nevaidink gudruolio, mano berniuk. Paežerėje tu nematomas. Kad
galėtum gyventi čia saugus ir sveikas, teko kai kam priminti stambią skolelę. Jei būtum dideliame mieste, jie tave susektų per kelias minutes.
- Sėdėsiu tyliai ir niekur nesikišiu. - Šešėlis kalbėjo kuo nuoširdžiausiai. Jį visą gyvenimą be atvangos persekiojo problemos, tad buvo pasirengęs užbaigti jas kartą ir visiems laikams. - Kada sugrįši? - paklausė jis.
- Greitai, - atsakė Trečiadienis.
Suriaumojo "Linkolno" variklis, langelis užsidarė, ir Trečiadienis pranyko abejingoje speiguotoje naktyje.

VIENUOLIKTAS SKYRIUS
Trys žmonės gali išlaikyti paslaptį, jeigu du iš jų negyvi.
Benas Franklinas. "Vargšo Ričardo almanachas"
Praėjo trys šaltos dienos. Net vidudienį termometras nepakildavo iki
nulinės atžymos. Šešėlis nesiliovė mąstęs, kaip žmonės išgyvendavo šiuose kraštuose be elektros, be šildytuvų ir pašiltintų apatinių, be automobilių.
Jis sėdėjo Hincelmano parduotuvėlėje, kurioje prekiavo vaizdo kasetėmis, jaukais, žvejybos bei odos dirbimo įranga, ir apžiūrinėjo savadarbių lašišinių blizgių kolekciją. Ši pasirodė besanti kur kas įdomesnė, nei
tikėjosi: margaspalvės muselės, rankų darbo gyvūnėliai iš plunksnų bei
siūlų, o kiekvieno viduje paslėptas kabliukas.
Jis pasiteiravo Hincelmano.
- Sakyti teisybę? - perklausė senis.
- Teisybę.
- Na, retsykiais jie neišgyvendavo žiemos, jie mirdavo. Skylėti židiniai,
krosnys ir dujinės viryklės su prasta ventiliacija pražudė ne mažiau žmonių, nei šaltis. Sunkūs buvo laikai, tuomet visą vasarą ir rudenį ruošdavo
maisto atsargas ir malkas žiemai. O visų blogiausia - beprotystė. Per radiją
girdėjau, neva ji susijusi su saulės šviesa, juk žiemą jos taip trūksta. Mano tėvas sakė, jog žmonės paprasčiausiai netekdavo proto nuo sėdėjimo
tarp keturių sienų - ligą ir vadino žieminiu pamišimu. Paežerė visuomet
ištverdavo lengviau nei kiti, tačiau daugelis aplinkinių miestelių vargo neišpasakytai. Kai buvau mažas, buvo tokia patarlė: jei vasario mėnesį tarnaitė dar nemėgino tavęs nudobti, vadinas, ji visai bestuburė.
Pasakų knygas galėjai mainyti į auksą; kai dar nebuvo bibliotekos, kur
knygas leidžia išsinešti namo, vertino viską, ką tik galėjai skaityti. Kai mano seneliui brolis iš Bavarijos atsiuntė apsakymų knygą, visi miestelio vokiečiai rinkdavosi į rotušę jo pasiklausyti, o suomiai, airiai bei visi likusieji
versdavo viską jiems perpasakoti.
Už dvidešimties mylių į pietus, Džibvėjuje, surado moterį, kuri klajojo
nuogutėlė, glausdama prie krūtinės mirusį kūdikį - jo taip ir neatidavė. Hincelmanas palingavo galvą ir užtrenkė spintos dureles. - Baisus dalykas. Gal norite įsigyti vaizdo kasečių nuomos abonemento kortelę? Anksčiau ar vėliau čia atidarys "Blokbastersą", ir tuomet mes liksime be darbo. Bet kol kas yra iš ko pasirinkti.
Šešėlis priminė Hincelmanui, jog neturi nei televizoriaus, nei vaizdo
grotuvo. Jis džiaugėsi senio draugija - jo prisiminimais, pasakojimais, šyp-

sena, kurios dėka Hincelmanas panėšėjo į gobliną. Jų santykiai būtų tik suprastėję, jei Šešėlis būtų prisipažinęs, kad nejaukiai jaučiasi prie televizoriaus, mat tas prie jo kabinėjasi.
Hincelmanas pasirausė stalčiuje ir ištraukė skardinę dėželę - regis,
kažkada ji buvo kalėdinė, tokiose pardavinėjo sausainius ar šokoladinius
saldainius: ant viršelio plačiai šypsojosi margas Santa Klausas, nešinas padėklu su kokakolos buteliukais. Hincelmanas atsargiai nukėlė dėželės
dangtį; viduje gulėjo bloknotas ir atplėšiamų bilietų knygelė.
- Kiek jums užrašyti?
-Ko?
- Bilietų. Šiandien sena griuvena iškeliaus ant ledo, todėl mes pradėjome pardavinėti bilietus. Vienas bilietas - penki doleriai, dešimt bilietų keturiasdešimt, dvidešimt - septyniasdešimt penki. Už vieną bilietą gaunate penkias minutes. Aišku, mes negalime pažadėti, kad ji paskęs per
penkias minutes, bet tas, kuris visų tiksliausiai įspės laiką, turės šansą laimėti penkis šimtus dolerių, o jeigu ji paskęs per jūsiškes penkias minutes
- tai ir visą tūkstantį. Kuo anksčiau perkate bilietą, tuo daugiau laiko dar
neišpirkta. Ar norite peržvelgti informacinį lapelį?
- Žinoma.
Hincelmanas ištiesė Šešėliui atšviestą puslapį. Kaip paaiškėjo, "sena
griuvena" - tai senas automobilis be variklio ir kuro bako, kurį žiemą išritina ant ledo. Pavasariop ledas ima tirpti, o kai ištirpsta tiek, kad jau nebeišlaiko mašinos svorio, toji garma į vandenį. Ankstyviausia data, kada
"griuvena" nuskendo ežere, buvo vasario dvidešimt septinta ("Regis, tas
nutiko devyniasdešimt aštuntais. Tokios žiemos nė žiema vadinti nevalia"), o vėlyviausia - gegužės pirma ("Tai jau penkiasdešimtaisiais. Tuomet
atrodė, kad vienintelis būdas pribaigti tą žiemą - suvaryt jai į širdį mietą").
Dažniausiai pasitaikantis mašinos skendimo laikas - balandžio pradžia,
paprastai po pusiaudienio.
Visos balandžio valandos po vidudienio buvo jau išgraibstytos ir atžymėtos Hincelmano bloknote. Šešėlis nusipirko pusvalandį - nuo devintos iki pusės dešimtos - kovo dvidešimt trečiąją. Sumokėjo trisdešimt dolerių.
- Kad taip daugiau tokių pirkėjų, kaip jūs, - palingavo galvą Hincelmanas.
- Noriu atsidėkoti už tai, kad mane pavėžėjote, kai atvykau į miestą.
- Ne, Maikai, - atsiliepė seniokas, - tai dėl vaikų. - Akimirkai iš raukšlėto Hincelmano veido dingo įprastas vylingumas, jis surimtėjo. - Ateikite po pietų, padėsite nustumti griuveną ant ledo.
Jis ištiesė Šešėliui šešias mėlynas korteles, kiekvienoje senamadišku
braižu įrašęs datą bei laiką, paskui tuos pačius skaičius pažymėjo savo
bloknote.
- Hincelmanai, - ūmai paklausė Šešėlis. - Ar kada nors girdėjote apie
erelių akmenis?
v

- Reinlanderio šiaurėje? Ne, ten Erelių upė. Ne, ko gero, negirdėjau.
- O apie griausmo paukščius?
- Na, Penktojoje gatvėje buvo zenitinių "griausmo paukščių" maketų
paroda, bet ji seniai užsidarė. Neką tepadėjau, a?
- Neką.
- Štai ką jums pasakysiu. Užsukite į biblioteką. Ten geri žmonės, nors
dabar jie veikiausiai užsiėmę knygų išpardavimu, vykstančiu šią savaitę.
Aš gi jums rodžiau, kur yra biblioteka, ar ne?
Šešėlis linktelėjo ir atsisveikino - susigėdęs, jog mintis apie biblioteką
nešovė jam pačiam. Sėdo į purpurinę "Tojotą" ir nuvažiavo Pagrindine
gatve aplink ežerą iki pat pietinio miestelio pakraščio, kol galiausiai atsidūrė prie pilį primenančio statinio, kur glaudėsi miesto biblioteka. Strėliukė su užrašu "KNYGŲ IŠPARDAVIMAS" rodė į rūsį. Pati biblioteka užėmė pirmąjį aukštą. Jis patrepsėjo, nusipurtydamas nuo kojų sniegą, ir įėjo
į vidų.
Grėsminga dama ryškiai raudonomis lūpomis kandžiai pasiteiravo, ko
jam čia reikia.
- Veikiausiai skaitytojo bilieto, - nusišypsojo Šešėlis. - Be to, noriu ką
nors sužinoti apie griausmo paukščius.
Amerikos indėnų tradicijos bei tikėjimai tilpo vienoje pilies bokšto lentynoje. Išsirinkęs keletą knygų, Šešėlis įsitaisė prie lango. Per ketvirtį valandos sužinojo, kad griausmo paukščiai buvo milžiniški mitiniai sparnuočiai, gyvenę kalnų viršūnėse, nešę žaibus ir plakę sparnais, kad sukeltų
griaustinį. Egzistavo gentys, perskaitė jis, kurios tikėjo, neva griausmo
paukščiai sukūrė visą šį pasaulį. Pusvalandį pavartęs puslapius, nerado
nieko nauja, o nuorodose nebuvo nė menkiausios užuominos apie erelių
akmenis.
Šešėlis buvo bekišąs į lentyną paskutinę knygą, kai pajuto, kad jį kažkas stebi. Iš už masyvaus stelažo dirsčiojo kažin kas mažas bei rimtas. Kai
atsigręžė, veidukas dingo. Šešėlis atsuko berniukui nugarą, paskui vėl
žvilgtelėjo per petį pasižiūrėti, ar stebėtojas nesugrįžo.
Kišenėje gulėjo sidabrinis doleris su Laisve. Šešėlis išsitraukė monetą, dešine ranka iškėlė aukščiau, kad berniukas gerai ją matytų. Paskui
pirštais paslėpė kairiosios delne ir parodė abi tuščias rankas, kilstelėjo kairiąją prie burnos, kartelį kostelėjo, leisdamas doleriui iškristi iš kairiosios
į dešinę.
Berniukas stebėdamasis pažvelgė į jį ir nubėgo. Po poros minučių pasirodė vėl, atsitempdamas nesišypsančią Margeritą Olsen. Toji dirstelėjo
į Šešėlį ir įtariai pratarė:
- Laba diena, misteri Ainseli. Leonas sakė, jog užsiimate burtininkavimu.
- Viso labo menkutė prestidižitacija*, mem. Aš taip ir nepadėkojau
jums už patarimą, kaip apšildyti butą. Dabar pas mane šilta it krosnyje.
- Labai gerai. - Ledinė jos veido išraiška nėmaž nepakito.
^Prestidižitacija - cirko numeris, kuriam atlikti reikia judesių greitumo ir rankų miklumo.

- Puiki biblioteka, - pagyrė Šešėlis.
- Pastatas labai gražus, bet miestui reikalingas tikslingesnis ir ne toks
įmantrus. Einate į išpardavimą apačioje?
- Neketinau.
- O derėtų. Lėšos skiriamos labdarai.
- Būtinai užsuksiu.
- Reikės pereiti vestibiulį ir nusileisti laiptais. Buvo malonu su jumis
pasimatyti, misteri Ainseli.
- Vadinkite mane Maiku, - pasiūlė jis.
Moteris nutylėjo, tik paėmė Leoną už rankos ir nusivedė į vaikiškų
knygų skyrių.
- Bet, mam, - pasigirdo berniuko balselis. - Tai nebuvo jokia prestižinė igitacija. Garbės žodis. Mačiau, kaip moneta dingo, o paskui iškrito jam
iš nosies. Tikrai mačiau.
Nuo sienos griežtai žvelgė aliejum tapytas Abraomo Linkolno portretas. Šešėlis marmuriniais laiptais nusileido į bibliotekos rūsį, pastūmė sunkias duris ir atsidūrė erdviame kambaryje su knygomis nuklotais stalais.
Kišeninės knygos ir knygos kietais viršeliais, grožinė literatūra ir mokslo
populiarinimo leidiniai, periodika ir enciklopedijos - viskas suversta kaip
pakliuvo, nerūšiuota nei pagal temas, nei pagal autorius, nugarėlėmis
aukštyn ir žemyn.
Šešėlis neskubiai nužingsniavo į kambario gilumą. Čia ant stalo gulėjo
senoviniai tomai odiniais viršeliai, visų nugarėlės su baltais kataloginiais
numeriais.
- Jūs pirmasis, per visą dieną užsukęs į šį kampelį, - pratarė vyriškis,
sėdintis šalia tuščių dėžių rietuvės, maišų krūvos ir nedidelės metalinės
skrynelės. - Liaudis dažniausiai renkasi trilerius, vaikiškas knygeles arba
moteriškus romanus. Dženę Kerton, Danielą Stil ir panašiai. - Vyriškis
skaitė Agatos Kristi "Rodžerio Ekroido žmogžudystę". - Visos knygos ant
šio stalo po penkiasdešimt centų, arba galite už dolerį pasirinkti tris.
Šešėlis padėkojo ir ėmė apžiūrinėti knygas. Surado Herodoto "Istoriją" su apsilaupiusiais rudais odiniais viršeliais. Ji pažadino mintis apie kišeninę knygelę, paliktą kalėjime. Čia buvo ir leidinys, pavadintas "Nuostabios iliuzijos svetainėje", kurioje, regis, galėjo būti fokusų 'su monetomis. Abi knygas nusinešė prie vyriškio su skrynele pinigams.
- Paimkit dar vieną, vis tiek bus doleris, - patarė tas. - Nes jei paimsit
trečią knygą, padarysit mums paslaugą. Lentynose trūksta vietos.
Šešėlis grįžo prie odinių tomų, nusprendęs išsinešti tą, kurio tikrai
neims niekas kitas, ir suvokė negalįs pasirinkti. Galimi kandidatai buvo du
- "Labiausiai paplitę šlapimtakių susirgimai su medicinos daktaro piešiniais" ir "Paežerės miesto tarybos posėdžių protokolai. 1872-1884". Peržvelgė medicinos traktato iliustracijas ir nusprendė, kad mieste veikiausiai atsiras berniukas, kuriam šios knygos gali prireikti, norint šokiruoti
draugus. Vadinas, "Protokolai". Žmogus su pinigų skrynele paėmė iš jo

dolerį ir sudėjo visas tris knygas į rudą popierinį maišelį su "Deivo delikatesų" emblema.
Šešėlis išėjo iš bibliotekos. Nuo laiptų vėrėsi puikus vaizdas į ežerą, iki
pat tolimojo kranto. Jis įžiūrėjo net savo namą - iš čia tas atrodė visai mažulytis. Prie tilto ant ledo trypė žmonės: ketvertas ar penketas vyrų stūmė į balto ežero vidurį tamsiai žalią mašiną.
- Kovo dvidešimt trečioji, - pusbalsiu į ežerą kreipėsi Šešėlis. - Nuo devintos iki pusės dešimtos ryto.
Dar susimąstė, ar ežeras bei griuvena jį išgirs, ir net jeigu išgirs, ar įsiklausys. Tuo labai abejojo.
Vėjas nutvilkė veidą šalčiu.
Grįžęs namo, rado belaukiantį pareigūną Čadą Muliganą. Širdis prieš
Šešėlio valią ėmė plakti sparčiau, bet tuomet jis pastebėjo, kad mašinoje sėdintis policininkas pildo kažkokius blankus.
Su knygomis po pažastim prisiartino prie sedano.
- Išpardavimas bibliotekoje? - nuleidęs stiklą pasiteiravo Muliganas.
- Taip.
- Prieš dvejus ar trejus metus iš jų nusipirkau dėžę Roberto Landlemo
knygų. Vis ruošiuosi jas perskaityti. Mano pusseserė dėl jo kraustosi iš
proto. Pastaruoju metu net pamąstau - jei kada nors išsiruošiu į negyvenamą salą, nusigabensiu dėžę Roberto Landlemo knygų ir atsiimsiu, kas
prarasta.
- Ar galiu kuo nors padėti, šefe?
- Visiškai niekuo, bičiuli. Pamaniau, nagi sustosiu, pasižiūrėsiu, kaip
įsikūrei. Ar atmeni kinų patarlę? Jei išgelbėjai žmogui gyvybę, esi už jį
atsakingas. Na, aš netvirtinu, kad praėjusią savaitę išgelbėjau tau gyvybę.
Ir visgi nusprendžiau užsukti. Kaip gyvuoja purpurinis guntermobilis?
- Puikiai, - atsakė Šešėlis. - Išties neblogai. Dirba pavydėtinai.
- Džiugu girdėti.
- Bibliotekoje mačiau savo kaimynę, - pratarė Šešėlis. - Miz Olsen. Nesuprantu...
- Kas įlindo jai subinėn ir ten nudvėsė?
- Jei nori, galima sakyti ir taip.
- Ilga istorija. Jei pasivažinėsi su manim, papasakosiu.
Šešėlis neilgam susimąstė.
- Gerai, - linktelėjo jis, apėjo automobilį, atvėrė dureles ir įsitaisė keleivio vietoje.
Muliganas nuvažiavo į šiaurę, paskui ūmai užgesino žibintus ir pasuko į šalikelę.
- Darenas Olsenas susipažino su Mardže Stiven Pointse - jiedu abu
mokėsi Viskonsino universitete - ir parsivežė ją namo į Paežerę. Mardžė
baigė žurnalistikos fakultetą. Jis studijavo - velnias, viešbučių valdymą,
kažką panašaus. Kai jiedu atvyko, miesteliui stačiai žandikaulis atkaro.
Kada gi tai nutiko?.. Prieš trylika ar keturiolika metų. Ji buvo tokia graži...

ilgi juodi plaukai... - Muliganas patylėjo. - Darenas vadovavo "Amerikos
Moteliui" Kemdene, už dvidešimties mylių į vakarus nuo čia. Bėda ta, kad
niekas nenorėjo apsistoti Kemdene, ir galiausiai motelį uždarė. Jie turėjo
du sūnus. Sendžiui tuo metu sukako vienuolika. Jaunesnysis - atrodo, Leonas, taip? - tebuvo žindomas kūdikis.
Darenas Olsenas nepasižymėjo drąsa. Koledže pagarsėjo kaip geras
futbolininkas, bet tai jau paskutiniaisiais metais. Jis neišdrįso pasakyti
Mardžei, jog neteko darbo. Ir todėl mėnesį ar du išvažiuodavo anksti ryte bei grįždavo vėlai vakare, skųsdamasis sunkia diena motelyje.
- Ir ką gi jis veikė? - paklausė Šešėlis.
- M-m-m... Negaliu pasakyti tiksliai. Manau, traukdavo į Aironvudą,
gal į Grinbėjų. Iš pradžių, matyt, ieškojo darbo. O veikiai pradėjo išgėrinėti, rūkyti žolę ir, manding, regzti romanus su dirbančiomis mergelėmis.
Galbūt lošė. Težinau, jog nepraėjo nė dešimt savaičių, ir Darenas Olsenas
iššvaistė visas šeimos santaupas. Tebuvo laiko klausimas, kada Mardžė jį
pričiups... Aha, štai ir jis!
Muliganas apgręžė mašiną, įjungė sireną bei žibintus ir mirtinai pergąsdino vyruką, važiuojantį automobiliu su Ajovos ženklais ir besileidžiantį nuo kalvos septyniasdešimties mylių per valandą greičiu.
Muliganas išrašė Ajovos gyventojui baudą ir tęsė nutrauktą pasakojimą.
- Na, kurgi aš sustojau? Ak, taip. Tai štai, Mardžė jį išvijo ir pareikalavo skyrybų. Viskas virto nuožmia kova už globą. Regis, kai byla pakliūva į žurnalą "People", jie taip ir vadina: "nuožmi kova už globą". Ji gavo
vaikus. Darenas gavo teisę juos lankyti ir beveik nieko daugiau. Tuomet
Leonas buvo dar visai mažytis. Sendis - vyresnis, geras vaikis, iš tų, kurie
dievina tėčius. Neleisdavo Mardžei blogo žodžio apie jį pasakyt. Jie neteko
namo - turėjo jaukų namelį Denielso kely. Ji persikėlė į butą. Darenas išvyko iš miesto. Grįždavo kartą per kelis mėnesius, kad užnuodytų visiems
gyvenimą.
Šitaip tęsėsi keletą metų. Jis atvažiuodavo, švaistydavo pinigus vaikams, virkdydavo Mardžę. Dauguma iš mūsų jau pradėjo melstis, kad jis
niekada daugiau nebesugrįžtų. Senieji Olsenai išėjo į pensiją ir persikėlė
į Floridą, sakė, jog nebeištvers dar vienos Viskonsino žiemos. O štai praėjusiais metais Darenas atsibeldė ir pareiškė norįs nusivežti berniukus Kalėdoms į Floridą. Mardžė atrėžė: net nesvajok, dink iš čia. Viskas pakrypo nemalonia linkme, man netgi teko pas juos užsukti. Šeimyniniai kivirčai. Kai atvažiavau, Darenas stovėjo kieme ir bjauriai keikėsi, berniukai
vos tvardėsi, Mardžė raudojo.
Pasakiau Darenui, kad jo, galimas daiktas, laukia naktis kameroje. Iš
pradžių atrodė, kad jis man smogs, bet buvo pakankamai blaivus, kad to
nedarytų. Nuvežiau jį į priekabų parką miestelio pietuose ir pasiūliau susiimti. Pagalvoti, kas bus, jeigu taip ją įžeis, kad... Kitą dieną jis išvažiavo.
O po dviejų savaičių dingo Sendis. Paprasčiausiai neįlipo į mokyklos

autobusą. Geriausiam draugui pasakė, jog netrukus susitiks su tėvu, atseit
Darenas jam atvešiąs išties nepaprastą dovaną, kad atlygintų už Floridoj
nepraleistas Kalėdas. Nuo tos dienos niekas jo nematė. Bylą, kai vaiką pagrobia vienas iš tėvų, nepaprastai sunku išnarplioti. Sunku surasti kūdikį, kuris nenori būti surastas, supranti?
Šešėlis atsakė suprantąs. Bet suprato ir dar kai ką: Čadas Muliganas
įsimylėjęs Mardžę Olsen, - ir susimąstė, ar pats šerifas suvokia, kaip aiškiai tatai parašyta jo veide.
Muliganas vėl startavo, įjungęs sirenas bei žibintus, ir nutvieskė įsismaginusių jauniklių kompaniją. Baudos jiems neišrašė, tik "įvarė baimės
ir pamokė drausmės".
V

Tą vakarą Šešėlis sėdėjo prie virtuvės stalo ir stengėsi permanyti, kaip
sidabrinį dolerį transformuoti į pensą. Šį triuką aptiko "Nuostabiose iliuzijose svetainėje", bet neaiškios instrukcijos varė jį į neviltį. Kiekvieną sakinį lydėjo frazė, panaši į šią: "Paskui pradanginkite pensą įprastu būdu".
Ir kokį gi būdą šiuo atveju derėtų laikyti "įprastu"? Prancūzišką kritimą?
Pradanginimą rankovėje? O gal sušukt: "O, Viešpatie, tik pažvelkit! Kalnų liūtas!" ir švystelt monetą į rankovę, kol publika akimis ieškos išgalvoto liūto?
Pamėtėjo sidabrinį dolerį, sugavo jį ore, prisiminė mėnulį ir monetą
dovanojusią moterį, paskui vėl pamėgino atlikti fokusą. Nepavyko. Nužingsniavo į vonią ir pabandė atlikti jį prieš veidrodį. Atvaizdas patvirtino, kad Šešėlis neklysta. Fokusas - toks, koks buvo aprašytąjį knygelėje, paprasčiausiai negalėjo pavykti. Šešėlis atsiduso, įsimetė monetą į kišenę,
išsitiesė ant sofos ir, apsiklojęs kojas pigiu pledu, atsivertė "Paežerės miesto tarybos posėdžių protokolus. 1872-1884". Dviem stulpeliais išrikiuotas
šriftas buvo toks smulkus, jog beveik nesileido skaitomas. Pervertė puslapius, ieškodamas to meto fotografijų, ir atidžiai nužvelgė Paežerės miesto tarybos narių atvaizdus: ilgos žandenos ir molinės pypkės, nutrintos
kelnės ir nublizgintos skrybėlės, o po skrybėlėmis veidai - daugelis jų Šešėliui pasirodė keistai pažįstami. Jis nėmaž nenustebo išvydęs, jog 1882
metais tarybos sekretoriumi buvo tūlas Patrikas Muliganas: nuskuskite
tam vyrukui žandenas, numeskite dvidešimt svarų ir turėsite Čadą Muliganą, jo proproproanūkį. Pasmalsavo, ar fotografijose nėra Hincelmano senelio pionieriaus, bet tasai, regis, buvo ne iš tų, kuriuos renka į miesto tarybas. Šešėlis prisiminė pastebėjęs Hincelmano pavardę tekste, bet kai
ėmė versti puslapius atgal, pavardė vis praslysdavo, o nuo smulkaus šrifto
įskaudo akis.
Jis pasidėjo atverstą knygą ant krūtinės ir nusižiovavo. Būtų kvaila užsnūsti ant sofos, blaiviai pagalvojo Šešėlis. Iki miegamojo du žingsniai. Kita vertus, miegamasis ir lova niekur nedings, be to, jis apskritai neketina
miegoti, tik minutėlei sumerks akis...
Riaumojo tamsa.

Jis stovėjo atviroje bekraštėje lygumoje šalia tos vietos, kur jį išstūmė žemė.
Žvaigždės tebekrito iš dangaus ir, palietusios dirvą, virsdavo vyrais ir moterimis.
Vyrai buvo tamsiaplaukiai, su aukštais skruostikauliais. Visos moterys panėšėjo
į Margeritą Olsen. Tai buvo žvaigždžių tauta.
Jie žvelgė į žmogų tamsiomis išdidžiomis akimis.
- Papasakokite man apie griausmo paukščius, - paprašė Šešėlis. - Meldžiu. Ne
dėl manęs. Dėl mano žmonos.
Jie vienas po kito atgręžė jam nugaras. Vos tik liaudavosi matęs jų veidus,
nykdavo ir patys žmonės, nepastebimai susiliedami su kraštovaizdžiu. Bet paskutinioji moteris jau žilstančiais juodais plaukais prieš nusigręždama mostelėjo kažkur į dangų.
- Pasiklausk jų pats, - ištarė ji.
Žybtelėjo vasarinis žaibas, akimirkai nutvieskęs lygumą nuo vieno horizonto iki kito.
Netoliese stūksojo uolos - smailiagaliai smiltainio kalnai, ir Šešėlis ėmė kopti
į artimiausią. Kalnas buvo seno dramblio kaulo spalvos. Jau radęs, už ko nusitverti, pajuto kažin ką glotniai slystant į ranką. Kaulas, pagalvojo Šešėlis. Ne akmuo.
Seni išdžiūvę kaulai.
Tai buvo sapnas, o sapne neturime iš ko rinktis: arba čia nereikia priiminėti
sprendimų, arba jie jau priimti - ir gerokai anksčiau, nei prasidėjo pats sapnas.
Šešėlis toliau ropštėsi į viršų. Skaudėjo rankas. Po basomis kojomis lūžinėjo ir trupėjo kaulai. Vėjas stengėsi nuplėšti atėjūną nuo uolos, bet tas prigludo prie kaulų ir atkakliai šliaužė į viršų.
Kalnas buvo sudėtas iš vienos kaulų rūšies. Kiekvienas kaulas - sausas, nugairintas vėjo, panašus į kamuolį. Bet naujas žaibo tvyksnis nušvietė ką kita: tuose
kamuoliuose buvo akiduobės, dantys ir nelinksmai besišiepiančios burnos.
Kažkur klykavo paukščiai. Veidą sudrėkino lietaus lašas.
Jis kybojo per šimtus pėdų virš žemės, glausdamasis prie kaukolių sienos, o
žaibai tvyksčiojo aplink viršukalnę sklandančių būtybių plunksnose. Paukščiai.
Didžiuliai, tarsi nuausti iš šešėlių, panašūs į kondorus, su baltų plunksnų žiedu
aplink kaklą. Tatai buvo gracingos būtybės, ir jų siaubingų sparnų plakimas
griausmu grumėjo nakty.
Visi sklendė aplink viršukalnę...
Ko gero, ištiesti jų sparnai aprėpia per dvidešimt pėdų, pamanė Šešėlis.
Paskui pirmasis paukštis ūmai atsigręžė į viršukalnę ir čiūžtelėjo artyn, juoduose sparnuose sumirgėjo mėlyni žaibai. Šešėlis įsispraudė į tarpą tarp dviejų
kaukolių sienų, kur į jį įsistebeilijo tuščios akiduobės, kur iš jo pasijuokė geltonų
dantų tarškesys, o paskui, sklidinas pasibjaurėjimo, pagarbios baimės ir siaubo,
vėl ėmė ropštis aukštyn, ir kiekvienas aštrus kyšulys draskė jam odą.
Artyn metėsi dar vienas paukštis, ir delno dydžio nagas įsmigo į ranką.
Šešėlis pamėgino išrauti plunksną iš paukščio sparno: mat jei į gentį sugrįš
be plunksnos, jo laukia gėda, jis niekada netaps vyru, - bet galiūnas pakilo į dangų:, ir žmogus nesugebėjo nutverti jo sparno. Paukštį vėl pagavo vėjas. Šešėlis
šliaužė toliau.
v

v

Čia veikiausiai tūkstančiai kaukolių, pamanė jis. Tūkstančių tūkstančiai. Ir
ne visos jos žmogiškos. Galiausiai atsistojo kalno viršūnėje, ir didieji paukščiai,
griausmo paukščiai, lėtai sukosi aplink, tai kildami, tai leisdamiesi su staugiančiu vėju, sparnų plakimu keldami griausmus.
Šešėlis išgirdo balsą - regis, bizonžmogio, - šaukiantįjį iš vėjo, trokštantį papasakoti, kam kadaise priklausė kaukolės...
Viršūnė ėmė gurti, ir visų didžiausias paukštis su akinamai mėlynai balto
žaibo akimis užgriuvo jį griaustinio dundesiu, ir Šešėlis parkrito, nusirito nuo
kaukolių kalno...
Veriamai skambėjo telefonas.
Šešėlis net nežinojo, kad jis įjungtas. Dar neatsitokėjęs nuo sapno, virpančia ranka nukėlė ragelį.
- Kurių velnių! - šaukė Trečiadienis. Šešėlis niekada nebuvo girdėjęs,
kad senis taip siustų. - Ką tu ten, velniai rautų, išdarinėji?
- Aš miegojau, - kvailai tepratarė Šešėlis.
- Po paraliais, kas iš to, kad aš surandu tau prieglobstį Paežerėje, jei tu
ten sukeli tokį skandalą, kuris net mirusį prikeltų?
- Sapnavau griausmo paukščius... - išsunkė Šešėlis. - Kalną. Kaukoles...
- Jam atrodė, jog labai svarbu prisiminti ir persakyti tą sapną.
- Taigi aš žinau, ką tu sapnavai! Po perkūnais, žinau viską, ką sapnavai! Jėzau visagalis! Kurių galų tave slėpti, jei tu pats, velniai tave parautų, apie save trimituoji visam pasauliui?
Šešėlis tylėjo.
Kitame laido gale taip pat stojo pauzė.
- Atvažiuosiu ryte, - galiausiai pratarė Trečiadienis. Rodos, jo įtūžis
mažumą atlėgo. - Mes vykstame į San Franciską. Gėlės plaukuose nebūtinos.
Ryšys nutrūko.
Šešėlis padėjo telefoną ant kilimo ir šiaip ne taip atsisėdo. Laikrodis
rodė šeštą valandą ryto, už lango buvo dar tamsu. Drebėdamas pakilo nuo
sofos. Girdėjosi, kaip lauke virš užšalusio ežero staugia vėjas. O dar girdėjosi, kaip kažkur netoliese, už sienos, kažkas rauda. Buvo tikras, jog tai
Margerita Olsen, ir nuo tos tykios raudos nebuvo kur pasislėpti, ji draskė
širdį.
Tualete Šešėlis nusišlapino, paskui privėrė miegamojo duris, prislopindamas moters verksmą. Už lango stūgavo ir dejavo vėjas, tarsi taip pat
ieškotų dingusio kūdikio.
San Franciske sausio vidury buvo šilta ne pagal sezoną. Taip šilta, jog
Šešėlio pakaušį bei kaklą išpylė prakaitas. Trečiadienis vilkėjo tamsiai mėlyną kostiumą, ant jo nosies tupėjo akiniai auksiniais rėmeliais, ir jų dėka
senis panėšėjo į šou verslo advokatą.
Jiedu ėjo Heitstrytu. Valkatos ir hipiai, smulkūs sukčiai ir elgetos žiū-

rėjo, kaip jie eina pro šalį, bet nė vienas neištiesė popierinės stiklinaitės,
apskritai niekas nieko jų neprašė.
Trečiadienis žingsniavo, atkišęs smakrą ir sučiaupęs lūpas. Kai ryte
prie namo sustojo juodas "Linkolnas", Šešėlis išsyk suprato, kad darbdavys dar siunta, tad nieko neklausinėjo. Jiedu tylėjo visą kelią iki oro uosto,
ir Šešėliui net palengvėjo sužinojus, kad Trečiadienis skris pirmąja klase,
o jis pats - antrąja.
Dabar diena linko vakarop. Šešėlis, nesilankęs San Franciske nuo vaikystės ir vėliau matęs jį vien kine, nepaprastai stebėjosi, koks pažįstamas
jam pasirodė šis miestas, kokie gražūs ir unikalūs čionykščiai pastatai, kokios stačios kalvos, koks neprilygstamas, į nieką nepanašus, šio miesto pojūtis.
- Sunku patikėti, kad mes toje pačioje šalyje, kaip ir Paežerė, - tarstelėjo jis.
Trečiadienis tik perliejo bendrakeleivį niršiu žvilgsniu.
- Ne toje pačioje, - galiausiai burbtelėjo jis. - San Franciskas - visai kitoje šalyje nei Paežerė, lygiai kaip Mineapolį ir Majamį skiria bedugnė praraja, o nuo Niujorko iki Naujojo Orleano apskritai kaip iki Mėnulio.
- Šit kaip? - švelniai atsiliepė Šešėlis.
- Būtent taip. Jie gali turėti bendrų kultūrinių rodiklių - valiutą, federalinę vyriausybę, pramogines teleprogramas, - tad gali pasirodyti, jog
valstybė viena, - bet vieningos šalies iliuziją kuria vien doleriai, šou "Šiandien vakare" ir "Makdonaldai". - Jie artėjo prie parko gatvės gale. - Būk
malonus su dama, kurią dabar aplankysim. Bet nepersistenk.
- Neapvilsiu, - pažadėjo Šešėlis.
Abu žengė ant žolės.
Juos žvilgsniu nulydėjo jauna mergina su žaliai, rausvai ir oranžiniai
nudažytais plaukais. Greta tupėjo kiemsargis šuo su virvele vietoj pavadėlio ir antkaklio. Mergaitė atrodė net alkanesnė už šunį. Tas iš pradžių
lyg ir mėgino suloti, paskui pavizgino uodegą.
Šešėlis davė mergaitei dolerinį banknotą, į kurį toji įsistebeilijo taip,
tarsi visiškai nesuprastų, kas čia.
- Nupirk šuniui maisto, - pasiūlė Šešėlis. Mergaitė nusišypsojo ir linktelėjo.
- Kalbėkim atvirai, - prabilo Trečiadienis. - Privalai būti itin atsargus
su dama, kurią netrukus sutiksime. Gali kristi jai į akį, o tatai būtų itin neparanku.
- Ji kas, tavo draugė, ar ką?
- Apsaugok Viešpatie, nenorėčiau jos netgi už visus plastmasinius Kinijos žaisliukus, - atlapaširdiškai atsiliepė Trečiadienis. Regis, jo įtūžis išsisklaidė ar buvo atidėtas ateičiai. Šešėlis įtarė, jog įtūžis ir yra tas kuras,
kuris stumia Trečiadienį į priekį.
Po medžiu ant žolės sėdėjo moteris, priešais ją buvo patiesta popierinė staltiesė, apkrauta plastmasinėmis lėkštėmis.

Ji nebuvo stora, anaiptol, ji buvo (Šešėlis pirmąkart pasitelkė tokį apibūdinimą) gundomai prašmatni. Tokių šviesių, kone baltų, platininių garbanų būtų pavydėjusi ne viena senojo Holivudo žvaigždelė. Nepažįstamosios lūpos buvo padažytos ryškiai raudonai, ir iš pažiūros jai galėjai duoti
tiek dvidešimt penkerius, tiek ir penkiasdešimt.
Kai jiedu priėjo, moteris apžiūrinėjo dubenį su kiaušiniais. Išgirdusi
žingsnius, kilstelėjo galvą, padėjo pasirinktą kiaušinį ir nusišluostė ranką.
- Sveikas, senas sukčiau, - pratarė ji, pasveikinimą palydėdama šypsniu, o Trečiadienis žemai nusilenkė ir pabučiavo jai ranką.
- Atrodai dieviškai.
- O kaipgi dar, velniai griebtų, galėčiau atrodyti? - maloniai pasiteiravo ji. - Ir apskritai tu melagis. Naujasis Orleanas buvo didžiulė klaida, aš
ten priaugau visus trisdešimt svarų. Prisiekiu. Kai ėmiau vaikščioti krypuodama, supratau, jog reikia nešdintis nedelsiant. Beeinant šlaunys viena
į kitą trinasi. Ar gali įsivaizduoti? - Pastaroji frazė buvo skirta Šešėliui. Jis
nė nenutuokė, ką į tai atsakyti, ir pasijuto raustąs. - Tik pamanyk, jis paraudo! Trečiadieni, mano mielas, tu atsivedei žmogų, sugebantį raustil
Koks stebuklas, kokia dovana! Kuo jis vardu?
- Šešėlis, - pristatė Trečiadienis, akivaizdžiai besimėgaujantis vaikino
sumišimu. - Šešėli, pasisveikink su Istera.
Šešėlis sumurmėjo kažką panašaus į "sveiki", ir moteris vėl nusišypsojo. Jis jautėsi taip, tarsi būtų atsidūręs mirksinčių prožektorių šviesoje tokiais naudojasi elnius medžiojantys brakonieriai. Per kelių žingsnių atstumą užuodė jos kvepalų aromatą: svaiginantį jazmino ir sausmedžio,
šviežio pieno ir moters odos dvelksmą.
- Na, ir kaip sekasi? - pasiteiravo Trečiadienis.
Moteris - Istera - prapliupo kimoku krūtininiu juoku, skambiu ir džiugiu. Kaip nemylėti šitaip besijuokiančio žmogaus?
- Viskas nuostabu. O kaip sekasi tau, senas vilke?
- Tikėjausi užsitikrinti tavo paramą.
- Veltui gaišti laiką.
- Prieš vydama šalin, bent išklausyk.
- Nėra prasmės. Nė nesivargink.
Ji pažvelgė į Šešėlį.
- Eikš, prisėsk, pavalgyk su manimi. Štai, imk lėkštelę ir įsidėk. Čia
viskas skanu. Kiaušiniai, keptas viščiukas, vištienos salotos, o antai ten triušis, iš tiesų kiškis, bet šaltas triušis - tikras gardumėlis, o tame dubenėlyje kiškio ragu - nagi, leisk, aš įdėsiu tau visko po truputėlį. - Ji prikrovė į plastmasinę lėkštelę visokiausių valgių ir ištiesė ją Šešėliui. Paskui
grįžtelėjo į Trečiadienį: - Valgysi?
- Kaip pasakysi, mano brangioji, - atsiliepė tas.
- Tu, - pratarė Istera, - toks sklidinas mėšlo, jog net keista, kad tavo
akys dar neparudavo. - Ji ištiesė Trečiadieniui tuščią lėkštę. - Įsidėk pats.
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Vakarinė saulė nutvieskė moters plaukus, paversdama juos platinine
aureole.
- Šešėlis, - nutęsė ji, su apetitu dorodama vištos kulšį, - skambus vardas. Kodėl tave vadina Šešėliu?
Jis aplaižė perdžiūvusias lūpas.
- Kai buvau mažas... mes gyvenome, mudu su mama, mes buvome...
noriu pasakyti, ji buvo, na, lyg ir sekretorė daugelyje Amerikos pasiuntinybių, ir mes važinėjome iš miesto į miestą po visą Šiaurės Europą. Paskui ji susirgo, buvo priversta mesti darbą, ir mudu grįžome į Valstijas.
Niekada nežinojau, apie ką kalbėti su kitais vaikais, todėl mieliau rinkdavausi suaugusius ir sekdavau paskui juos, nepratardamas nė žodžio. Ko
gero, man paprasčiausiai reikėjo draugijos. Nežinau. Buvau mažas.
- Tu užaugai, - pastebėjo ji.
- Taip, - atsiliepė Šešėlis. - Užaugau.
Moteris atsigręžė į Trečiadienį - tas iš dubenėlio šaukštu srėbė sriubą.
- Ar čia tasai mažylis, kuris visus taip nuliūdino?
- Net ir tu girdėjai?
- Aš ne kurčia.
Ji grįžtelėjo į Šešėlį:
- Laikykis nuo jų atokiau. Aplink pernelyg daug slaptų draugijų, ir nė
vienoje nerasi nei meilės, nei ištikimybės. Reklama, nepriklausoma spauda, vyriausybė - visi jie viename vežime. Varijuoja nuo menkai kompetentingų iki itin pavojingų. Ei, senas vilke, neseniai girdėjau pokštą, kuris tau
patiks. Kaip gali būti tikras, jog CŽV nesusijusi su pasikėsinimu į Kenedį?
- Girdėjau, - burbtelėjo Trečiadienis.
- Gaila. - Moteris atsigręžė į Šešėlį. - Bet cirkas su agentais, kuriuos
matei, - visai kitas reikalas. Jie egzistuoja, nes visi žino, kad egzistuoti privalo. - Ji baigė gėrimą, panašų į baltą vyną, ir atsistojo. - Šešėlis - geras vardas. Noriu mokos. Eime.
Istera nužingsniavo link parko vartų.
- O kaipgi maistas? - paklausė Trečiadienis. - Juk nevalia imti ir viską
čia palikti.
Moteris šypsodamasi mostelėjo į mergaitę su kiemsargiu šunimi, paskui išskėtė rankas, apglėbdama visą pasaulį.
- Tegul pasimaitina jie, - nesustodama tarstelėjo Trečiadieniui, kuris
drauge su Šešėliu nuolankiai sekė įkandin. - Aš gi turtinga. Man puikiai
sekasi. Kodėl turėčiau tau padėti?
- Tu viena iš mūsų, - atsakė tas. - Tokia pat pamiršta, nemylima ir nesuprantama, kaip ir visi likusieji. Visiškai akivaizdu, kieno pusėje turėtum
būti.
Kavinėje visi trys susėdo prie staliuko. Vienintelės padavėjos antakį
dabino auskaras - nelyginant kastos ženklas. Už baro vieniša barmene virė
kavą. Padavėja išspaudė įprastą automatišką šypsenėlę ir priėmė užsakymą.

Istera uždėjo savo laibą rankelę ant Trečiadienio letenos.
- Sakau tau, man puikiai sekasi. Mano šventės dieną žmonės iki šiol
vaišinasi kiaušiniais ir triušiena, mėgaujasi pyragaičiais ir kūno malonumais, šlovina mane atgimimo ir sanguliavimo simboliais. Skrybėlaites
puošia gėlėmis, gėles dovanoja vieni kitiems. Visa tai daroma mano garbei. Ir tokių žmonių kasmet vis daugiau. Mano garbei, senas vilke.
- Ir tu tarpsti bei turtėji, maitindamasi jų garbinimais bei meile? - sausai paklausė jis.
- Nebūk kiaulė. - Istera gurkštelėjo savo mokos. Ūmai jos balse suskambo didžiulis nuovargis.
- Klausimas rimtas, brangute. Žinia, neginčysiu, kad daugybė žmonių
dovanoja vieni kitiems niekučius tavo vardu, ar kad tebevyksta tavosios
šventės ritualai, net paslėptų kiaušinių tebeieškoma iki šiol. Sakai, vardan
tavęs? Tave vadino Eostere, Aurora, Velyke, o paskui praminė ir Istera.
Bet kiekgi žmonių žino, kas esi? Hm? Atleiskite, mis? - kreipėsi jis į padavėją.
- Ar atnešti dar puodelį espreso?
- Ne, mieloji. Tiesiog pamaniau, galbūt jūs galėsite išspręsti menkutį
mūsų ginčą. Štai mudu su draugu nesutariame, ką, tiesą sakant, reiškia žodis "Velykos"? Ar kartais nežinote?
Mergina taip įsispitrijo į Trečiadienį, tarsi tam iš burnos būtų pasipylusios žalios rupūžės.
- Nieko nežinau apie kalėdines išmones. Aš stabmeldė.
O moteris iš už baro pridūrė:
- Regis, tatai žydiškas žodis, reiškiantis "Kristus prisikėlė", ar panašiai.
- Tikrai? - perklausė Trečiadienis.
- Na, taip, - linktelėjo barmene. - Velykos. Na, kaip saulė, patekanti rytuose.
- Kylantis sūnus. Žinoma. Pati logiškiausia versija.
Barmene šypsodamasi grįžo prie savo kavavirės. Trečiadienis pažvelgė į padavėją.
- Manau, neprieštarausite, jei užsisakysiu dar vieną puodelį espreso.
Beje, o ką gi garbinate jūs, būdama stabmeldė?
- Garbinu?
- Na, taip. Manau, jūs turite iš ko rinktis. Tai kam gi pastatėte namų
altorių? Kam lenkiatės? Kam meldžiatės saulei tekant bei leidžiantis?
Padavėja kelis kartus prasižiojo ir užsičiaupė, kol galiausiai išspaudė:
- Moteriškam pradui. Pats žinot.
- Tik pamanyk. O ar tasai jūsų moteriškasis pradas turi vardą?
- Jis - deivė kiekviename iš mūsų, - tvykstelėjo mergina su auskaru antakyje. - Vardo jai nereikia.
- Aha, - nutęsė Trečiadienis, - vadinas, jos garbei rengiate audringas

bakchanalijas? Geriate kruviną vyną, šviečiant pilnačiai, o sidabrinėse jūsų
žvakidėse dega raudonos žvakės? Basi žengiate į jūros putas, o bangos laižo jūsų kojas, glamonėja jūsų šlaunis tūkstančių leopardų liežuviais?
- Jūs iš manęs šaipotės, - atsiliepė mergina. - Nieko panašaus mes nedarome. - Ji giliai atsiduso. Šešėlis įtarė, kad mintyse ji skaičiuoja iki dešimties. - Ar kam nors dar kavos? Dar vieną mokos, mem? - Padavėjos
šypsena buvo lygiai tokia, kokia juos pasitiko ateinančius.
Visi papurtė galvas, ir mergina nusigręžė į kitą lankytoją.
- Štai jums, - prabilo Trečiadienis, - viena iš tų, "kurie neturi tikėjimo
ir atsisako linksmintis". Taip pasakė Čestertonas, ne aš. Irgi mat stabmeldė. O gal, brangi Istera, mums išeiti į gatvę ir pakartoti viską iš pradžių?
Kam tau dangstytis šiuo vardu? Verčiau pamėginkim išsiaiškinti, kas iš
praeivių žino, kad velykinės jų atostogos glaudžiai susijusios su Eostere
Aušrine? Nagi, pagalvokim... aha. Paklausime šimto žmonių. Už kiekvieną, kuris žinos tiesą, galėsi nurėžti man rankos pirštą, o kai tų nepakaks,
kojos pirštą; už kiekvienus dvidešimt, kurie nežinos, praleisi su manimi
naktį mano guolyje. Pranašumas tavo pusėje: šiaip ar taip, mes gi San
Franciske. Šiose žaviose gatvėse apstu stabmeldžių, ateistų, burtininkų ir
visokiausio plauko raganų.
Žalios akys įsmigo į Trečiadienį. Isteros akys, nusprendė Šešėlis, saulės nutviekstos pavasarinės lapijos spalvos. Ji tylėjo.
- Galime pamėginti, - tęsė Trečiadienis. - Tačiau man liks visi mano
pirštai, be to, penketui naktų gausiu tave. Todėl nesakyk man, jog tave
garbina ir švenčia tavo šventes. Žmonės taria tavo vardą, tačiau jiems jis
neturi jokios reikšmės. Visiškai jokios.
Moters akyse sužvilgo ašaros.
- Žinau, - tylutėliai atsiliepė ji. - Aš ne kvailė.
- Ne, - sutiko Trečiadienis. - Ne kvailė.
"Jis nuėjo per toli", - pagalvojo Šešėlis.
Trečiadienis susigėdo ir nudelbė akis.
- Atleisk, - pratarė jis, ir senio balse suskambo tikras nuoširdumas. Tu išties mums reikalinga. Mums reikia tavo energijos. Tavo galios. Kai atšniokš audra, tu juk kausies su mumis petys petin?
Istera patylėjo. Kairįjį jos riešą puošė ištatuiruota melsvų neužmirštuolių apyrankė.
- Taip, - galop atsiliepė moteris. - Veikiausiai taip.
"Rodos, žmonės sako tiesą, - pagalvojo Šešėlis. - Jei sugebėsi suvaidint nuoširdumą, pergalė tavo". Ir tučtuojau susigėdo tokių minčių.
Trečiadienis pabučiavo savo pirštą, palytėjo juo Isteros skruostą, paskui pasikvietė padavėją ir sumokėjo už visų kavą. Banknotus tvarkingai
susuko į čekį ir ištiesė merginai. Toji nusigręžė eiti, bet Šešėlis šūktelėjo:
- Atleiskite, mem? Rodos, ką tik išmetėte. - Jis pakėlė nuo žemės dešimties dolerių banknotą.
- Ne, - papurtė galvą padavėja, dirstelėjusi į čekį bei pinigus.
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- Mačiau, kaip jis iškrito, mem, - mandagiai paprieštaravo Šešėlis. Perskaičiuokite.
Padavėja perskaičiavo pinigus ir nustebusi pažvelgė į jį:
- O, Viešpatie. Jūs teisus. Atleiskite.
Ji paėmė iš Šešėlio kupiūrą ir pasišalino.
Istera drauge su jais išėjo į gatvę. Pradėjo temti. Linktelėjusi Trečiadieniui, ji palytėjo Šešėlio ranką ir paklausė:
- Ką sapnavai praėjusią naktį?
- Griausmo paukščius, - atsakė jis. - Ir kaukolių kalną.
Istera linktelėjo:
- Ar žinai, kieno tos kaukolės?
- Sapne girdėjau balsą. Jis man papasakojo.
Moteris vėl linktelėjo ir klausiamai pažvelgė į pašnekovą.
- Jis teigė, kad visos jos mano. Mano senosios kaukolės. Šimtai tūkstančių mano kaukolių.
Istera nukreipė žvilgsnį į Trečiadienį.
- Regis, mes įsitaisėme sergėtoją.
Paskui džiugiai nusišypsojo, patapšnojo Šešėliui per ranką, nusigręžė
ir nuėjo. Šešėlis žvelgė, kaip prašmatnioji moteris plaukia šaligatviu, ir
bergždžiai stengėsi negalvoti apie šlaunis, kurios beeinant trinasi viena į
kitą.
Taksi automobilyje pakeliui į oro uostą Trečiadienis grįžtelėjo į Šešėlį.
- Po velnių, kas per istorija su dešimčia dolerių?
- Tu jai per mažai sumokėjai. Jei kasoje trūks pinigų, padavėjai išskaičiuos iš atlyginimo.
- O koks tavo reikalas? - Regis, Trečiadienis įsiuto nejuokais.
Šešėlis minutėlei susimąstė.
- Na, aš nenorėčiau, kad su manim kas nors taip elgtųsi. Ji nepadarė
nieko bloga.
- Nepadarė? - Trečiadienis neilgam įsistebeilijo į niekur, paskui tarė:
- Kai mergiotei buvo septyneri, ji uždarė spintoje kačiuką. Kelias dienas
klausėsi jo miaukimo. O kai tas liovėsi miaukęs, išsitraukė, paguldė į batų dėžutę ir užkasė kieme. Jai norėjosi ką nors palaidoti. Ji nuolat vagiliauja, kad ir kur dirbtų. Dažniausiai smulkmenas. Praėjusiais metais aplankė močiutę, uždarytą senelių namuose. Nuo močiutės stalelio nugvelbė
antikvarinį auksinį laikrodį, o paskui perėjo dar kelis kambarius, visur pasisavindama nedideles pinigų sumas ir asmeninius nebudrių senukų daiktus. Grįžusi namo nežinojo, ką daryti su visu tuo grobiu, pernelyg baiminosi, kad ją suims, tad viską, išskyrus grynuosius, išmetė.
- Mintį supratau, - sumurmėjo Šešėlis.
- Be to, ji serga besimptomine gonorėja, - tęsė Trečiadienis. - Įtaria, kad
ją užkrėtė, bet nieko nedaro. Kai paskutinysis vaikinas tą mergelę apkaltino jį užkrėtus, toji įsižeidė, pasipūtė ir atsisakė su juo susitikinėti.

v

v

- Nebepasakok, - įsiterpė Šešėlis. - Jau sakiau, esmę supratau. Šitaip tu
gali pasielgti su kuo tik nori, tiesa? Pripasakot man apie juos šlykštybių?
- Žinoma, - sutiko Trečiadienis. - Visi elgiasi taip pat. Visi mano, neva jų nuodėmės vienintelės ir nepakartojamos, bet dažniausiai jų kasdienės nuodėmėlės tokios menkos...
- Ir todėl galima ramia sąžine pavogti iš jų dešimt dolerių?
Trečiadienis sumokėjo už taksi, ir jiedu neskubiai nužingsniavo per
salę link terminalo. Įlaipinimas dar neprasidėjo.
- O ką, velniai rautų, man daryti? - galiausiai pratarė senis. - Bulių ir
avinų man neaukoja. Nebesiunčia pakartų ir varnų apkapotų žudikų bei
vergų sielų. Jie patys mane sukūrė. Jie mane ir pamiršo. O dabar aš pamažėle atsiimu savo. Sakysi, neteisinga?
- Mano mama dažnai sakydavo: "Gyvenimas - apskritai neteisingas
dalykas".
- Žinoma, sakydavo, - linktelėjo Trečiadienis. - Kaip ir visa kita, ką paprastai sako mamos, pavyzdžiui: "Jei tavo draugai šoks nuo uolos, ar šoksi
ir tu?"
- Tu apgavai merginą, nusukai dešimt dolerių, o aš daviau jai dešimt
dolerių arbatpinigių, - atkakliai išsunkė Šešėlis. - Tai buvo teisinga.
Paskelbė jų reisą. Trečiadienis atsistojo.
- Lai tavo pasirinkimas visuomet bus toks aiškus ir paprastas, - pratarė
jis.
Kai Trečiadienis išlaipino Šešėlį prie jo namo, iki aušros buvo dar toli. Nuožmus speigas mažumą atlėgo. Paežerėje dar viešpatavo stačiai nepadorus šaltis, bet jau nebe nuožmus speigas. Šviesiniame banko "M&I"
tablo mainėsi skaičiai: 3:30 ryto ir minus penki pagal Farenheitą.
Pusę dešimtos į buto duris pabeldė policijos šefas Čadas Muliganas ir
paklausė Šešėlio, ar tas pažįsta mergaitę, vardu Elison Makgovern.
- Man rodos, ne, - atsiliepė užsimiegojęs Šešėlis.
- Štai jos fotografija, - neatstojo Muliganas, tiesdamas jam nuotrauką
iš mokyklinio albumo. Šešėlis išsyk atpažino veidelį: mergaitė su mėlynomis dantų plokštelėmis, toji, kuriai bičiulė skaitė paskaitą apie "Alka Zeltcerio" įtaką oraliniam seksui.
- Ak, taip. Žinoma. Ji važiavo tuo pačiu reisu, kuriuo aš atvykau į
miestą.
- Kur buvai vakar, Maikai Ainseli?
Šešėliui pasirodė, jog žemė slysta iš po kojų. Žinojo esąs visiškai nekaltas. ("Tu pažeidei išankstinio paleidimo sąlygas, be to, gyveni svetimu vardu,
- galvoje sukuždėjo ramus balselis. - Šito tau negana?")
- San Franciske, - atsakė Šešėlis. - Kalifornijoje. Padėjau dėdei pervežti
dvigulę lovą.
- Ar turi bilietų šakneles? Ar dar ką nors?

- Aišku. - Abiejų reisų talonai gulėjo jo kišenėje. - O kas nutiko?
Čadas Muliganas atidžiai išstudijavo įlaipinimo talonus.
- Elison Makgovern dingo. Ji ateidavo padirbėti į Humanitarinę Paežerės draugiją. Maitino gyvūnėlius, išvesdavo pasivaikščioti šunis. Nuvažiuodavo ten kelioms valandoms po pamokų. Tai štai. Kai jie užsidarydavo nakčiai, Dolė Nopf, draugijos vadovė, visuomet parveždavo mergaitę
namo. O vakar Elison nepasirodė visai.
- Ji dingo.
- Aha. Tėvai paskambino vakar vakare. Kvaila mergiotė iki Humanitarinės draugijos paprastai važiuodavo autostopu. Draugija įsikūrusi aplinkkelyje B, vietos ten atkampios. Tėvai liepė taip nedaryti, betgi čia ne
toks miestelis, kur kas nors nutinka... žinai, mūsuose net namų durų nerakina. Vaikams nepaaiškinsi. Dirstelėk dar sykį į fotografiją.
Elison Makgovern šypsojosi. Nuotraukoje guminės plokštelės atrodė
ne mėlynos, o raudonos.
- Ar gali ranką prie širdies pridėjęs pasakyti, kad negrobei jos, neišprievartavai ir nenužudei? Nieko tokio?
- Aš buvau SanFranciske. Ir apskritai nieko panašaus nepadaryčiau.
- Taip ir maniau, bičiuli. Nori padėti jos ieškoti?
-Aš?
- Tu. Ryte atvyko paieškos tarnybos vaikinai su šunimis - kol kas jokių rezultatų. - Jis atsiduso. - Po velnių, Maikai. Taip norisi tikėti, kad ji
apsireikš Mineapolyje su kokiu nors bičiuliu narkomanu!
- Manai, tikėtina?
- Manau, įmanoma. Tai ar prisidėsi prie paieškos grupės?
Šešėlis prisiminė, kaip buvo sutikęs Elison "Heningso prekėse namams ir fermai", kaip mergaitė nedrąsiai nusišypsojo, pademonstruodama plokšteles, ir kaip jis anuomet pagalvojo, kokia graži ji bus užaugusi.
- Važiuoju.
Priešgaisrinės stoties vestibiulyje laukė du tuzinai vyrų bei moterų.
Šešėlis pažino Hincelmaną, dar pora veidų pasirodė matyti. Čia buvo policijos karininkai ir keli vyrai bei moterys su ruda Lambero apygardos šerifo departamento uniforma.
Čadas Muliganas papasakojo, kaip buvo apsirengusi Elis (ryškiai raudonas žieminis kombinezonas, žalios pirštinės, mėlyna megzta kepuraitė
po kombinezono gobtuvu), ir paskirstė savanorius grupelėmis po tris. Vienoje grupėje atsidūrė Šešėlis, Hincelmanas ir žmogus, pavarde Broganas.
Visiems priminė - jei, apsaugok Viešpatie, jie aptiks Elison kūną, nieku gyvu, kartoju, nieku gyvu nieko neliesti, tik iškviesti per raciją pastiprinimą,
o jeigu ji bus gyva, pasistengti sušildyti ir laukti pagalbos.
Paskui juos išlaipino aplinkkelyje B.
Hincelmanas, Šešėlis ir Broganas nužingsniavo užšalusio upelio pakrante. Kiekvienai trijulei išdavė po nedidelę nešiojamą raciją.
Debesys kybojo žemai, ir aplinkinis pasaulis atrodė pilkas. Per pasta-

rąsias trisdešimt valandų nesnigo. Spindinčioje gurgždančio apkloto plutoje aiškiai matėsi visi pėdsakai.
Dėl plonų ūsiukų ir žilų smilkinių Broganas panėšėjo į atsistatydinusį pulkininką. Pakeliui jis papasakojo esąs pensininkas, buvęs vidurinės
mokyklos direktorius.
- Metai bėgo, o aš nėjau jaunyn. Ir dabar dar truputį mokytojauju, retsykiais statau mokyklinius spektaklius - jie tebėra mokslo metų kulminacija, - be to, mažumėlę medžioju, turiu kotedžą Paikleine ir pernelyg daug
laiko praleidžiu ten. - O kai trijulė išlipo iš mašinos, Broganas pridūrė: Viena vertus, labai viliuosi, kad mes ją surasime. Kita vertus, jeigu Elison
visgi miške, būčiau dėkingas dangui, jei ją aptiktų kiti, o ne mes. Suprantate, ką turiu omeny?
Šešėlis tiksliai žinojo, apie ką jis kalba.
Eidama palei upelį, trijulė beveik nesišnekėjo. Jie vis žingsniavo ir
žingsniavo, akimis ieškodami raudono kombinezono ar žalių pirštinaičių,
mėlynos kepuraitės ar balto kūno. Retsykiais raciją nešantis Broganas susisiekdavo su Čadu Muliganu.
Pietų pertraukos metu jie susitiko su likusiais paieškai rekvizuotame
mokyklos autobuse, valgė mėsainius, užgerdami juos karšta greit paruošiama sriuba. Kažkas mostelėjo į raudonuodegį vanagą, tupintį plikame
medyje, kitas pasakė, kad paukštis panašesnis į sakalą, bet tas nuskrido,
ir ginčas užgeso savaime.
Hincelmanas paporino jiems istoriją apie savo senelio dūdą ir apie tai,
kaip anas bandė ją pūsti nuožmaus atšalimo metu, o kartą už daržinės sienų buvo taip šalta, jog, seneliui nuėjus praktikuotis, dūda apskritai neišleido nė garso.
- Parėjęs namo, jis paguldė dūdą prie krosnelės atšilti. Na, tai štai, visi
jau sugulė miegoti, ir ūmai iš dūdos ėmė veržtis visos sušalusios melodijos. Taip pergąsdino senelę, kad toji vos nepagimdė.
Diena tęsėsi be galo ir krašto, nevaisingai ir depresyviai. Dienos šviesa
pamažėle blausėsi: atstumai tirpo, pasaulis nusidažė indigo spalva, o vėjas pūtė toks šaltas, jog stačiai svilino veidų odą. Kai pernelyg sutemo, kad
galima būtų tęsti paieškas, Muliganas per raciją atšaukė visas grupeles.
Paplentėj juos surinko autobusas ir parvežė į priešgaisrinę stotį.
Per kvartalą nuo jos įsikūrė taverna "Čia sustoja Bakas", ten galiausiai
ir susirinko visi gelbėtojai. Jie pavargo, prarado viltį ir kalbėjo, kad jau
pernelyg šalta ir kad po dienelės kitos Elison veikiausiai parsiras - nė neįtardama, kokią sumaištį sukėlė miestelyje.
- Nepaisant to, kas nutiko, apie miestelį nereikia blogai galvoti, - pratarė Broganas. - Čia geras miestelis.
- Paežerė, - įsiterpė pasitempusi moteris, kurios vardą Šešėlis pamiršo, jeigu juos apskritai kas nors supažindino, - geriausias miestas Šiauriniuose Miškuose. Ar žinote, kiek pas mus Paežerėje bedarbių?
- Ne, - atsakė Šešėlis.

- Mažiau nei dvidešimt. Pačiame mieste ir jo apylinkėse gyvena maždaug penki tūkstančiai žmonių. Galbūt mes nesame turtingi, bet dirba visi.
Ne taip, kaip šachtininkų miesteliuose šiaurės rytuose, - dauguma jų virto miestais-vaiduokliais. Buvo ir fermerių miestelių - juos pribaigė kritusios pieno ir kiaulienos supirkimo kainos. Ar žinote, kokia yra labiausiai
paplitusi Viduriniųjų Vakarų fermerių mirties priežastis?
- Savižudybė? - surizikavo Šešėlis.
Regis, moteris nusivylė.
- Aha. Taip ir yra, jie nusižudo. - Palingavusi galvą tęsė: - Apygardoje pernelyg daug miestelių, kurių egzistenciją palaiko vien tie, kurie atvažiuoja medžioti ar atostogauti, miestelių, kurie tiesiog ima iš atvykėlių pinigus ir uodų sukąstus išsiunčia su trofėjais namo. O dar yra korporacinių
kompanijų miestelių, kur viskas vyksta pagal tikslų planą. Bet jei "Volmartas" nuspręs perkelti skirstymo bazę kitur ar "M3" liausis gaminti kompaktinių diskų įpakavimus, aibė žmonių per valandą neteks pragyvenimo
šaltinio ir nebeįstengs sumokėti ipotekos įnašų. Atleiskit, neišgirdau jūsų
pavardės.
- Ainselis, - prisistatė Šešėlis. - Maikas Ainselis.
Alus, kurį gėrė, buvo vietinės alaus daryklos darbo, gamintas iš šaltinio vandens. Puikus alus.
- Aš Kolė Nopf. Dolės sesuo. - Jos veidas dar liko raudonas nuo šalčio.
- Noriu pasakyt, Paežerei pasisekė. Čia pas mus visko po truputį: fermos,
lengvoji pramonė, turizmas, amatai. Geros mokyklos.
Šešėlis nustebęs pažvelgė į ją. Moters žodžiuose buvo kažkas tuščia tarsi klausytumėtės komivojažieriaus, gero komivojažieriaus, tikinčio savo preke ir visgi trokštančio įsitikinti, kad namo važiuosite su visais šepečiais ar su visu enciklopedijų rinkiniu. Matyt, Kolė perskaitė jo mintis.
- Atleiskite, - pratarė ji. - Kai ką nors myli, tiesiog negali liautis kalbėjęs. Kuo jūs užsiimate, misteri Ainseli?
- Mano dėdė prekiauja antikvariatu visoje šalyje. Kai reikia pervežti
kažką didelio bei sunkaus, kviečia mane. Darbas geras, tačiau nenuolatinis.
Juoda katė, baro talismanas, pasitrynė Šešėliui į kojas, kakta pabaksnojo klešnę, paskui užšoko ant suolelio ir susirangė šalia.
- Šiaip ar taip, jūs galite keliauti, - paguodė jį Broganas. - O ką veikiate
dar?
- Ar turite aštuonis ketvirtukus? - paklausė Šešėlis.
Broganas pasirausė kišenėse, ieškodamas smulkių. Sužvejojo penkias
monetas ir stumtelėjo jas per stalą Šešėliui. Kolė Nopf davė dar tris.
Šešėlis sudėliojo monetas į stulpelius po keturias. Paskui vikriai atliko "Monetas kiaurai stalą": neva permetė pusę monetų kiaurai stalviršį iš
kairiosios rankos į dešiniąją.
Paskui paėmė į dešinę visas aštuonias monetas, o į kairę - tuščią stiklą: uždegė stiklą servetėle ir atliko naują fokusą: monetos neva nykdavo
po vieną iš dešinės rankos ir skambėdamos krisdavo į stiklinę po servev

tėle. Galiausiai atgniaužė dešinįjį delną, parodė, kad šis tuščias, o paskui
plačiu mostu nutraukė servetėlę ir pateikė monetas taurėje.
Ketvirtukus grąžino savininkams - tris Kolei ir penkis Broganui, paskui vėl paėmė iš Brogano vieną monetą, kitas keturias palikęs delne. Pūstelėjo į ketvirtuką, pavertė jį pensu, kurį ir atidavė buvusiam mokyklos direktoriui - tasai perskaičiavo smulkius ir apstulbęs pamatė tebeturįs visus
penkis ketvirtukus .
- Jūs tikras Hudinis! - susižavėjęs sušuko Hincelmanas. - Štai kas jūs!
- Aš viso labo diletantas, - atsiliepė Šešėlis. - Man dar daug ko reikia
išmokti.
Ir visgi pajuto plūstelint pasididžiavimą. Tai buvo jo pirmoji suaugusi
auditorija.
Pakeliui į namus stabtelėjo prie maisto prekių parduotuvėlės, ketindamas nusipirkti pakelį pieno. Prie kasos stovinti raudonplaukė mergina pasirodė pažįstama - akys paraudusios nuo ašarų, veidas sėte nusėtas strazdanomis.
- Aš tave pažįstu, - pratarė Šešėlis. - Tu... - Jis ketino pridurti "Mergaitė Alka Zeltcer", bet prikando liežuvį ir užbaigė: - Elison Makgovern draugė. Iš autobuso. Tikiuosi, viskas baigsis gerai.
Ji šniurkštelėjo nosimi ir linktelėjo:
- Aš irgi.
Mergina išsipūtė nosį į popierinę nosinaitę ir sugrūdo ją atgal į rankovę.
Ant jos ženklelio buvo parašyta: "Sveiki! AS SOFIJA! Paklauskite MANĘS, kaip NUMESTI 20 svarų per 30 dienų!"
- Ieškojome visą dieną. Kol kas nesėkmingai.
Sofija linktelėjo, pamirksėjo, kad vėl nepravirktų. Tada skeneriu perbraukė pieno paketą, skimbtelėjo varpelis ir pasirodė čekis. Šešėlis sumokėjo du dolerius.
- Išvažiuosiu iš šito prakeikto miestelio, - staiga slopiu balsu pareiškė
mergina. - Išvažiuosiu pas mamą į Ešlendą. Elison dingo. Sendis Olsenas
prapuolė pernai. O užpernai - Džo Mingas. O jei kitą žiemą mano eilė?
- Aš maniau, kad Sendį Olseną išsivežė jo tėvas.
- Taip, - karčiai atsiliepė mergaitė. - Esu tikra, taip ir buvo. O Džo Mingas išvažiavo į Kaliforniją, o Sara Lindkvist pasiklydo turistiniame maršrute miške, jos taip ir nebesurado. Tai štai kaip. Noriu išvažiuoti į Ešlendą.
Ji giliai įkvėpė ir kelioms sekundėms sulaikė alsavimą. O paskui netikėtai nusišypsojo. Toje šypsenoje nebuvo nė lašelio nenuoširdumo. Tiesiog, ūmai susivokė Šešėlis, jai paaiškino, kad, atiduodant grąžą, reikia
šypsotis. Sofija palinkėjo jam malonaus vakaro. Po to atsigręžė į moterį su
pilnutėlaičiu vežimėliu ir pasiruošė skenuoti jos pirkinius.
Šešėlis pasiėmė savo pieną ir nuvažiavo namo - per tiltą, pro benzino
kolonėlę ir griuveną ant ledo.
v
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ATVYKIMAS Į AMERIKĄ
1778 metai
Gyveno kartą mergaitė, ir dėdė ją pardavė, rašė misteris Ibis savo tobulu kaligrafiniu braižu.
Tokia esmė, visa kita - nereikšmingos smulkmenos.
Yra istorijų, kurios, jei atversime joms savo širdį, žeis pernelyg giliai.
Pažvelkite: štai geras žmogus, geras savo asmeniniais ir savo draugų matais, jis ištikimas žmonai, dievina ir globsto savo mažus vaikučius, jis myli
savo žemę, skrupulingai ir sąžiningai dirba savo darbą. Meistriškai, paslankiai ir geraširdiškai naikina žydus. Jis labai vertina muziką, kuri groja,
kad juos paguostų; pataria žydams nepamiršti identifikacinių numerėlių,
kai tie eina į dušines, - tiek žmonių, sako jisai, pamiršta savo numerėlius
ir išėję iš dušinės apsivelka ne savo drabužius. Sitai žydus ramina. Vadinas, ir po dušo jų laukia gyvenimas, tikina save pasmerktieji. Mūsų žmogus vadovauja brigadai, kuri gabena kūnus į krosnis; jei jį ir graužia sąžinė, tai tik dėl to, jog leidžia sau susijaudinti, kai parazitus nuodija dujomis. Jis supranta, kad, būdamas išties geras žmogus, tik džiaugtųsi žinodamas, jog žemė apvaloma nuo užkrato.
Gyveno kartą mergaitė, ir dėdė ją pardavė. Rodos, taip paprasta.
"Nė vienas žmogus nėra sala", - paskelbė Donas, bet suklydo. Jei mes nebūtume salos, pasiklystume, paskęstume svetimoje jūroje. Mes izoliuoti
(tarsi kiekvienas savo saloje) nuo svetimų tragedijų - mus izoliuoja pati salos prigimtis, istorijų esmė bei formos atsikartojimas. Pats pagrindas nesikeičia: žmogus gimė, gyveno, o paskui dėl vienos ar kitos priežasties numirė. Štai ir viskas. Smulkmenas galite pridėti pagal savo skonį, iš savo išgyvenimų. Istorija neoriginali, kaip ir kiekviena kita, unikali, kaip ir kiekvienas gyvenimas. Gyvenimas - it snaigės: dėstosi į ornamentą, kokį jau
regėjome anksčiau. Jos tokios panašios viena į kitą, kaip žirniai ankštyje
(ar kada žiūrėjote į žirnius ankštyje? Noriu pasakyti, ar kada nors žiūrėjote
įdėmiai? Jei įsižiūrėsite, vėliau nė už ką jų nebesupainiosite), ir vis vien
unikalios.
Nematydami asmenybių, mes matome skaičius: tūkstančiai mirusių,
šimtai tūkstančių mirusių, "aukų skaičius gali siekti milijoną". Prie statistinių duomenų pridėkite atskirų asmenybių mintis bei jausmus, ir jie virs
žmonėmis. Beje, tatai irgi melas, nes kenčia tiek žmonių, jog skaičių apimtis stačiai bukina. Pažvelk, ar matai išsipūtusį kūdikio pilvuką, jo skeletines rankutes ir muses, šliaužiojančias akių kampučiuose? Ar tau palengvės, jei sužinosi jo vardą, amžių, jo svajones, jo baimes? Jei pamatysi jį iš
vidaus? O jei vis tik palengvės, tai negi savo dėmesiu nenuskriausime jo
sesers, tysančios šalimais svilinančiose dulkėse, - iškreiptos ir išsipūtusios
žmogaus vaiko karikatūros? Tarkime, mes imsime juos užjausti. Bet kas gi
juose tokio? Kodėl jie svarbesni už tūkstančius kitų vaikų, kuriuos numa-

rino badas, tūkstančius kitų jaunų gyvybių, kurios veikiai taps penu miriadams besirangančių musių palikuonių?
Mes renčiame sienas aplink šias kančių akimirkas, kad jos neįstengtų
mūsų sužeisti, ir pasiliekame savo salose. O pačias akimirkas aptraukia
glotnus mirguliuojantis sluoksnis, kurio dėka jos vėliau it perlai slystelės
iš mūsų sielų, nebesukeldamos tikro skausmo.
Literatūra mums padeda prasismelkti į kitų žmonių sąmonę ir pažvelgti į pasaulį jų akimis. O paskui - knygoje - mes sustojame anksčiau,
nei numirštame, ar numirštame svetima mirtim, o gyvenime už romano ribų perverčiame puslapį ar užverčiame knygą. Mes grįžtame į savo gyvenimą. Gyvenimą, kuris panėši į visus kitus ir lieka nė į vieną nepanašus.
O esmė, tiesą sakant, paprasta: gyveno kartą mergaitė, ir dėdė ją pardavė.
Štai kaip sakoma tose vietose, iš kur ji kilusi: nė vienas vyras negali
būti tikras dėl savo tėvystės, o kalbant apie motiną, e-e... tuo galite neabejoti. Genealogija ir turtas buvo skaičiuojami pagal motinos liniją, o valdžia
liko vyrų rankose; ir vyras galėjo kaip panorėjęs elgtis su savo sesers vaikais.
Tose vietose vyko karas, nedidelis karas, viso labo grumtybės tarp
dviejų besivaržančių genčių vyrų. Tolygu kivirčas. Vienas kaimas tame kivirče laimėjo, antras pralaimėjo.
Gyvybė it prekė, žmonės it turtas. Vergija ilgus amžius buvo tų vietų
kultūros dalimi. Vergvaldžiai arabai sugriovė paskutiniąsias didžiąsias
Rytų Afrikos karalystes, o Vakarų Afrikos valstybės sunaikino viena kitą.
Neatrodė nei nepadoru, nei neįprasta, jog dėdė pardavė dvynius, nors
dvyniai buvo laikomi magiškomis būtybėmis, ir dėdė jų prisibijojo. Tiesą
sakant, taip bijojo, jog nė neprasitarė ketinąs juos parduoti, kad tie nepakenktų dėdės šešėliui ir nenužudytų jo. Jiems buvo po dvylika metų. Mergaitę vadino Vututu, paukščiu pasiuntiniu, berniuką Agasu - mirusio karaliaus vardu. Vaikai augo sveiki, o kadangi buvo dvyniai, mergaitė ir berniukas, jiems daug pasakojo apie dievus, ir kadangi buvo dvyniai, jiedu
klausėsi tų pasakojimų ir daug ką įsiminė.
Vaikų dėdė buvo stambus ir tingus vyriškis. Jei būtų turėjęs daugiau
galvijų, veikiausiai vietoj vaikų būtų atidavęs kelias karves, bet šitaip nenutiko. Jis pardavė dvynius. Pakaks apie jį, daugiau šiame pasakojime dėdė nepasirodys. Mes seksime paskui dvynius.
Juos bei dar kelis į nelaisvę paimtus ar į vergiją parduotus nelaimėlius
nusivedė per tuziną mylių į mažą avanpostą. Tenai iškeitė, ir dvynius bei
dar trylika vergų įsigijo šešetas su ietimis bei peiliais, nuginė į vakarus
link jūros, o paskui dar daugelį mylių pakrante. Jų, virvėmis surištų už
kaklų, viso buvo penkiolika.
Vututu paklausė savo brolio Agasu, kas jiems nutiks.
- Nežinau, - atsakė brolis.
Berniukas Agasu dažnai šypsodavosi, jo dantys buvo balti ir lygūs, ir
laiminga jo šypsena džiugindavo Vututu širdį. Dabar jis nebesišypsojo.

Dėl sesers stengėsi atrodyti narsus, kėlė galvą ir lošė pečius - tiek išdidžiai
bei grėsmingai, kiek ir komiškai, nelyginant šunytis, šiaušiantis kailį ant
sprando.
Įkandin Vututu voroje ėjo vyras randuotais skruostais. Jis tarė:
- Mus parduos baltiesiems šėtonams, kurie išgabens mus į savo namus
už didžiojo vandens.
- Ir ką gi mums ten darys? - pareikalavo atsakymo Vututu.
Vyriškis tylėjo.
- Na? - paragino jį mergaitė. Agasu pabandė vogčiomis dirstelti per
petį. Jiems neleido einant kalbėtis ar dainuoti.
- Galbūt mus suvalgys, - galop atsiliepė vyras. - Man taip sakė. Štai
kam jiems reikia tokios daugybės vergų. Todėl, kad jie amžinai alkani.
Vututu pravirko.
- Neverk, sese, - tarė jai Agasu. - Mūsų nesuvalgys. Aš tave apginsiu.
Mūsų dievai mus apgins.
Bet Vututu vis verkė ir verkė, ir ėjo apsunkusia širdim, jausdama tokį skausmą, įniršį ir baimę, kokius justi tegali vaikas: aštrius ir neįveikiamus. Ji nepajėgė paaiškinti Agasu, jog nesibijo būti suvalgyta baltųjų šėtonų. Tvirtai žinojo liksianti gyva. Ji raudojo, nes baiminosi, kad jie surys
jos brolį, ir netikėjo sugebėsianti jį apginti.
Jie pasiekė faktoriją, kur uždaryti laukė dešimt dienų. Dešimtos dienos rytą vergus išvedė iš lūšnos (paskutinėmis dienomis ten pasidarė
neįsivaizduojamai ankšta, nes iš visur ėjo vyrai, vedini vergų voromis bei
grupelėmis). Visus nuvarė į prieplauką, ir Vututu išvydo laivą, kuris veikiai išgabens juos tolyn.
Iš pradžių ji pagalvojo, koks jis didelis, o paskui - koks mažulytis, jie
visi nieku gyvu jame nesutilps. Laivas lengvai sūpavosi ant bangų, negiliai pagrimzdęs į vandenį. Valtis zujo pirmyn ir atgal, perveždama belaisvius į laivą, kur jūreiviai kaustė juos grandinėmis ir grūdo į triumus. Kai
kurių jūreivių oda buvo raudona nelyginant plyta ar išdirbtos odos spalvos, keistos aštrios nosys ir barzdos, dėl kurių vyrai panėšėjo į gyvulius.
Keli jūreiviai atrodė it žmonės iš jos tautos, kaip ir tie, kurie atginė Vututu į pakrantę. Vyrus, moteris ir vaikus atskyrė, suginė į atskirus aptvarus.
Vergų buvo pernelyg daug, tad tuziną vyrų prikaustė viršutiniame denyje,
po tais lopiniais, kur nakčiai hamakus kabindavo įgula.
Vututu pasiuntė pas vaikus, o ne pas moteris, jos nesukaustė grandinėmis, tik prirakino prie kaladės. Sukaustytą Agasu nuginė pas vyrus, sugrūstus aptvare nelyginant silkės statinėje. Triume dvokė, nors jūreiviai
po paskutinio reiso buvo jį išgramdę. Tačiau dvokas įsiėdė į medį, baimės
ir vėmalų, išmatų ir mirties, karštinės, beprotystės ir neapykantos dvokas.
Vututu sėdėjo triume su kitais vaikais. Abipus jos prakaitavo mažieji belaisviai. Laivui susiūbavus, ji užgriuvo ant mažo berniuko, ir tas atsiprašė kalba, kurios Vututu nesuprato. Ji pamėgino prietemoje nusišypsoti berniukui.

Laivas pakėlė bures. Dabar jis giliai nugrimzdo į vandenį.
Vututu galvojo apie kraštus, iš kurių atplaukė baltieji žmonės (lai nė
vienas iš jų ir nebuvo iš tiesų baltas: jų veidus nugairino jūra ir nusvilino
saulė, ir jų oda tapo tamsi). Nejau jie turi tiek mažai maisto, jog tenka siųsti laivus į jos tolimą žemę, kad ten nusipirktų žmonių? O gal jai lemta virsti skanėstu, ypatingu gardėsiu tiems, kurie tiek daug visko jau suvalgė, jog
dabar tik juodas troškintas kūnas sugeba priversti juos varvinti seilę?
Antrą kelionės dieną atlėkė audra, ji nebuvo stipri, tačiau denis kilo ir
leidosi, ir vėmalų kvapas persimaišė su šlapimo, skystų išmatų bei prakaituotos baimės dvoku. Iš triumo lubose paliktų oro angų be atvangos kliokė
lietus.
Praėjo savaitė, ir žemė jau seniai pradingo už horizonto, ir tuomet nuo
vergų nuėmė grandines. Juos perspėjo, kad menkiausias nepaklusnumas,
pasipriešinimas ar protestas, - ir įžūlėlius nubaus taip, kad jie nė įsivaizduot nepajėgia.
Ryte belaisvius pamaitino pupomis, sausainiais, kiekvienam davė po
gurkšnelį žaliosios citrinos sulčių su actu, nuo kurių sutraukė skruostus,
ir vergai kosėjo bei žiaukčiojo, o kai kurie net aimanavo ir kaukė. Bet išspjauti gėrimo nedrįso - jei juos nutverdavo taip darant, daužė kumščiais
ar čaižė bizūnu.
Vakare davė sūdytos jautienos. Ji buvo nemalonaus skonio, pilką mėsos paviršių dengė gliti plėvelė. Šitaip buvo kelionės pradžioje. Dienoms
bėgant darėsi vis blogiau.
Kai pavykdavo, Vututu ir Agasu sėdėdavo, prigludę prie kits kito, kalbėdavosi apie motiną, apie namus ir vaikiškų žaidimų draugus. Retsykiais
Vututu persakydavo broliui istorijas, girdėtas iš motinos, apie Elegbą,
klastingiausią iš dievų, kuris buvo Didžiosios Mavu akys ir ausys, kuris
nešdavo pasaulio kūrėjui žmonių prašymus ir parnešdavo jo atsakymus.
Vakarais, trokšdami paįvairinti plaukimo monotoniją, jūreiviai versdavo vergus dainuoti jų gimtosios žemės dainas ir šokti šokius.
Vututu pasisekė, kad ją uždarė su vaikais. Vaikų buvo pernelyg daug,
ir į juos beveik niekas nekreipė dėmesio. Moterims ėjosi kur kas prasčiau.
Kai kuriuose vergų pirklių laivuose verges daugsyk prievartaudavo visa
įgula, tokį elgesį laikanti nerašyta jūreivystės privilegija. Šis laivas buvo
ne iš tokių, tačiau prievartos nesibodėjo.
Toje kelionėje mirė šimtas vyrų, moterų bei vaikų, o jų kūnus išmetė
už borto; kai kuriuos belaisvius išmetė dar gyvus, bet žalia vandenyno vėsa atšaldė priešmirtinį jų karštį, ir nelaimėliai skendo, rankomis plakdami vandenį bei dusdami.
Patys to nežinodami, Vututu ir Agasu plaukė olandų laivu, nors niekas nebūtų pasikeitę, jei tatai būtų buvęs anglų ar portugalų, ispanų ar
prancūzų laivas.
Juodi jūrininkai - juodesni už Vututu - nurodinėjo belaisviams, kur eiti, ką daryti, kada šokti. Kartą ryte Vututu sugavo įdėmų vieno juodo

sargybinio žvilgsnį. Jai valgant, tas žmogus priėjo artyn ir tik spoksojo, netardamas nė žodžio.
- Kodėl taip elgiesi? - paklausė ji. - Kodėl tarnauji baltiesiems šėtonams?
Jis šyptelėjo, tarsi tas klausimas būtų visų juokingiausias pokštas, kokį
kada nors teko girdėti. Paskui pasilenkė taip, kad jo lūpos kone lietė mergaitės ausį, o alsavimas buvo toks karštas, kad ji kone apsivėmė.
- Jei būtum kiek vyresnė, - pratarė jis, - priversčiau tave klykti iš laimės, jog įsmeigiau tavin savo daiktą. Galbūt šiandien taip ir padarysiu.
Mačiau, kaip gerai tu šoki.
Ji pažvelgė į vyrą riešuto rudumo akimis ir ryžtingai, bet visgi šypsodamasi, atsakė:
- Jeigu taip padarysi, aš atkąsiu tavo daiktą dantimis, kuriuos turiu
apačioje. Aš burtininkė, ir mano dantys tenai labai aštrūs.
Vututu patiko, kaip pasikeitė jo veidas. Netaręs nė žodžio, vyras išėjo.
Žodžiai patys išsiveržė jai iš burnos, tai nebuvo jos žodžiai: Vututu jų
negalvojo, jinai jų netarė. Ne, ūmai suprato mergaitė, tatai buvo apgaviko Elegbos žodžiai. Mavu sukūrė pasaulį, o paskui Elegbos gudrumo dėka nustojo juo domėtis. Tatai Elegba, mitrių išmonių ir stačių it mietai organų dievas, kalbėjo jos lūpomis, tatai jis akimirkai įsitaisė joje, ir tąnakt
prieš miegą Vututu padėkojo Elegbai.
Keli vergai atsisakė valgyti. Juos plakė, kol pastarieji įsidėjo maistą
burnon ir prarijo, nors pats pėrimas buvo toksai žiaurus, jog du vyriškiai
numirė. Ir visgi niekas nebemėgino marintis badu, kad tokiu būdu atgautų
laisvę. Vyras ir moteris mėgino nusižudyti, liuoktelėję per bortą. Moteriai
pavyko. Vyriškį išgelbėjo, pririšo prie stiebo ir didžiąją dienos dalį plakė
rimbais, kol jo nugara virto kruvina skerdena, ir paliko pririštą, kai dieną
pakeitė naktis. Jam nedavė maisto, o gerti siūlė tik jo paties šlapimą. Trečiąją dieną nelaimėlis pradėjo kliedėti, jo galva išsipūtė ir suminkštėjo nelyginant senas arbūzas. O kai liovėsi klejojęs, jį išmetė už borto. Be to, po
bandymo sprukti vergus penketui dienų vėl sukaustė grandinėmis.
Tatai buvo ilga kelionė, sunki vergams, o jūreiviams nemaloni, nors
pastarųjų širdys sušiurkštėjo, ir jie patys sau vaizdavo, neva niekuo nesiskiria nuo fermerių, gabenančių į turgų karves bei vištas.
Galop vieną gražią dieną laivas išmetė inkarą Bridžtaune, Barbadose,
ir vergus valtimis nuplukdė į krantą, ir nuvarė į turgaus aikštę, kur rėkdami bei mosuodami vėzdais išrikiavo į gretas. Pasigirdo švilpukas, ir
aikštėn plūstelėjo žmonės, raudonveidžiai vyriškiai, kurie baksnojo pirštais, rėkė, apžiūrinėjo, vertino ir bambėjo.
Čia Vututu ir Agasu išskyrė. Viskas nutiko taip greit: stambus vyriškis sugniaužė Agasu žandikaulius, privertė išsižioti, linktelėjo, ir kiti du
vyrai nutempė berniuką šalin. Jis nesipriešino. Pažvelgė į Vututu ir riktelėjo jai: "Būk drąsi!" Ji linktelėjo, ir visgi akyse viskas susiliejo, išskydo, ir

mergaitė suvaitojo. Drauge jiedu buvo dvyniai, magiški, galingi. Atskirai
jiedu buvo tik du nelaimingi vaikai.
Nuo tų laikų Vututu jį matė tik kartą, bet gyvo - niekada.
Štai kas nutiko Agasu. Iš pradžių jį nuvežė į fermą, kur augino prieskonius ir kur berniuką kasdien plakė už tai, ką jis darė ar ko nedarė, pramokė anglų kalbos ir už odos juodumą praminė Rašaliniu Džeku. Kai vergas pabėgo, jį medžiojo su šunimis, pargrąžino atgal ir kaltu nukirto kojos pirštą, kad įžūlėlis gautų pamoką, kurios niekada nepamirš. Agasu būtų nusimarinęs badu, bet kai atsisakė valgyti, jam išmušė priekinius dantis ir per jėgą pylė į burną skystą avižinę košę, palikdami rinktis: praryti
ar uždusti.
Netgi tais laikais pirmenybę teikė vergams, gimusiems nelaisvėje, o ne
atvežtiems iš Afrikos. Gimę laisvėje stengėsi pabėgti ar numirti, jų vertė
krito ir vienu, ir kitu atveju.
Kai Rašaliniam Džekui sukako šešiolika, jį ir dar kelis kitus vergus
pardavė į San Domingo cukraus plantaciją. Tą stambų vergą su išdaužtais
dantimis praminė Hiacintu. Plantacijoje jis sutiko senę iš savo gimtinės ji dirbo namuose, kol pirštai tapo pernelyg gumbuoti ir ištino nuo artrito.
Moteris papasakojo, kad baltieji tyčia atskiria vergus, kilusius iš vieno
miesto, kaimo ar regiono, šitokiu būdu vengdami maišto ar sukilimo.
Jiems nepatikdavo, kai vergai tarpusavy kalbėdavo gimtąja kalba.
Hiacintas išmoko per šimtą prancūziškų žodžių, sužinojo šį tą iš katalikiškos bažnyčios dogmų. Kiekvieną dieną nuo aušros iki sutemų kirsdavo cukranendres.
Jis suteikė gyvybę keliems vaikams. Tamsiomis vidunakčio valandomis drauge su kitais vergais eidavo į mišką, nors tatai buvo griežčiausiai
draudžiama, šoko kalindą, giesmėmis šlovino Dambalą-Vedo, dievą juodos gyvatės pavidalu. Jis garbino Elegbą, Ogu, Šangu, Zaką ir daugelį kitų,
visus dievus, kuriuos su savimi į salą atsivežė vergai, atsivežė savo mintyse ir širdies gelmėse.
San Domingo plantacijose vergai nedažnai ištverdavo ilgiau nei dešimt metų. Nuo darbo laisvu laiku - dvi valandas karštą vidudienį ir penketą valandų nakties tamsoje (nuo vienuoliktos iki ketvirtos) - jie galėjo
auginti maistą, kurį turėjo valgyti (juk šeimininkai vergų nemaitino, tiesiog davė po nedidelį žemės lopinėlį, kurį derėjo įdirbti ir iš jo pragyventi), be to, tatai buvo laikas, kai jie galėjo miegoti ir regėti sapnus. Ir visgi
vergai ištaikydavo menkas valandėles, kad susirinktų draugėn, šoktų, dainuotų ir garbintų dievus. San Domingo žemė - derlinga, tad Dahomėjos,
Kongo bei Nigerio dievai čia įleido storas šaknis ir vešliai suklestėjo: jie žadėjo laisvę tiems, kurie juos garbina nakčia giraitėse.
Hiacintui buvo dvidešimt penkeri, kai į plaštaką įkando voras. Žaizdelė supūliavo, oda nuvilnijo nekrozė, veikiai visa jo ranka ištino ir tapo
purpurinė, o delnas skleidė smarvę. Ranka pulsavo ir liepsnojo.
Jam davė išgerti neskiesto romo, laužo liepsnose įkaitino mačetės aš-

menis, kol tos sutvisko raudonai ir baltai. Pjūklu nupjovė ranką iki pat peties, o žaizdą pridegino įkaitusiais ašmenimis. Hiacintas visą savaitę išgulėjo karščiuodamas. O paskui grįžo prie darbo.
Vienarankis vergas, vardu Hiacintas, dalyvavo vergų sukilime 1791
metais.
Patsai Elegba įsikūnijo Hiacinte giraitėje, šuoliavo juo taip, kaip baltasis šuoliuoja žirgu, ir bylojo jo lūpomis. Hiacintas mažai teatminė iš tų
kalbų, bet tie, kurie jų klausėsi, pasakojo, kad jis žadėjęs išvaduoti nuo vergijos. Vienarankis teprisiminė erekciją, panašią į mietą ir labai skausmingą, bei į mėnulį iškeltas abi savo rankas - vienintelę, kurią tebevaldė, ir tą,
kurios jau nebeturėjo.
Paskerdė kiaulę, ir vyrai bei moterys iš plantacijos atsigėrė karšto jos
kraujo, ir ištarė priesaikos žodžius, susiejusius juos į broliją. Jie prisiekė
tapti laisvės armija, vėlei prisiekė ištikimybę visų žemių, iš kurių juos išvežė kaip grobį, dievams.
- Jei žūsime kovoje su baltaisiais, - kalbėjo jie vienas kitam, - atgimsime Afrikoje, savo namuose, savo gentyse.
Tarp sukilėlių buvo dar vienas Hiacintas, tad Agasu praminė Vienarankiu Galiūnu. Jis kovėsi, giedojo maldas, aukojo aukas ir kūrė planus.
Regėjo, kaip žudo jo draugus ir mylimuosius, ir kovojo toliau.
Jie dvylika metų tęsė beprotišką, kruviną kovą su plantatoriais, su armija, laivais atsiųsta iš Prancūzijos. Jie kovėsi ir kovėsi ir - neįtikėtina, bet
tiesa - nugalėjo.
1804 metų sausio 1 dieną buvo paskelbta San Domingo nepriklausomybė - šią šalį pasaulis veikiai sužinos kaip Haičio respubliką. Vienarankis Galiūnas nesulaukė tos dienos. 1802 metų rugpjūty jis mirė, pervertas
prancūzų kareivio durtuvu.
Ir Vienarankio Galiūno (kuris kadaise buvo Hiacintu, o dar anksčiau
Rašaliniu Džeku, bet širdyje visuomet išliko Agasu) mirties akimirką jo sesuo Vututu (kurią pirmojoje plantacijoje Karolinoje praminė Mere, o kai
tapo namų verge - Deize, o dar vėliau, kai ją pardavė Laverų šeimai į Naująjį Orleaną, - Sjuke) pajuto, kaip tarp šonkaulių sminga šalta geležtė, ir
prapliupo nesulaikomai raudoti. Prabudo jos dukrelės dvynės ir taip pat
pravirko. Šių Vututu vaikų oda buvo balintos kavos spalvos, jie visai nepanėšėjo į tuos, kuriuos ji gimdė plantacijoje, pati būdama dar vaikas, anų vaikų ji nebematė nuo tos dienos, kai tiems sukako penkiolika ir dešimt. Vidurinioji mergytė buvo jau mirusi, kai jos motiną pardavė kitiems
šeimininkams.
Kai Sjukė išlipo į svetimą krantą, ją plakė daugybę kartų - sykį į žaizdas įtrynė druskos, o kitą kartą pėrė taip ilgai ir smarkiai, kad ji kelias dienas negalėjo sėdėti ar leisti kam nors palytėti nugarą. Jaunystėje merginą
kelis kartus išprievartavo: juodi vyrai, kuriems įsakė dalintis su ja mediniu gultu, ir balti vyrai. Ją sukaustė grandinėmis. Bet Vututu neverkė. Išsiskyrusi su broliu, raudojo tik kartą. Tai nutiko Šiaurės Karolinoje, kai

išvydo, jog ėdesį šunims ir vergų vaikams pila į tą pačią geldą, kai pamatė,
kaip jos maži vaikai pešasi dėl atliekų su šunimis. Išvydo, kas dedasi, nors buvo mačiusi anksčiau, kiekvieną dieną plantacijoje, ir matė dar begalę kartų, kol ją pardavė. Išvydo tą sykį, ir tasai reginys sudaužė jai širdį.
Kurį laiką Vututu buvo labai graži. Paskui kančių metai padarė savo,
ir ji neteko grožio. Veidą išvagojo raukšlės, rudose akyse švytėjo pernelyg
daug skausmo.
Prieš vienuolika metų, kai vergei sukako dvidešimt penkeri, ūmai nudžiūvo dešinioji jos ranka. Nė vienas iš baltųjų negalėjo suprasti, kas gi
nutiko. Mėsa tarsi nusruveno nuo kaulų, ir dešinioji ranka pakibo it negyva - stačiai skeleto ranka, aptraukta oda ir visiškai nejudri. Po to Vututu
tapo namų verge.
Jos gaminamas valgis ir gebėjimas tvarkytis namuose maloniai nustebino Karstersus, plantacijos šeimininkus, tačiau misis Karsters buvo nemalonu regėti nudžiūvusią ranką, todėl vergę pardavę Laverų šeimai, metams atvykusiai iš Luizianos; misteris Laveras buvo storas ir linksmas
žmogus, kuriam reikėjo virėjos bei kambarinės, ir jo nėmaž netrikdė nudžiūvusi vergės Deizės ranka. Kai po metų šeima grįžo į Luizianą, Sjukė
iškeliavo su jais.
Naujajame Orleane pas ją ėmė vaikščioti moterys, užsukdavo ir vyrai,
norintys įsigyti prakeikimų, meilės talismanų ir nedidelių stabukų. Žinoma, jie buvo juodaodžiai, bet pasitaikydavo ir baltųjų. Laverų šeima nudavė nieko nepastebinti. Gal tatai pridėjo šeimai prestižo: juk jie turėjo
vergę, kurios visi taip prisibijojo ir gerbė. Ir visgi atsisakė suteikti jai laisvę.
Kartą vėlai nakčia Sjukė nuėjo į pelkes ir tenai šoko kalindą bei bambolą. Kaip San Dominge ar jos gimtinėje, pelkių šokėjų vudu buvo juodoji gyvatė; ir visgi tėviškės bei kitų afrikietiškų tautų dievai nenužengdavo į juos taip, kaip nužengdavo į Vututu brolį ar jo draugus San Dominge. Ir vis dėlto moteris tarė jų vardus, šaukėsi jų bei prašė malonės.
Girdėjo, kaip baltieji šneka apie sukilimą San Dominge (vadino jį būtent taip), kaip tvirtina, esą jis pasmerktas ("Tik pamanyk! Kanibalų šalis!"), o vėliau pastebėjo, kad kalbėti apie jį liovėsi visai.
Veikiai Sjukei pasirodė, jog baltieji apsimeta, neva sala pavadinimu
"San Domingas" neegzistuoja, o kalbant apie Haitį, tai šitokio žodžio apskritai niekas niekada neištarė. Tarsi visa Amerikos tauta būtų nusprendusi, jog tereikia panorėti, ir jos valios pastangomis pranyks visa didžiulė Karibų jūros sala.
Stebima budrios Sjukės akies, užaugo Laverų vaikų karta. Pats mažiausias, kūdikystėje neįstengęs ištarti "Sjukė", praminė ją Mama Zuzu, ir
pravardė prigijo. O dabar jau 1821-ieji, ir Sjukei per penkiasdešimt. Ji atrodo kur kas vyresnė.

Moteris žinojo daugiau paslapčių, nei senasis Sanitė Dėdė, pardavinėjantis ledinukus priešais Kabildą, daugiau, nei Mari Salopė, save tituluojanti kerėtojų karaliene: abi jos spalvotosios, bet Mama Zuzu buvo vergė
ir numirs verge - kad ir kaip ten būtų, šitaip tvirtino jos šeimininkas.
Jauna moteris, atėjusi sužinoti, kas nutiko jos vyrui, pasivadino našle Pari. Ji buvo aukštakrūtė, jauna ir išdidi. Moters gyslomis tekėjo ir afrikietiškas, ir europietiškas, ir indėnų kraujas. Oda buvo raudono atspalvio, plaukai - juodi ir žvilgantys. Juodos akys žvelgė iš aukšto. Jos vyras,
Žakas Pari, veikiausiai mirė. Jo gyslomis tekėjo trys ketvirčiai baltųjų kraujo (anuomet skaičiuodavo tokius dalykus), jis pats buvo neteisėta kadaise
išdidžios giminės atžala. Žakas Pari atvyko su emigrantais, bėgusiais iš
San Domingo, ir buvo toks pat laisvas, kaip ir žavioji jo žmona.
- Mano Žakas. Jis miręs? - paklausė našlė Pari, kirpėja, kuri ėjo iš namų į namus, šukuodama elegantiškas Naujojo Orleano damas, besiruošiančias į varginančius aukštuomenės balius.
Paklaususi kaulų patarimo, Mama Zuzu papurtė galvą:
- Jis su baltąja moterimi kažin kur šiaurėje. Su baltąja moterimi auksiniais plaukais. Jis gyvas.
Čia nebuvo jokios magijos. Naujajame Orleane visi žinojo, su kuo pabėgo Žakas Pari ir kokios spalvos jos plaukai.
Mama Zuzu stebėdamasi suprato, jog našlė Pari iki šiol nežino, kad jos
Žakas kas naktį savo kvarteronišku pipi stengiasi pamaloninti rausvaodę
merginą Kolfekse. Šiaip ar taip, tomis naktimis, kai nėra toks girtas, kad
jo įnagis betiktų šlapinimuisi. O gal ir žino. Gal atėjo visai dėl kitos priežasties.
Našlė Pari užsukdavo pas senąją vergę kartą ar du per savaitę. Po mėnesio atnešė senei dovanų: kaspiną plaukams, sausainių su kmynais ir juodą gaidį.
- Mama Zuzu, - pratarė jauna moteris. - Atėjo metas išmokyti mane
visko, ką žinai.
- Taip, - sutiko Mama Zuzu. Ji suprato, iš kur vėjas pučia. Be to, našlė Pari prisipažino gimusi su plėvėmis tarp kojų pirštų, kitaip tariant, ji irgi turėjo dvynį, tačiau savąjį nužudė motinos įsčiose. Kas gi dar beliko Mamai Zuzu?
Ji išmokė merginą, jog du muškato riešutai, nešiojami ant virvelės po
kaklu, kol virvelė nutrūksta, išgydo širdies ūžesį, o niekada neskraidęs balandis, perskrostas ir uždėtas ligoniui ant galvos, sutraukia karštį. Parodė, kaip pasiūti "troškimų kapšelį", mažutį odinį krepšiuką, į kurį reikia
įdėti trisdešimt monetėlių po pensą, devynias medvilnės sėklas ir juodos
kiaulės šerį, ir kaip trinti kapšelį, kad troškimai išsipildytų.
Našlė Pari išmoko visko, ką jai pasakojo Mama Zuzu. O štai dievai jos
nedomino. Nėmaž nedomino. Ją traukė praktinė magija. Moteris džiaugės:
sužinojusi meilės burtą: gyvą varlę dera panardinti į medų, tada įmesti i

skruzdėlyną, o paskui, kai kaulai liks baltutėliai ir švarūs, atidžiai įsižiūrėti ir ištraukti plokščią širdies formos kaulelį bei dar vieną, su kabliuku:
kaulelį su kabliuku reikia prikabint prie drabužių tam, kurio meilės sieki,
o kaulelį-širdelę saugoti saugioje vietelėje. Ir tasai, kurį myli, netruks tapti
tavuoju. Bet sergėk Dieve nepamesk kaulelio-širdies, nes tuomet mylimasis atsigręš prieš tave nelyginant įsiutęs šuo.
Ji sužinojo, kad džiovintos gyvatės milteliai, įmaišyti į priešo pudrą,
atsiųs tam amžiną akių tamsą, ir kad priešą galima priversti nusiskandinti,
jei paimsi ką nors iš apatinių jo baltinių, išversi išvirkščiai ir vidunaktį užkasi po plytom.
Mama Zuzu parodė našlei Pari "pasaulio stebuklo" šaknį, didelę ir
mažą Džono Užkariautojo šaknį, parodė jai drakono kraują, valerijoną ir
penkialapę žolelę. Išmokė, kaip išvirti žvalinančią arbatą, kaip paruošti
vandenį "sek paskui mane" ar nuovirą "gražuolė Singo".
Mama Zuzu parodei našlei Pari ir šiuos, ir daugelį kitų dalykų. Tačiau
senutei visa tai atnešė vien neviltį. Ji kaip įmanydama stengėsi perduoti
gražuolei neregimas tiesas, slaptąsias žinias, pasakojo jai apie Tėvą Elegbą, apie Mavu, apie Aido-Hvedo, gyvatę-kerėtoją, ir apie visus likusius,
bet našlė Pari (dabar pasakysiu vardą, kurį jai suteikė gimstant ir kuriuo
ji vėliau pagarsėjo, - Mari Lavo. Tačiau ji nebuvo ta garsioji Mari Lavo,
apie kurią jūs girdėjote, ji buvo anos motina, ilgainiui tapusi našle Glapjon) visiškai nesidomėjo tolimų žemių dievais. Jei San Domingas svetingai ir vaišingai priėmė afrikiečių dievus, tai ši žemė su savo kukurūzais ir
arbūzais, su savo langustais ir medvilne liko abejinga ir nederlinga.
- Ji nenori žinoti, - skundėsi Mama Zuzu Klementinai, savo patikėtinei, kuri daugelyje namų skalbė baltinius, užuolaidas ir užtiesalus. Klementinos skruostą dabino nudegimų kekė, o vienas jos vaikų mirtinai nusidegino, apsivertus variniam katilui.
- Tai nemokyk jos, - sako Klementina.
- Mokau, o ji nemato, kas vertinga. Regi tik tą, ką gali panaudoti. Duodu jai deimantų, o jai rūpi vien blizgantys stikliukai. Vaišinu geriausiu klaretu, o ji geria upės vandenį. Dovanoju putpelės mėsą, o ji tenori valgyti
žiurkieną.
- Tai kodėl tuomet nesiliauji? - klausia Klementina.
Mama Zuzu gūžteli pečiais, virpteli nudžiūvusi ranka.
Ji negali atsakyti. Teįstengtų paaiškinti, jog moko iš dėkingumo, kad
tebėra gyva, ir ji išties dėkinga: šitiek daug mirė jos akyse. Galėtų papasakot svajojanti, jog kartą vergai pakils, kaip jie pakilo (ir buvo įveikti) La
Plase, bet širdimi žino, kad be Afrikos dievų, be Elegbos ir Mavu malonės,
juodaodžiai niekada nenugalės baltųjų prižiūrėtojų, niekada nesugrįš namo.
Mamos Zuzu gyvenimas baigėsi. Baigėsi tuomet, kai, prabudusi vieną baisią naktį prieš dvidešimt metų, tarp šonkaulių pajuto šaltą plieną. O

dabar ji visiškai nebegyvena, tik nekenčia. Jei paklausite, kas yra neapykanta, ji negalės papasakoti apie dvylikametę mergaitę dvokiančiame laive: tatai užaugo randais jos atminty - pernelyg daug buvo plakimo ir mėlynių, pernelyg daug naktų grandinėse, pernelyg daug išsiskyrimų, pernelyg daug mirčių. Tačiau ji galėtų papasakoti jums apie savo sūnų ir apie
tai, kaip šeimininkai nukirto jam rankos nykštį sužinoję, kad vaikinas moka skaityti ir rašyti. Galėtų papasakoti apie savo dukterį, dvylikos metų
mergaitę, aštuntą mėnesį nėščią nuo prižiūrėtojo, ir apie tai, kaip raudonoje žemėje iškasė duobę, kad įtalpintų dukros pilvą, o paskui plakė ją, kol
nugara pasruvo krauju. Ir, nepaisant taip uoliai išraustos duobės, dukra
visgi neteko ir kūdikio, ir gyvybės - visa nutiko sekmadienio rytą, kai visi baltieji meldėsi bažnyčioje...
Pernelyg daug skausmo.
- Garbinki juos, - kalbėjo Mama Zuzu jaunajai našlei Pari pelkėse, Misisipės deltoje, valandą po pusiaunakčio. Abi jos buvo iki pusės nuogos,
prakaitavo tvankioje naktyje, jų odą sidabrino mėnulio šviesa.
Našlės Pari vyras, Žakas (po trejų metų jį ištiko ganėtinai keista mirtis), truputį pasakojo Mari apie San Domingo dievus, bet jai tas nerūpėjo.
Galia ateina iš ritualų, o ne iš dievų.
Mama Zuzu ir našlė Pari negarsiai giedojo, trypė žemę ir klaupėsi pelkių vidury. Giesmėmis jos kvietė juodąsias gyvates - laisva spalvotoji moteris ir vergė su nudžiūvusia ranka.
- Pasaulyje yra kur kas daugiau, nei tavo klestėjimas ir tavųjų priešų
nesėkmės, - kalbėjo Mama Zuzu.
Daugelis ceremonijų žodžių, kuriuos kadaise žinojo ji ir žinojo jos brolis, išsitrynė iš Mamos Zuzu atminties. Ji bylojo dailutei Mari Lavo, neva
žodžiai nedaug verti, svarbu tik melodijos ir ritmas. Ir tuomet, kai senoji
giesmėmis ir bildesiu šaukė juodąsias gyvates, ją aplankė regėjimas.
Ji regi, kaip giesmių ritmas, kalindos ritmas, bambolos ritmas, visi Pusiaujo Afrikos ritmai lėtai išplinta po vidunakčio žemę, kol visas kontinentas ima virpėti ir siūbuoti, aidint senųjų dievų, kurių valdas ji apleido, dainoms. Ir kažin kaip suvokia, kad netgi šito negana.
Atsigręžia į dailutę Mari Lavo ir regi save jos akimis: juodaodė senė
su raukšlėtu veidu, su apmirusia kaulėta ranka, nukarusia palei kūną, su
akimis, kurios regėjo, kaip jos vaikai riejasi su šunimis atmatų geldoje. Išvydo save ir pirmąkart suprato, kokį pasibjaurėjimą ir baimę kelia šiai jaunai moteriai.
Ir tuomet nusijuokė, ir pritūpusi paėmė juodą gyvatę, ilgą, nelyginant
jaunas medis, ir storą, nelyginant laivo lynas.
- Štai, - pratarė Mama Zuzu. - Ji bus mūsų vudu.
Nesipriešinančią gyvatę įdėjo į krepšį, kurį laikė iš baimės pageltusi
Mari.
O paskui mėnesienoje ją aplankė antras regėjimas, ir senoji išvydo sa-

vo brolį Agasu. Ne tą dvylikos metų berniuką, su kuriuo ją išskyrė Bridžtauno vergų turguje, o didžiulį vyrą, pliką, besišypsantį, bedantį, su giliais
randais išvagota nugara. Vienoje rankoje jis laikė mačetę. Vietoj dešiniosios styrojo trumputis strampgalys.
Moteris ištiesė priekin savo sveikąją kairiąją ranką.
- Pasilik. Pasilik nors neilgam. Palūkėk, palūkėk truputį, - sukuždėjo
ji. - Aš ten būsiu. Veikiai būsiu su tavimi.
O našlė Pari nusprendė, kad senutė kreipiasi į ją.

DVYLIKTAS SKYRIUS
Savo religiją, kaip ir moralę, Amerika įdėjo į patvarius ir pelningus vertybinius popierius. Ji užėmė neįveikiamą poziciją nelyginant
nacija, kuri yra palaiminta todėl, kad nusipelno palaimos; ir jos sūnūs - kad ir kokias doktrinas jie priiminėtų ar atmetinėtų - atvirai ir
nemąstydami pasirašo po šiuo nacionaliniu kredo.
Agnesė Replir. "Epochos ir tendencijos"
v

v

Šešėlis važiavo į vakarus - per Viskonsiną ir Minesotą į pačią Siaurės
Dakotą, kur sniegu apklotos kalvos panėšėjo į gigantiškus miegančius bizonus. Jiedu su Trečiadieniu nematė nieko, bet tas įspūdingas niekas driekėsi per mylių mylias. Paskui pasuko į pietus, į Pietų Dakotą, link rezervacijos žemių.
"Linkolną", kurį buvo taip malonu vairuoti, Trečiadienis iškeitė į seną dundantį "Vinebagą", kiaurai pradvisusį katėmis. Šešėliui visiškai nepatiko sėdėti prie šio automobilio vairo.
Važiuojant pro pirmąją nuorodą į Maunt Rašmurą (liko dar keli šimtai mylių), Trečiadienis subambėjo:
- O štai čia išties šventa vieta.
Šešėlis nustebo, kadangi buvo įsitikinęs, jog bendrakeleivis miega.
- Kiek žinau, kadaise čia plytėjo šventosios indėnų žemės.
- Šventa vieta, - pakartojo Trečiadienis. - Stai ji, Amerikos esmė: visuomet reikia suteikti žmonėms pretekstą, kad tie ateitų ir lenktųsi. Šiandien
jau niekas nebegali paprasčiausiai atvažiuoti pasižiūrėti į kalną. Tad atsirado milžiniški prezidentų veidai, misterio Gutzono Borglamo kūrinys.
Kai tik buvo iškirsti portretai, kitaip tariant, gautas leidimas, žmonės gali ramiai atvažiuoti ir savo akimis pamatyti tą, ką jau regėjo tūkstančiuose atvirukų.
- Pažįstu vieną vaikiną, prieš daugelį metų buvusį sunkiosios atletikos
treneriu. Kartą jis pasakojo, neva Dakotos rezervatuose jauni genties vyrai užkopia ant kalno, o paskui susiėmę už rankų gyvąja grandine leidžiasi
šlaitu, ir viskas dėl to, jog kraštinis galėtų nusišlapinti prezidentui ant nosies.
- Nuostabu, tiesiog nuostabu! - nusikvatojo Trečiadienis. - Ar yra koks
konkretus prezidentas, ypatingas jų teisėto įniršio taikinys?
Šešėlis gūžtelėjo pečiais:
- Jis neminėjo.
Po "Vinebago" ratais nyko mylia po mylios. Šešėliui ėmė rodytis, neva jis stovi vietoje, o amerikietiškas peizažas lekia pro šalį vienodu šešiasv

v

dešimt penkių mylių per valandą greičiu. Žiemos ūkana skandino tolius
ir trynė kampus.
Buvo antros kelionės dienos vidurys, ir jiedu beveik atvyko į numatytą vietą.
_

Visą kelią mąstęs Šešėlis umai pratarė:
- Praėjusią savaitę Paežerėje dingo mergaitė. Kai mudu buvome San
Franciske.
- Taip? - Naujiena Trečiadienio nesudomino.
- Mergaičiukė, vardu Elison Makgovern. Ji ne pirmoji, pradingusi tame miestelyje. Buvo ir kitų. Visi prapuolė žiemą.
Trečiadienis suraukė kaktą.
- Tragiška, tiesa? Veideliai ant pieno paketų - beje, neatmenu, kada
paskutinį kartą ant pieno paketo mačiau vaikišką veidelį, - ir ant stotelių
sienų palei nemokamus plentus. "Ar mane matėte?" - klausia jie. Ir geriausiais laikais - egzistencinis klausimas. "Ar mane matėte?" Kitoje sankirtoje
pasuk.
Šešėliui pasirodė, jog virš galvos pasigirdo malūnsparnio gausmas, bet
per žemai kybančius debesis nieko nesimatė.
- Kodėl tu pasirinkai Paežerę? - pasiteiravo jis.
- Jau sakiau. Jauki tyki vietelė, kurioje nesunku pasislėpti. Tenai tu toli
nuo visų kelių, žemiau radarų.
- Bet kodėl?!
- Nes baigiasi "el", - atrėžė Trečiadienis. - Dabar suk į kairę.
Šešėlis pasuko į kairę.
- Čia kažkas ne taip, - sumurmėjo Trečiadienis. - Po velnių. Jėzau, suk
devynios tavo motiną, suknistas Kristau ant dviračio. Pristabdyk, bet nesustok visai.
- Gal paaiškintum?
- Problemos. Ar žinai kokį kitą, aplinkinį maršrutą?
- Tiesą sakant, ne. Aš Pietų Dakotoje pirmąsyk. Be to, nė nenutuokiu,
kur mes važiuojam.
Tolumoje ant kalvos blausiai mirktelėjo raudonas žiburėlis.
- Kelias užtvertas, - pratarė Trečiadienis ir kažin ko panaršė vienoje kišenėje, paskui kitoje.
- Galiu sustoti ir apsisukti.
- Apsisukti mes negalime. Už nugaros irgi jie, - atsiliepė Trečiadienis.
- Sumažink greitį iki dešimties ar penkiolikos mylių per valandą.
Šešėlis dirstelėjo į užpakalinės apžvalgos veidrodėlį. Jiems įkandin
maždaug už mylios šmėžavo automobilio žibintų šviesos.
- Tu įsitikinęs? - paklausė jis.
- Kaip ir tuo, jog kiaušinis yra kiaušinis, - prunkštelėjo Trečiadienis. Taip pasakė kalakutus auginantis fermeris, susilaukęs pirmojo vėžliuko.
Aha, pagaliau!
Iš kišenės gelmių jis išsitraukė gabalėlį baltos kreidos.
v

Tada ėmėsi piešti ant autofurgono prietaisų skydo, braižyti kabliukus
ir brūkšnelius, tarsi spręstų algebrinį galvosūkį - ar, pamanė Šešėlis, tokius
ženklus vienas benamis valkata gali paišyti kitam, čia nelyginant klajūnų
šifras - "piktas šuo, pavojingas miestas, maloni moteris, minkštas gultas nuovadoje, ten galima pernakvoti..."
- Štai taip, - galiausiai išsunkė Trečiadienis. - Dabar padidink greitį iki
trisdešimties. Ir nieku gyvu nestabdyk.
Juos persekiojanti mašina įjungė švyturėlius bei sireną ir ėmė didinti greitį.
- Nelėtink, - pakartojo Trečiadienis. - Jie tenori, kad mes pristabdytume anksčiau, nei pasieksime jų užkardą.
Brūkšt. Brūkšt. Brūkšt.
"Vinebagas" pasiekė kalvos viršūnę. Iki užkardos liko ketvirtis mylios.
Dvylika mašinų, išsirikiavusių ant kelio, o šalikelėje - keli policijos automobiliai ir pora didelių juodų sportinių furgonų.
- Na, štai. - Trečiadienis pasidėjo kreidą. Prietaisų skydas ir dėtuvė
margavo nuo runas primenančių kringelių.
Kaukianti mašina vos neatsitrenkė į užpakalinį "Vinebago" buferį,
paskui sumažino greitį, ir megafonais sustiprintas balsas suriko:
- Į šalikelę!
Šešėlis dirstelėjo į Trečiadienį.
- Suk dešinėn. Paprasčiausiai nuvažiuok nuo kelio.
- Negaliu su šita gelda važiuot nuo kelio į lauką. Mes persiversim.
- Viskas bus gerai. Suk į dešinę. Nagi!
Šešėlis dešine ranka pasuko vairą, ir "Vinebagas" paklusniai liuoktelėjo bei krūptelėjo, nuslysdamas nuo asfalto. Akimirką Šešėliui atrodė, kad
jis neklydo: autofurgonėlis tuojau apvirs, tačiau pasaulis už priekinio stiklo ūmai sumirgėjo ir ištirpo, tarsi atspindys perregimoje baloje, kai vandens paviršių sušiaušia vėjas.
Debesys, rūkas, sniegas ir diena pranyko.
Dabar viršum jų galvų spindėjo žvaigždės, sustingusios šviesos ietys,
varstančios naktinį dangų.
- Sustok čia, - įsakė Trečiadienis. - Likusį kelią įveiksime pėsčiomis.
Šešėlis išjungė variklį, paskui atsidarė užpakalines "Vinebago" dureles ir pasiėmė paltą, batus bei pirštines. Išsiropštęs iš mašinos tarė:
- Gerai, eime.
Trečiadienis pažvelgė į jį linksmai ir dar kažkaip - gal piktokai. Ar su
pasididžiavimu.
- Kodėl neprieštarauji? - pasiteiravo jis. - Kodėl nešauki, atseit visa tai
neįmanoma? Kodėl, suk tave devynios, darai, kaip sakau, ir taip ramiai į
viską reaguoji?
- Nes tu man moki ne už tai, kad klausinėčiau, - atsiliepė Šešėlis. Paskui ūmai suvokė sakąs gryniausią tiesą ir pridėjo: - Ir apskritai po Loros
manęs jau nieks nebestebina.
- Nuo tada, kai ji prisikėlė iš mirusiųjų?

- Nuo tada, kai sužinojau, kad ji dulkinasi su Robiu. Štai kas buvo
skaudu. O visa kita manęs paprasčiausiai nebejaudina. Kur dabar eisime?
Trečiadienis mostelėjo į priekį, ir jiedu nužingsniavo. Po kojomis gulėjo kažkokie glotnūs akmenys, o gal sustingusi lava, retsykiais atrodanti
it stiklas. Oras vėsus, bet ne žiemiškai šaltas. Jie šonu nusileido nuo kaivos - iš viršūnės į papėdę vedė gruoblėtas takelis. Šešėlis įsistebeilijo į apačioje plytinčią lygumą.
- Velniai rautų, kas gi čia? - paklausė jis, bet Trečiadienis tik pridėjo
prie lūpų pirštą ir smarkiai papurtė galvą. Tylos.
Pačioje kalvos papėdėje prigludo kažkas panašus į mechaninį traktoriaus dydžio vorą, mėlyname metale švytėjo žiburėliai. Už voro kūpsojo
kaulų sąvartynas, ir prie kiekvieno kaulo mirksėjo mažutė spingsulė, nedidesnė už žvakės liepsnelę.
Trečiadienis mostu įsakė Šešėliui laikytis atokiau nuo šių daiktų. Šešėlis žengė dar vieną žingsnį į šalį - stikliniame takelyje tai buvo didžiulė klaida: jis nikstelėjo koją, paslydo ir nusirito šlaitu žemyn. Lėkdamas
pro riedulį, pamėgino nusitverti ir sustoti, bet obsidiano skeveldra perrėžė
pirštinę nelyginant popierių.
Jis sustojo tarp mechaninio voro ir kaulų.
Ištiesė ranką, norėdamas atsistumti nuo žemės, netyčia delnu palytėjo šlaunikaulį ir...
... stovi saulės spinduliuose, čiulpia cigaretę, žvilgčioja į laikrodį. Visur aplink - mašinos, vienos tuščios, kitos ne. Gailisi, kad išgėrė dar vieną puodelį kavos, nes dabar siaubingai nori sysiot.
Prie jo prieina vietinis faras, žaliūkas su pražilusiais ruonio ūsais. Net
nebeatmena, kuo jis vardu.
- Nenutuokiu, kaip galėjome juos pražiopsoti, - nustebęs skėsčioja rankomis Vietinis Faras.
- Optinė iliuzija, - atsako jis. - Šitaip nutinka, esant anomaliems oro
reiškiniams. Rūkui, miglai. Tai buvo miražas. Jie važiavo kažkokiu kitu keliu. Manėme, kad juda šiuo.
Vietinis Faras atrodo nusivylęs.
- A-a-a... o aš maniau, čia kaip "X failuose", - sako jis.
- Deja, turiu jus nuvilti - nenutiko nieko panašaus.
Retsykiais jį kamuoja hemorojus, ir subinę jau ima niežėti - pirmas požymis, jog liga netrukus paaštrės. Jis nori vėl atsidurti "Beltvėjuje". Gailisi, jog netoliese nėra medžio, už kurio galima būtų užeiti: šlapimo pūslę raižo vis smarkiau. Nusviedžia nuorūką, sumaigo ją bato nosimi.
Vietinis Faras eina link vienos policijos mašinos, kažin ką sako vairuotojui. Abu linguoja galvas.
Jis išsitraukia mobilų telefoną, spusteli mygtuką "meniu", slysta strėliuke žemyn iki įrašo "Skalbykla". Įvesdamas šį adresą, jautėsi toks sąmojingas. Ko gero, šią nuorodą pasiskolino iš detektyvinio septintojo dešimtmečio serialo "Žmogus nuo D.Ė.D.Ė.S.". O dabar ūmai susivokė, jog

nuoroda toli gražu ne iš ten: "DĖDĖJE" buvo ateljė, o kalbama apie "Gudrutį", visai kitą šnipų serialą. Jam vis vien mažumą gėda, jog per visus
tuos metus nesumojo, kad tatai jo vaikystės laikų komedija, o juk būdamas
vaikas taip troško turėti batą-telefoną...
- Klausau? - atsiliepia moteriškas balsas.
- Čia misteris Miestas. Prašyčiau misterį Pasaulį.
- Minutėlę. Pažiūrėsiu, ar jis laisvas.
Ragelyje tyla. Misteris Miestas sukryžiuoja kojas, trūkteli diržą - reikėtų numesti bent dešimt svarų, kad pilvas nespaustų šlapimo pūslės. Paskui aristokratiškas balsas taria:
- Sveiki, misteri Mieste.
- Mes juos pražiopsojome, - sako Miestas. Ir jaučia, kaip vidurius susuka neviltis: niekšai, prakeikti kalės vaikai, nužudę Mišką ir Akmenį,
Viešpatie visagalis. Geri žmonės. Geri vaikinai. Ak, kaip jam norisi išdulkint misis Miškas, bet dar anksti, per anksti. Pernelyg mažai laiko prabėgo nuo Miško mirties. Todėl jisai kartą per kelias savaites pakviečia našlę pietauti, taip sakant, investuoja į ateitį, o ji tiesiog dėkinga už dėmesį...
- Kaip?
- Nežinau. Mes užtverėme kelią, jie neturėjo kur dėtis, o visgi pradingo.
- Dar viena mažytė šio gyvenimo paslaptis. Nesijaudinkite. Ar vietinius nuraminot?
- Pasakiau, jog tai optinė iliuzija.
- Patikėjo?
- Tikriausiai.
"Misterio Pasaulio balsas kažin kodėl labai pažįstamas". Kokia keista mintis, juk jis jau dvejus metus dirba tiesiogiai misteriui Pasauliui, jie kasdien
šnekasi, aišku, tas balsas jam pažįstamas.
- Dabar jiedu jau labai toli.
- Pasiųsti žmonės į rezervaciją?
- Neverta. Pernelyg daug problemų su jurisdikcija, be to, per vieną rytą man nepavyks spustelti jų visų. Laiko turime pakankamai. Paprasčiausiai grįžkite atgal. Man pakanka organizacinių rūpesčių dėl strateginio susitikimo.
- Kokie nors keblumai?
- Rungtynės dėl niekų: kas ką perspjaus. Tuščių interesų konfliktas.
Pasiūliau susitikti už bazės ribų. Technai pageidauja pasimatyti Ostine ar
gal San Chosė, aktoriai trokšta Holivudo, aktyvai - Volstryto. Visi reikalauja, kad susitikimas vyktų jų teritorijoje. Niekas nenori nusileisti.
- Ką nors padaryti?
- Kol kas ne. Vienus pagąsdinsiu, kitus paglostysiu. Pats žinote, kas
yra rutina.
- Taip, sere.
- Vykdykite, Mieste.
Ryšys nutrauktas.

Miestas mano, jog to nelemto "Vinebago" medžioklei reikėjo pakviesti
specialųjį būrį ar užminuoti kelią prieštankinėmis, ar pasitelkti taktinį
branduolinį ginklą ir parodyti niekšams, kas čia kietas. Kaip kartą jam sakė misteris Pasaulis: "Mes rašome ateitį ugninėmis raidėmis", - o misteris
Miestas mano, o Viešpatie, jeigu jis tuojau pat nenusimyš, veikiausiai liks
be kepenų, jos paprasčiausiai susprogs, šitaip jam vaikystėje sakydavo tėtis, kai jie leisdavosi į tolimą kelią. Tai štai, federalinėje trasoje tėvas sakydavo: "Man net krūminius semia", - ir misteris Miestas net dabar girdi tą
balsą, balsas su ryškiu jankio akcentu byloja: "Reikia nusimyžti, nes man
net krūminius semia"...
... tuomet Šešėlis pajunta, kaip kažin kieno ranka atgniaužia jo delną,
vieną po kito atlenkia pirštus, kuriais jis kabinasi į šlaunikaulį. Jam nebereikia nusišlapinti, jis - visai kitas žmogus. Stovi po žvaigždėmis stiklinėje
lygumoje.
Trečiadienis vėl mostu įsakė tylėti. Paskui leidosi į priekį, ir Šešėlis nukiūtino pavymui.
Mechaniniame vore kažin kas girgžtelėjo, Trečiadienis sustingo. Šešėlis stabtelėjo greta. Voro šonais nubėgo mirksintys žali žiburėliai. Šešėlis
stengėsi nealsuoti pernelyg garsiai.
Mąstė apie tai, kas nutiko tik ką. Tarsi būtų pro langą dirstelėjęs į svetimas smegenis. O paskui pagalvojo: "Misteris Pasaulis. Tai jo balsas man pasirodė pažįstamas. Tai buvo mano mintis, ne Miesto, štai kodėl ji pasirodė tokia
keista". Pamėgino mintyse atpažinti, kieno gi tas balsas, priskirti jį atitinkamai kategorijai, bet tasai nesidavė nustatomas.
"Aš prisiminsiu, - pagalvojo Šešėlis. - Anksčiau ar vėliau, bet tikrai prisiminsiu".
Žali žiburėliai virto žydrais, paskui nublyško iki blausiai raudonų, ir
voras atsitūpė, pasikišdamas po savimi letenas. Trečiadienis vėl pajudėjo
į priekį - vieniša figūra su plačiakrašte skrybėle, viršum jos spindi žvaigždės, o iš niekur atlėkęs vėjas plaiksto nutriušusį tamsų apsiaustą, lazda bilsnoja į stiklinę-akmeninę žemę.
Kai jiedu nužingsniavo tiek, jog metalinis voras virto tolimu žvaigždžių šviesos atspindžiu, Trečiadienis pratarė:
- Ko gero, dabar jau galime kalbėti nesibijodami.
- Kur mes?
- Už scenos.
- Atleisk, nesupratau?
- Manyk, jog atsidūrėme už kulisų. Kaip teatre ar dar kur nors. Paprasčiausiai ištraukiau mus iš žiūrovų salės, o dabar vaikštinėjame už scenos.
Trumpinam kelią.
- Kai paliečiau tą kaulą... Atsidūriau vaikino, vardu Miestas, galvoje.
Jis - vienas iš federalų. Jis mūsų nekenčia.
- Taip.
- Misteris Miestas turi bosą, vardu misteris Pasaulis. Tasai bosas man

kažką primena, tik nežinau ką. Dirstelėjau į Miesto galvą - o gal buvau jo
galvoje. Nesu tikras.
- Jie žino, kur mes traukiame?
- Manding, šunis tuojau atšauks. Nenori sekti paskui mus į rezervaciją.
O mes einame į rezervaciją?
- Gali būti.
Trečiadienis stabtelėjo, sunkiai remdamasis į lazdą, paskui vėl leidosi pirmyn.
- O kas ten per voras?
- Paradigmos manifestacija. Paieškos mašina.
- Jos pavojingos?
- Sulaukęs mano metų, tikiesi blogiausio.
Šešėlis šyptelėjo.
- Ir kiekgi tau metų?
- Tiek, kiek ir mano liežuviui, - atkirto Trečiadienis. - Keliais mėnesiais
daugiau, nei mano dantims.
- Tu lošdamas kortų neatskleidi, - atsiliepė Šešėlis. - Net nesu tikras,
ar tatai apskritai kortos.
Trečiadienis tik prunkštelėjo.
Ropštis į kiekvieną kitą kalvą buvo vis sunkiau.
Šešėliui įsiskaudo galvą. Žvaigždžių šviesa tarytum pulsavo ir, ko gero, sutapo su skausmo tvinksniais jo smilkiniuose bei krūtinėje. Kitos kalvos papėdėje jis suklupo, išsižiojo, ketindamas kažin ką pasakyti, ir ūmai
apsivėmė.
Trečiadienis kyštelėjo ranką į vidinę kišenę ir išsitraukė nedidelę gertuvę.
- Gurkštelk kartelį, - pasiūlė jis. - Bet tik kartelį.
Skystis buvo aštrus ir išgaravo burnoje, tarsi geras brendis, nors skoniu ir nepanėšėjo į alkoholį. Trečiadienis atsiėmė gertuvę ir vėl įsimetė į
kišenę.
- Žiūrovams kenksminga vaikštinėti už scenos. Štai kodėl taip prastai
jautiesi. Reikia kuo greičiau tave iš čia išvesti.
Jiedu nukulniavo spėriau: Trečiadienis - laisvu, plačiu žingsniu, Šešėlis klupinėdamas, bet gėrimo dėka jausdamasis kur kas geriau. Gerklėje
paliko apelsino žievelės, rozmarinų aliejaus, gvazdikėlių ir mėtos prieskonis.
Trečiadienis grybštelėjo jį už alkūnės.
- Ar matai tuos du pilkapius? - jis mostelėjo į du sustingusio akmens-stiklo kalvagūbrius dvynius, stūksančius kairėje. - Turime praeiti tarp jų.
Laikykis arčiau manęs.
Jiedu patraukė ten link. Šešėliui į veidą netikėtai smogė šalto oro gūsis ir ryški dienos šviesa.
Keliautojai stovėjo nuožulnios kalvos šlaite. Drėgnas rūkas išsisklaiv
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dė, diena buvo vėsi ir saulėta, dangus - giedras ir žydras. Kalvos papėdėje
vingiavo žvyruotas kelias, kuriuo liuoksėdama riedėjo mašinėlė - kone
vaikiškas raudonas furgonėlis. Netoliese iš namelio kamino vertėsi dūmai.
Statinys atrodė taip, tarsi prieš trisdešimt metų kažkas būtų atsiritinęs čionai gyvenamą priekabą-namelį, prie kurio vėliau prilipino kelias pašiūres.
Šilto ir šalto regėjusią griuveną ne sykį taisė, lopė ir plėtė.
Kai jiedu priėjo prie durų, tos atsivėrė, ir ant slenksčio pasirodė vidutinio amžiaus vyriškis. Jo akys žvelgė skvarbiai, o burna priminė randą,
nudrykusį nuo vienos ausies iki kitos.
- Eija, - prabilo namo šeimininkas, - girdėjau, du baltieji važiuoja manęs aplankyti. Du baltieji su "Vinebagu". Girdėjau, jie pasiklydo, kaip visuomet pasiklysta baltieji, jei visur neprikabinėsi iškabų bei rodyklių. O
dabar tik pažvelkite į du vargšelius prie mano durų. Ar žinote atsidūrę lakotų žemėje?
Jo plaukai buvo žili ir ilgi.
- Nuo kada tapai lakotu, senas apgavike? - pasiteiravo Trečiadienis.
Dabar jis vilkėjo dabitišką paltą, mūvėjo ausinę kepurę, ir Šešėlis bemaž
nebetikėjo, kad vos prieš kelias minutes po žvaigždėmis senis buvo su plačiakrašte skrybėle ir nutriušusiu apsiaustu. - Klausyk, Viski Džekai, aš
mirštu iš bado, o mano bičiulis tik ką išvėmė pusryčius. Nejau nepakviesi mūsų užeiti?
Viskis Džekas pasikasė pažastį. Jis vilkėjo šviesius džinsus ir žilės
spalvos apatinius baltinius. Avėjo mokasinus, bet šalčio tarytum nė nepastebėjo.
- Man čia patinka, - galop pratarė jis. - Įeikite, baltieji žmonės, pametę savo "Vinebagą".
Namelyje tvyrojo dūmai, kvepėjo medžiu, o prie stalo sėdėjo dar vienas vyriškis. Šis mūvėjo išterliotas elnio odos kelnes. Jo rankos ir veidas
buvo ąžuolo žievės spalvos.
- Tai bent, - nudžiugo Trečiadienis. - Viskis Džekas ir Obuolinis Džonis. Du paukštukai vienu akmenėliu.
Prie stalo sėdintis vyriškis, Obuolinis Džonis, įsispitrijo į Trečiadienį,
paskui ūmai stvėrė sau už klyno ir pareiškė:
- Štai ir suklydai. Tik ką patikrinau, abu mano akmenėliai vietoje, ten,
kur jiems ir dera būti. - Jis dirstelėjo į Šešėlį ir pakėlė ranką delnu į viršų.
- Aš Džonis Čepmenas. Nekreipk dėmesio, ką apie mane tauškia tavo bosas. Jisai subinė. Ir visad buvo subinė. Ir visad bus subinė. Kai kas subine gimsta ir subine palieka, štai ir visa istorija.
- Maikas Ainselis, - prisistatė Šešėlis.
Cepmenas pasikasė šeriuotą smakrą.
- Ainselis, - pakartojo jis. - Čia ne vardas. Bet pradžiai tiks. Kaip tave
vadina?
- Šešėliu.
- Tuomet ir aš tave vadinsiu Šešėliu. Ei, Viski Džekai, - bet ištarė
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pernelyg jau daug skiemenų, kad sakytų tik "Viski Džekai", susiprotėjo Šešėlis. - Kaip ten mūsų ėdalas?
Viskis Džekas priėjo prie krosnelės, kurioje liepsnojo pliauskos, ir mediniu šaukštu nukėlė juodo kunkuliuojančio katilėlio dangtį.
- Valgyt galima.
Šeimininkas ištraukė keturis plastmasinius dubenis, samčiu prikrovė
į juos viralo ir padalino vaišes svečiams. Tada atvėrė duris, nušlepsėjo į
sniegą ir išrausė iš pusnies plastmasinį galono talpos kanistrą. Pripylė keturias stiklines drumzlino gelsvai rudo skysčio ir taip pat išdėliojo ant stalo. Galiausiai suieškojo keturis šaukštus ir prisidėjo prie likusiųjų.
Trečiadienis įtariai kilstelėjo stiklinę į šviesą.
- Iš pažiūros myžalai.
- Vis dar geri tą šlamštą? - pasiteiravo Viskis Džekas. - Jūs, baltieji, visi
kaip vienas pamišę. Šis gėrimas kur kas gardesnis. - Paskui jis kreipėsi į
Šešėlį: - Šiandien pietums laukinio kalakuto troškinys. O sidro atnešė Džonis.
- Tai nestiprus obuolių gėrimas, - paaiškino Džonis Cepmenas. - Stipriais gėrimais niekada pernelyg nesižavėjau. Jie drumsčia protą.
Troškinys buvo stebėtinai skanus, o sidras nepaprastai puikus. Šešėlis prisivertė valgyti lėčiau, kramtyti maistą, o ne ryti jį, tačiau buvo išalkęs labiau, nei manė. Prisikrovė dar vieną lėkštę troškintos kalakutienos
ir prisipylė antrą stiklinę sidro.
- Ponia Paskala man pranešė, jog lankaisi pas mūsiškius, žadi jiems ko
geidžia širdis. Sako, tu nori išvesti senąją tautą į karo taką, - pratarė Džonis Cepmenas.
Šešėlis ir Viskis Džekas suplovė indus, tada Džekas suvertė troškinio
likučius į plastmasinį "Tupperware" dubenį, tvirtai uždengė dangčiu ir
panardino į pusnį šalia durų. Ant viršaus uždėjo dėžę nuo pieno butelių
- kad nepamirštų, kur paslėpė.
- Manau, tu labai teisingai ir išsamiai nusakei įvykių esmę, - patenkintas atsiliepė Trečiadienis.
- Jie nugalės, - be užuolankų pareiškė Viskis Džekas. - Jie jau nugalėjo. Tu jau pralaimėjai. Čia nelyginant baltieji žmonės ir mano tauta. Dažniausiai jie nugalėdavo. O kai pralaimėdavo, sudarydavo sutartis. Paskui
jas pažeisdavo. Ir todėl laimėdavo vėl. Aš nesikaunu pralaimėjusių pusėje.
- Ir nėra ko žiūrėti į mane, - prabilo Džonis Čepmenas, - kadangi net
jeigu eičiau už tave kautis - ko tikrai nedarysiu, - tau nebūtų jokios naudos. Nususę žiurkiauodegiai šunsnukiai mane apšvarino, o paskui paprasčiausiai pamiršo. - Jis patylėjo, tada tarė: - Polas Bunjaenas, - lėtai palingavo galvą, po minutėlės pakartojo vėl: - Polas Bunjaenas.
Šešėlis net nežinojo, kad du iš pirmo žvilgsnio nekalti žodžiai gali
skambėti kaip prakeiksmas.
- Polas Bunjaenas? - perklausė jis. - O ką gi jis padarė?
- Užėmė vietą galvose, - atsiliepė Viskis Džekas.
Jis paprašė Trečiadienio cigaretės, ir abu patenkinti užsirūkė.

- Na, tatai nelyginant idiotai, kurie ūmai nusprendžia, jog kolibrius kamuoja viršsvoris, ar snapų puvinys, ar dar kokie niekai, o gal paprasčiausiai nori išvaduoti kolibrius nuo tokio pavojaus, kaip cukrus, - paaiškino
Trečiadienis. - Todėl į paukščių lesyklėles pripila sumauto "Nutrasvito".
Paukščiai atlekia ir geria. O paskui miršta, nes jų maiste nėra kalorijų, nors
pilvukai pilnutėliai. Štai tau ir visas Polas Bunjaenas. Niekas niekada nepasakojo istorijų apie Polą Bunjaeną. Jis išlindo iš reklaminės Niujorko
agentūros plakato devyniasdešimt pirmaisiais ir prikimšo mitinį šalies pilvą tuščių kalorijų.
- O man Polas Bunjaenas patinka, - pareiškė Viskis Džekas. - Prieš keletą metų važinėjaus jo karusele "Amerikos" prekybos centre. Iš viršaus
matai Polą Bunjaeną, o paskui skrieji žemyn. Švilpt! Man rodos, jis normalus. Neprieštarauju, Polas niekada neegzistavo, vadinas, nekirto medžių.
Nors tatai nėra taip gerai, kaip sodinti naujus. Antras variantas geresnis.
- Aukso žodžiai, - atsiliepė Džonis Čepmenas.
Trečiadienis išpūtė dūmų žiedą. Šis pakybojo ore, paskui lėtai pasklido melsvomis ringėmis.
- Prakeikimas, Viski Džekai, aš kalbu ne apie tai. Ir tu puikiai žinai.
- Neketinu tau padėti, - nukirto Viskis Džekas. - Kai tamstai išpers subinę, galėsi ateiti, ir aš tave pamaitinsiu - jei dar būsiu šiuose kraštuose.
Šiaip ar taip, prisišveisi kaip ponas.
- Alternatyva dar blogesnė, - neatlyžo Trečiadienis.
- Tu nė nenutuoki, kokia yra alternatyva. - Tuomet Viskis Džekas atsigręžė į Šešėlį: - Tu medžioji.
Jo balsas prikimo nuo krosnelės dūmų ir cigarečių.
- Aš dirbu savo darbą, - atsiliepė Šešėlis.
Viskis Džekas papurtė galvą:
- Ne tik. Tu kai ką medžioji. Yra skola, kurią nori sumokėti.
Šešėlis prisiminė mėlynas Loros lūpas, kraują ant jos rankų ir linktelėjo.
- Paklausyk. Iš pradžių gyveno Lapinas, ir Vilkas buvo jo brolis. Lapinas pasakė: "Žmonės ims gyvent amžinai. Jeigu jie mirs, tai ne amžiams". O Vilkas atsiliepė: "Ne, žmonės mirs, žmonės turi mirti, visa, kas
gyva, privalo numirti, antraip ims daugintis ir užtvenks visą pasaulį. Jie
surys visas lašišas, bizonus ir karibu elnius, suvalgys visus moliūgus ir kukurūzus". Atėjo diena, ir Vilkas mirė. Ir mirdamas pasakė Lapinui: "Greičiau prikelk mane". O Lapinas papurtė galvą: "Ne, mirusieji turi likti mirusiaisiais. Tu mane įtikinai". Ir, taip kalbėdamas, verkė. Tačiau taip pasakė, ir tatai buvo paskutiniai jo žodžiai. Ir todėl Vilkas valdo mirusiųjų
pasaulį, o Lapinas visuomet gyvena po saule bei mėnesiu ir po šiai dienai
aprauda savo brolį.
- Jei nenori lošti, nelošk. Mes eisime.
Viskio Džeko veide nebuvo jokios išraiškos.
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- Aš kalbuosi su šiuo jaunuoliu. Tau jau niekas nebepadės. O jam dar
galima. - Jis vėl atsigręžė į Šešėlį: - Papasakok man savo sapną.
- Ropščiausi į kaukolių kalną, - pradėjo Šešėlis. - Aplink skraidė milžiniški paukščiai. Jų sparnuose tvyksčiojo žaibai. Jie mane užpuolė. Kalnas suguro.
- Visi regi sapnus, - subambėjo Trečiadienis. - Na, ką, ar mes galim važiuoti?
- Ne visi sapnuose regi Vakinjou, griausmo paukštį, - atsiliepė Viskis
Džekas. - Aidas atsirito net iki mūsų.
- Na, ką aš tau sakiau?. - įtūžo Trečiadienis. - Viešpatie Jėzau!
- Vakarų Virdžinijoje yra griausmo paukščių jauniklių, - tingiai pratarė
Cepmenas. - Bent kelios patelės ir vienas senas gaidys. Dar keli patinai yra
vadinamojoje Franklino valstijoje - deja, senasis Benas taip ir negavo valstijos, - turiu omeny žemes tarp Kentukio ir Tenesio. Žinia, ir geresniais laikais jų buvo nedaug.
Raudono molio spalvos pirštais Viskis Džekas lengvai palytėjo Šešėlio skruostą.
- Eija. Tatai tiesa. Jei sugausi griausmo paukštį, galėsi grąžint savo moteriai gyvybę. Tačiau jinai priklauso Vilkui, negyvosioms žemėms, jai nepridera vaikštinėti tarp gyvųjų.
- O iš kur tu žinai? - pasiteiravo Šešėlis.
Viskio Džeko lūpos net nekrustelėjo.
- Ką tau pasakė bizonas?
- Patikėti.
- Geras patarimas. Tu juo vadovaujiesi?
- Lyg ir. Tikriausiai.
Jie kalbėjosi be žodžių, be garso, nekrutindami lūpų. Šešėlis net pagalvojo, kad šią akimirką, šią menką akimirkos dalelę, likusieji sustingo nejudėdami.
- Kai surasi savo gentį, ateik manęs aplankyti, - pratarė Viskis Džekas.
- Aš galėsiu padėti.
- Ateisiu.
Viskis Džekas nuleido ranką ir atsigręžė į Trečiadienį:
- Ar ketini pasiimti savo ho čanką?
- Savo ką?
- Ho čanką. Taip save vadina patys "Vinebagai".
- Pernelyg rizikinga, - papurtė galvą Trečiadienis. - Gali kilti problemų, ko gero, mašina ieškoma.
- Ji vogta?
- Nieku gyvu. - Trečiadienis įsižeidė iki sielos gelmių. - Visi dokumentai dėtuvėje.
- O raktai?
- Pas mane, - atsiliepė Šešėlis.
- Mano sūnėnas, Haris Mėlynasis Kėkštas, turi aštuoniasdešimt pirmų-

jų metų "Bituką". Tad furgono raktus galite palikti man, o patys pasiimsite jo mašiną. Tinka?
- Kas čia per mainai? - pasišiaušė Trečiadienis.
Viskis Džekas gūžtelėjo pečiais:
- Ar žinai, kaip sunku bus sugrąžinti tavo furgoną iš tos vietos, kurioje
jį palikai? Aš padaryčiau tau paslaugą. Nenori - nesutik, kas man darbo.
Trečiadienis piktai dėbtelėjo į pašnekovą, paskui jo įtūžį išstūmė atgaila, ir senis pratarė:
- Šešėli, atiduok jam "Vinebago" raktus.
Šešėlis pakluso.
- Džoni, - šūktelėjo Viskis Džekas, - ar palydėsi šiuos du pas Harį Mėlynąjį Kėkštą? Perduok, kad prašiau atiduoti jiems mašiną.
- Su malonumu, - šyptelėjo Džonis.
Jis atsistojo, pasiėmė palei duris numestą nedidelį džiuto maišą ir išėjo laukan. Trečiadienis su Šešėliu nusekė įkandin. Viskis Džekas liko stovėti ant slenksčio.
- Ei, - šūktelėjo jis Trečiadieniui, - tu čionai daugiau nebeateik. Tavęs
čia nieks nelaukia.
Trečiadienis parodė jam dangun iškeltą pirštą.
- Pasisuk ant šito, - pagarbiai atsakė jis.
Nuo kalno teko leistis per sniegą, skverbtis per pusnis. Cepmenas ėjo
pirmas, raudonomis basomis kojomis šlepsėdamas per sniegą.
- Negi tau nešalta? - paklausė jo Šešėlis.
- Mano žmona buvo iš čoktau genties.
- Ji atskleidė tau paslaptį, kaip apsisaugoti nuo šalčio?
- Ne-a. Ji manė, kad esu pamišęs. Nuolat sakydavo: "Džoni, apsiauk
batus".
Šlaitas ėjo statyn, ir pokalbius teko nutraukti. Trijulė klupinėjo ir slydo, griebdamasi už beržų kamienų, kad išsilaikytų ir nepargriūtų. Kai pats
statumas liko už nugaros, Cepmenas tarė:
- Dabar ji, žinia, jau seniai mirusi. Kai numirė, aš veikiausiai išties mažumėlę kuoktelėjau. Kiekvienam gali nutikti. Galėtų nutikti ir tau. - Jis patapšnojo Šešėliui per petį. - Jėzau ir Jehosofatai, tu tikras žaliūkas.
- Visi taip sako, - atsiliepė Šešėlis.
Kelionė šlaitu žemyn truko maždaug pusvalandį, bet galiausiai jie pasiekė kalvą lenkiantį žvyrkelį ir nužingsniavo link saujelės statinių, matytų nuo viršūnės.
Juos pavijo mašina. Pralenkė, sumažino greitį ir sustojo. Už vairo sėdinti moteris pasilenkė ir nuleido langelį.
- Vyručiai, jus pavėžėti?
- Jūs labai maloni, mem, - išsišiepė Trečiadienis. - Mes ieškome misterio Hario Mėlynojo Kėkšto.
- Jis tikriausiai klube, - atsiliepė moteris. Iš pažiūros jai apie keturiasdešimt, nusprendė Šešėlis. - Lipkit.
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Jie atsisėdo: Trečiadienis priekyje, Džonis Čepmenas ir Šešėlis gale.
Šešėlis kaip įmanydamas surietė savo ilgas kojas, kad įsitaisytų kuo patogiau. Mašina nutarškėjo per žvyrą.
- Ir iš kurgi jūs trys einate? - pasiteiravo moteris.
- Paprasčiausiai aplankėme draugą, - atsakė Trečiadienis.
- Jis gyvena ant tos kalvos, - pridėjo Šešėlis.
- Ant kokios kalvos? - perklausė ji.
Šešėlis dirstelėjo per apdulkėjusį užpakalinį stiklą, bet aukštosios kalvos jiems už nugarų nebuvo, vien debesys virš lygumos.
- Viskis Džekas, - sumurmėjo jis.
- A-a... - nutęsė mašinos šeimininkė. - Mes jį vadiname Inktomiu. Manding, tai tas pats vyrukas. Mano senelis apie jį pasakojo nepaprastai įdomias istorijas. Žinia, visų juokingiausios buvo nelabai padorios. - Mašiną
krestelėjo per duobę, moteris nusikeikė. - Judviem nieko nenutiko? - tarstelėjo per petį Čepmenui ir Šešėliui.
- Viskas kuo puikiausiai, mem, - atsiliepė Džonis Cepmenas, abiem
rankom įsikirtęs į galinę sėdynę.
- Rezervacijos keliai, - atsiprašė ji. - Ilgainiui prie jų pripranti.
- Jie visi tokie? - pasmalsavo Šešėlis.
- Dauguma. Šiaip ar taip, šiuose kraštuose. Ir neklausk apie pinigus iš
kazino, kadangi koks sveiko proto žmogus sumanys atvažiuoti čionai palošti kazino? Jokių lošimų pinigų mes nematome.
- Apgailestauju.
- Nėra čia ko apgailestauti. - Ji griausmingai perjungė pavarą. - Ar žinote, kad baltųjų šiuose kraštuose nuolat mažėja? Aplink vien miestai vaiduokliai. Kaip sulaikyti žmones fermose, jeigu jie regėjo pasaulį per televizorių? Ir apskritai čionykštės dykros nevertos įdėto triūso. Jie užgrobė
mūsų žemes, apsigyveno jose, o dabar išvažiuoja. Į pietus. Į vakarus. Jei
apsišarvuosime kantrybe ir palauksime, kol pakankamai baltųjų persikels
į Niujorką, Majamį ir Los Andželą, tai, galimas daiktas, sugebėsime be kovos atsiimti visą vidurio Ameriką.
- Sėkmės, - palinkėjo Šešėlis.
Harį Mėlynąjį Kėkštą jie surado klube prie biliardo stalo, kur tasai puikavosi prieš būrelį merginų, rodydamas sudėtingus sraigtinius smūgius.
Dešiniąją jo plaštaką puošė ištatuiruotas mėlynas kėkštas, o dešinėje ausyje spindėjo keli skirtingo dydžio žiedai.
- Ho-hoka, Hari Mėlynasis Kėkšte, - šūktelėjo jam Džonis Čepmenas.
- Atsiknisk, pamišęs basakoji baltaodi vaiduokli, - maloniai atsiliepė
Haris Mėlynasis Kėkštas. - Man nuo tavęs oda eina pagaugais.
Tolimajame kambario gale vidutinio amžiaus vyrai lošė kortomis ar
paprasčiausiai šnekėjosi. Čia buvo ir jaunesnių vyriškių, Hario amžiaus,
tie laukė savo eilės prie biliardo stalo. Šis buvo standartinio dydžio, aptrauktas žaliu audeklu, prorėža viename šone užklijuota sidabriškai pilku
lopu.

- Dėdė prašė kai ką tau perduoti, - lyg niekur nieko tęsė Cepmenas. Sakė, kad atiduotum šitiems dviems savo mašiną.
Salėje buvo gal trisdešimt ar keturiasdešimt žmonių, ir dabar visi kaip
vienas spoksojo į savo kortas ar sau po kojų, ar apžiūrinėjo nagus, iš visų jėgų stengdamiesi nuduoti, jog nesiklauso.
- Jis man ne dėdė.
Salės palubėje sūkuriavo cigarečių dūmai. Cepmenas plačiai šypsojosi,
demonstruodamas labiausiai supuvusius dantis, kokius Šešėliui kada nors
teko regėti žmogaus burnoje.
- Ar nori pats tą perduot savo dėdei? Jis sako, tu - vienintelė priežastis, kodėl jis pasiliko tarp lakotų.
- Viskis Džekas daug ką sako, - piktai atsikirto Haris Mėlynasis Kėkštas. Tačiau ir jis ištarė ne "Viskis Džekas". Anot Šešėlio, skambėjo beveik
taip pat, bet ne visai. "Vizkjedžekas, Vizakedjakas, - pamanė jis, - štai ką jie
sako. Visai ne Viskis Džekas".
- Aha, - sutiko Šešėlis. - Be viso kito, jis minėjo, kad mes iškeisime savo
"Vinebagą" į tavo "Biuiką".
- Nematau jokio "Vinebago".
- Jisai atvarys tau "Vinebagą", - įsiterpė Džonis Cepmenas. - Pats žinai, kad atvarys.
Haris Mėlynasis Kėkštas kirto sudėtingu sraigtu ir nepataikė. Virptelėjo ranka.
- Aš nesu to lapino sūnėnas, - pratarė Haris Mėlynasis Kėkštas. - Būt
gerai, kad jis tokių dalykų žmonėms nepasakotų.
- Geriau gyvas lapinas, nei kritęs vilkas, - prabilo iki tol tylėjęs Trečiadienis, ir jo balsas skambėjo taip grėsmingai, jog panėšėjo į urzgesį. - Tai
ar tu parduosi mums mašiną?
Haris Mėlynasis Kėkštas virpėjo it epušės lapas.
- Žinoma, - atsiliepė jis. - Žinoma. Aš tik pajuokavau. Dažnai juokauju. - Vaikinas padėjo ant stalo biliardo lazdą, pasirausė sukabintų drabužių krūvoje ir išsitraukė storą striukę. - Tik leiskit išsiimt iš mašinos savo
mantą.
Eidamas jis nuolat kreivai dėbčiojo į Trečiadienį, tarsi baimindamasis,
jog barzdočius tuojau susprogs.
Hario Mėlynojo Kėkšto mašina stovėjo už šimto jardų nuo klubo. Pakeliui jie praėjo pro baltą katalikišką bažnyčią ir vyriškį su dvasininko
apykakle - tasai stovėjo tarpduryje, lydėjo juos žvilgsniu ir taip niršiai čiulpė cigaretę, tarsi jam visiškai nepatiktų rūkyti.
- Geros jums dienos, tėve! - šūktelėjo Džonis Cepmenas, bet dvasininkas neatsakė; jis sutraiškė nuorūką kulnu, pakėlė, įmetė į urną, o tada apsigręžė ir grįžo vidun.
Hario Mėlynojo Kėkšto mašinai stigo dviejų priekinių veidrodėlių, o
padangos buvo pačios pilkiausios, kokias begalima įsivaizduoti: visiškai
lygi juoda guma. Haris Mėlynasis Kėkštas paaiškino, kad automobilis ryja
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tepalą it prakeiktas, bet jei nuostolius nuolat papildysi, riedės be galo, nebent užgestų.
"Savo mantą" Haris sugrūdo į juodą plastikinį šiukšlių maišą (minėtąją mantą sudarė keli alaus buteliais su užsukamais kamšteliais (visi pradėti ir nebaigti), nedidelis kanapių ryšulėlis, susuktas į sidabrinę foliją ir
nemokšiškai paslėptas peleninėje, skunso uodega, du tuzinai kasečių su
vesternais ir kantri muzika bei apiplyšęs ir pageltęs Roberto Heinleino
"Svetimas svetimoje šalyje").
- Atleiskit, kad kabinaus prie jūsų klube, - pratarė Haris Mėlynasis
Kėkštas, atiduodamas jiems raktus. - Ar nežinote, kada gausiu "Vinebagą"?
- Paklausk dėdės. Tai jis prekiauja naudotomis mašinomis, - sumurmėjo Trečiadienis.
- Vizakedjakas man ne dėdė. - Taip taręs, Haris Mėlynasis Kėkštas pasiėmė savo juodąjį maišą, nužingsniavo į artimiausią namą ir užtrenkė duris.
Džonį Cepmeną jie išlaipino Sju Folse šalia sveiko maisto parduotuvės.
Kelyje Trečiadienis tylėjo. Regis, jis buvo prastai nusiteikęs ir pūtėsi
- kaip visąlaik, kai jie išėjo iš Viskio Džeko namų.
Šeimyniniame restoranėlyje už Sent Polo Šešėlis atsivertė ant stalo pamirštą laikraštį. Peržvelgė pirmąjį puslapį, sugrįžo prie jo vėl, paskui parodė Trečiadieniui.
- Paskaityk šitą, - pratarė jis.
Trečiadienis atsiduso ir įsikniaubė į laikraštį.
- Aš džiaugiuos ir esu laimingas, jog aviadispečerių pretenzijos buvo
patenkintos ir pastariesiems neteko skelbti bendranacionalinio streiko.
- Ne tas, - numojo Šešėlis. - Žiūrėk. Čia parašyta - vasario keturioliktoji.
- Na, tuomet sveikinu su švento Valentino diena.
- Klausyk, mudu išvykome sausio dvidešimtą ar dvidešimt pirmą. Aš
ne pernelyg gilinausi į datas, bet buvo trečioji sausio dekada. Kelyje praleidom tris dienas. Tai kodėl gi šiandien vasario keturioliktoji?
- Nes mudu kone mėnesį ėjome pėsčiomis, - atsakė Trečiadienis. - Nacionaliniame Bedlendso parke. Už scenos.
- Nieko sau sutrumpinome kelią.
Trečiadienis pastūmė laikraštį.
- Velniai parautų tą Džonį Obuolio Kaulelį, amžinai pradeda apie Polą
Bunjaeną. Realiame gyvenime Čepmenui priklausė keturiolika obelų sodų. Jis įsavino tūkstančius akrų žemės. Taip, jis ėjo koja kojon su vakarų
frontyru, bet nė vienoje istorijoje apie jį nėra nė lašelio tiesos - neskaitan:
to, kad Džonis kartelį neilgam kvaištelėjo. Bet tatai nesvarbu. Kaip rašė
laikraščiai, jei tiesa nepakankamai kabina, spausdinam legendas. Šiai šaliai reikalingos savos legendos. Ir netgi tuo niekas daugiau nebetiki.
- Betgi tu viską matai.
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- Aš - "buvęs". Kam, velniai rautų, rūpiu?
- Tu dievas, - negarsiai pratarė Šešėlis.
Trečiadienis skvarbiai dėbtelėjo į jį. Tarsi ketino kažką sakyti, bet paskui tiesiog suglebo krėsle ir įsistebeilijo į meniu.
- Ir kas iš to? - paklausė jis.
- Dievu būti neblogai.
- Tikrai? - perklausė Trečiadienis, ir šįkart Šešėlis nudelbė akis.
Stabtelėjo benzino kolonėlėje už dvidešimt penkių mylių nuo Paežerės. Ant tualeto sienos kabėjo atšviesta skelbimo kopija: nespalvota Elison
Makgovern fotografija, o virš jos ranka rašytas klausimas: "Ar mane matėte?" Toji pati fotografija iš mokyklinio albumo; ryžtingai šypsodamasi, iš
jos žvelgia mergaitė su mėlynomis guminėmis plokštelėmis ant viršutinių
dantų, kuri užaugusi trokšta dirbti su gyvūnais.
"Ar mane matėte?"
Šešėlis nusipirko "snikerį", butelį mineralinio vandens ir "Paežerės
Naujienas". Vedamajame, kurį parašė "Margerita Olsen, mūsų Paežerės
reporterė", puikavosi berniuko bei vidutinio amžiaus vyro nuotrauka. Jiedu stovėjo ant užšalusio ežero šalia žvejybinės palapinės ir laikė didžiulę žuvį. Abu šypsojosi. "Tėvas ir sūnus sugavo rekordinio dydžio šiaurinę lydeką. Smulkiau kitame puslapyje".
Mašiną vairavo Trečiadienis.
- Perskaityk garsiai, jei rasi ką įdomaus.
Šešėlis ieškojo atidžiai, lėtai versdamas puslapius, bet nieko nerado.
Trečiadienis išlaipino jį įvažiavimo keliuke prie namo. Į Šešėlį smalsiai dėbčiojo dūmų spalvos katė. Kai pasilenkė jos paglostyti, gyvūnėlis
pabėgo.
Šešėlis stabtelėjo medinėje verandoje prie savo durų ir pažvelgė į ežerą, šen bei ten pamargintą žaliomis ir rudomis žvejų palapinėmis. Ant ledo palei tiltą šmėžavo žalia griuvena - kaip ir laikraštinėje fotografijoje.
- Kovo dvidešimt trečia, - paragino geldą Šešėlis. - Maždaug ketvirtis
dešimtos. Tu gali.
- Jokių šansų, - atsiliepė moters balsas. - Balandžio trečia. Šešta valanda vakaro. Tądien atšils ir ledas patirps.
Šešėlis nusišypsojo. Margerita Olsen su slidininko kostiumu bėrė lesalą į paukščių lesyklėlę kitame verandos gale.
- Perskaičiau jūsų straipsnį "Paežerės Naujienose" apie rekordinio dydžio šiaurinę lydeką.
- Kvapą gniaužiantis, tiesa?
- Ne, veikiau švietėjiškas.
- Jau maniau, kad jūs pas mus nebesugrįšite, - pratarė moteris. - Taip
ilgai nebuvote.
- Buvau reikalingas dėdei, - paaiškino jis. - Nė nepastebėjome, kaip
prabėgo laikas.
Margerita pakabino ant vielutės paskutinį lašinių gabalėlį ir iš plastv

masinio pieno ąsotėlio pabėrė usnių sėklyčių. Iš artimiausios eglės ją nekantriai ragino keli gelsvai žali dagiliai.
- Laikraštyje nieko nerašoma apie Elison Makgovern.
- Ir rašyti nėra apie ką. Elison vis dar laikoma dingusia be žinios. Pasklido gandas, neva ją matė Detroite, bet veikiai paaiškėjo, kad tai netiesa.
- Vargšė mergaitė.
Margerita Olsen užsuko indelio dangtį.
- Tikiuosi, ji nebegyva, - sausai pratarė ji.
Šešėlis nustėro.
- Kodėl?
- Nes alternatyva kur kas klaikesnė.
Dagiliai pašėlusiai liuoksėjo nuo šakelės ant šakelės, piktindamiesi
tuo, jog žmonės niekaip nesiteikia pasišalinti.
"Tu turi omeny ne Elison, - pagalvojo Šešėlis. - Tu galvoji apie savo sūnų.
Tu galvoji apie Sendį".
Prisiminė, kaip kažin kas sakė: "Aš ilgiuosi Sendžio". Kas gi taip sakė?
- Buvo malonu su jumis paplepėti.
- Taip, - linktelėjo moteris.
Vasaris prabėgo trumpų pilkų dienų virtine. Retsykiais snigdavo, bet
pūgos jau nebešėlo. Atšilo, ir dienomis termometro stulpelis pakildavo
aukščiau nulio pagal Farenheitą. Šešėlis sėdėjo savo kambaryje, kol tas
pradėjo panėšėti į kalėjimo kamerą, o paskui, kadangi Trečiadienis nesirodė, pradėjo vaikštinėti. Vaikščiodavo didžiąją dienos dalį, nuklysdavo
toli už miesto. Eidavo vienas, kol pasiekdavo nacionalinio parko pakraščius šiaurės vakaruose ar kukurūzų laukus bei ganyklas pietuose. Įveikė
Gydomąjį Lambero apygardos maršrutą, vaikštinėjo palei senas geležinkelio linijas, klaidžiojo miškų takais. Kelis kartus perėjo užšalusio ežero
pakrante - iš šiaurės į pietus. Retsykiais sutikdavo vietinius, žiemos turistus ar pabėgioti išsiruošusius sveikuolius, tuomet modavo jiems ir šaukdavo "sveiki". Bet dažniausiai nematydavo nieko - tik varnus bei kikilius,
o kelis sykius užtiko vanagą, kapojantį mašinos parmuštą oposumą ar
meškėną. Vieną įsimintiną dieną stebėjo erelį, Vait Peino upės viduryje pastvėrusį sidabrinę žuvį. Pakrantėje upės vanduo užšalo, bet vidury tekėjo laisvai. Žuvis rangėsi ir virpčiojo stipriuose naguose, žvilgėdama vidudienio saulėj. Šešėlis įsivaizdavo, kaip išsivadavusi žuvis nuplaukia į dangų, ir niauriai nusišypsojo.
Pastebėjo, kad beeinant jam nereikia galvoti, o būtent šito ir norėjosi.
Kai susimąstydavo, mintys nunešdavo jį tenai, kur jau sunkiai sekdavosi
jas nulaikyti, tenai, kur jam būdavo nejauku. Geriausias vaistas nuo galvojimo - nuovargis. Kai pavargdavo, mintimis nebegrįždavo nei pas Lorą, nei į keistus sapnus, nei prie to, ko nebuvo ir negalėjo būti. Parėjęs namo, Šešėlis be vargo užmigdavo ir nieko nesapnuodavo.

"Džordžo kirpykloje", įsikūrusioje miesto aikštėje, sutiko policijos šefą
Čadą Muliganą. Šešėlis visuomet puoselėjo viltį pakeisti šukuoseną, bet toji niekada nepateisindavo lūkesčių. Pakilęs iš kirpėjo krėslo, jis visuomet
atrodydavo daugmaž taip, kaip ir anksčiau, tik plaukai būdavo kiek trumpesni. Čadas, įsitaisęs krėsle greta Šešėlio, buvo keistai susirūpinęs savo
išvaizda. Kai Džordžas baigė jį gražinti, policijos šefas niūriai įsistebeilijo į savo atvaizdą veidrodyje, tarsi ketintų išrašyti tam baudą už greičio
viršijimą.
- Gerai atrodai, - pagyrė Šešėlis.
- Jei būtum moteris, irgi taip manytum?
- Tikriausiai.
Jiedu drauge perėjo aikštę ir užsuko pas Meiblę, kur užsisakė po puodelį karšto šokolado.
- Klausyk, Maikai, - pradėjo Čadas. - Ar niekada negalvojai apie karjerą teisėsaugos organuose?
Šešėlis gūžtelėjo pečiais:
- Tiesą sakant, ne. Regis, teisėsaugininkui reikia aibes visko žinoti.
Čadas papurtė galvą:
- Ar žinai, kas svarbiausia policijos darbe? Išlikti ramiam. Kai kažkas
nutinka, kai ant tavęs kažkas rėkia, klykia be jokios priežasties, stačiai reikia mokėti pasakyti, atseit esi įsitikinęs, jog įvyko klaida, jog viską išsiaiškinsi, jei tik jis ar jinai ramiai išeis su tavimi į gatvę. Ir reikia sugebėti pasakyti taip, kad visi suprastų, jog kalbi rimtai.
- O paskui imi ir išsiaiškini?
- Tuomet dažniausiai ir tenka pasitelkti antrankius. O šiaip... taip, tu
paprasčiausiai viską išsiaiškini. Pranešk, jei prireiks darbo. Pas mus yra
laisvų vietų.
- Turėsiu omeny, jei su dėde nebesiseks.
Jiedu taikiai gurkšnojo karštą šokoladą.
- Klausyk, Maikai, - vėl pradėjo Muliganas, - ką darytum, jei turėtum
pusseserę? Tarkim, našlę. Ir jeigu ji staiga imtų tau skambinti?
- Kaip tai?
- Telefonu. Tarpmiestiniu. Ji gyvena kitoje valstijoje. - Čadas nuraudo.
- Mačiau ją praėjusiais metais šeimos vestuvėse. Tuomet ji dar buvo ištekėjusi, tai yra, jos vyras buvo dar gyvas, be to, ji gi šeimos narys. Ne pirmos eilės pusseserė. Tolima giminaitė.
- Ji krito tau į akį?
Vėl raudonis.
- Na, nežinau.
- Tuomet pasakysiu kitaip. Tu kritai jai į akį?
- Na, paskambinusi ji ištarė keletą frazių... Labai išvaizdi moteris.
- Na, ir... ką ketini daryti?
- Galėčiau pasikviesti ją čionai. Juk galėčiau, tiesa? Ji vis vien lyg ir pasakė, jog norėtų atvažiuoti.
v

- Jūs abu suaugę žmonės. Aš pasakyčiau: pirmyn.
Čadas linktelėjo, nuraudo ir linktelėjo darsyk.
Telefonas Šešėlio bute tylėjo. Jis neįstengė sugalvoti, kam norėtų paskambinti. Kartą vėlai nakčia pakėlė ragelį ir įsiklausė. Jam pasirodė, ne,
jis buvo tikras, jog girdi, kaip pučia vėjas ir kaip kažin kas šnekasi, bet taip
tyliai, jog nebuvo įmanoma atskirti žodžių.
- Alio? - pratarė Šešėlis. - Kas čia?
Bet atsako nebuvo, tik ūmi tyla, o paskui tolimas juokas, toks tolimas,
kad liko nebeaišku, ar jam nepasigirdo.
Kitas tris savaites Šešėlis daug keliavo su Trečiadieniu.
Sėdėjo kotedžo virtuvėje Rod Ailende ir klausėsi, kaip Trečiadienis
tamsiame kambaryje ginčijasi su moterimi, kuri atsisakė keltis iš lovos ir
neleido nei Šešėliui, nei Trečiadieniui pažvelgti jai į veidą. Šaldytuve gulėjo polietileninis maišelis, prigrūstas svirplių, ir dar vienas - su peliukų
lavonėliais.
Sietlo roko klube Šešėlis regėjo, kaip Trečiadienis, peršaukdamas muziką, sveikina jauną moterį trumpais rudais plaukais ir mėlynų spiralių tatuiruotėmis ant rankų. Regis, pokalbis buvo sėkmingas, kadangi iš klubo
Trečiadienis išėjo šypsodamasis.
Po penketo dienų Šešėlis laukė nuomotoje mašinoje, o Trečiadienis apsiniaukęs išlėkė iš kontorų pastato vestibiulio Dakotoje. Įlipęs į mašiną, senis stipriai trenkė dureles ir kurį laiką sėdėjo tylėdamas, raudonas nuo
įniršio.
- Važiuok, - burbtelėjo jis, o paskui pridėjo: - Prakeikti albanai. Tarsi
jie kam nors rūpėtų.
O dar po trijų dienų jie nuskrido į Bouderį ir maloniai papietavo su
penkiais jaunais japonais. Pokalbį sudarė perdėm mandagios frazės ir
komplimentai, tad išeidamas Šešėlis niekaip negalėjo suvokti, ar kas buvo nuspręsta, ar ne. O štai Trečiadienis, regis, liko patenkintas.
Šešėlis pradėjo mėgautis mintimi, jog sugrįš į Paežerę. Ten laukė taika, ramybė ir bendravimo šiluma, kurias jis išmoko vertinti.
Kiekvieną rytą, jei nekeliaudavo su Trečiadieniu, važiuodavo per tiltą į miesto aikštę. Pirkdavo pas Meiblę du kimštinius: vieną suvalgydavo
tuojau pat, užgerdamas kava. Jei kas nors palikdavo laikraštį, Šešėlis jį perversdavo, nors naujienomis domėjosi ne tiek, kad laikraštį pirktų pats.
Antrą kimštinį paprašydavo suvynioti, įsidėdavo į kišenę ir sukirsdavo priešpiečiams.
Kartą ryte, kai jis sėdėjo prie baro ir vartė "USA Today", Meiblė tarė:
- Ei, Maikai, kur trauksi šiandien?
Dangus buvo blyškiai žydras. Po ryto miglos medžius aptraukė šerkšnas.
- Nežinau, - atsakė Šešėlis. - Gal vėl pereisiu Gydomuoju maršrutu.
Meiblė įpylė jam dar puodelį kavos.

- Ar jau ėjai į rytus aplinkkeliu Q? Tose vietose ganėtinai gražu. Ten
veda nedidelis kelias, prasidedantis ties kilimų parduotuve Dvidešimtojoje aveniu.
- Ne, niekada ten nėjau.
- Na, - pakartojo moteris, - ten ganėtinai gražu.
Ten buvo stulbinančiai gražu. Šešėlis paliko mašiną miesto pakraštyje ir nužingsniavo šalikele. Vingiuojanti siauro keliuko juosta nardė tarp
kalvų rytuose. Kalvos apaugo belapiais klevais, baltais nelyginant kaulai
beržais, tamsiomis eglėmis ir raudoniu alsuojančiomis pušimis.
Kelias dešimtis metrų drauge su juo palei kelią sliūkino maža tamsi
katytė. Ji buvo pakelės purvo spalvos, tačiau su baltomis letenėlėmis. Kai
Šešėlis priėjo artyn, gyvūnėlis nepabėgo.
- Sveika, katyte, - draugiškai pratarė jis.
Toji pakreipė galvą į šalį, pažvelgė į žmogų smaragdinėmis akimis, o
paskui ūmai sušnypštė - ne ant jo, o ant kažin ko kelio pakraštyje, nors Šešėlis nieko nepastebėjo.
- Viskas gerai, - pamėgino nuraminti katę, bet toji ryžtingai perbėgo
kelią ir dingo pernykščių nepjautų kukurūzų lauke.
Už kito posūkio Šešėlis rado mažas kapinaites. Antkapinius akmenis
nugairino vėjai, nors į kelis buvo atšlieti vainikai ir gyvų gėlių puokštės.
Kapinaites juosė ne sienelė, o žema šilkmedžių tvorelė, linkstanti nuo
sniego bei ledo svorio. Šešėlis aplenkė pusnis bei ledo košę ir pasiekė du
akmeninius stulpus - matyt, kadaise tarp jų būta vartų.
Jis klajojo po kapinaites ir skaitė užrašus. Vėliausia rasta mirties data
- 1969. Šešėlis nubraukė sniegą nuo, regis, tvirto granitinio angelo, atsirėmė į jį ir išsitraukė popierinį paketą su kimštiniu. Atsilaužė viršūnėlę: nosį
paglostė silpnas įdaro aromatas. Kvepėjo nepakartojamai. Šešėlis atkando
kąsnelį.
Už nugaros trekštelėjo šakelė. Iš pradžių jis nusprendė, jog, ko gero,
sugrįžo katė, bet paskui užuodė kvepalų dvelksmą, o po juo - puvimo tvaiką.
- Prašau, nežiūrėk į mane, - paprašė jinai.
- Sveika, Lora, - pratarė Šešėlis.
- Sveikas, šunyti, - po pauzelės atsiliepė ji, ir Šešėliui pasirodė, kad
žmonos balse girdėti baimė.
Jis atlaužė kimštinio.
- Nori?
Dabar ji stovėjo tiesiai už nugaros.
- Ne. Verčiau suvalgyk pats. Aš maisto nebevalgau.
Jis atsikando dar. Skanu.
- Noriu į tave pasižiūrėti.
- Tau nepatiks.
- Prašau.
Ji išniro iš už akmeninio angelo. Šešėlis pažvelgė į Lorą dienos švie-

soje. Kai kas pasikeitė, kai kas liko kaip buvę. Akys nepakito, ir viltis kreivokoje šypsenėlėje taip pat. Lora buvo visiškai ir akivaizdžiai mirusi. Šešėlis baigė valgyti pyragą, subėrė trupinius į popierinį paketą, o tą sulankstė ir įsikišo į kišenę.
Po dienų, praleistų Kairo laidojimo kontoroje, jam pasidarė nebe taip
sunku būti greta velionės. Šešėlis nežinojo, ką jai pasakyti.
Šalta ranka surado jo ranką, ir Šešėlis švelniai spustelėjo Loros pirštus.
Jam buvo baisu, ir toji baimė gimė iš paties vyksmo normalumo. Šešėliui
su ja buvo taip ramu ir gera, kad būtų galėjęs šitaip stovėt amžinai.
- Ilgiuosi tavęs, - prisipažino jis.
- Aš čia.
- Štai kada aš visų labiausiai tavęs ilgiuosi. Kai tu čia. Kai tavęs nėra,
kai tu tik šmėkla iš praeities ar sapnas iš kito gyvenimo, viskas kažkaip paprasčiau.
Lora spustelėjo jo pirštus.
- Kaip tau sekasi?
- Man sunku, - atsakė moteris. - Mirtis vis tęsiasi ir tęsiasi.
Ji padėjo galvą Šešėliui ant peties, ir tas vos nepravirko.
- Nori pasivaikščioti? - pasiūlė jai.
- Žinoma, - šyptelėjo Lora. Kreiva nervinga šypsenėlė negyvame veide.
Jiedu išėjo iš mažų kapinaičių, grįžo į kelią ir, susikibę už rankų, lėtai
patraukė atgal į miestą.
- Kur tu buvai? - paklausė Lora.
- Čia. Dažniausiai čia.
- Po Kalėdų tave tarsi praradau. Retsykiais kelias valandas, kelias dienas žinodavau, kur esi. Buvai visur. O paskui vėl blauseisi, nykai.
- Aš buvau čia. Paežerėje. Malonus miestukas.
- A-a-a...
Lora vilkėjo jau nebe tą mėlyną kostiumėlį, su kuriuo ją palaidojo. Dabar ji dėvėjo kelis megztinius, ilgą tamsų sijoną ir aukštus tamsiai raudonus batus. Šešėlis juos pagyrė.
Lora pakreipė galvą, aiškiai slėpdama šypseną.
- Nepaprasti, tiesa? Suradau juos puikioje avalynės parduotuvėje Čikagoje.
- Ir kodėl gi nusprendei iš Čikagos vykti čionai?
- Iš Čikagos išvykau jau seniai, šunyti. Nuo šalčio man nejauku. Galima būtų pamanyti, jog šalčiu turėčiau tik džiaugtis. Bet veikiausiai šita:
kažkaip susiję su tuo, jog esu mirusi. Tuomet šalčio nebesuvoki kaip šalčio. Jauti jį kaip nieką, o kai esi miręs, šaltis - tikriausiai vienintelis dalykas, kurio bijai. Ketinau patraukti į Teksasą. Planavau žiemą praleisti Galvestone. Man regis, kai buvau vaikas, žiemojau Galvestone.
- Vargu, - atsiliepė Šešėlis. - Man apie tai niekada nepasakojai.
- Tikrai? Galbūt ten buvo kažkas kitas. Nežinau. Prisimenu žuvėdras:

kaip žmonės mėtė žuvėdroms duoną, o jų susirinko šimtai, ir nuo jų visas
dangus pasidarė baltas, ir jos plakė sparnais bei gaudė kąsnelius iš oro. Ji patylėjo. - Jei aš šito nemačiau, manau, matė kažkas kitas.
Iš už kampo išniro mašina. Vairuotojas draugiškai jiems pamojo. Šešėlis atsakė tuo pačiu. Buvo stulbinančiai normalu vaikštinėti su savo žmona.
- Čia malonu, - pratarė Lora, tarsi perskaičiusi jo mintis.
- Taip, - sutiko Šešėlis.
- Kai pasigirdo šauksmas, man teko skubintis atgal. Vargais negalais
nusikapsčiau iki Teksaso sienos.
- Šauksmas?
Ji kilstelėjo akis. Ant kaklo suspindo auksinė moneta.
- Pajutau jį kaip šauksmą ir ėmiau galvoti apie tave. Apie tai, jog privalau tave pamatyti. Tatai buvo nelyginant alkis.
- Vadinas, žinojai, kad aš būtent čia?
- Taip. - Lora stabtelėjo, suraukė kaktą, viršutiniais dantimis prikando apatinę lūpą. Pakreipė galvą į šalį. - Išties. Kaip keista, buvau tikra, jog
žinau. Maniau, tu mane šauki. Bet ten buvai ne tu, juk taip?
- Ne aš.
- Tu nenorėjai manęs matyti.
- Ne todėl... - Šešėlis nutilo. - Taip. Aš nenorėjau tavęs matyti. Pernelyg skaudu.
Sniegas gurgždėjo jiems po kojomis ir saulės spinduliuose žėrėjo deimanto dulkėmis.
- Tikriausiai sunku nebūti gyvu, - mąsliai pratarė Lora.
- Nori pasakyti, jog tau sunku būti mirusiai. Klausyk, aš vis dar stengiuosi rasti būdą prikelti tave iš tiesų. Manau, esu teisingame kelyje...
- Ne, - pertraukė jį Lora. - Noriu pasakyti, aš tau dėkinga. Tikiuosi, jog
išties įstengsi. Aš padariau daug blogo... - Ji palingavo galvą. - Bet pirma
kalbėjau apie tave.
- Aš gyvas, - pratarė Šešėlis. - Aš nemiręs. Atmeni?
- Tu nemiręs, - atsiliepė ji. - Bet nesu tikra, kad gyvas.
"Pokalbis negali pakrypti tokia linkme, - pagalvojo Šešėlis. - Niekas negali pakrypti tokia linkme".
- Myliu tave, - abejingai ištarė Lora. - Tu mano, Šunyti. Bet kai miršti, viską imi regėti aiškiau. Tarsi nieko daugiau nebebūtų. Žinai, tu - nelyginant pasauly žiojinti didžiulė žmogaus pavidalo skylė. - Ji apsiniaukė.
- Net kai mudu būdavom drauge. Man patiko būti su tavim. Tu mane dievinai ir dėl manęs būtum padaręs bet ką. Bet retsykiais, kai įeidavau į
kambarį, man pasirodydavo, kad ten nieko nėra. Įjungdavau ar išjungdavau šviesą, o paskui ūmai suvokdavau, kad tu čia: sėdi sau vienas, neskaitai, nežiūri televizoriaus, visiškai nieko neveiki.
Ji apglėbė Šešėlį, tarsi sušvelnindama savųjų žodžių kartėlį.
- Robis buvo geras tik tuo, jog buvo nors kažkuo. Retsykiais kvailiu.

Retsykiais paikiodavo ir mėgdavo, kad, mudviem besimylint, aplink būtų veidrodžiai, ir jis galėtų matyti, kaip mane dulkina, tačiau jis buvo gyvas, šunyti. Jis kažko troško. Jis užpildė erdvę. - Lora stabtelėjo, nežymiai
pakreipė galvą ir pažvelgė į jį. - Atleisk. Aš tave nuliūdinau.
Šešėlis nesiryžo prabilti - iš baimės, jog balsas jį išduos, tad paprasčiausiai papurtė galvą.
- Gerai, - pratarė ji. - Tai gerai.
Jiedu priėjo poilsio aikštelę, kur jis paliko mašiną. Šešėliui atrodė, jog
reikia kažką sakyti: "Aš tave myliu" arba "Prašau, neišeik", arba "Atleisk
man". Tuos žodžius, kuriais žmonės užlopo pokalbį, kai tas neperspėjęs
peršoka prie karčios temos. Bet užuot pasakęs kažką panašaus, pratarė:
- Aš nesu miręs.
- Gal ir ne, - sutiko ji. - Bet ar esi tikras, jog gyvas?
- Pažvelk į mane.
- Čia ne atsakymas, - atsiliepė jo buvusi žmona. - Kai būsi gyvas, pats
suprasi.
- Ir kas dabar?
- Na, aš tave pamačiau. Ko gero, vėl leisiuos į pietus.
- Atgal į Teksasą?
- Kur nors, kur šilta. Man vis vien.
- Privalau laukti čia, kol manęs prireiks bosui.
- Čia ne gyvenimas, - atsiduso Lora.
Paskui ūmai nusišypsojo ta savo šypsena, kuri visuomet nusmelkdavo jam širdį, kad ir kiek sykių ją matytų. Ir kiekvienas sykis, kai Lora jam
šypsodavosi, vėl būdavo nelyginant pirmasis.
Šešėlis norėjo ją apkabinti, bet Lora papurtė galvą, atsitraukė ir prisėdo ant sniegu užversto iškylų stalelio krašto. Ir žiūrėjo, kaip jis nuvažiuoja.
INTERLIUDIJA 1
Karas prasidėjo, ir niekas to nepastebėjo. Audra leidosi, ir niekas šito nežinojo.
Kritusi sija dviems dienoms sustabdė eismą Manheteno gatvėje. Ji sutraiškė du žmones - taksistą arabą ir keleivį, sėdėjusį jo mašinoje.
Denveryje savo bute nužudytas sunkvežimio vairuotojas. Šalia kūno
voliojosi žmogžudystės įrankis, plaktukas su viniatraukiu. Veidas nepaliestas, užtat pakaušis suknežintas ir įdubęs, o ant vonios veidrodžio rudais lūpų dažais išvedžioti keli svetimos kalbos žodžiai.
Pašto siuntų rūšiavimo stotyje Fenikse, Arizonos valstijoje, išprotėjo
vyriškis. "Vakaro žiniose" pranešė, kad nelaimėlis ėmė blaškytis po paštą
ir nušovė Terį "Trolį" Evenseną, nesveikai nutukusį, nedailų vyriškį, kuris vienas gyveno savo priekaboje. Pakvaišėlis šaudė į kelis žmones, bet
žuvo tik Evensenas. Šaudžiusio vyriškio - iš pradžių jį palaikė administracijos įžeistu bendradarbiu, - taip ir nesurado, net nenustatė, kas jis.

- Atvirai šnekant, - "Vakaro žiniose" bylojo Terio "Trolio" Evenseno
viršininkas, - jei kas būtų galėjęs išprotėti, tai, visų mūsų manymu, tiktai
pats Trolis. Geras darbuotojas, bet pernelyg jau keistas. Noriu pasakyt, juk
niekad nežinai...
Kai vėliau interviu pakartojo, šis epizodas buvo iškirptas.
Montanos atsiskyrėlių bendruomenėje rasti devyni negyvi žmonės.
Reporteriai ėmė spėlioti, neva tai masinė savižudybė, bet veikiai buvo
įvardinta ir tikroji mirties priežastis - visi devyni mirtinai apsinuodijo
smalkėmis, naudodamiesi persenusią dujine virykle su prasta trauka.
Kei Vesto kapinėse išniekino kriptą.
Aidahe keleivinis "Emtreko" traukinys rėžėsi į sunkvežimį, žuvo
sunkvežimio vairuotojas. Traukinio keleiviai nepatyrė jokių rimtų traumų.
Šioje stadijoje kol kas vyko šaltasis karas, netikras karas, kurio nevalia iš tiesų laimėti ar pralaimėti.
Vėjas siūbavo medžių šakas. Iš ugnies lėkė žiežirbos. Artėjo audra.
Sabos karalienė, iš tėvo pusės pusiau demonas, burtininkė, žiniuonė
ir valdovė, kuri valdė Sabą, kai ta šalis buvo turtingiausia pasaulyje, kai
jos prieskonius, brangakmenius ir kvapnųjį medį laivais bei kupranugariais gabeno į visus Žemės kampelius, kurią garbino dar gyvą, kuriai kaip
gyvai deivei meldėsi išmintingiausias iš karalių, stovi ant Saulėlydžio bulvaro šaligatvio antrą valandą nakties ir tuščiu žvilgsniu palydi pro šalį riedančias mašinas, tarsi būtų kokia plastmasinė nuotaka šliundrelė ant juodo neoninio vestuvių torto. Moteris stovi taip, tarsi šaligatvis būtų jos valdos, tarsi jai priklausytų ir naktis.
Kai kas nors į ją žiūri, moters lūpos kruta, lyg ji kalbėtųsi pati su savimi. Kai pro šalį važiuoja vyriškiai, ji gaudo pastarųjų žvilgsnius ir šypsosi.
Naktis buvo ilga.
Ilga buvo savaitė, ilgi keturi tūkstančiai metų.
Ji didžiuojasi, jog niekam nėra skolinga. Kitos gatvinės mergaitės turi sutenerius, turi žalingų įpročių, turi vaikų, žmonių, kurie iš jų atima viską, ką jos uždirba. Bet tik ne jinai.
Jos profesijoje nebeliko nieko šventa. Visiškai nieko.
Prieš savaitę Los Andželą užgriuvo liūtys, papuošusios gatves avarijomis. Nuošliaužos vertė krypstančius namus į kanjonus, vanduo plovė
pasaulį į kanalizacijos vamzdžius, skandino klajūnus ir benamius, nakvojusius betonuotame upės kanale. Lietūs Los Andžele žmones visuomet užklumpa netikėtai.
Bilkisė visą savaitę praleido tarp keturių sienų. Negalėdama stovėti
ant šaligatvio, ji gulėjo, susirietusi į kamuolėlį žalių kepenų spalvos kambaryje, ir klausėsi, kaip anapus lango metaliniu gaubtu virš kondicionieriaus šniokščia vanduo. Įsijungusi internetą, paliko savo kvietimus
v

adultfriendfinder.com, LA-escorts.com, Classyhollywoodbabes.com visur
nurodydama anoniminį elektroninio pašto adresą. Didžiavosi, jog sugebėjo įsisavinti šią naują teritoriją, bet šiek tiek nervinosi - juk tiek laiko vengė
visko, kas galėtų palikti menkiausią rašytinį pėdsaką. Niekada neatsakydavo į trumpučius skelbimus paskutiniuosiuose "L.A. VVeekly" puslapiuose, pati ieškojo klientų, pagal žvilgsnį, prisilietimą ar kvapą rinkdamasi
tuos, kurie ją garbins taip, kaip ji trokšta, kurie nedvejodami eis iki paties
galo...
O dabar, kai drebėdama (vasario lietus pasitraukė į rytus, bet jų atneštas drėgnas šaltis pasiliko) stovi gatvės kampe, jai šauna į galvą, jog yra tokia pat priklausoma, kaip ir šliundros, negalinčios ištverti be smeko ar
kreko, ir dėl to jai skaudu, ir lūpos sukrunta vėl. Jei jūs atsidurtumėte pakankamai arti jos rubininių lūpų, išgirstumėt kuždesį: "Ir pakilsiu, ir pereisiu miestą, jo aikštes bei gatves, ir ieškosiu to, kurį myli manoji siela. - Ir dar:
- Savo guoly nakčia ieškojau to, kurį myli manoji siela. Lai bučiuos jis mane savo lūpų bučiniais. Aš priklausau savo numylėtam, o jis priklauso man".
Bilkisė viliasi, jog pragiedruliai grąžins klientus į gatves. Didžiąją metų dalį ji žingsniuoja Saulėlydžio bulvaru pirmyn ir atgal, įveikdama du
ar tris kvartalus, mėgaudamasi Los Andželo naktų vėsa. Kartą per mėnesį
sumoka Los Andželo policijos departamento pareigūnui, pakeitusiam buvusį detektyvą, kuriam mokėjo anksčiau ir kuris paslaptingai išnyko. Jį vadino Džeriu Lebeku, ir jo dingimas kolegoms liko visiška paslaptimi. Jis
pasidavė Bilkisės kerams, visur sekiojo iš paskos. Kartą dieną ją pažadino triukšmas - atvėrusi duris rado Džerį Lebeką, kuris klūpėjo ant linoleumo, nukoręs galvą, siūbavo į šalis ir laukė, kol ji pasirodys. Bilkisę pažadinęs triukšmas buvo švelnūs jo kaktos smūgiai į duris.
Moteris paglostė Džeriui plaukus ir pasiūlė užeiti, o paskui sukrovė
drabužius į juodą plastikinį maišą ir išmetė į šiukšlių konteinerį už kelių
kvartalų nuo namų. Pistoletą ir piniginę įdėjo į pirkinių maišelį, apliejo kavos tirščių bei sugižusio pieno mišiniu, užrišo ir įmetė į urną autobusų stotelėje.
Ji nepasilieka suvenyrų atminčiai.
Kažkur vakaruose, virš jūros, oranžinį nakties dangų perplėšia tolimas
žaibas, ir Bilkisė žino, jog veikiai vėl prapliups lietus. Ji atsidūsta. Nesinori
peršlapti. Jau nusprendžia grįžti į butą, išsimaudyti vonioje, nusiskusti kojas - regis, ji nieko daugiau neveikia, tik skuta kojas, - ir miegoti, miegoti...
Pasuka į šoninę gatvelę, kuri kyla į kalvą, ten stovi jos mašina.
Iš užnugario moterį nutvieskia žibintai, automobilis mažina greitį, ir
ji šypsodamasi atsigręžia. Šypsena sustingsta, kai Bilkisė pamato baltą šešiadurį limuziną. Vyriškiai iš šešiadurių limuzinų pageidauja niurkytis šešiaduriuose limuzinuose, o ne nuošalioje Bilkisės šventovėje. Ir visgi tatai
galėtų tapti investicija į ateitį.
Dūgzdamas nusileidžia užtamsintas stiklas, ir Bilkisė šypsodamasi
žengia prie limuzino.
- Sveikas, branguti, - sako jinai. - Ar ko nors ieškai?

- Saldžios meilės, - atsako balsas nuo užpakalinės sėdynės.
Ji žvelgia vidun, kiek tatai įmanoma per pusiau nuleistą stiklą: pažįsta
merginą, kuri įsėdo į limuziną su penkiais girtais futbolininkais, vargšelę smarkiai sužalojo, bet šiame, regis, tėra vienas klientas, iš pažiūros beveik berniukas. Nuojauta kužda, jog toksai jos negarbins, bet pinigai, padorūs pinigai, kuriuos netrukus gaus iš jo rankų, - patys savaime yra energija (kadaise ją vadino baraku), kuria Bilkisė galės pasinaudoti, ir, tiesą sakant, tokiais laikais praverčia kiekviena smulkmena.
- Kiek? - klausia jis.
- Nelygu ko nori ir kiek ilgai, - atsako ji. - Ir jei gali sau tą leisti. - Užuodžia dūmų kvapą, drykstantį pro limuzino langelį. Smilkstančių laidų ir
perkaitusių kompiuterinių plokščių kvapas. Durys atsiveria iš vidaus.
- Mokėsiu už ką norėsiu, - rėžia klientas.
Ji pasilenkia, įkiša galvą į mašiną, dairosi į šalis. Ten nieko daugiau nėra, tik vienas klientas, putnokas berniūkštis, kuriam iš pažiūros ir gerti dar
ankstoka. Nieko daugiau, ir todėl ji lipa vidun.
- Turtingas jaunimėlis, a? - teiraujasi moteris.
- Turtingesnių nė nebūna, - atsako jis, slinkdamas arčiau. Juda nerangiai.
Bilkisė šypsosi.
- M-m-m... - tęsia jinai. - Įspūdinga. Tu veikiausiai vienas iš interneto
milijonierių, apie kuriuos skaičiau.
Tuomet jis pasitempia, išpučia skruostus nelyginant buldogas.
- Aha. Be viso kito. Aš technoberniukas.
Mašina pajuda.
- Na, Bilkisė, - sako jis, - už kiek man pačiulpsi?
- Kaip mane pavadinai?
- Bilkisė, - kartoja vaikis, o paskui dainuoja dainavimui netinkamu balsu: "Tu nemateriali mergina materialiame pasaulyje". Iš tono panašu, kad šį
dialogą jis ne kartą repetavo prieš veidrodį.
Moteris liaujasi šypsotis, persimaino, veidas tampa išmintingesnis,
skvarbesnis, atšiauresnis.
- Ko tau reikia?
- Jau sakiau. Saldžios meilės.
- Duosiu tau, ko nori.
Jai reikia išsinešdinti iš limuzino. Mašina lekia pernelyg sparčiai, kad
galima būtų iššokti, atplėšus duris, tačiau Bilkisė taip ir padarys, jei nesugebės užkalbėti jam dantų. Kad ir kas čia vyksta, jai nepatinka.
- Ko aš noriu. Taip. - Technoberniukas delsia, liežuviu perbraukia dantis. - Noriu, kad pasaulis būtų švarus. Noriu, kad rytojus priklausytų man.
Noriu evoliucijos, devoliucijos, revoliucijos. Noriu, kad mano žmonės išeitų iš sumažinto slėgio zonos į aukštą viešpataujančių tendencijų plokščiakalnį. Tavo tauta - pogrindis. Tai neteisinga. Mes turime spindėti
prožektorių šviesoj. Sofitai priešais ir už nugaros. Jūs taip ilgai tūnojote giliame pogrindyje, jog visiškai apakote.

- Mano vardas Eiša, - sako ji, - nesuprantu, apie ką šneki. Gatvės kampe dirba dar viena mergina, tai ji vardu Bilkisė, o ne aš. Mudu galėtume
sugrįžti į bulvarą, tuomet gausi mus abi...
- Et, Bilkisė, - teatrališkai atsidūsta jis. - Tikėjimo atsargos, leidžiančios
mums išgyventi, ribotos. Žmonės jau pasiekė ribą, už kurios nieko nebegalės mums duoti. Tikėjimo ribą.
O paskui vėl detonuodamas ir sniaukrodamas traukia: "Tu analoginė
mergaitė skaitmeniniame pasaulyje".
Limuzinas pernelyg greitai pasuka už kampo, ir berniūkštis užvirsta
ant jos. Vairuotoją slepia tamsintas stiklas. Tuomet ją persmelkia iracionalus įsitikinimas, kad mašinos niekas nevairuoja, kad baltasis limuzinas
pats savaime važiuoja per Beverli Hilsą, nelyginant Herbis, automobilis-vabaliukas iš animacinio Disnėjaus filmuko.
Berniūkštis ištiesia ranką ir beldžia į užtamsintą stiklą.
Mašina sumažina greitį. Jai dar nespėjus sustoti, Bilkisė pastumia duris ir pusiau iššoka, pusiau išvirsta ant asfalto. Ji - kelyje kalvos šlaite. Kairėje stačiai aukštyn kyla uola, dešinėje - skardis. Moteris bėga keliu žemyn.
Limuzinas stovi nejudėdamas, variklis urzgia.
Pradeda lynoti, aukštakulniai bateliai slysta, grasindami kojos trauma.
Ji bėgdama nusimeta batelius, o lietus vis stiprėja, ir Bilkisė bėga, akimis
naršydama pakelę. Kur pasislėpti? Jai baisu. Taip, ji turi galios, betgi tatai alkio magija, geismo magija. Kerai padėjo jai išgyventi šioje šalyje, bet
šiaip jau Bilkisei telieka pasikliauti skvarbiomis akimis ir aštriu lanksčiu
protu, savuoju ūgiu ir savąja ištverme.
Dešinėje - metalinė kelius siekianti užtvara, neleidžianti slystančioms
mašinoms nusiristi nuo šlaito, o dabar kliokia lietus, pavertęs kelią upe, ir
Bilkisei iš pėdų sunkiasi kraujas.
Priešais mirga Los Andželo žiburiai, mirksintis elektrinis įsivaizduojamos karalystės žemėlapis, dangus, išsipleikęs po kojomis, ir ji žino: norint išsigelbėti, tereikia pasitraukti nuo kelio.
"Juoda aš, bet graži. Aš - Šarono narcizas, slėnių lelija, - be garso taria ji
lietui ir nakčiai. - Pastiprinkit mane vynu, atgaivinkit mane obuoliais, nes aš
silpstu nuo meilės".
Dangų perplėšia žalias žaibas. Ji klupteli, paslysta, nusibruožia koją ir
alkūnę, o pakilusi regi, kaip nuo kalvos artėja žibintų šviesa. Limuzinas artėja pernelyg greitai, ir Bilkisė nepajėgia nuspręsti: ar pulti į dešinę, kur
mašina gali sutraiškyti ją į šlaitą, ar į kairę, kur galima nusiristi nuo skardžio. Moteris perbėga kelią, ketindama įsispausti į šlapią žemę, užsiropšti
aukštyn, tačiau baltasis limuzinas slysta šlapiu asfaltu, susimėto, po velnių, jis važiuoja aštuoniasdešimties mylių per valandą greičiu, gal netgi
skrieja vandeniu viršum plento, o Bilkisė pirštais įsikimba į žemę ir piktžoles, tuojau užsiropš aukštyn, ji žino... bet žemė pažyra gniutulais, o
drauge su žeme ant kelio žnekteli ir Bilkisė.

Mašina jai smogia taip stipriai, jog sulinksta buferis, ir mesteli į orą nelyginant skudurinę lėlę. Moteris krinta ant asfalto kitapus mašinos, nuo
smūgio triokšteli dubens kaulas, skyla kaukolė. Saitas lietaus vanduo srūva jos veidu.
Bilkisė pradeda keikti žudiką: prakeikia jį tylomis, nes nebegali pajudinti lūpų. Prakeikia jo dienas ir sapnus, jo gyvenimą ir mirtį. Prakeikia
jį taip, kaip tegali prakeikti tas, kuris pats pagal tėvo liniją yra pusiau demonas.
Trinkteli mašinos durelės. Šlepsi artėjantys žingsniai.
- Tu buvai analoginė mergaitė, - vėl nemelodingai traukia berniūkštis, skaitmeniniame pasaulyje. - O paskui sako: - Sukrušta madona. Visi jūs sukruštos madonos.
Jis pasišalina.
Trinkteli mašinos durelės.
Limuzinas rieda atgal ir lėtai pervažiuoja auką - pirmą kartą. Po ratais
treška jos kaulai. Paskui automobilis vėl įsibėgėja nuo kalvos.
Ir kai galiausiai nuvažiuoja - žemyn nuo vis tos pačios kalvos, - ant
plento lieka tik ištrėkštas raudonos mėsos gniutūlas, kuriame jau nebeįmanoma atpažinti žmogaus, bet veikiai ir jį nuplaus lietus.
INTERLIUDIJA 2
- Sveika, Samanta.
- Megse? Čia tu?
- Kas gi daugiau? Leonas pranešė - kol maudžiausi po dušu, skambino teta Sem.
- Mudu puikiai paplepėjome. Jis toks mielas.
- Taip. Ko gero, pasiliksiu jį sau.
Nejaukumo akimirka abiem, vos girdimas treškesys ar kuždesys telefono linijose, paskui:
- Sem, kaip sekasi mokslai?
- Mums davė savaitę atostogų. Trūko šildymo vamzdžiai. O kas naujo jūsų Siaurinio Miško kampelyje?
- Na, aš turiu naują kaimyną. Jis rodo fokusus su monetomis. "Paežerės Naujienų" laiškų skyrelis šiuo metu spausdina karštus debatus apie
galimą miesto žemės perskirstymą pietrytiniame ežero krante, prie senųjų
kapinių, ir nuoširdžiai jūsų turi parašyti įmantrų "Redakcijos žodį", išklodama laikraščio nuomonę, podraug neįžeisdama niekieno jausmų, o iš tiesų visokeriopai slėpdama mūsų poziciją.
- Skamba įdomiai.
- Atvirkščiai. Praėjusią savaitę dingo Elison Makgovern, vyresnioji
Džilės ir Steno Makgovernų dukra. Miela mergaitė. Kelis kartus buvo pasilikusi su Leonu.

Burna prasižioja kažką sakyti, susičiaupia vėl, nuo liežuvio sprūstantys žodžiai lieka neištarti, ir Sem atsako:
- Siaubinga.
- Taip...
- Taigi... - Kadangi nėra nieko, ką galima būtų pridurti ir kas nesukeltų
skausmo, ji klausia: - Ar jis simpatiškas?
-Kas?
- Kaimynas.
- Jo pavardė Ainselis. Maikas Ainselis. Normalus vyrukas. Man per
jaunas. Žaliūkas. Atrodo... koks gi tas žodis? Prasideda "m" raide.
- Mizantropiškas vienišius? Manieringas kaimynas? Mistiškas vyras?
Trumputis juokas, paskui:
- Taip, veikiausiai jis atrodo kaip kažkieno vyras. Turiu omeny, jei
apie vyrą galima pasakyti, kad jis vedęs, taip kaip tik apie šį. Bet aš turėjau omeny žodį "melancholija". Jis atrodo melancholiškas.
- Ir mistiškas?
- Ko gero, ne. Kai pas mus atvyko, atrodė visai bejėgis, net nežinojo,
kaip nuo šalčio užsiklijuoti langus. O dabar atrodo taip, tarsi nežinotų, ką
čia veikia. Kai jis čia, tai čia, o paskui ūmai ima ir dingsta. Kelis kartus mačiau, kaip jisai vaikštinėja.
- Gal jis apiplėšė banką.
- Aha. Būtent taip aš ir pagalvojau.
- Ot ir ne. Tai buvo mano idėja. Paklausyk, Megse, kaip laikaisi? Ar
viskas gerai?
- Na... taip.
- Tikrai?
-Ne.
Ilga pauzė.
- Atvažiuosiu tavęs aplankyti.
- Sem, nereikia.
- Po išeiginių, prieš prasidedant užsiėmimams, kol remontuos katilinę. Pasilinksminsim. Tu man paklosi ant sofos. Ir vieną vakarą pakviesi
pietums mistiškąjį kaimyną.
- Sem, tu piršliauji.
- Ar tai aš piršliauju? Po tos nelemtos kalės Klodinos aš, galimas daiktas, esu pasirengusi vėl laikinai sugrįžti prie berniukų. Buvau sutikusi labai malonų, nors, tiesa, keistoką vaikiną, kai Kalėdoms autostopu važiavau į EI Pasą.
- Ak. Klausyk, Sem, tu privalai liautis važinėti autostopu.
- O kaip, tavo manymu, ketinu atsibelsti į Paežerę?
- Elison Makgovern balsavo kelyje. Tatai nesaugu net tokiame miestelyje, kaip mūsiškis. Galėtum atvažiuoti autobusu.
- Nieko man nenutiks.
- Sem!

- Gerai, Megse. Jei nuo to ramiau miegosi, atsiųsk man pinigų.
- Pati žinai, kad miegosiu ramiau.
- Gerai, gerai, viršininke vyresnioji sese. Apkabink už mane Leoną ir
pasakyk, jog teta Sem greitai atvažiuos, ir lai šį kartą neslepia žaisliukų
man į lovą.
- Pasakysiu. Tik nemanau, kad bus kokios naudos. Tai kada gi man tavęs laukti?
- Rytoj vakare. Tau visai nebūtina pasitikti mane stotelėje. Paprašysiu
Hincelmano pavėžėti mane Tese.
- Per vėlu. Tesė apibarstyta naftalinu ir užmigdyta žiemos miegu. Bet
Hincelmanas vis vien tave pavėžės. Tu jam patinki. Klausaisi jo istorijų.
- Gal vertėtų kreiptis į Hincelmaną, kad seniokas už tave rašytų redakcinius straipsnius? Nagi, pagalvokim... "Apie žemių perskirstymą prie senųjų kapinių. Taip jau išėjo, kad aštuoniasdešimt trečiųjų žiemą mano senelis prie senųjų kapinių pašovė elnią. Šoviniai baigėsi, tad senelis pasinaudojo vyšnios kauliuku - mat priešpiečiams senelė jam įdėjo pyrago su
vyšniomis. Taip šniojo elniui per makaulę, kad tas tik pasipustė padus ir
dingo, nelyginant šikšnosparnis iš pragaro. Po dvejų metų senolis vėl ėjo
pro tas vietas, ir štai regi galingą elnią, o tarp žvėries ragų - šakotą vyšnios medį. Na, nušovė nenaudėlį, o senelė prikepė tiek pyragų su vyšniomis, kad jiedu abu šveitė iki kitų metų liepos ketvirtosios..."
Ir abi prapliupo juoku.
INTERLIUDIJA 3
Džeksonvilis, Floridos valstija, antra valanda nakties
- Skelbime rašoma, kad jums reikia žmonių.
- Mes visuomet samdome.
- Galiu dirbti tik naktinėje pamainoje. Ar dėl to neatsiras kokių nors
problemų?
- Neturėtų atsirasti. Tuoj atnešiu jums pareiškimo blanką, užpildysite jį. Ar kada nors anksčiau dirbote degalinėje?
- Ne. Bet, man regis, darbas nėra labai sudėtingas.
- Na, čia ne kosminiai tyrimai, tas neabejotina. Žinot, mem, tik neįsižeiskite, bet, man regis, jūs prastokai atrodot.
- Žinau. Buvau sunegalavusi. Atrodau prasčiau, nei jaučiuosi. Nieko
pavojinga gyvybei.
- Gerai. Užpildytą blanką atiduosite man. Paskutinėje pamainoje
mums velniškai trūksta žmonių. Ją praminėme zombių pamaina. Jei ilgai
dirbsi naktinėj, pasijusi tikru zombiu. Taip, taip... Kuo jūs vardu? Lorna?
- Lora.
- Gerai, Lora. Tikiuosi, jūs nieko prieš, jog teks turėti reikalų su trenktais tipais. Nes jie iššliaužia būtent naktimis.
- Esu tikra, kad taip ir yra. Aš susitvarkysiu.

TRYLIKTAS SKYRIUS
Ei, senas drauge,
Prisėski šalia,
Ir pralinksmėk, mano drauge,
Juk amžino nieko nėra.
Tik neliūdėk, mes kartu
Aš, jis ir tu Šitiek likimų ratu...
Stivenas Sondheimas. "Seni draugai"
\s

Šeštadienio rytas. Beldimas į duris.
Ant slenksčio - Margerita Olsen. Užeiti ji atsisakė, taip ir liko stovėti
tarpduryje, nutvieksta saulės ir labai rimta.
- Misteri Ainseli...
- Maikai, gerai? - šyptelėjo Šešėlis.
- Maikai, taip. Gal užsuktumėt šiandien pas mus pietų? Šeštą valandą?
Nieko ypatinga, tiesiog spagečiai su mėsos kukuliais.
- Aš mėgstu spagečius su kukuliais.
- Aišku, jeigu turite kitokių planų...
- Aš neturiu jokių planų.
- Šeštą valandą?
- Man atsinešti gėlių?
- Jei norite. Bet tai draugiškas kvietimas. Nieko romantiška.
Jis nusiprausė po dušu. Išėjo pasivaikščioti - viso labo per tiltą ir atgal.
Saulė danguje priminė nuzulintą ketvirtuką ir iki pusiaudienio įkaito tiek,
jog namolio žingsniuojantį Šešėlį permerkė prakaitas. Sėdo į "Tojotą" ir
nulėkė į "Deivo delikatesus" vyno. Butelis kainavo dvidešimtinę, ir Šešėliui pasirodė, jog ši kaina - kokybės garantija. Jis nedaug tenutuokė apie
vynus, tad pirko kalifornietišką kabernė, kadangi sykį matė lipduką - kai
buvo jaunesnis, ir žmonės ant mašinų klijuodavo lipdukus, - su užrašu:
"GYVENIMAS - TAI KABERNĖ". Anuomet jis skaniai prisijuokė.
Dovanų Olsenams nupirko vazoninį augalą. Žali lapai, jokių žiedų. Visiškai nieko romantiška.
Dar nusipirko pakelį pieno (kurio neišgers) ir vaisių rinkinį (kurio nesuvalgys).
Tada nuriedėjo iki Meiblės užkandinės ir nusipirko vieną vieninteli
kimštinį.
- Hincelmanas tave surado?
- Nė nežinojau, kad jis manęs ieško.

- Ieško. Nori pasiimti tave į žvejybą ant ledo. Ir Čadas Muliganas klausinėjo, ar tavęs nemačiau. Atvažiavo jo pusseserė iš kitos valstijos. Trečios
eilės giminaitė, tokias mes dar vadiname bučinukų pusseserėmis. Tokia
meilutė. Ji tau patiks. - Meiblė įdėjo pyragą į popierinį maišelį ir užvyniojo
viršų, kad kepinys neatvėstų.
Šešėlis nuvažiavo visą ilgą kelią iki namų: viena ranka sukiojo vairą,
o kitoje laikė pyragą, nuo kurio nuolat atkąsdavo po kąsnelį. Trupiniai biro ant džinsų ir mašinos grindų. Jis pravažiavo biblioteką pietiniame ežero
krante. Sniegu apklotas ir vidudienio saulės užlietas miestelis priminė nespalvotą fotografiją. Pavasaris atrodė neįsivaizduojamai tolimas: žalia kiužena amžinai šmėžuos ant ledo tarp žvejų palapinių, priekabų ir sniegomobilių vėžių.
Grįžęs namo, pastatė mašiną į garažą ir nužingsniavo link buto laiptų. Lesyklėlėje puotaujantys dagiliai nė nesiteikė dirstelti į žmogų. Jis įėjo vidun, paliejo augalą, minutėlę pamąstė, ar nevertėtų padėti vyno į šaldytuvą.
Iki šeštos dar liko begalės laiko.
Šešėlis pasigailėjo nebegalįs ramiai žiūrėti televizoriaus. Troško prasiblaškyti, nenorėjo mąstyti, norėjo paprasčiausiai pasėdėti vaizdų ir garsų
sraute. "Nori pamatyt Liusi papukus?" - kažin kas sukuždėjo atminty Liusi
balsu, ir Šešėlis papurtė galvą, nors niekas negalėjo jo pamatyti.
Tuomet suvokė, jog nervinasi.
Po suėmimo prieš trejus metus jis pirmąkart eis į svečius - eis pas normalius žmones, bendraus ne su kameros bendrais, ne su dievais ar kultūriniais herojais, ne su būtybėmis iš sapnų. Jam teks kalbėti ir replikuoti
Maiko Ainselio vardu.
Dirstelėjo į savo laikrodį. Pusė trečios. Margerita Olsen jį pakvietė šeštai. Ar ji pasakė lygiai šeštą? Gal jis turėtų pasirodyti truputėlį anksčiau?
Truputėlį pavėluoti? Galop nusprendė, jog į kaimynės duris pasibels penkios minutės po šeštos.
Suskambo telefonas.
- Taip?
- Negi šitaip dera atsiliepti į telefoninį skambutį? - suurzgė Trečiadienis.
- Kai prijungs mano telefoną, tada ir atsiliepsiu normaliai, - atsiliepė
Šešėlis. - Kuo galiu padėti?
- Nežinau, - atsakė Trečiadienis. Stojo pauzė. Paskui jis tarė: - Organizuoti dievus - tolygu mėginti išrikiuoti į gretą galvijus. Nei vieni, nei kiti
ničnieko nenutuokia apie tvarką. - Trečiadienio balse suskambo mirtinas
nuovargis - kaip niekada anksčiau.
- Kas atsitiko?
- Sunku. Po velnių, pernelyg sunku. Net nežinau, ar pavyks. Lygiai
taip sėkmingai galėtume paprasčiausiai persirėžti gerkles. Tiesiog patys
sau persirėžti gerkles.

- Nereikia šitaip kalbėti.
- Na, taip, na, taip.
- Ką gi, jei tu persirėši sau gerklę, - Šešėlis pamėgino pokštu ištraukti
Trečiadienį iš depresijos liūno, - tau, galimas daiktas, net neskaudės.
- Skaudės. Netgi tokiems, kaip mes, skausmas lieka skausmu. Kai veiki
materialiame pasaulyje, materialusis pasaulis veikia tave. Skausmas kamuoja lygiai taip, kaip godulys svaigina, o geidulys degina. Galbūt mes ir
numirštame nelengvai, mus ne taip paprasta pribaigti visiems laikams, bet
mes visgi mirštame. Jeigu mus dar myli ir atmena, mūsų vietą užima kažin kas labai panašus į mus, ir nelemtas tąsymasis prasideda iš naujo. O
jeigu mus pamiršo, viskas baigta.
Šešėlis nesumojo, ką atsakyti.
- Iš kur skambini?
- Ne tavo suknistas reikalas.
- Tu girtas?
- Dar ne. Vis mąstau apie Torą. Nebuvai jo sutikęs. Didelis vaikinas,
visai kaip tu. Geraširdis. Nelabai protingas, velniai rautų, bet jei paprašysi,
atiduos paskutinius marškinius. Ir nusižudė. Įsikišo vamzdį į burną ir persišovė sau makaulę. Filadelfijoje, 1932-ais. Na, negi šitaip pridera numirti dievui?
- Atleisk.
- Tau gi nusišikt, sūneli. Jis buvo nelyginant tu. Bukas raumenų kalnas. - Trečiadienis nutilo ir užsikosėjo.
- Kas atsitiko? - antrą kartą paklausė Šešėlis.
- Jie užmezgė ryšį.
-Kas?
- Opozicija.
- Ir ką?..
- Nori apsvarstyti paliaubas. Taikios derybos. Gyvenk ir, velniai rautų, leisk gyventi kitiems.
- Tai kas dabar bus?
- Dabar aš keliausiu gerti kavos su technopriekvaišiais į Masonų salę
Kanzas Sityje.
- Gerai. Tu mane paimsi, ar man prisistatyti pačiam?
- Pasilik kur esi ir niekur nekišk nosies. Niekur nesivelk. Girdi?
- Bet...
Kažkas spragtelėjo, ir linijoje įsiviešpatavo mirtina tyla. Telefonas kaip
buvo, taip ir liko išjungtas. Kaip ir anksčiau, nesigirdėjo jokio signalo.
Beliko stumti laiką. Pokalbis su Trečiadieniu įaudrino nerimą. Šešėlis
atsistojo, ketindamas pasivaikščioti, bet už lango jau tirštėjo sutemos, tad
atsisėdo vėl.
Paėmė nuo stalo "Paežerės miesto tarybos posėdžių protokolus. 18721884" ir pervertė puslapius, žvilgsniu slysdamas per smulkų šriftą, neskaitydamas, bet retsykiais stabteldamas, jei kas patraukdavo dėmesį.
Kaip išsiaiškino, 1874 metų liepą miesto taryba sunerimo dėl sezoni-

nių svetimšalių miškakirčių antplūdžio. Trečiosios ir Brodvėjaus kampe
ketino statyti operos teatrą. Manyta, jog neramumai, kilę dėl sunaikinto
Malūno upokšnio, nutyks patys savaime, kai tvenkinys prie malūno virs
ežeru. Taryba nutarė išmokėti septyniasdešimt dolerių misteriui Semiueliui Semiuelsui ir aštuoniasdešimt penkis dolerius misteriui Heikui Solminenui - kompensaciją už žemę bei išlaidas, patirtas pervežant turtą iš tvindymui skirto sklypo.
Anksčiau Šešėliui nė nedingtelėjo, kad ežeras galėtų būti dirbtinis. Kuriems galams vadinti miestą Paežere, jei iš pradžių tebuvo naikintina užtvanka prie malūno? Jis ėmė skaityti toliau ir sužinojo, kad ežero kūrimo
projektui vadovavo toksai misteris Hincelmanas, anuomet - Hiudemulenas iš Bavarijos, ir kad taryba išskyrė jam trijų šimtų septyniasdešimties
dolerių sumą, o galimą skirtumą įsipareigojo padengti miestelio gyventojai. Šešėlis atplėšė popierinio rankšluosčio skiautę ir uždengė puslapį. Įsivaizdavo, kaip nudžiugs senis, knygoje išvydęs savo senelio pavardę. Įdomu, ar jis žinojo, kaip jo šeima susijusi su ežero atsiradimu? Šešėlis pavartė
senus puslapius, ieškodamas ankstyvesnių projekto planų.
Ežerą "atidarė" iškilminga ceremonija 1876 pavasarį, ir tomis iškilmėmis prasidėjo šventės, skirtos miestelio šimto metų jubiliejui. Taryba balsavimu nusprendė, jog misteriui Hincelmanui reikia atsidėkoti.
Šešėlis dirstelėjo į laikrodį. Pusė šeštos. Vonioje nusiskuto ir susiglostė
plaukus. Pasiėmė vyną bei augalą ir išėjo iš buto.
Pabeldė į gretimas duris, ir tos atsivėrė. Margerita Olsen atrodė kone
tokia pat nervinga ir sutrikusi, kaip ir jis pats. Moteris paėmė butelį ir
kambarinę gėlę, mandagiai pasakė "ačiū". Veikė televizorius, vaizdo grotuvas suko juostą "Ozo Šalies Burtininkas". Pati pradžia: viskas dar ruda,
Dorotė dar Kanzase, sėdi užsimerkusi profesoriaus Stebuklo vežime, o senasis sukčius apsimeta, neva skaito jos mintis, bet viesulas, kuris išplėš
mergaitę iš įprasto gyvenimo, jau artėja. Leonas sėdėjo prie televizoriaus
ir stumdė žaislinę gaisrinę mašiną. Išvydęs Šešėlį, džiugiai išsišiepė. Pašoko, bėgte metėsi į miegamąjį - iš jaudulio net suklupo - ir po akimirkos
sugrįžo į svetainę, pergalingai mosuodamas ketvirtuku.
- Žiūrėk, Maikai Ainseli! - sušuko jis. Suspaudė abi rankas, apsimetė,
neva ima monetą dešiniąja, paskui atgniaužė tuščią delniuką. - Aš padariau, kad ji pradingtų, Maikai Ainseli!
- Tikrai, - sutiko Šešėlis. - O kai pavalgysim, jei mama neprieštaraus,
aš tau parodysiu, kaip šį fokusą atlikti dar geriau.
- Jei norite, galite dabar, - pratarė Margerita. - Mes turime sulaukti Samantos. Pasiunčiau ją grietinės. Nežinau, kodėl ji taip užgaišo.
Tarsi mostelėjus burtų lazdele verandoje pasigirdo žingsniai, ir kažkas
petimi stumtelėjo lauko duris. Iš pradžių Šešėlis jos nepažino, o paskui
mergina jau tauškėjo:
- Nežinojau, ar tu nori su kalorijomis, ar tos, kuri skoniu panaši į tapetų klijus, todėl nupirkau su kalorijomis.

Ir tuomet jis pažino balsą: mergaitė iš kelionės į Kairą.
- Bus gerai, - atsiliepė Margerita. - Sem, čia mano kaimynas Maikas
Ainselis. Maikai, čia - Samanta Juodoji Varna, mano sesuo.
"Aš tavęs nepažįstu, - su neviltimi pagalvojo Šešėlis. - Tu niekada anksčiau nebuvai manęs sutikusi. Mes visiškai svetimi vienas kitam". Mėgino prisiminti, kaip mąstė žodį "sniegas", kaip lengva ir paprasta buvo anuomet.
O dabar - ypatingas atvejis. Jis kilstelėjo ranką:
- Malonu susipažinti.
Sem pamirksėjo ir atidžiai pažvelgė jam į veidą. Suglumimo akimirka,
o paskui akys paliudijo, kad mergina jį atpažino, ir lūpų kampučius ištempė pašaipi šypsena.
- Labas, - pratarė ji.
- Einu dirstelt į virtuvę, - prabilo Margerita Olsen. Kalbėjo it žmogus,
kuris nuolat viską pridegina - tereikia minutėlei palikti viryklę be priežiūros.
Sem nusivilko pūkinę striukę, nusitraukė kepurę.
- Vadinas, tu ir esi tas melancholiškas ir mistiškas kaimynas, - pareiškė
mergina. - Tik pamanyk! - pakuždomis tęsė ji.
- O tu, - pratarė jis, - mergytė Sem. Ar galėsime apie tai pasikalbėti vėliau?
- Jei pažadi papasakoti, kas dedasi.
- Gerai.
Leonas timptelėjo Šešėlį už klešnės.
- Parodysi man dabar? - paklausė jis, tiesdamas savo ketvirtuką.
- Okei, - atsiliepė Šešėlis. - Bet jei parodysiu, turi įsidėmėti, jog fokusų meistras niekam nepasakoja, kaip ir ką daro.
- Pažadu, - iškilmingai atsakė Leonas. Šešėlis paėmė monetą kairiąja
ranka, pajudino Leono dešiniąją parodydamas, kaip apsimesti, jog imi monetą dešine, o iš tiesų palikti ją kairėje. Paskui privertė Leoną pakartoti fokusą savarankiškai.
Kelis kartus pamėginęs, berniukas įsisavino judesį.
- Na, štai, pusę tu jau žinai, - pratarė Šešėlis. - Visa kita labai paprasta: sukoncentruok dėmesį į tą vietą, kur turėtų būti moneta. Žiūrėk ten
kur ji turi būti. Jei elgsies taip, tarsi gniaužtum ją dešinėje, niekam ir į galvą nešaus pasižiūrėti į kairiąją, kad ir koks nevikrus būtum.
Samanta žvelgė į juos, kiek pakreipusi galvą į šalį, bet tylėjo.
- Pietūs! - šūktelėjo Margerita, žengdama iš virtuvės su garuojančiu
spagečių dubeniu rankose. - Leonai, plaut rankas!
Prie spagečių patiekė traškių česnakinių bandelių, tiršto pomidorų padažo ir aromatingų mėsos kukulių. Pastaruosius Šešėlis ypač pagyrė.
- Senas šeimos receptas, - atsiliepė šeimininkė, - iš Korsikos pusės.
- Maniau, jūs iš indėnų.
- Mūsų tėvas - indėnas čerokis, - paaiškino Sem. - Megės mama Korsikos. - Sem vienintelė iš tiesų gėrė kabernė. - Tėvas ją paliko, kai Me-

gei sukako dešimt, ir persikėlė į kitą miesto galą. Po šešių mėnesių gimiau
aš. Kai tik atėjo skyrybų dokumentai, tėtis ir mama susituokė. Kai man sukako dešimt, jis išvažiavo. Manau, jis niekur neužsibuvo ilgiau nei dešimt
metų - jam paprasčiausiai nepakako kantrybės.
- Na, dešimt metų jis gyveno Oklahomoje, - įsiterpė Margerita.
- O štai mano mamos šeima - Europos žydai, - tęsė Sem, - iš kažkokios
šalies, kuri anksčiau buvo komunistinė, o dabar ten visiškas chaosas. Manau, jai patiko pati mintis apie vedybas su čerokiu. Skrebučiai ir kapotos
kepenėlės. - Ji vėl gurkštelėjo raudonojo vyno.
- Sem motina - narsi moteris, - pusiau pritariamai pareiškė Margerita.
- Zinai, kur ji dabar? - paklausė sesuo. Šešėlis papurtė galvą. - Australijoje. Internete susipažino su vienu vyruku iš Hobarto. Kai jiedu susitiko, taip sakant, gyvai, motina nusprendė, kad jis visgi šiaip sau. O štai
Tasmanija jai išties patiko. Tad dabar mano mamytė gyvena moterų komunoje, mokina tautą batikos ir panašiai. Negi ne kietai? Jos amžiuje?
Šešėlis sutiko, jog taip, išties, ir įsidėjo dar vieną porciją kukulių. O
Sem tuo tarpu pasakojo, kaip britai sunaikino Tasmanijos aborigenus, kaip
skersai visos salos išsirikiavo žmonių grandinės, bet nutvėrė tik vieną senį
ir berniuką. Pasakojo apie tai, kaip dėl savo avių nerimaujantys fermeriai
žudė sterblinius vilkus ir kaip politikai prisiminė, jog tuos retus gyvūnus
dera saugoti, - deja, prisiminė tik ketvirtajame dešimtmetyje, kai paskutinis sterblinis vilkas buvo jau nebegyvas. Ji išlenkė antrą taurę, įsipylė trečią.
- Na, Maikai, - ūmai pareiškė Sem, jos skruostai įraudo, - papasakok
mums apie savo šeimą. Kokie yra Ainseliai? - Mergina išdaigiškai šyptelėjo.
- Tiesą sakant, mes žmonės nuobodūs, - atsiliepė Šešėlis. - Nė vienas
iš mūsų nenusigavo iki Tasmanijos. Vadinas, tu mokaisi Medisone? Na, ir
kaip ten?
- Tu gi pats žinai, - atsiliepė Sem. - Studijuoju menų istoriją, moterų judėjimą ir lieju statulėles iš bronzos.
- Kai užaugsiu, - įsiterpė Leonas, - būsiu fokusininkas. V-v-viens. Tu
mane išmokysi, Maikai Ainseli?
- Žinoma, - linktelėjo Šešėlis. - Jei tavo mama leis.
- Kai pavalgysim, - pratarė Sem, - kol tu guldysi į lovytę Leoną, aš paprašysiu Maiko valandėlei nueiti su manimi į "Čia sustoja Bakas". Žinia,
jeigu tu, Megse, neprieštarausi.
Margerita net negūžtelėjo pečiais, tik nežymiai kilstelėjo antakį.
- Manau, jis įdomus, - paaiškino Sem. - Ir mums apie daug ką reikia
pasišnekėti.
Margerita žvilgtelėjo į Šešėlį - tas suskato šluostyt nuo smakro tariamą padažo lašą.
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- Na, judu suaugę žmonės, - pratarė ji tonu, neleidžiančiu abejoti, kad
tokiais jų anaiptol nelaiko. Ir nors netgi pagal dokumentus jie pilnamečiai,
iš tiesų viskas toli gražu ne taip.
Po pietų Šešėlis padėjo Sem sutvarkyti stalą - sušluostę indus, o paskui parodė Leonui fokusą su monetų nykimu iš delno: kas kartą, kai berniukas atgniauždavo kumštuką, jame būdavo vienu pinigėliu mažiau nei
tada, kai tuos skaičiavo. O kai atėjo paskutinio cento eilė - "Tu jį laikai?
Tvirtai?" - Leonas atgniaužė pirštukus, ir jo rankoje suspindo dešimties
centų moneta. Gailūs Leono riksmai: "Kaip tu tą padarei? Mama, kaip jis
padarė?" girdėjosi net koridoriuje.
Sem ištiesė Šešėliui paltą.
- Eime, - tarstelėjo ji. Merginos akys spindėjo nuo išgerto vyno.
Lauke buvo šalta.
Šešėlis užsuko į savo butą ir įsimetė į plastikinį maišelį "Paežerės
miesto tarybos posėdžių protokolus. 1872-1884". Ketino pasiimti knygą tam atvejui, jei pas "Baką" rastų Hincelmaną. Norėjo parodyti seniui žinutę apie senelį.
Jiedu koja kojon nusileido į garažą.
Tereikėjo atverti duris, ir Sem prapliupo juoku.
- Ak, Dieve tu mano, - iškvėpė jinai. - Polo Gunterio vežėčios! Tu įsigijai Polo Gunterio vežėčias. Ak, Viešpatie!
Šešėlis atidarė jai automobilio dureles. Paskui apėjo "Tojotą" iš priekio ir įsitaisė vairuotojo vietoje.
- Pažįsti šią mašiną?
- Mačiau, kai lankiausi pas Megsę prieš porą metų. Tai aš įkalbėjau Polą nudažyti ją purpurine spalva.
- Ak, - atsiduso Šešėlis, - kaip gerai, kai žinai, ką kaltinti.
Jis lėtai išvairavo automobilį į plentą, paskui išlipo uždaryti garažo
durų. Kai sugrįžo, Sem kreivai dėbtelėjo į bendrakeleivį, tarsi būtų netekusi ryžto. Šešėlis prisisegė diržą.
- Na, kvaila, kvaila buvo taip elgtis, tiesa? - ūmai prabilo ji. - Sėsti į žudiko maniako mašiną.
- Praėjusį kartą aš sėkmingai nuvežiau tave iki namų, - atsakė Šešėlis.
- Tu nužudei du žmones, - paprieštaravo mergina. - Tavęs ieško FTB.
O dabar gyveni svetimu vardu mano sesers kaimynystėje. O gal Maikas
Ainselis - tavo tikrasis vardas?
- Ne, - vėl atsiduso Šešėlis. - Ne tikrasis. - Jam nepatiko, kaip nuskambėjo šie žodžiai. Tarsi būtų netekęs kažko svarbaus, atsižadėjęs Maiko Ainselio, neigdamas jo egzistenciją; tarsi būtų palikęs seną draugą.
- Tu išties juos nužudei?
-Ne.
- Jie atėjo pas mane ir pareiškė, atseit mus matė kartu. Ir vyriokas parodė tavo fotografiją. Kaipgi jį vadino... Misteris Skrybėlė? Ne, misteris
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Miestas. Visai kaip "Bėglyje". Bet aš pasakiau, jog niekada nesu tavęs mačiusi.
- Ačiū.
- Tuomet papasakok man, kas dedasi. Aš išsaugosiu tavo paslaptis, jei
tu išsaugosi manąsias.
- Aš tavųjų nežinau.
- Na, pavyzdžiui, tu žinai, kad tai aš pakišau mintį nudažyti vežėčias
purpurine spalva ir kad tai dėl manęs Polas Gunteris tapo visos apylinkės
pajuokos bei patyčių objektu. Galop jis nebeištvėrė ir buvo priverstas išvykti iš miesto. Anuomet mudu šauniai prisirūkėme, - prisipažino Sem.
- Abejoju, kad tatai labai didelė paslaptis, - atsiliepė Šešėlis. - Manau,
Paežerėje visi žinojo. Šitaip nudažyti mašiną galima tik apsirūkius.
Tuomet ji labai tyliai sumurmėjo:
- Jei ketini mane nužudyti, prašau, pasistenk, kad man neskaudėtų.
Man nereikėjo su tavimi važiuoti. Kokia aš idiote! Juk galiu tave atpažinti. Viešpatie.
Šešėlis vėl atsiduso.
- Aš nieko nežudžiau. Garbės žodis. O dabar nuvešiu tave pas "Baką",
- tęsė jis, - mudu išgersim. O jei nori, tik pasakyk, aš tučtuojau apgręšiu
mašiną ir parvešiu tave namo. Bet kuriuo atveju man belieka tik viltis, jog
tu neiškviesi farų.
Tiltą pervažiavo tylėdami.
- Kas nužudė tuos žmones? - paklausė mergina.
- Jei pasakysiu, nepatikėsi.
- Patikėsiu. - Dabar jos balsas skambėjo piktai. Šešėlis paklausė savęs,
ar taip jau protinga buvo atsinešti pietums vyno. Šią minutę gyvenimas
tikrai nebuvo kabernė.
- Tuo patikėti nelengva.
- Aš, - nukirto Sem, - galiu patikėti bet kuo. Tu nė nenutuoki, kuo aš galiu patikėti.
- Tikrai?
- Galiu patikėti tuo, kas tiesa, ir tuo, kas netiesa, ir tuo, ko niekas negali įvardinti. Tikiu Santa Klausu ir Velykų Kiškučiu, ir Merilina Monro,
ir "Bitlais", Elviu ir misteriu Edu. Paklausyk, aš tikiu, kad žmonės gali pasikeisti ir tapti tobulais, kad pažinimas beribis, kad pasaulį valdo slapti
bankų karteliai, kad juos reguliariai lanko ateiviai, tiek geri, panašūs į susiraukšlėjusius lemūrus, tiek ir pikti, kurie žaloja gyvulius ir trokšta užgrobti mūsų vandenį bei mūsų moteris. Tikiu, jog ateities nėra ir kad ji rokenrolas, tikiu, jog išauš diena ir sugrįš Baltoji Moteris Bizone, ir atspardys mums subines. Tikiu, kad suaugę vyrai iš tiesų peraugę berniukai su
bendravimo problemomis ir kad dėl gero sekso nuosmukio Amerikoje kalti tie, kurie palaipsniui naikina kinoteatrus po atviru dangumi. Tikiu, kad
visi politikai - principų neturintys sukčiai, ir vis dėlto tikiu, jog alternatyva
dar prastesnė. Tikiu, jog kartą bus didelis "bum", ir Kalifornija paskęs, o

Floridą užtvindys cheminės atliekos, beprotystė ir aligatoriai. Tikiu, kad
antibakterinis muilas naikina natūralų imunitetą purvui ir ligoms, ir todėl
anksčiau ar vėliau mus visus pribaigs paprasčiausia sloga - kaip marsiečius "Pasaulių kare". Tikiu, kad didžiausiais praeities poetais buvo Edita
Sitjuel ir Donas Markesas, kad malachitas - išdžiūvusi drakonų sperma ir
kad prieš tūkstantį metų praėjusiame gyvenime aš buvau vienarankė Sibiro šamane. Tikiu, kad žmonijos ateitis slypi tarp žvaigždžių. Tikiu, kad
ledinukai išties buvo gardesni, kai aš buvau mažytė, ir kad karkvabalis pagal aerodinamikos dėsnius negali skraidyti, kad šviesa - tai banga ir dalelė, kad kažkur yra katė dėžėje, vienu metu gyva ir mirusi (nors jei jie niekada neatvoš dėžės, kad pamaitintų gyvūnėlį, anksčiau ar vėliau turės dvi
skirtingai mirusias kates), kad Visatoje yra žvaigždžių, milijardus metų
vyresnių už pačią Visatą. Tikiu asmeniniu dievu, kuris manimi rūpinasi ir
stebi viską, ką darau. Tikiu beveidžiu dievu, kuris paleido Visatą skrieti,
nuėjo smagintis su savo drauguže ir nė nenutuokia apie mano egzistenciją.
Tikiu, kad kiekvienas, kuris sako, jog pagyros seksui yra perdėtos, paprasčiausiai niekada nepatyrė gero sekso. Tikiu, jog kiekvienas, kuris tvirtina
žinąs, kas dedasi, sumeluos ir dėl smulkmenų. Tikiu absoliučia dora ir išmintingu melu vardan išsigelbėjimo. Tikiu moters teise rinktis ir kūdikio
teise gyventi, tikiu, jog kiekvienas gyvenimas yra šventas, mirties nuosprendyje nėra nieko bloga, jei vidujai pasikliauji juridine sistema, ir kad niekas, išskyrus idiotą, ja pasikliauti negali. Tikiu, kad gyvenimas - žaidimas,
gyvenimas - žiaurus dalykas, gyvenimas - tas, kas vyksta, kol esi gyvas,
ir kad visai įmanoma juo paprasčiausiai džiaugtis.
Sem nutilo ir godžiai įkvėpė oro.
Šešėlis vos nepaleido vairo, kad jai paplotų, bet susilaikė ir tepasakė:
- Na, gerai. Vadinas, jei papasakosiu, ką sužinojau, tu nepamanysi, jog
kuoktelėjau?
- Galbūt, - atsiliepė mergina. - Bandyk laimę.
- Tu manimi patikėsi, jei pasakysiu, jog visi žmonių išgalvoti dievai ir
šiandien vaikšto tarp mūsų?
- ...galbūt.
- Ir kad yra naujų dievų, valdančių kompiuterius, telefonus bei visa kita, - ir kad jie, regis, nusprendė, jog mūsų pasaulyje visiems vietos neužteks. Ir, galimas dalykas, artėja karas.
- Vadinasi, anuos du nužudė dievai?
- Ne, juos nužudė mano žmona.
- Man rodos, sakei, kad ji mirė.
- Mirė.
- Vadinas, nužudė juos prieš tai?
- Po to. Verčiau neklausinėk.
Mergina nubraukė nuo kaktos kirpčiukus.
Netrukus jiedu įsuko į pagrindinę gatvę ir sustojo prie baro. Vitrinos

iškaboje buvo pavaizduotas nustebęs elnias, stovintis ant užpakalinių kojų, o priekinėje laikantis alaus bokalą. Šešėlis pasiėmė maišelį su knyga ir
išlipo.
- Kam jiems kariauti? - paklausė Sem. - Šito jau per daug! Dėl ko jiems
kautis?
- Nežinau, - prisipažino Šešėlis.
- Paprasčiau tikėti ateiviais, nei dievais. Gal misteris Miestas ir misteris Kaip-ten-jį buvo "žmonės juodais drabužiais", tik ateiviai?
Jiedu stovėjo ant šaligatvio prie baro, Sem tempė laiką. Jos alsavimas
veržėsi į šaltą orą nedideliais garo debesėliais.
- Tiesiog pasakyk man, kad esi iš gerų vaikinų.
- Negaliu, - atsiliepė Šešėlis. - Su džiaugsmu pasakyčiau, bet negaliu.
Tačiau darau, ką pajėgiu.
Sem prikando apatinę lūpą, tada linktelėjo:
- Gerai. Aš tavęs neįduosiu. Gali nupirkti man alaus.
Šešėlis stumtelėjo duris, ir nuo slenksčio smogė karščio bei muzikos
banga. Jiedu įėjo į vidų.
Sem pamosavo kažkokiems pažįstamiems. Šešėlis linktelėjo tuzinui
žmonių, kurių veidus - lai ne vardus - įsiminė tą dieną, kai dalyvavo Elison Makgovern paieškoje, ar kuriuos rytais sutikdavo Meiblės užkandinėje. Prie baro stovėjo Čadas Muliganas, per pečius glėbdamas trapią rudaplaukę moterį - bučinukų pusseserę, nusprendė Šešėlis. Įdomu, ar ji graži? Tačiau moteris stovėjo nusigręžusi. Išvydęs Šešėlį, Čadas kilstelėjo ranką. Šešėlis nusišypsojo ir pamojavo. Apsidairė, akimis ieškodamas Hincelmano, bet senio lyg ir nesimatė. Pastebėjo laisvą stalelį ir pasuko ten link.
Kažkas sukliko.
Bjaurus klyksmas, visa gerkle, isteriškas, tarsi išvydus vaiduoklį - ir išsyk nutilo visi pokalbiai. Šešėlis apsidairė - buvo tikras, jog kažkas kažką
žudo, o paskui sumojo, kad visi veidai gręžiasi į jį. Net juodoji katė, kuri
dienos metu paprastai miegodavo ant palangės, dabar stovėjo ant muzikinio automato, išrietusi nugarą bei pastačiusi uodegą, ir išpūstomis akimis spitrijo į Šešėlį.
Laikas sulėtino žingsnį.
- Laikykite jį! - rėkė moters balsas. Atrodė, kad balso šeimininkę tuojau ištiks isterija. - Vardan Viešpaties, kas nors sulaikykite jį! Neleiskite
jam pasprukti! Prašau! - Balsas buvo pažįstamas.
Niekas nepajudėjo. Visi spoksojo į Šešėlį. O jis tik stovėjo ir žiūrėjo.
Praskyręs minią, priekin žengė Čadas Muliganas. Trapioji moteris
baugiai tipeno įkandin, jog akys išsiplėtė, tarsi moterytė vėl ketintų suklykti. Šešėlis ją pažinojo. Aišku, jis ją pažinojo.
Čadas dar laikė alaus bokalą, kurį dabar pastatė ant artimiausio stalelio.
- Maikai.
- Čadai, - atsiliepė Šešėlis.

Odrė Berton timptelėjo Čadą už rankovės. Jos veidas buvo baltutėlis,
akyse tvenkėsi ašaros.
- Šešėli, - pratarė ji. - Na, ir niekšas gi tu. Purvinas žmogžudys.
- Tu įsitikinusi, jog pažįsti šį žmogų, mieloji? - sumišęs paklausė Čadas.
Odrė Berton nepatikliai dėbtelėjo į jį.
- Tu ką, iš proto išsikraustei? Taigi jis daug metų dirbo pas Robį. Jo
šliundrelė žmona buvo mano geriausia draugė. Jo gi ieško už žmogžudystę. Man teko atsakinėti į klausimus. Jis pabėgęs nusikaltėlis.
Odrė aiškiai persistengė. Balsas virpėjo nuo vos tramdomos isterijos,
ji kūkčiodama spjaudė žodžius, tarsi aktorė iš muilo operos, taikanti į
"Emmi" apdovanojimą dieninių programų kategorijoje. "Štai tau ir bučinukų pusseserė", - pagalvojo Šešėlis, kuriam tas spektaklis nepadarė didesnio įspūdžio.
Niekas bare nepratarė nė žodžio. Čadas Muliganas pažvelgė į Šešėlį.
- Matyt, čia kažkokia klaida. Esu tikras, kad mes viską išsiaiškinsime,
- ramiai pratarė jis, o paskui kreipėsi į susirinkusius. - Viskas gerai. Nėra
ko jaudintis. Mes viską išsiaiškinsime. Viskas gerai. - Paskui grįžtelėjo į Šešėlį: - Maikai, išeikim minutėlei.
Policijos šefo ramybė ir kompetentingumas padarė Šešėliui deramą
įspūdį.
- Žinoma, - sutiko jis.
Tuomet pajuto, kaip kažin kas timpčioja jį už alkūnės, ir atsigręžęs išvydo Sem. Nusišypsojo jai taip raminamai, kaip tik įstengė.
O mergina dirstelėjo į Šešėlį, paskui apžvelgė juos stebinčius baro lankytojus ir kreipėsi į Odrę Berton:
- Nežinau, kas tu tokia. Bet. Tu. Tokia. Kalė.
O tada pasistiebė, prisitraukė Šešėlį, priglaudė savo lūpas prie jo burnos ir pabučiavo - jam pasidingojo, kad bučinys tęsėsi kelias minutes, bet
įvertinus, jog laikas, regis, sustojo, jis galėjo trukti ir kelias sekundes.
Keistas išėjo bučinys, pagalvojo Šešėlis, pajutęs merginos lūpas: skirtas anaiptol ne jam. Jis skirtas miesto gyventojams, šitaip Sem leido suprasti, kieno ji pusėje. Tarsi būtų mosavusi vėliava. Mergina dar nespėjo
atšlyti, o Šešėlis jau suprato, kad jis jai netgi nepatinka - na, šiaip ar taip,
ne tiek.
Ir visgi kadaise, kai buvo mažas berniukas, skaitė vieną istoriją: istoriją apie keliautoją, kuris paslydo ir nusirito į prarają. Ant tako jo laukė
trys tigrai žmogėdros, apačioje - aštrios uolos. Tačiau žmogui pavyko nusitverti už atbrailos, vargšelis laikėsi iš paskutiniųjų. Šalimais ant atbrailos augo žemuogių keras, o apačioje ir viršuje laukė užtikrinta mirtis. "Ką
jam dabar daryti?" - klausiama istorijoje.
O atsakymas toksai: "Valgyti žemuoges".
Vaikystėje ta pasaka atrodė beprasmė. O štai dabar jis suprato. Todėl
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užsimerkė ir atsidavė bučiniui, nejusdamas nieko, išskyrus Sem lūpas, saldžias it laukinės žemuogės.
- Eime, Maikai, - tvirtai pratarė Čadas Muliganas. - Prašau. Išsiaiškinkim viską lauke.
Sem atšlijo, aplaižė lūpas ir nusišypsojo, tačiau toji šypsena neatsispindėjo akyse.
- Neblogai, - pratarė ji. - Kaip vaikinas tu visai neblogai bučiuojies.
Tiek to, eikite pažaisti į gatvę, - mergina grįžtelėjo į Odrę Berton, - bet tu...
Tu vis vien kalė.
Šešėlis švystelėjo Sem mašinos raktus, kuriuos toji nutvėrė viena ranka. Tada nužingsniavo per barą ir išėjo į gatvę. Jam pavymui išsekė Čadas
Muliganas. Pradėjo snigti, stambios snaigės švelniai sukosi neoninės baro iškabos fone.
- Na, ką, pasikalbėsim? - paklausė Čadas.
Odrė ištipeno įkandin. Atrodė, kad ji tučtuojau ims klykti vėl.
- Jis nužudė du žmones, Čadai, - pareiškė jinai. - Pas mane buvo atėję
iš FTB. Jis psichopatas. Jei nori, aš drauge su tavim eisiu į nuovadą.
- Jūs jau pridarėte pakankamai daug nemalonumų, mem, - atsiliepė
Šešėlis. Netgi jam pačiam atrodė, jog balse skamba nuovargis. - Prašau, eikite sau.
- Cadai? Tu girdėjai? Jis man grasino! - suspigo Odrė.
- Grįžk į barą, Odre, - atsakė Čadas Muliganas.
Moteris tarytum ketino ginčytis, bet paskui tik sučiaupė lūpas, kad tos
net pablyško, ir dingo už "Bako" durų.
- Ar nori prie jos žodžių pridurti dar ką nors? - paklausė Čadas Muliganas.
- Aš nieko nežudžiau, - atsakė Šešėlis.
Čadas linktelėjo:
- Tikiu tavim. Esu tikras, jog šiuos kaltinimus išnarpliosim be vargo.
Juk aš su tavimi neturėsiu problemų, a, Maikai?
- Jokių, - atsakė Šešėlis. - Tai kažkokia klaida.
- Štai būtent, - linktelėjo Čadas. - Todėl, manau, verčiau važiuokim į
mano kontorą ir pasikalbėkim tenai. Sutinki?
- Aš suimtas? - pasiteiravo Šešėlis.
- Ne. Nebent pats įsigeistum, kad tave sulaikyčiau. Manau, tu eisi su
manim, vykdydamas pilietinę pareigą, ir mes viską sutvarkysim.
Čadas aptapšnojo Šešėlį, bet ginklo nerado. Jiedu sulipo į Muligano
mašiną. Šešėlis vėl sėdėjo užpakalyje, žvelgdamas į pasaulį pro grotuotą
langą. Mąstė: "SOS/ Padėkite!" Pamėgino mintimis paveikti Muliganą, kaip
kadaise paveikė farą Čikagoj, - "Cia tavo senas bičiulis Maikas Ainselis. Tu
išgelbėjai jam gyvybę. Negi nesupranti, kaip tatai kvaila? Kodėl gi tau nepamiršus, kas nutiko bare?"
- Manau, gerai, jog tave iš ten išvedžiau, - pratarė Čadas. - Tik betrūv
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ko, kad koks nors mulkis pareikštų, neva tu nužudei Elison Makgovern,
ir mums tektų raminti linčiuotojų minią.
- Vienas nulis tavo naudai.
Likusį kelią iki Paežerės policijos nuovados jiedu tylėjo, o kai atvažiavo, Čadas paaiškino, jog pastatas priklauso apygardos šerifo departamentui. Čionykštei policijai ten skirti keli kambarėliai. Bet netrukus apygarda
jiems įtaisys nuosavas patalpas. O kol kas tenka tenkintis tuo, kas yra.
Jiedu įėjo į vidų.
- Man reikia paskambinti advokatui? - pasiteiravo Šešėlis.
- Tu niekuo nekaltinamas, - atsakė jam Muliganas. - Spręsk pats. - Vyrai žengė pro besisukančias duris. - Prisėsk štai ten.
Šešėlis atsisėdo ant medinės kėdės su gesintų cigarečių žymėmis. Jautėsi kvailai ir tarsi sustingo. Prie lentelės "NERŪKYTI" skelbimų lentoje
kabėjo nedidelis plakatas: po stambiu užrašu "DINGĘ BE ŽINIOS" prigludo Elison Makgovern fotografija.
Dešinėje stovėjo didelis medinis stalas su senais "Sports Illustrated" ir
"Newsweek" numeriais. Apšvietimas menkas. Sienos nudažytos geltonais
dažais, nors, galimas daiktas, kažkada jie buvo balti.
Po dešimties minučių Čadas Muliganas atnešė jam puodelį skystos
aparatinės kakavos.
- Kas tavo maiše? - pasiteiravo jis.
Šešėlis tik dabar prisiminė tebelaikąs plastikinį maišelį su "Paežerės
miesto tarybos posėdžių protokolais. 1872-1884".
- Sena knyga. Ten yra tavo senelio fotografija. O gal prosenelio.
- Tikrai?
Šešėlis pavartė knygą, kol surado miesto tarybos narių fotografijas, ir
parodė žmogų, pavarde Muliganas.
- Tik pamanyk, - krenkštelėjo Čadas.
Slinko minutės, valandos. Šešėlis perskaitė du "Sports Illustrated" ir
ėmėsi "Newsweek". Retsykiais iš savo kabineto dirsteldavo Čadas: kartą paklausė Šešėlio, ar tam nereikia į tualetą, kitą kartą pavaišino bandele su
jautiena, o trečią - pasiūlė pakelį bulvių traškučių.
- Dėkui, - tarstelėjo Šešėlis, priimdamas traškučius. - Tai aš suimtas?
Čadas įkvėpė pro sukąstus dantis.
- Na, kol kas ne. Regis, Maiko Ainselio pavardę įgijai ne visai legaliai.
Kita vertus, mūsų valstijoje gali vadintis kaip nori, jei tą darai ne sukčiavimo tikslais. Pasistiprink.
- Ar galiu paskambinti?
- Skambutis vietinis?
- Tarpmiestinis.
- Skambink su mano kortele, sutaupysi pinigų. Antraip antai ta pabaisa kampe suris ketvirtukų už gerą dešimtį dolerių.
"Na, taip, - pamanė Šešėlis. - O šiuo atveju tu žinosi, kokį numerį surinkau, ir net, galimas daiktas, pats klausysies antru telefonu".
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- Neblogas pasiūlymas, - balsu atsakė jis, ir jiedu perėjo į tuščią kabinetą. Numeris, kurį Čadui pasakė Šešėlis, priklausė laidojimo kontorai
Kaire, Ilinojaus valstija. Čadas surinko skaičius ir perdavė ragelį Šešėliui.
- Paliksiu tave čia, - išeidamas tarstelėjo jis.
- "Šakalas ir Ibis". Kuo galėtume būti naudingi?
- Sveiki. Misteri Ibi, čia Maikas Ainselis. Aš dirbau pas jus kelias dieneles po Kalėdų.
Menka pauzelė, o paskui:
- Ak, taip. Sveiki, Maikai. Kaip gyvuojate?
- Nelabai gerai, misteri Ibi. Aš lyg ir pakliuvau į bėdą. Mane netrukus
suims. Turėjau vilties, kad gal pasimatysite su mano dėde ir perduosite
jam žinelę.
- Aišku, aš galiu paklausinėti. Nepadėkite ragelio, e-e... Maikai. Kai
kas nori su jumis pasikalbėti.
Ragelį perdavė į kitas rankas, ir kimokas moters balsas sumurkė:
- Sveikas, mielasis. Aš tavęs ilgiuosi.
Šešėlis buvo tikras, jog niekad anksčiau nėra girdėjęs šio balso. Tačiau
atpažįsta... Na, žinoma, atpažįsta...
"Paleisk, - kažin kas kimiai sukuždėjo galvoje. - Viską paleisk".
- Kokią mergytę šįvakar bučiavai, mielasis? Nori priversti mane pavyduliauti?
- Mudu tik draugai, - atsakė Šešėlis. - Manau, ji bandė sudėti taškus
ant "i". O iš kur žinai, kad Sem mane pabučiavo?
- Turiu akių visur, kur vaikštinėja mano tauta, - sumurkė jinai. - Būk
atsargus, brangusis...
Neilga pauzė, o paskui ragelyje vėl pasigirdo misterio Ibio balsas:
- Maikai?
- Taip.
- Siuo metu susisiekti su tavo dėde nelengva. Sako, jis kaip reikiant supančiotas. Tačiau pamėginsiu perduoti kelis žodelius tavo tetai Nansi.
Sėkmės.
Pypt, pypt, pypt.
Šešėlis laukė Čado. Sėdėjo tuščiame kabinete ir gailėjosi neturįs kuo
prasiblaškyti. Nenoriai išsitraukė "Posėdžių protokolus", atsivertė viduryje ir ėmė skaityti.
Įsakas, draudžiantis skrepliuoti ant šaligatvių ir visuomeninių pastatų slenksčių ar svaidyt ant jų tabaką bet kokiu pavidalu, buvo apsvarstytas ir priimtas 1876 metų gruody. Aštuoni tarybos nariai balsavo už, keturi - prieš.
Lemei Hautalai buvo dvylika metų. "Nuogąstaujama, kad ji išėjo pasivaikščioti ir, ištikta pamišimo priepuolio, pasiklydo". Nelaimė nutiko tų
pačių 1876 gruodžio 13. "Nedelsiant paskelbta paieška, tačiau gelbėtojams
kliudė sniego sąnašos ir pusnys, tolydžio augančios pūgos pasekmės". Taryba vieningai nutarė pasiųsti Hautalų šeimai užuojautą.
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Kitą savaitę Olsenų nuomojamoje arklidėje kilusį gaisrą užgesino be
nuostolių. Apsieita be aukų - nežuvo nei žmonės, nei arkliai.
O paskui, paklusdamas kažin kokiam įgeidžiui, pervertė puslapius iki
1877 metų žiemos. Ir perskaitė žinutę, įterptą į sausio mėnesio posėdžio
protokolą: Džesė Lovat, amžius nenurodytas, "negrų vaikas", dingo gruodžio 28 naktį. Manyta, kad ją galėjo "pagrobti vadinamieji klajojantys pirkliai". Lovatų šeimai užuojauta nepareikšta.
Šešėlis peržiūrinėjo 1878 metų žiemos protokolus, kai pasibeldęs įėjo
Čadas Muliganas. Jis atrodė susigėdęs - tarsi berniukas, iš mokyklos parnešęs pastabą apie blogą elgesį.
- Misteri Ainseli, - prabilo jis. - Maikai. Man išties labai gaila, kad taip
išėjo. Asmeniškai man tu patinki. Bet juk šitai nieko nekeičia, tiesa?
Šešėlis atsakė puikiai viską suprantąs.
- Neturiu iš ko rinktis, - tęsė Čadas. - Privalau suimti tave už išankstinio paleidimo sąlygų pažeidimą.
Tada Čadas perskaitė Šešėliui jo teises. Užpildė anketas. Paėmė pirštų atspaudus. Nulydėjo koridoriumi iki apygardos kalėjimo - tas įsikūrė
kitame pastato gale.
Vienoje patalpos pusėje stovėjo ilgas stalas, matėsi kelios durys, kitoje
- dvi išankstinio sulaikymo kameros, o tarp jų - durų anga. Viena kamera buvo užimta - po plona antklode ant cementinio gulto miegojo vyriškis.
Kita liko tuščia.
Už stalo mieguista moteris su ruda uniforma spoksojo į mažą nešiojamą televizorių. Transliavo komišką Džėjaus Leno šou. Ji paėmė iš Čado
popierius ir pasirašė perėmusi Šešėlį. Muliganas užtruko dar bent dešimt
minučių, kol pasirašė visus reikiamus dokumentus. Moteris apėjo stalą,
apieškojo Šešėlį ir atėmė jo mantą: piniginę, monetas, raktus nuo buto durų, knygą, laikrodį - viską sukrovė ant stalo, o jam įteikė plastikinį paketą su oranžiniais drabužiais, liepė eiti į tuščią kamerą ir persirengti. Pasilikti leido tik apatinius baltinius ir kojines. Jis paklusniai persivilko oranžiniais rūbais, apsiavė plastikines šlepetes. Kameroje klaikiai dvokė. Per
galvą užsitempė oranžinį bliuzoną - ant nugaros juodavo užrašas "LAMBERO APYGARDOS KALĖJIMAS".
Metalinis tualetas kameros kampe užsikimšo ir buvo sklidinas rudos
košės - skystų išmatų bei šlapimo.
Išėjęs iš kameros, Šešėlis atidavė moteriai savo rūbus, kuriuos toji sudėjo į maišą drauge su visu likusiu jo turtu. Prieš atiduodamas piniginę,
suimtasis perskaičiavo banknotus.
- Būkit miela, gerai ją saugokit, - pratarė jis. - Čia visas mano gyvenimas.
Moteris paėmė piniginę ir patikino, kad ji bus saugi it seife. Net paprašė Čado patvirtinti. Policijos šefas kilstelėjo akis nuo paskutinio formuliaro
ir išrėžė, kad Liza visiškai teisi ir kad pas juos iki šiol neprapuolė joks suimtųjų daiktelis.

- Kaip manote, - paklausė Šešėlis, - ar aš galėsiu paskaityti knygą?
- Atleisk, Maikai. Taisyklės yra taisyklės, - atsakė Čadas.
Liza nunešė maišą su Šešėlio manta į gretimą kambarį. Muliganas pareiškė paliekąs Šešėlį patikimose pareigūnės Bjut rankose.
Tuomet suskambo telefonas, ir Liza - pareigūnė Bjut - pakėlė ragelį.
- Okei, - pratarė ji. - Okei. Jokių problemų. Okei. Jokių problemų. Okei.
Dėdama ragelį susiraukė.
- Problemos? - pasiteiravo Šešėlis.
- Ne. Ne visai. Panašiai. Jūsų paimti jie pasiuntė žmones iš Milvokio.
- Ir kas gi čia tokio?
- Turėsite palaukti tris valandas, - atsiliepė ji. - O antai ta kamera, - pareigūnė mostelėjo į kamarėlę su miegančiu vyriškiu, - užimta. Jis įtariamas
pasikėsinimu nusižudyti. Nenorėčiau sukišti į kamerą jus abu. Bet dėl kelių valandų forminti jūsų priėmimą į apygardos kalėjimą, o paskui perdavimą toliau... pernelyg daug popierizmo. - Ji palingavo galvą. - O jums
vargiai norėsis sėdėti antai ten, - Liza mostelėjo į kamerą, kurioje suimtasis
persirengė. - Skylių skylė. Na, ir dvokia gi ten, tiesa?
- Taip. Klaikiai.
- Tokia jau žmogaus prigimtis, štai ką jums pasakysiu. Laukiu nesulaukiu, kada mus perkels į naują pastatą. Vakar ten sėdėjo moteris - veikiausi
įmetė į unitazą tamponą. Kiek sykių jų prašiau taip nedaryti. Tam yra
šiukšliadėžės. Tamponai užkemša vamzdžius. Už kiekvieną tamponą, kurį
suimtoji švysteli į unitazą, apygarda moka šimtą "žalių" vandentiekininkams. Tai štai, galiu palikti jus čia - su sąlyga, jog sėdėsite su antrankiais.
Arba galite eiti į kamerą. Rinkitės.
- Man jie ne prie širdies, - atsiduso Šešėlis, - bet, ko gero, šiuo atveju
pasirinksiu antrankius.
Pareigūnė Bjut patapšnojo per dėklą su pusiau automatiniu pistoletu
- tarsi primindama, jog yra ginkluota, - ir nusikabino nuo diržo antrankius.
- Rankas už nugaros.
Antrankiai vos suėjo: Šešėlio riešai buvo platūs. Paskui moteris surakino grandinėmis jo kelius ir pasodino ant suolo tolimajame stalo gale, nugara į sieną.
- O dabar, - pratarė ji, - neįkyrėkite man, ir aš jūsų neliesiu.
Televizorių pasuko taip, kad ir suimtasis matytų ekraną.
- Ačiū, - padėkojo Šešėlis.
- Kai turėsime naujas kontoras, šitoms nesąmonėms ateis galas.
Baigėsi programa "Šiandien". Prasidėjo serialas "Tai bent šaunumėlis!" Šešėlis jo nežiūrėjo, tačiau buvo matęs (net kelis kartus) vienintelę seriją - kurioje trenerio dukrelė ateina į barą. Jis pastebėjo įdomų dalyką kad ir kokį serialą įsijungtumėte, visuomet pataikysit į tą pačią seriją, net
skirtingais metais ir skirtinguose miestuose; pamanė, jog tai veikiausiai
kažkoks Visatos dėsnis.
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Pareigūnė Liza Bjut atsilošė kėdėje. Nevalia tvirtinti, kad ji užsnūdo,
bet niekas nebūtų pasakęs, kad moteris nemiega, nes ji nė nepastebėjo, kada veikiantieji asmenys iš "Tai bent šaunumėlis" liovėsi plepėję bei žvengę, nutilo ir iš ekrano įsistebeilijo į Šešėlį.
Pirmoji prakalbo Dajana, blondinė barmene, vaizduojanti intelektualę.
- Šešėli, - pradėjo ji. - Mes taip dėl tavęs nerimaujame. Tu tarsi prasmegai skradžiai. Taip džiugu tave matyti vėl - tegul ir su oranžiniais apdarais.
- O man rodos, - rimtu veidu prabilo įkyruolis Klifas, - bėgti reikia medžioklės sezono metu, kai visi ir šiaip vaikšto oranžiniai.
Šešėlis tylėjo.
- O, suprantu, prarijai liežuvį, - vėl įsiterpė Dajana. - Na, ir privertei
gi mus palakstyti, pasakysiu tau!
Šešėlis nusuko akis. Pareigūnė Bjut pradėjo tylutėliai knarkti.
Tuomet piktai riktelėjo padavėja Karia:
- Ei, tu, spermos gniutule! Mes nutraukėme laidą, kad šį tą tau parodytume. Bus taip įdomu, jog net apsišiksi! Pasirengęs?
Ekranas mirktelėjo ir aptemo. Kairiajame kampe sumirgėjo baltas užrašas "TIESIOGINĖ TRANSLIACIJA". Už kadro pasigirdo prislopintas
moters balsas:
- Žinoma, dar ne vėlu pereiti į nugalėtojo pusę. Bet, aišku, tavo valioje rinktis - tad gali pasilikti ir ten, kur esi. O tatai reiškia būti amerikiečiu.
Štai kas yra Amerikos stebuklas. Tikėjimo laisvė reiškia laisvę tikėti ir teisingu, ir neteisingu reikalu. Lygiai kaip ir teisė kalbėti suteikia teisę tylėti.
Dabar ekrane nušvito gatvės scenelė. Kamera šastelėjo į priekį, kaip
nutinka su kilnojamomis kameromis dokumentiniuose filmuose.
Kadre stambiu planu pasirodė įdegęs vyriškis retėjančiais plaukais.
Stovėjo prie sienos nelyginant nuteistas pakarti ir iš plastikinio puodelio
gurkšnojo kavą. Atsigręžė į kamerą ir tarė:
- Teroristai slapstosi už tuščių žodžių - tokių, kaip "kovotojai už laisvę". Bet mes juk žinome, kad jie žudikai ir visuomenės atmatos, nieko
daugiau. Mes rizikuojame gyvybe, kad pasaulis pasikeistų į gera.
Šešėlis pažino tą balsą. Kartą jis tūnojo to vyruko galvoje. Iš vidaus
misteris Miestas skambėjo kitaip - balsas atrodė skambesnis ir žemesnis,
tačiau suklysti Šešėlis negalėjo.
Kamera pasislinko į šalį, parodydama misterį Miestą, stovintį prie plytinio pastato Amerikos gatvėje. Virš durų - kampainis ir kompasas, o tarp
jų - raidė "G".
- Vietoje, - pratarė balsas už kadro.
- Nagi, pasižiūrėkim, ar veikia kameros hole, - sučiulbo moters balselis.
Kairiajame apatiniame ekrano kampe toliau pulsavo žodžiai "TIESIOV
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GINĖ TRANSLIACIJA". Dabar kadre išryškėjo nedidelis holas: šviesa sklido iš apačios, bet apšvietimas liko blausus. Tolimajame kambario gale prie
stalo sėdėjo dviese. Vienas - nugara į kamerą. Si nerangiai pajudėjo artyn.
Akimirkai vaizdas išskydo, paskui susifokusavo vėl. Tas, kuris sėdėjo veidu į kamerą, atsistojo ir ėmė vaikštinėti pirmyn atgal, tarsi lokys ant grandinės. Trečiadienis. Jis atrodė taip, tarsi iš dalies netgi mėgautųsi įvykiais.
Ir kai ryškumas atsistatė galutinai, pliaukštelėjęs atsirado garsas.
-... mes siūlome jums šansą užbaigti visa tai, užbaigti čia ir dabar, be
kraujo praliejimo, be agresijos, be skausmo, be aukų, - kalbėjo sėdintis nugara į kamerą. - Negi dėl to neverta šiek tiek nusileisti?
Trečiadienis sustojo ir pasisuko ant kulno.
- Visų pirma, - suurzgė jis, išpūsdamas šnerves, - jūs turite suprasti,
jog reikalaujate, kad aš kalbėčiau visų vardu. Pats suprantat, tai absurdas.
Antra, kodėl nusprendėte, jog patikėsiu, kad jūs, vaikinai, tesėsite žodį?
Sėdintis nugara į kamerą palingavo galvą.
- Jūs savęs neįvertinate. Akivaizdu, kad vadų neturite. Tačiau jūs esate
vienas iš nedaugelio, kurių klausomasi. Jūsų žodis itin svarus. O jei jau
kalbėsime apie tai, ar aš tesėsiu savąjį, turiu pasakyt, jog šios išankstinės
derybos įrašinėjamos ir transliuojamos tiesioginiame eteryje. - Jis mostelėjo į kamerą. - Kol kalbame, jūsų žmonės stebi mūsų pašnekesį. Kiti pamatys videoįrašą. Kamera nemeluoja.
- Meluoja visi, - atkirto Trečiadienis.
Šešėlis atpažino balsą žmogaus, sėdinčio nugara į kamerą. Misteris Pasaulis, tasai, kuris kalbėjosi su Miestu telefonu, kol Šešėlis tūnojo Miesto
galvoje.
- Jūs netikite, - pratarė misteris Pasaulis, - kad tesėsime duotą žodį?
- Manau, kad jums savo pažadus nesunku atsiimti atgal, o priesaikas
- sulaužyti. Bet aš savo žodį tesėsiu.
- Abi pusės jau aptarė saugumo klausimus derybų laikotarpiui. Beje,
turiu pastebėti, kad mes vėl nutverėme jūsų protežė.
- Ne, - prunkštelėjo Trečiadienis. - Tai jau ne.
- Apsvarstėme kelius, vedančius link būsimos paradigmos kaitos.
Mums anaiptol neprivalu būti priešais. Negi mes priešai?
Trečiadienis tarytum sudvejojo.
- Padarysiu viską, kas mano valioje...
Tuomet Šešėlis pastebėjo kai ką keista. Kairėje - stiklinėje - Trečiadienio akyje spindėjo kažin kas raudonas. Kai pats Trečiadienis judėjo, ekrane
matėsi liekamasis fosforinis atšvaitėlis. Gi Trečiadienis, regis, nieko neįtarė.
- Šalis didžiulė, - prabilo jis, telkdamas mintis. Pasuko galvą, ir raudonas lazerinio taikiklio taškas slystelėjo jam ant skruosto. Paskui vėl ėmė sėlinti link stiklinės akies. - Čia pakaks vietos...
Telegarsiakalbiai prislopino šūvio garsą. Trečiadienio galva susprogo.
Kūnas griuvo kniūpsčias.
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Misteris Pasaulis atsistojo ir, net dabar neatsigręždamas į kamerą, iš- Pasižiūrėkime dar kartą, sulėtintai, - žvaliai pasiūlė diktoriaus bal-

Žodžius "TIESIOGINĖ TRANSLIACIJA" pakeitė užrašas "KARTOJIMAS". Raudonas lazerinio taikiklio taškas lėtai lėtai prišliaužė prie stiklinės Trečiadienio akies, ir kairioji veido pusė dar sykį ištirpo kraujo debesyje. Kadras sustojo.
- Taip, dievas tebesaugo Ameriką, - pranešė diktorius - tarsi koks naujienų reporteris, tariantis baigiamąją, esminę reportažo frazę. - Belieka
klausimas, koks dievas?
Kitas balsas - Šešėlis nusprendė, jog tas priklauso misteriui Pasaulis,
nes iš dalies taip pat atrodė girdėtas, - tarė:
- Dabar tęsime planuotą televizijos programą.
Seriale "Tai bent šaunumėlis!" treneris guodė savo dukrą, tikino, kad
ji iš tiesų graži, tokia, kaip ir jos motina.
Suskambo telefonas, ir pareigūnė Liza krūptelėjusi prabudo:
- Okei. Okei. Taip. Okei.
Padėjusi ragelį atsistojo, apėjo stalą ir tarė Šešėliui:
- Visgi teks pasodinti jus į kamerą. Tualetu nesinaudokite. Netrukus
atvažiuos iš šerifo Lafajeto departamento ir jus išsiveš.
Nuėmusi antrankius bei kojų grandines, pareigūnė Bjut užrakino suimtąjį išankstinio sulaikymo kameroje. Kai durys užsivėrė, dvokas dar labiau sustiprėjo.
Šešėlis prisėdo ant cementinės lovos ir iš kojinės išsitraukė dolerį su
Laisve. Ėmė stumdyti jį nuo piršto į delną, perkeldamas iš vienos padėties
į kitą, iš rankos į ranką. Vienintelis jo tikslas - viską atlikti taip, kad monetos nepastebėtų niekas, galintis užsukti į kamerą. Šešėlis stūmė laiką. Vidujai tarsi sustingo.
Ūmai pajuto besiilgįs Trečiadienio. Šešėliui stigo jo pasitikėjimo savimi, jo galvosenos. Jo įtikimumo.
Atgniaužė delną ir pažvelgė į sidabrinį ponios Laisvės profilį, paskui
vėl sugniaužė pirštus, suspaudė tvirčiau. Įdomu, ar jis taps vienu iš tų nelaimėlių, kuriuos nuteisia kalėti iki gyvos galvos už tai, ko jie nepadarė?
Sprendžiant iš to, ką regėjo juostoje, iš to, kaip elgėsi misteris Miestas bei
misteris Pasaulis, akivaizdu, kad jie įstengs be vargo išplėšti jį iš sistemos
nagų. Gal Šešėlio laukia nenumatytas nelaimingas atsitikimas, keliaujant
į kitą įkalinimo vietą. Jį gali sušaudyti, mėginantį bėgti. Tokia baigtis atrodė net labai tikėtina.
Anapus blausaus stiklo pasigirdo brūkšintys žingsniai. Grįžo pareigūnė Bjut. Ji spustelėjo mygtuką, atverdama Šešėliui neregimas duris, ir į patalpą įėjo šerifo padėjėjas, negras su ruda uniforma, tučtuojau mikliai prišokęs prie stalo.
Šešėlis vėl paslėpė dolerį kojinėje.

Atvykėlis perdavė pareigūnei Lizai kažkokius popierius. Toji peržvelgė dokumentus ir pasirašė. Pasirodė Čadas Muliganas, persimetė keliais
žodžiais su juodaodžiu pareigūnu, tada atrakino kamerą ir įėjo į vidų.
- Vadinas, taip. Atvažiavo tavęs pasiimti. Regis, tapai nacionalinio saugumo objektu. Pats žinai.
- Puiki istorija "Paežerės Naujienų" vedamajam, - atsiliepė Šešėlis.
Čadas abejingai pažvelgė į jį.
- Valkatą sulaikė už išankstinio paleidimo sąlygų pažeidimus? Anokia
čia sensacija.
- Taip štai kaip viskas atrodys?
- Man šitaip pasakė.
Šįkart Šešėlis ištiesė rankas į priekį, Čadas surakino jį antrankiais, paskui užsegė kojų grandines, tarp jų įkišo strypą.
"Jie išves mane į kiemą, - pagalvojo Šešėlis. - Gal sugebėsiu pabėgti - aha,
su grandinėmis ir antrankiais, su lengvais oranžiniais drabužiais, per sniegą". Ir išsyk suprato, kokia kvaila ir beviltiška ši mintis
Čadas atvedė jį į kontorą. Liza jau išjungė televizorių. Juodaodis šerifo
padėjėjas vertindamas nužvelgė suimtąjį.
- Na, ir žaliūkas, - tarstelėjo jis Čadui.
Liza perdavė negrui paketą su Šešėlio daiktais ir paprašė pasirašyti
atitinkamą dokumentą.
Čadas vedžiojo žvilgsniu nuo Šešėlio į šerifo padėjėją.
- Paklausykit, - negarsiai pratarė Muliganas, bet Šešėlis vis vien jį išgirdo. - Tik noriu pasakyti, jog visa, kas vyksta, man nelabai patinka.
Šerifo padėjėjas linktelėjo:
- Kreipkitės į atitinkamas instancijas, sere. Mūsų darbas - paimti ir nugabenti jį į vietą.
Čadas rūgščiai susiraukė.
- Okei, - išsunkė jis ir atsigręžė į Šešėlį. - Pro antai tas duris ir į mašiną.
- Kur?
- Į kiemą. Prie mašinos.
Liza atlapojo duris.
- Pasirūpinkite, kad ši oranžinė uniforma tučtuojau grįžtų pas mus, perspėjo šerifo padėjėją pareigūnė. - Praeitą kartą, kai siuntėme sulaikytąjį į Lafajetą, uniformos taip ir negrąžino. O ji kainuoja krūvą pinigų.
Šešėlį nuvedė per kiemą, kur laukė burzgianti mašina. Ne šerifo departamento automobilis. Juodas "Taunlinkolnas". Kitas šerifo padėjėjas,
baltasis vyras žilstelėjusiais plaukais bei nubalusiais ūsais, stovėjo prie durų ir rūkė cigaretę. Kai jie priėjo, vyrukas sutrynė nuorūką kulnu ir atidarė
Šešėliui užpakalines duris.
Jis nerangiai atsisėdo - judesius kaustė antrankiai ir kojų grandinės.
Grotų tarp priešakinių ir galinių sėdynių mašinoje nebuvo.
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Abu šerifo padėjėjai įsitaisė priekyje. Juodaodis spustelėjo akcelerato-

- Nagi, greičiau, nagi, - sumurmėjo jis, pirštais belsdamas per vairą ir
nekantriai laukdamas, kol atsidarys vartai.
Čadas Muliganas pabarbeno į šoninį stiklą. Baltasis padėjėjas dirstelėjo į vairuotoją ir nuleido stiklą.
- Jūs atvykote ne to žmogaus, - pratarė Čadas, - štai ir viskas, ką norėjau pasakyti.
- Jūsų pastabos bus įsidėmėtos ir perduotos atitinkamoms instancijoms, - atsakė vairuotojas.
Atsivėrė vartai į išorinį pasaulį. Krito snaigės, baltos ir akinančios
priekinių žibintų šviesoje.
Vairuotojas spustelėjo pedalą, jie išlėkė iš skersgatvio ir pasuko į Pagrindinę gatvę.
- Girdėjai, kas nutiko Trečiadieniui? - paklausė vairuotojas. Dabar jo
balsas skambėjo visai kitaip: pasenęs ir pažįstamas. - Jis miręs.
- Taip. Žinau, - atsiliepė Šešėlis. - Mačiau per televiziją.
- Niekšai, - nusikeikė baltasis pareigūnas. Tatai buvo pirmieji jo žodžiai, balsas skambėjo kimiai, su stipriu akcentu ir taip pat atrodė pažįstamas. - Na, ir niekšai, pasakysiu tau, tai bent niekšai.
- Ačiū, kad atvažiavote, - pratarė Šešėlis.
- Nėra už ką, - per petį tarstelėjo vairuotojas. Priešais atvažiuojančios
mašinos žibintų šviesoje pareigūno veidas tarytum paseno. Ir ūgiu jis tarsi
sumažėjo. Kai Šešėlis jį matė paskutinį kartą, negras vilkėjo languotą švarką ir mūvėjo ryškiai geltonas pirštines. - Mes buvom Milvokyje. Kai Ibis
paskambino, teko viesulu lėkti čionai.
- Tu manei, mes leisime jiems tave uždaryti ir pasiųsti į elektros kėdę,
kol aš nesuknežinau tau pakaušio kūju? - niūriai paklausė baltasis šerifo
padėjėjas, rausdamasis kišenėse ir ieškodamas cigarečių. Jis kalbėjo su Rytų Europos akcentu.
- Po valandos ar panašiai viskas išties apsivers aukštyn kojom, - prabilo misteris Nansi, kas akimirką vis labiau tapdamas savimi. - Kai iš tikrųjų atvažiuos tavęs pasiimti. Prieš išvažiuojant į penkiasdešimt trečią trasą, teks stabtelti, nuimti tavo grandines ir perrengti ne tokiais ryškiais drabužiais.
Černobogas šypsodamasis parodė Šešėliui raktą nuo antrankių.
- Puikūs ūsai, - tarstelėjo Šešėlis. - Tau tinka.
Černobogas perbraukė juos pageltusiu pirštu.
- Ačiū.
- O Trečiadienis? - paklausė Šešėlis. - Jis tikrai mirė? Cia ne koks nors
fokusas?
Tuomet sumojo tebepuoselėjąs viltį - kad ir kaip kvaila tatai būtų.
Nansi veido išraiška bylojo aiškiau už žodžius, ir viltis išsisklaidė.
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ATVYKIMAS Į AMERIKĄ
14 tūkstančių metų pr. Kr.
Buvo šalta ir tamsu, kai ją aplankė regėjimas. Juk dienos šviesa Tolimojoje Šiaurėje - ir vidudienį tik blausiai pilka, ir diena ateidavo, ir išeidavo, ir sugrįždavo vėl: interliudija tarp dviejų tamsos periodų.
Gentis, kaip jie anuomet vadinosi, buvo maža: Šiaurės Lygumų klajokliai. Jie turėjo dievą, kuris gyveno mamuto kaukolėje ir grubiame apsiauste, siūtame iš mamuto kailio. Jį vadino Nunyunini. Kai gentis sustodavo
pailsėti, dievas taip pat ilsėjosi ant medinio žmogaus ūgio karkaso.
Ji buvo savosios genties kalbėtoja, paslapčių sergėtoja, ir ją vadino Atsula, lape. Atsula ėjo priešaky dviejų karių, kurie ant ilgų karčių nešė dievą, apkamšytą lokių kailiais, idant jo nepamatytų nepašvęstųjų akys tuo
metu, kuris nepaskelbtas šventu.
Gentis su savo palapinėmis klajojo po tundrą. Geriausias palapinės
siuvo iš karibu elnių kailių, ir tokia buvo šventoji palapinė, kurioje dabar
sėdėjo keturiese: kalbėtoja ir žynė Atsula, genties seniūnas Gugvi, karo vadas Jaanu ir žvalgė Kalanu. Atsula sukvietė juos čionai kitą dieną po regėjimo.
Prigremžė į ugnį kerpių, paskui kairiąja, nudžiūvusia, ranka pamėtėjo
išdžiovintų lapų: nuo jų ėmė virsti pilki, akis raižantys dūmai su keistu
aštriu kvapu. Nuo žemo suolelio pakėlė medinę taurę, perdavė ją Gugvi.
Indas buvo sklidinas tamsiai geltono skysčio.
Žynė ieškojo grybų pung, ir kad kiekvienas būtų su septyniomis dėmelėmis; tiktai tikra kalbėtoja sugeba rasti grybus su septyniais taškeliais ant
kepurėlės, surinkti juos tamsią naktį prieš pilnatį ir išdžiovinti, suvėrusi
ant elnio kremzlės.
Vakare prieš miegą ji suvalgė tris susiraukšlėjusias kepurėles, ir sapną trikdė baisūs vaizdiniai: ryškios liepsnos kilo į aukštį, ugninės uolos
varvekliais garmėjo į bedugnes. Ji pabudo vidury nakties suprakaitavusi,
su sklidina šlapimo pūsle ir, pritūpusi virš medinės taurės, paleido į ją
čiurkšlę. Paskui išnešė taurę iš palapinės ir sugrįžo į kailių guolį.
Prabudusi išrinko iš šlapimo ledo gabalėlius, kad dugne paliktų tamsesnis, labiau koncentruotas skystis.
Būtent jį dabar siuntė ratu: pirmiausiai Gugvi, antram Jaanu ir paskutinei Kalanu. Kiekvienas nugėrė po didelį gurkšnį, o likutį išlenkė Atsula ir išliejo paskutinius lašus ant žemės prieš dievą, pagerbdama Nunyunini.
Ketvertas sėdėjo prirūkusioje palapinėje ir laukė, kol prabils jų dievas,
o lauke alsavo ir stūgavo vėjas.
Tuomet žvalgė Kalanu, moteris, kuri vaikščiojo ir rengėsi kaip vyras
ir netgi paėmė į žmonas Dalani, keturiolikmetę mergaitę, pamirksėjo, užsimerkė, paskui atsistojo ir priėjo prie mamuto kaukolės. Užsitempė ant

galvos mamuto kailių apsiaustą ir atsistojo taip, kad galva įlįstų į jo kaukolę.
- Blogis šioje žemėje, - Kalanu balsu prabilo Nunyunini. - Ir tas blogis
toksai, kad jei pasiliksite savo motinų ir jų motinų žemėje, tai visi žūsite.
Trys besiklausantys sušurmuliavo.
- Mus išgins į vergiją? Ar ateis didieji vilkai? - paklausė Gugvi, kurio
plaukai buvo ilgi ir balti, o veidas susiraukšlėjęs it pilka erškėčio žievė.
- Ne, tai ne kariai iš svetimos genties, - sugrumėjo Nunyunini, senasis akmuo-kailis. - Tai ne didieji vilkai.
- Badas? Artėja šaltis? - paklausė Gugvi.
Nunyunini tylėjo. Kalanu išniro iš kaukolės ir grįžo laukti su likusiais.
- Tatai ne tas badas, kurį visi jūs pažįstate, - Gugvi lūpomis sugergždė Nunyunini, - nors ir jis ateis įkandin.
- Ir kas gi tai? - neištvėrė Jaanu. - Aš nebijau. Stosiu prieš jį. Mes turime iečių ir svaidyklių. Lai prieš mus stoja kad ir šimtas galingų karių,
mes vis vien juos įveiksime. Nuviliosime juos į pelkes ir suknežinsime jų
kaukoles titnago vėzdais.
- Tai ne žmonės, - persenusiu Gugvi balsu atsiliepė Nunyunini. - Tatai ateis iš dangaus, ir tuomet jūsų neapsaugos nei ietys, nei svaidyklės.
- Bet kaipgi mums išsaugoti gentį? - paklausė Atsula. - Regėjau laužus
danguje. Girdėjau griausmą, dešimt kartų pranokstantį griaustinio grumėjimą. Mačiau, kaip nuo žemės paviršiaus buvo nušluoti miškai, kaip užvirė
upės.
- Ai... - pratarė Nunyunini ir nutilo. Gugvi išlindo iš kaukolės ir nelinkstančiomis kojomis sugrįžo į savo vietą, nes jis buvo senas žmogus, ir
jo sąnariai ištino.
Palapinėje viešpatavo tyla. Atsula pamėtėjo į ugnį lapų, ir nuo dūmų
visiems keturiems ėmė ašaroti akys.
Tuomet Jaanu priėjo prie mamuto galvos, užsimetė apsiaustą ir įkišo
galvą į kaukolę. Jo balsas skambiai gaudė.
- Turite leistis į ilgą kelionę, - prabilo Nunyunini. - Ten, kur teka saulė,
surasite naują žemę, saugią žemę. Kelias bus ilgas: mėnulis brinks ir
menks, mirs ir atgims, kelyje jūsų tykos vergų pirkliai ir laukiniai žvėrys,
bet aš jus vesiu ir apsaugosiu nuo blogio, jei eisite į rytus.
Atsula nusispjovė ant plūktos žemės ir tarė:
- Ne. - Jautė į save įsmeigtą dievo žvilgsnį. - Ne, tu negeras dievas, jei
sakai mums tokius dalykus. Mes žūsime. Mes visi žūsime. Kas tada nešios
tave nuo pakilumos ant pakilumos? Kas statys tau palapinę ir trins tavo
iltis taukais?
Dievas tylėjo. Atsula ir Jaanu pasikeitė vietomis. Dabar Atsulos akys
žvelgė pro spragas geltonam kaule.
- Atsula prarado tikėjimą, - žynės balsu ištarė Nunyunini. - Atsula
mirs anksčiau, nei visi likusieji įžengs į naują žemę, bet likusieji gyvens.
Tikėkite manimi: rytuose yra žemių, į kurias dar nežengė žmogaus koja.

Ji taps jūsų žeme ir jūsų vaikų žeme, o paskui vaikų vaikų žeme, septynioms kartoms ir dar septynis kartus septynioms. Jei tarp jūsų nebūtų tikėjimo netekusios lapės, tą žemę išsaugotumėt amžiams. Auštant išardykite palapines, susidėkite mantą ir eikite tenai, kur teka saulė.
Tuomet Gugvi, Jaanu ir Kalanu nulenkė galvas bei pašlovino Nunyunini galią ir išmintį.
Mėnulis pilnėjo ir menko, atgimė vėl, suapvalėjo ir nublyško, sudilo
darsyk. O gentis vis ėjo į rytus, įveikdama ledinius vėjus, stingdančius nepridengtą odą. Nunyunini tesėjo savo žodį: kelyje niekas nežuvo, išskyrus
vieną gimdyvę, bet gimdyvės priklauso mėnesiui, o ne Nunyunini.
Jie perėjo sąsmauką.
Kalanu su pirmąja šviesa leidosi priekin žvalgyti kelio. Štai ir dangus
jau aptemo, o Kalanu dar negrįžo, bet tamsus dangus pasidarė it gyvas, išmargintas baltais ir žaliais, violetiniais ir raudonais žiburiais, kurie sukosi,
tvyksčiojo ir geso, pulsavo ir šoko. Atsula bei jos žmonės buvo regėję šiaurinę pašvaistę, užtat, kaip ir anksčiau, jos privengė, tačiau tokio šokio jie
dar neregėjo niekada.
Kalanu grįžo į stovyklą, kai ugnys danguje susiliejo ir ėmė srūti upe.
- Kartais, - pasakė ji Atsulai, - man dingojosi, neva galiu išskėsti rankas ir nukristi į dangų.
- Tai todėl, kad esi žvalgas, - atsakė jai žynė Atsula. - Kai mirsi, nukrisi
į dangų ir virsi žvaigžde, kad vestumei mus, kaip vedi gyvenime.
- Į rytus nuo čia - ledo uolos, aukštos uolos, - pratarė Kalanu, kurios
plaukai buvo juodi, kaip varno sparnas, ir ilgi, nelyginant kario. - Mes galime kopti į jas, bet sugaišime daug dienų.
- Tu mus išvesi, - paprieštaravo Atsula. - Aš mirsiu uolų papėdėje, ir
tatai bus auka dievui bei užmokestis už taką į pažadėtąją žemę.
Vakaruose, žemėse, iš kur jie atėjo, saulė nusileido prieš daugelį valandų, ir danguje ūmai pražydo geltonos šviesos tvyksnis, ryškesnis už
žaibą, ryškesnis už dienos šviesą. Ta liepsnų kekė privertė žmones užsimerkti, užsidengti rankomis akis ir baimingai nusispjauti ant grindų. Pravirko vaikai.
- Štai ji, piktoji lemtis, apie kurią mums kalbėjo Nunyunini, - pratarė
seniūnas Gugvi. - Mūsų dievas tikrai išmintingas bei galingas.
- Geriausias iš visų dievų, - pritarė Kalanu. - Savo naujojoje žemėje iškelsime jį aukštai, įtrinsime jo iltis bei kaukolę žuvų ir žvėrių taukais, ir
papasakosim savo vaikams, ir jų vaikams, ir jų vaikų vaikams, kad Nunyunini - galingiausias iš dievų, ir jis niekada nebus pamirštas.
- Dievai didūs, - lėtai išsunkė Atsula, tarsi ruošdamasi atskleisti didžiulę paslaptį, - bet žmogaus širdis už viską didesnė. Iš mūsų širdžių jie
užgimsta, į mūsų širdis ir sugrįš...
Niekas nežino, kiek ilgai žynė būtų bylojusi, jei jos nebūtų pertraukę
- ir dar taip, kad Atsula negalėjo paprieštarauti.
Griausmas užgimė vakaruose, toksai griausmas, jog iš ausų ėmė sunk-

tis kraujas, visiems užgulė ausis, žmonės kuriam laikui neteko regėjimo
bei klausos, tačiau liko gyvi ir žinojo, kad jiems pasisekė labiau, nei gentims, pasilikusioms vakaruose.
- Ir tai gerai, - pasakė Atsula, bet negirdėjo žodžių savo galvoje.
Ji mirė uolos papėdėje, kai pavasario saulė kybojo aukščiausiame taške. Nesulaukė žadėtosios valandos, nepamatė Naujojo Pasaulio, ir gentis
įžengė į tas žemes be savo šventosios kalbėtojos.
Jie įsiropštė į uolas, o nusileidę patraukė į pietus ir į rytus, kol rado
slėnį su tyru vandeniu, kur upėse buvo gausu žuvies, o elniai nepažinojo žmogaus ir buvo tokie patiklūs, jog gentis, prieš žudydama žvėris,
spjaudė ir prašė jų dvasių atleidimo.
Dalani pagimdė tris berniukus, ir žmonės šnekėjo, kad Kalanu išmano didžią magiją ir dabar su savo jauna žmona gali būti vyriškiu. Nors kiti
liežuvavo, neva senasis Gugvi ne toks jau senas, kad nesušildytų jaunosios, kai vyras išvykęs. Ir išties, kai Gugvi numirė, Dalani vaikų nebesusilaukė.
Ir ledinės dienos ateidavo, ir išeidavo vėl, ir tauta išsibarstė po žemę
rytuose, ir sukūrė naujas gentis, ir susirado naujų totemų: varną ir lapę,
tinginį ir laukinę katę, ir bizoną. Ir kiekvienas gyvūnas tapo genties simboliu, ir kiekvienas tapo dievu.
Naujųjų žemių mamutai buvo stambesni, lėtesni ir kvailesni už savo
gentainius iš Sibiro lygumų, naujosiose žemėse neaugo grybai pung su
septyniomis dėmelėmis ant kepurėlės, ir Nunyunini daugiau nebekalbėjo su savo gentimi.
Dalani ir Kalanu proproanūkių laikais galingos ir klestinčios genties
karių būrys traukė namo į pietus po vergų medžioklės ir aptiko pirmųjų
žmonių slėnį: jie nukovė kone visus vyrus, o moteris ir vaikus išsivedė
drauge.
Vildamasis, kad jo pasigailės, vienas vaikas nuvedė užpuolikus į urvą tarp uolų, kur tie surado mamuto kaukolę, nutriušusį mamuto kailio
apsiaustą, medinę taurę ir išsaugotą mumifikuotą pranašės Atsulos galvą.
Ir nors vieni naujosios genties kariai reikalavo pasiimti šventuosius
daiktus ir tokiu būdu išsinešti pirmųjų žmonių dievus bei jų galią, kiti pasipriešino sakydami, jog tatai užtrauks jiems nelaimę bei savojo dievo pyktį (jie buvo varno genties žmonės, o varnai - pavydūs dievai).
Todėl kariai nusviedė daiktus nuo kalvos į gilų tarpeklį, o belaisvius
iš pirmųjų žmonių genties išsivedė į pietus. Ir varno bei lapės gentys toje žemėje darėsi vis stipresnės bei galingesnės, o Nunyunini veikiai buvo
pamirštas visai.

TREČIA DALIS

h

AUDROS AKIMIRKA

KETURIOLIKTAS SKYRIUS
Žmonės - tamsoj, nežino, ką daryti.
Turėjau žvakę, bet užpūtė ją vėjas,
Tiesiu tau ranką. Tu, viliuos, taip pat.
Tenoriu tamsoje pabūti su tavim.
Gregas Braunas. "Tamsoje su tavim"
Mašiną jie pakeitė penktą valandą ryto Mineapolyje, neterminuotoje
oro uosto stovėjimo aikštelėje. Užvažiavo į patį viršutinį lygį ir sustojo po
atviru dangum.
Šešėlis nusivilko oranžinę uniformą, nusiėmė antrankius bei kojų
grandines. Viską sugrūdo į popierinį maišą, kuriame iki tol gulėjo jo manta, ir išmetė į urną. Po dešimties minučių pro oro uosto duris išėjo vaikinas krūtine it statine, nešinas paketėliu su užrašu "Burger Kingas" ir triauškiantis skrudintas bulvytes. Šešėlis išsyk jį atpažino: vaikinas sėdėjo
mašinoje, kai Šešėlis vežė Trečiadienio svečius iš Namo ant Uolos, ir taip
aidžiai gaudė panosėje, jog vibravo visa mašina. Tačiau dabar jį puošė sendinanti žilstanti barzdelė, kurios anksčiau nebuvo.
Vaikinas nusibraukė į džinsus riebaluotus pirštus ir ištiesė Šešėliui didžiulę leteną.
- Girdėjau apie Visų Tėvo mirtį, - pratarė jis. - Jie už tai sumokės. Brangiai sumokės.
- Trečiadienis buvo tavo tėvas? - pasiteiravo Šešėlis.
- Jis buvo Visų Tėvas, - atsiliepė jaunuolis. Žemas jo balsas strigo gerklėje. - Pasakykite jiems, visiems jiems, kad prireikus mano žmonės ateis.
Černobogas iškrapštė iš tarpdančio tabako trupinį ir smagiai nusispjovė į sušalusią pliurzę.
- Ir kiekgi jūsų bus? Dešimt? Dvidešimt?
Plačiakrūčio barzdelė pasišiaušė.
- O negi dešimtis mūsiškių neverta šimtinės? Kas atsilaikys mūšyje
bent prieš vieną iš mano tautos? Miesteliuose mūsų išsimėtė daugiau, nei
manai. Dar dešimtis gyvena miestuose. Kai kas Katskile, dar keli pramogų parkuose Floridoje. Kirvius jau seniai išgalandome. Jei pašauksiu, ateis visi.
- Pašauk juos, Elvi, - pratarė misteris Nansi. Šiaip ar taip, Šešėliui pasirodė, kad jis pasakė "Elvi". Nansi pakeitė šerifo padėjėjo uniformą į storą
rudą megztinį, velvetines kelnes ir rudus mokasinus. - Pakviesk juos. Štai
ko būtų norėjęs senasis šelmis.
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- Jie išdavė Trečiadienį. Nužudė. Anuomet pasijuokiau iš jo, tačiau buvau neteisus. Nė vienas iš mūsų negali manyti esąs saugus, - pareiškė
žmogus, kurio vardas skambėjo kaip "Elvis". - Bet gali mumis pasikliauti.
Jis švelniai patapšnojo Šešėliui per nugarą - ir vos neparbloškė žmogaus žemėn. Šešėliui pasirodė, jog per nugarą švelniai plekštelėjo sienų
griovimo svarmuo.
Černobogas be atvangos dairėsi po aikštelę.
- Atleisk, kad pertraukiau. Bet kurios gi vežėčios mūsų?
Plačiakrūtis mostelėjo į dešinę.
- Stai šitos.
- Šitos? - prunkštelėjo Černobogas.
Netoliese stovėjo minivenas, 1970 metų "Folksvagenas". Užpakalinį
stiklą puošė užlipintas paveikslėlis - vaivorykštė.
- Puikios vežėčios. Niekam ir į galvą nešaus, kad atvažiuosite tokiomis.
Černobogas apėjo miniveną ratu. Paskui užsikosėjo - kimiu, plaučius
drebinančiu rytiniu užkietėjusio rūkoriaus kosuliu. Atsikrenkštė, nusispjovė ir pamasažavo krūtinę, maldydamas skausmą.
- Aha. Šito jie tikrai nesitikės. O kas bus, jei mus sustabdys policija, ieškanti hipių ir kanapių? Mes neketiname važinėtis stebuklingu autobusu.
Mums reikia pasislėpti.
Barzdočius atvėrė mašinos dureles.
- Na, ir kas? Farai jus sustabdys, pamatys, jog nesate hipiai, ir pamojuos atsisveikinimui. Puiki priedanga. Jūs gi neperspėjote manęs iš anksto. Tatai viskas, ką įstengiau rasti.
Černobogas lyg ir ketino ginčytis toliau, bet tuomet švelniai įsiterpė
misteris Nansi:
- Elvi, tu mums labai padėjai, mes tau dėkingi. O štai šią mašiną reikia grąžinti į Čikagą.
- Paliksime ją Blumingtone, - atsakė barzdočius. - Ja pasirūpins vilkai.
Gali nebesijaudinti. - Jis vėl atsigręžė į Šešėlį: - Pasakysiu dar kartą: aš tavo pusėje ir atjaučiu tavo skausmą. Sėkmės. Ir jei budėti reikės tau, priimk
mano užuojautą bei pagarbą. - Jis sugniaužė Šešėlio ranką savo letena, panašia į beisbolininko pirštinę. Skaudėjo. - Perduok jo lavonui, kai pamatysi. Pasakyk, kad Alvis, Vindalfo sūnus, savo žodį tesės.
"Folksvagene" dvelkė pačiuliais, senais smilkalais ir suktinių tabaku.
Grindys ir sienos apklijuotos nublukusiu rožiniu kilimu.
- Kas jis toks? - paklausė Šešėlis, perjungdamas pavarą ir išvairuodamas miniveną į išvažiavimo taką.
- Kaip ir minėjo, Alvis, Vindalfo sūnus. Nykštukų valdovas. Pats didžiausias, pats galingiausias, pats didingiausias iš visos nykštukų tautos.
- Betgi Alvis visai ne nykštukas, - paprieštaravo Šešėlis. - Kokio gi jisai ūgio? Penkių pėdų ir aštuonių colių? Penkių ir devynių?
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- Ir todėl jis milžinas tarp nykštukų, - nuo užpakalinės sėdynės atsiliepė Černobogas. - Pats aukščiausias nykštukas Amerikoje.
- Ką gi jis sakė apie budėjimą? - pasiteiravo Šešėlis.
Abu seniai nutylėjo. Šešėlis dirstelėjo į misterį Nansi - tas atkakliai stebeilijosi pro langą.
- Nagi! Jisai minėjo kažkokį budėjimą. Jūs girdėjote.
- Tau nereikės to daryti, - nuo užpakalinės sėdynės atsiliepė Černobogas.
- Ko daryti?
- Budėti. Alvis pernelyg daug plepa. Nė vienas nykštukas nesugeba
laikyt liežuvio už dantų. Nėra čia ko mąstyti. Verčiau mesk visa tai iš galvos.
Važiuoti į pietus - tarsi slinkti laiku į priekį. Sniegas pamažėle tirpo,
ir kitą rytą, kai autobusiukas pasiekė Kentukį, pranyko visai. Žiema Kentukyje j a u baigėsi, čionai su triukšmu bei paukščių klegesiu žengė pavasaris. Šešėlis net susimąstė, ar nėra kokios nors lygties, kuri viską paaiškintų: pavyzdžiui: kas penkias mylias, nuriedėtas į pietus, jis visa diena
pasistūmėja į ateitį.
Išsakė savo idėją balsu, tačiau misteris Nansi snūduriavo keleivio
krėsle greta, o Černobogas be perstojo knarkė gale.
Tą akimirką laikas Šešėliui pasirodė it kintama koncepcija, iliuzija, kurią sau sukūrė jis pats. Po mašinos ratais nyko mylios, jis gerai suvokė žvėrių bei paukščių gausą: varnai kapojo parmuštą dvėselieną šalikelėje ar
tiesiog ant kelio; paukščių būriai sukiojosi danguje, brėždami ornamentą,
kuriame jis kone įžvelgė paslėptą prasmę; katės atidžiai stebėjo jį nuo tvorų ir iš pievelių.
Černobogas knarktelėjo, pabudo ir lėtai išsitiesė.
- Sapnavau keistą sapną, - pratarė jis. - Sapnavau, kad iš tiesų esu Belobogas. Kad pasaulis nuolat įsivaizduoja, neva mes du - šviesusis ir tamsusis dievas, - bet dabar, kai mudu abu pasenome, pamačiau, jog visą tą
laiką žmonėms egzistavau tik aš: dovanojau dovanas, paskui pats jas ir atsiimdavau.
Jis nulaužė "Lucky Strike" cigaretės filtrą ir užsirūkė.
Šešėlis atidarė langelį.
- Nesibijai įsitaisyti plaučių vėžį? - paklausė jis.
- Aš ir esu vėžys, - atkirto Černobogas. - Pats savęs nesibijau.
- Tokie, kaip mes, vėžiu neserga, - prabudęs įsiterpė misteris Nansi. Mes nesergam nei ateroskleroze, nei Parkinsono liga, nei sifiliu. Mus ne
taip paprasta pribaigti.
- Betgi Trečiadienį pribaigė, - paprieštaravo Šešėlis.
Jis stabtelėjo degalinėje, paskui sustojo prie gretimo restoranėlio ankstyviems pusryčiams. Vos trijulė įžengė vidun, prie durų suskambo mokamas telefonas.

Užsakymą priėmė persenusi matrona su nerimastinga šypsenėle - pasirodžius lankytojams, ji atsiplėšė nuo knygos popieriniais viršeliais, tiksliau - nuo Dženės Kerton romano "Ką norėjo pasakyti mano širdis". Moteris atsiduso, priėjo prie telefono, pakėlė ragelį ir ištarė "alio". Paskui
žvilgsniu aprėpė salę ir linktelėjo: "Taip. Rodos, jie čia. Lukterėkite minutėlę".
Matrona prisiartino prie misterio Nansi.
- Jums skambina.
- Aha, - atsiliepė tas. - O jūs, mem, pasirūpinkite, kad bulvytės būtų išties traškios. Ar net mažumą prisvilusios. - Jis nužingsniavo prie mokamo
telefono. - Klausau. Iš kur ištraukėte, jog būsiu toks kvailas, kad patikėčiau
jumis? - pratarė jis.
O paskui:
- Rasiu. Žinau, kur tai.
Ir dar:
- Taip. Aišku, jis mums reikalingas. Jūs žinote, kad jis mums reikalingas. O aš žinau, kad jūs norite juo nusikratyti. Tad nekvaršinkite man galvos.
Misteris Nansi pakabino ragelį ir grįžo prie stalo.
- Kas skambino? - paklausė Šešėlis.
- Neprisistatė.
- Ko norėjo?
- Siūlo paliaubas kūno perdavimo laikotarpiui.
- Meluoja, - burbtelėjo Černobogas. - Nori įvilioti mus į spąstus, o paskui pribaigs. Štai kaip jie pasielgė su Trečiadieniu. Aš pats visada taip elgdavaus, - niauriai išdidžiai pridėjo jis.
- Neutralioje teritorijoje, - pratarė misteris Nansi. - Išties neutralioje teritorijoje.
Černobogas krenkštelėjo. Garsas buvo toks, tarsi išdžiūvusioje kaukolėje griaudėtų metalinis rutuliukas.
- Ir aš taip sakydavau. Ateikit į niekieno žemę, sakydavau aš, o paskui
vidury nakties mes prisikeldavom visi kaip vienas ir nužudydavom juos.
Geri buvo laikai.
Misteris Nansi tik gūžtelėjo pečiais, paskui paragavo savo prisvilusių
skrudintų bulvyčių ir pritariamai krenkštelėjo.
- M-m-m. Puiku.
- Negalime jais pasikliauti, - prabilo Šešėlis.
- Klausyk, aš už tave vyresnis, aš už tave protingesnis, aš už tave gražesnis, - pratarė misteris Nansi, ritmingai bilsnodamas per ketčupo buteliuko dugną ir laistydamas svilintas bulvytes padažu. - Per vakarą pakabinčiau daugiau mergų, nei tu per metus. Galiu šokti kaip angelas, pliektis nelyginant kampan užspeistas lokys, regzti planus gudriau už lapę
čiulbėti it lakštingala...
- Ir ką gi tuo nori pasakyti?
Rudos Nansi akys įsmigo į Šešėlio pilkas.

- Jiems lygiai taip reikia nusikratyti kūno, kaip mums - jį atsiimti.
- Tokia neutrali vieta neegzistuoja, - įsiterpė Černobogas.
- Viena egzistuoja, - atsiliepė misteris Nansi. - Pats centras.
Mėginti nustatyti tikslų bet kokio objekto centrą - geriausiu atveju problematiška. Jei kalbame apie gyvus dalykus - pavyzdžiui, žmones arba
kontinentus, - problema tampa nebeapčiuopiama. Kas yra žmogaus centras? Kas yra sapno centras? O jeigu ieškai Jungtinių Valstijų centro, ar reikia įskaityti Aliaską? O Havajus?
Dvidešimtojo amžiaus pradžioje pagamino didžiulį plokščią kartoninį JAV modelį su visomis keturiasdešimt aštuoniomis centrinėmis valstijomis ir, norėdami surasti centrą, užkėlė ant adatos, o paskui stūmė tą adatą, kol surado modelio pusiausvyros tašką.
Kiek pavyko nustatyti, tikslus Jungtinių Valstijų centras atsidūrė Džonio Gibso kiaulių fermoje už kelių mylių nuo Libano miestelio Kanzaso
valstijoje. Trisdešimtaisiais metais Libano gyventojai jau ketino pastatyti
monumentą stačiai fermos viduryje, bet Džonis Gibsas pareiškė nepageidaująs, kad jo fermoje šlaistytųsi milijonai turistų, tryptų žolę ir gąsdintų
kiaules. Tad paminklą pastatė geografiniame Jungtinių Valstijų centre už
dviejų mylių į šiaurę nuo miestelio. Užveisė parką, padirbdino akmeninį
monumentą su bronzine lentele. Nutiesė kelią nuo miestelio ir (nėmaž neabejodami, jog turistai tik ir telaukia, kada galės plūstelti šią atmintiną vietą) greta monumento surentė motelį. Ir laukė.
Turistai nesirodė. Niekas neatvažiavo.
Dabar čia tik mažas skurstantis parkas su kilnojama koplyčia, kurioje nesuruoštum nė kuklios laidotuvių ceremonijos, ir motelis, kurio langai
spokso į kelią negyvomis akimis.
- Štai kodėl, - užbaigė misteris Nansi, jiems įvažiuojant į Hjumensvilį Misūryje (gyventojų 1084), - tikslų Amerikos centrą težymi apleistas parkas, tuščia bažnytėlė, akmenų krūva ir griūvantis motelis.
- O kiaulių ferma? - paklausė Černobogas. - Juk tik ką sakei, kad tikrasis Amerikos centras - kiaulių fermoje.
- Svarbiausia ne tas, - atsakė misteris Nansi. - Svarbiausia - ką galvoja
žmonės. Viską lemia žmonių sąmonė, jų vaizduotė. Žmonės kovoja tik už
įsivaizduojamus dalykus.
- Mano žmonės? - pasidomėjo Šešėlis. - Ar jūsų žmonės?
Nansi nutylėjo. Černobogas išleido garsą, kuris galėjo būti juokas, o
gal prunkštimas.
Šešėlis pamėgino patogiau įsitaisyti ant užpakalinės sėdynės. Miegojo mažai. Jį kamavo bloga nuojauta. Vidujai jautė, jog kažkas ne taip. Blogesnis jausmas, nei patyrė kalėjime, blogesnis nei tas, kuris susuko pilvą,
kai Lora pasakojo apie apiplėšimą. Jautėsi klaikiai. Dilgčiojo pakaušy, pykino, kelis kartus bangomis atsirito baimė.

Važiuodamas per Hjumensvilį, misteris Nansi sumažino greitį, paskui
sustojo prie prekybos centro. Negras nuėjo vidun, ir Šešėlis nusekė iš paskos. Černobogas liko laukti aikštelėje, rūkydamas eilinę cigaretę.
Prekybos centre šviesiaplaukis vaikinukas, visai dar vaikas, dėliojo ant
lentynų dėželes su košėmis.
- Ei! - šūktelėjo jam misteris Nansi.
- Sveiki, - atsiliepė vaikinukas. - Nejau tai tiesa? Nejau jį nužudė?
- Taip, - atsakė misteris Nansi. - Jį nužudė.
Vaikinukas švystelėjo ant lentynos kelis pakelius "Cap'n Crunch".
- Jie mano, neva gali traiškyti mus nelyginant tarakonus. - Ant jo riešo blausiai spindėjo sidabrinė apyrankė. - Betgi mus ne taip lengva palaužti, a?
- Ne, - sutiko misteris Nansi. - Nelengva.
- Aš ateisiu, sere, - pratarė vaikinukas, ir jo akys niršiai žybtelėjo.
- Žinau, kad ateisi, Gvidionai.
Misteris Nansi nusipirko kelis butelius kokakolos, tualetinio popieriaus pakuotę, dėželę iš pažiūros klaikokų juodų cigarilių, bananų kekę ir
pakelį kramtomos gumos.
- Jis geras berniukas. Atvyko čionai septintajame amžiuje. Iš Velso.
Minivenas riedėjo keliais iš pradžių į vakarus, paskui į šiaurę. Kanzasas - bedžiaugsmė apleistų debesų, tuščių langų ir sudaužytų širdžių pilkuma. Šešėlis meistriškai įgudo ieškoti radijo stočių ir derėtis su misteriu
Nansi, kuris mėgo pokalbių šou bei šokių muziką, ir Černobogu, kuriam
patiko klasika - kuo niūresnė, tuo geresnė, - pagardinta kraštutinių evangelistų laidomis. Pats Šešėlis mieliausiai klausėsi senų šlagerių.
Kai diena ėmė linkti vakarop, jie Černobogo prašymu sustojo Vyšnių
Slėnyje, Kanzaso valstijoj (gyventojų 2464). Černobogas nusivedė juos į
lanką už miesto ribos. Medžių paunksnėje dar glaudėsi tirpstančio sniego dryžiai, žolė buvo purvo spalvos.
- Palaukite čia, - tarstelėjo Černobogas.
Ir vienas nuėjo į lankos vidurį. Neilgam sustingo šaltame vasario vėjyje. Iš pradžių stovėjo nuleista galva, paskui ūmai ėmė gestikuliuoti.
- Man regis, jis su kažkuo kalbasi, - prabilo Šešėlis.
- Su šmėklomis, - atsakė misteris Nansi. - Seniau jį čia garbino. Prieš
šimtą metų. Čia jam aukojo kruvinas aukas, jo garbei kūju trupindavo pakaušius. Ilgainiui miestelio gyventojai susigaudę, kodėl per miestą važiavusių svetimšalių niekas niekada neberegėjo. Čia užkasdavo kūnus.
Iš lauko vidurio sugrįžo Černobogas. Jo ūsai tarsi patamsėjo, ir žiluose
plaukuose sumirgo juodos gijos. Senis šyptelėjo, parodydamas geležinį
dantį.
- Dabar jaučiuosi kur kas geriau. E-ech... Kai kas išlieka, o kraujas ilgiau už viską.
Visi trys per pievas grįžo prie "Folksvageno". Černobogas užsirukė ir neužsikosėjo.

- Viską atlikdavo kūju, - pratarė jis. - Votanas vis postringavo apie kartuves bei ietį, bet man tėra vienintelis...
Jis kilstelėjo ranką ir nuo nikotino pageltusiu pirštu stipriai niuktelėjo Šešėliui į kaktos vidurį.
- Prašau taip nedaryti, - mandagiai paprašė Šešėlis.
- "Prašau taip nedaryti", - paerzino jį Černobogas. - Kartą paimsiu kūjį ir padarysiu šį tą blogiau, mano drauge, nepamiršk.
- Taip, - sutiko Šešėlis. - Bet jei dar sykį stuktelsi man į kaktą, sulaužysiu tau ranką.
Černobogas prunkštelėjo, paskui tarė:
- Čionykščiai žmogeliai turėtų būti dėkingi. Čia kilo tokia jėga. Net už
trisdesimties metų po to, kai jie privertė mano žmones pasitraukti į pogrindį, šita žemė, šita pati žemė padovanojo pasauliui didžiausią visų laikų kino žvaigždę. Tokių, kaip ji, nebuvo nei prieš tai, nei po to.
- Džudė Garland? - pasiteiravo Šešėlis.
- Jis kalba apie Luizą Bruks, - paaiškino misteris Nansi.
Šešėlis nusprendė nekamantinėti, kas ta Luiza Bruks, tik susimąstęs
paklausė:
- Klausykit, kai Trečiadienis ėjo su jais derėtis, juk buvo paliaubos?
- Taip.
- O dabar mes važiuojame atsiimti iš jų Trečiadienio kūno, ir dabar
taip pat paliaubos?
- Taip.
- Be to, žinome, kad jie trokšta mano mirties ar bent jau geidžia, kad
iškrisčiau iš žaidimo?
- Jie trokšta visų mūsų mirties, - atsiliepė misteris Nansi.
- Aš kažko nesuprantu. Kodėl nusprendėme, jog šį kartą jie elgsis garbingai, jei su Trečiadieniu išėjo atvirkščiai?
v

- Stai kodėl mes susitinkame centre. Centras... - Černobogas suraukė
kaktą. - Kaip čia pavadinus? Šventumo priešingybė?
- Bedieviškumas, - nemąstydamas atsakė Šešėlis.
- Ne, - papurtė galvą Černobogas. - Norėjau pasakyti, jog toji vieta mažiau šventa, nei bet kuri kita. Kalbu apie neigiamą šventumą. Vieta, kurioje neįmanoma pastatyti šventyklos. Vieta, į kurią niekas neatvažiuoja, o jei
atvažiuoja, stengiasi kuo greičiau nešdintis šalin. Vieta, į kurią dievai žengia tik tada, kai yra priversti.
- Nežinau, - atsakė Šešėlis. - Manding, tokio žodžio apskritai nėra.
- Šitai pasklido po visą Ameriką, - tęsė Černobogas. - Stai kodėl mūsų čia niekam nereikia. Bet centras... centras blogiau už viską. Jis - nelyginant minų laukas. Ten būname pernelyg atsargūs, kad drįstume pažeisti
paliaubas.
Jie nužingsniavo link miniveno. Černobogas patapšnojo Šešėliui per
petį.
v

- Nesijaudink, - su niūria paguoda ištarė jis. - Niekas tavęs nenudobs.
Niekas, išskyrus mane.
Amerikos centrą Šešėlis surado tos pačios dienos vakarą, dar prieš
prasidedant nakčiai. Į šiaurės vakarus nuo Libano plentas ropštėsi į nuožulnią kalvą. Aplenkęs nedidelį parką kalvos šlaite, minivenas nuriedėjo
pro mažutėlaitę kilnojamą koplyčią ir akmeninį monumentą. Kai parko
pakraštyje sušmėžavo vieno aukšto motelis, Šešėliui sugniaužė širdį. Prie
įėjimo stovėjo juodas "Hamvis", panašus į kreivame veidrodyje atspindėtą
džipą - kresnas, benosis ir bjaurus it šarvuotis. Visi pastato langai buvo
tamsūs.
Tereikėjo pasukti į motelio aikštelę, ir pro duris išėjo vyriškis su vairuotojo uniforma - mašinos žibintų šviesa išplėšė iš tamsos ryškų siluetą.
Vairuotojas mandagiai atidavė pagarbą, sėdo į "Hamvį" ir išvažiavo.
- Didelės vežėčios, tegul jas galas, - pratarė misteris Nansi.
- Kaip manot, ar ten yra lovų? - paklausė Šešėlis. - Regis, nuo tų laikų, kai paskutinį kartą miegojau lovoje, praėjo visa savaitė. Toks įspūdis,
jog motelį tuojau nugriaus.
- Jis priklauso medžiotojų grupei iš Teksaso, - atsiliepė misteris Nansi. - Jie čionai atvažiuoja kartą per metus. Velniai mane parautų, jei žinau,
ką gi jie medžioja. Bet tie apsilankymai neleidžia atiduoti pastato griovimui.
Visi trys išlipo iš "Folksvageno // . Prie įėjimo į motelį stoviniavo kažkokia nepažįstama moteris. Tobulas makiažas ir nepriekaištinga - neišsipešęs nė vienas plaukelis - šukuosena. Moteris jam priminė visas iki vienos naujienų diktores, kurias kada nors teko regėti rytinėse televizijos programose: tiesa, diktorės sėdėjo studijose, nelabai panašiose į svetaines.
- Malonu jus matyti, - prabilo jinai. - Jūs veikiausiai Černobogas. Tiek
daug apie jus girdėjau. O jūs turbūt Anansis, visuomet pasirengęs išdaigoms, taip? O čia Šešėlis. Štai kas privertė mus palakstyti, ką? - Moteris
tvirtai spustelėjo jam ranką, pažvelgė tiesiai į akis. - Aš - Mediją. Džiaugiuosi susipažinusi. Tikiuosi, šiandienos reikaliuką sutvarkysime taip, kad
abi pusės liktų patenkintos.
Atsivėrė pagrindinės durys.
- Toto, - pratarė storas berniūkštis, kurį Šešėlis paskutinįsyk matė limuzine, - man kažkodėl atrodo, kad mes jau nebe Kanzase.
- Kanzase, - atsiliepė misteris Nansi. - Manding, šiandien pervažiavome didžiąją valstijos dalį. Na, ir plokščia gi vietovė, velniai rautų.
- Name nėra nei šviesos, nei elektros, nei karšto vandens, - pasiskundė storasis berniūkštis. - O jums, vaikinai - tik neįsižeiskit - karštas vanduo nepakenktų. Nuo jūsų taip dvokia, tarsi šiuo autobusu būtumėt važiavę visą savaitę.
- Nėra reikalo leistis į smulkmenas, - įsiterpė Mediją. - Mes čia visi

draugai. Įeikite. Parodysim jums kambarius. Mes užėmėm keturis pirmus
numerius. Jūsų velionis draugas - penktame. Likusieji tušti - rinkitės patys. Bijau, čia ne "Keturi metų laikai", bet koks gi motelis galėtų jam prilygti?
Mediją atlapojo duris į motelio vestibiulį. Iš vidaus trenkė pelėsiais,
drėgme, dulkėmis ir tuštuma.
Aklinoje vestibiulio tamsoje sėdėjo vyriškis.
- Ei, ar jūs alkani? - pasiteiravo jis.
- Niekad neatsisakytume užkąsti, - atsiliepė misteris Nansi.
- Vairuotojas išvažiavo mėsainių, - pratarė vyras. - Netrukus sugrįš.
Jis kilstelėjo galvą. Vestibiulyje buvo pernelyg tamsu, kad galėtum
įžiūrėti veidus, tačiau vyriškis išsunkė:
- Didelis vaikinas. Ar tu ir esi Šešėlis? Niekšas, nužudęs Mišką ir Akmenį?
- Ne, - atsakė Šešėlis. - Juos nužudė kitas asmuo. O aš žinau, kas tu. Ir išties žinojo. Lankėsi jo galvoje. - Tu Miestas. Ar jau permiegojai su Miško našle?
Misteris Miestas nusirito nuo kėdės. Kine tai atrodo komiškai, realiame gyvenime - nerangiai ir nevikriai. Akimoju pašokęs, Miestas žengtelėjo link Šešėlio. Bet tas tik dėbtelėjo į pareigūną.
- Nepradėk to, ko nesi pasirengęs užbaigti.
Misteris Nansi timptelėjo Šešėlį už alkūnės.
- Tarp mūsų paliaubos, ar atmeni? - pratarė jis. - Mes - centre.
Miestas nusigręžė, persilenkė per stalą ir ištraukė tris raktus.
- Jūsų kambariai koridoriaus gale, - pranešė jis. - Štai, imkite.
Jis atidavė raktus misteriui Nansi, nužingsniavo šalin ir veikiai ištirpo koridoriaus tamsoje. Girgžtelėjo atidaromos durys. Po akimirkos trinktelėjo užsiverdamos.
Misteris Nansi įteikė vieną raktą Šešėliui, antrą atidavė Cernobogui.
- Ar minivene yra žibintuvėlis? - paklausė Šešėlis.
- Ne, - atsakė misteris Nansi. - Betgi čia viso labo tamsa. Nereikia bijoti tamsos.
- Aš ir nebijau, - paprieštaravo Šešėlis. - Bijau žmonių tamsoje.
- Tamsa - tai gerai, - sumurmėjo Černobogas. Regis, jis nepatyrė jokių
keblumų ir lengvai orientavosi tamsoje, tad nuvedė bendrakeleivius koridoriumi ir be vargo įkišo raktus į spynas. - Būsiu dešimtajame, - tarstelėjo jis, o paskui pridūrė: - Mediją. Kažką apie ją girdėjau. Ar ne ta, kuri
nužudė savo vaikus?
- Ne, ten buvo kita moteris, - atsiliepė misteris Nansi. - Bet esmė tokia
pati.
Misteris Nansi pasirinko aštuntąjį numerį, o Šešėlis įsitaisė priešais
juos abu, devintajame. Kambaryje dvelkė dulkėmis, drėgme ir vienatve.
Tamsoje Šešėlis įžiūrėjo lovos kontūrus - lova su čiužiniu, bet patalynės nė
kvapo. Tolimoje sienoje pilkavo langas, pro kurį sunkėsi menkutė šviesa.

Šešėlis prisėdo ant čiužinio, nusitraukė batus ir išsitiesė visu ūgiu. Pastarosiomis dienomis jis pernelyg daug laiko praleido prie vairo.
Galbūt užsnūdo.
v

Jis ėjo. Saitas vėjas plaikstė drabužius. Mažutėlaitės snaigės priminė kristalines dulkes, sūkuriuojančias ir šokančias vėjyje.
Medžiai be lapų. Abipus jo - aukštos kalvos. Žiemos diena ėjo į pabaigą: dangus ir sniegas įgavo tokį pat gilų purpuro atspalvį. Kažkur prieky - blausi šviesa iškraipė visus atstumus - liuoksėjo ir šoko oranžiniai bei geltoni liepsnų liežuviai.
Pirma jo per sniegą minkštai žingsniavo pilkas vilkas.
Šešėlis sustojo. Vilkas taip pat stabtelėjo, atsigręžė ir laukė. Viena jo akis spindėjo gelsvai žalia šviesa. Šešėlis gūžtelėjo pečiais ir leidosi link laužo, vilkas nurisnojo priešaky.
Giraitės viduryje degė didžiulis laužas. Ko gero, medžių čia buvo per du šimtus, visi susodinti dviem eilėm. Nuo šakų karojo kažkokie siluetai. Kolonados gale
stūksojo pastatas, šiek tiek primenantis kiliu aukštyn apverstą laivą. Statinys suręstas iš tašų, puoštų raižytomis drakonų, grifų, trolių bei šernų galvomis ir figūromis - visos jos tarsi šoko mirguliuojančiuose ugnies atšvaituose.
Liepsna kilo taip aukštai, jog Šešėlis vargiai tepajėgė prisiartinti prie laužo.
Vilkas atsargiai apėjo liepsnojančius pagalius ir pranyko anapus liepsnos.
Iš už laužo vietoje vilko pasirodė vyriškis, besiramsčiuojantis ilga lazda.
- Tu Upsaloje, Švedijoje, - pažįstamu iškilmingu balsu prabilo jis. - Kone
prieš tūkstantį metų.
- Trečiadienis? - paklausė Šešėlis.
Bet nepažįstamasis kalbėjo toliau, tarsi Šešėlio nė nebūtų:
- Auksiniais amžiais aukas čia aukodavo kasmet, o vėliau, kai žmonės aptingo - kartą per devynetą metų. Devyneto aukojimas. Devynias dienas iš eilės jie korė ant giraitės medžių po devynias būtybes. Viena iš tų būtybių buvo žmogus.
Jis nusigręžė nuo ugnies ir pasuko link medžių. Šešėlis nusekė įkandin. Kai
priėjo arčiau, siluetai ant medžių įgavo formas: kojas ir akis, liežuvius ir lyties organus. Šešėlis palingavo galvą: už kaklo ant medžio pakabintas bulius atrodė kažin kaip liūdnai niūrus ir podraug siurrealistiškas, beveik juokingas. Šešėlis nužingsniavo pro pakartą elnią, vilkšunį, rudą lokį, bėrą baltakartį arklį - arkliukas
buvo neką didesnis už ponį. Šuo dar gyvas: kas kelias sekundes letenos spazmiškai virpteldavo, ir gyvūnas, sūpuodamasis kilpoje, nenatūraliai, slopiai suurzgdavo.
Nepažįstamasis pakėlė lazdą - tik tuomet Šešėlis sumojo, kad iš tikrųjų čia ietis - ir smogė dar gyvam šuniui, tarsi perskrodė jį vienu judesiu. Ant sniego išvirto garuojančios žarnos.
- Šią mirtį skiriu Odinui, - ceremoningai paskelbė žmogus. - Tai viso labo tik
gestas, - pratarė jis, atsigręždamas į Šešėlį. - Bet gestai visuomet simboliški. Suns
mirtis simbolizuoja visų šunų mirtį. Jie atidavė man devynis vyrus, bet tie devyni
reiškė visus žmones, visą kraują ir visą galią. Tiesiog šito buvo per maža. Išaušo
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diena, ir kraujas nustojo lietis. Tikėjimas be kraujo pasmerktas. Kraujas turi tekėti.
- Mačiau, kaip tu mirei, - prabilo Šešėlis.
- Dievų reikaluose, - atsiliepė nepažįstamasis, ir dabar Šešėlis neabejojo regįs Trečiadienį, niekieno kito žodžiuose jis negirdėjo tokio kimaus, gilaus, ciniško džiaugsmo, - mirtis nesvarbi. Ji - viso labo tik kelias į prisikėlimą. O kai liejasi kraujas... - Jis mostu aprėpė ant medžių pakartus gyvūnus ir žmones.
Šešėlis nepajėgė nuspręsti, ar žmonės, pro kuriuos ėjo, atrodė klaikiau, nei gyvūnai: žmonės bent jau žinojo, kas jų laukia. Palei žmones ore tvyrojo alkoholio
kvapas, ir Šešėlis nusprendė, kad pakeliui į kartuves jiems leido gurkštelti nuskausminančiųjų, o gyvūnus paprasčiausiai pakorė, pakeldami į orą gyvus ir išsigandusius. Vyrų veidai atrodė visai jauni: nė vienas nebuvo vyresnis kaip dvidešimties.
- Kas aš? - paklausė Šešėlis.
-Tu? - perklausė nepažįstamasis. - Tu buvai patogi proga. Buvai didžios tradicijos dalis. Nors mudu abu įklimpome taip giliai, jog, regis, numirsime vardan
idėjos. Ką pasakysi?
- Kas tu? - paklausė Šešėlis.
- Visų sunkiausia - paprasčiausiai išgyventi, - atsakė nepažįstamasis.
Laužas treškėjo, tvyksčiojo, alsavo karščiu, ir tuomet Šešėlis šiurpdamas suvokė, kad liepsnoja ne malkos, o kaulai: į jį bukai stebeilijo ugniaakės kaukolės, žioravo krūtinės ląstos, iš ugnies kyšojo šlaunikauliai ir šonkauliai, mesdami naktin
margaspalves kibirkštis.
- Trys dienos kyboti medyje, trys dienos klajoti po žeme, trys dienos surasti
kelią atgalios.
Liepsna šoko ir plaikstėsi taip ryškiai, kad į ją skaudu buvo žiūrėti. Jis nudelbė
akis, dirstelėjo į tamsą už medžių.
Beldimas į duris. Pro langą liejosi mėnulio šviesa. Šešėlis krūptelėjo ir
atsisėdo.
- Valgis ant stalo, - pasigirdo už durų Medijos balsas.
Jis užsitempė batus, stumtelėjo duris ir išėjo į koridorių. Kažkas surado žvakių, ir ant portjė stalo liejosi blausiai geltona šviesa. Įėjo "Hamvio"
vairuotojas, nešinas padėklu ir popieriniu maišu. Jis vilkėjo ilgą juodą paltą ir smailiagalę vairuotojo kepuraitę.
- Atleiskite už gaišatį, - kimiai pratarė vaikinas. - Visiems atvežiau tą
patį: po kelis mėsainius, didelę porciją bulvių, didelę stiklinę kokos ir
obuolinį pyragaitį. Pats pavalgysiu mašinoje.
Jis padėjo padėklą ant stalo ir pasišalino. Vestibiulyje pasklido užkandinės maisto kvapas. Šešėlis atplėšė paketą ir išdalino ryšulėlius, servetėles, ketčupo paketėlius bei stiklines.
Valgė tylėdami, o žvakės mirguliavo, ir šnypšdamas lydėsi vaškas.
Šešėlis pajuto įdėmų Miesto žvilgsnį ir mažumėlę atstūmė savo kėdę,
kad sėdėtų nugara į sieną. Mediją valgė, pasikišusi po smakru servetėlę,
kad nebarstytų trupinių.

- Br-r-r. Kokia šlykštynė. Mėsainiai beveik šalti, - pareiškė storasis berniūkštis. Jis tebenešiojo tamsius akinius, kurie, turint omeny vestibiulio
tamsą, Šešėliui atrodė kvaili ir nereikalingi.
- Atleisk, - atsiliepė Miestas. - Artimiausias "Makdonaldas" - Nebraskoje.
Jie baigė valgyti vos šiltus mėsainius ir jau visai atvėsusias skrudintas
bulvytes. Storasis berniūkštis suleido dantis į savo pyragaitį, ir ant smakro
trykštelėjo obuolinis įdaras. Kad ir keista, įdaras buvo karštas.
- Ach, - išspaudė berniūkštis ir nusibraukė jį delnu, o paskui švariai
aplaižė pirštus. - Degina! Šitie pyragėliai prašyte prašosi bylos už vartotojo teisių pažeidimus.
Šešėlis panoro smogti berniūkščiui. Troško aptalžyti pasipūtėlį nuo tos
dienos, kai tas savo galvažudžiams įsakė sumušti jį limuzine po Loros laidotuvių. Pamėgino nuvyti šią mintį šalin.
- Ar negalėtume paprasčiausiai pasiimti Trečiadienio kūną ir išsiskirstyti? - paklausė jis.
- Vidurnaktį, - vienu balsu atsakė misteris Nansi ir storasis berniūkštis.
- Tokius dalykus reikia daryti pagal taisykles, - paaiškino Černobogas.
- Aha, - krenkštelėjo Šešėlis, - tik, deja, niekas man nepasakė, kokios
tos taisyklės. Jūs nuolatos tauškiate apie prakeiktas taisykles, o aš net nenutuokiu, kokį žaidimą čia žaidžiate.
- Na, tatai tolygu pažeisti prekių išmetimo į rinką terminus, - žvaliai
pareiškė Mediją. - Na, juk žinai? Kai prekėms leidžiama pasirodyti pardavime.
- O aš manau, visa tai tik mėšlo krūva, - prabilo misteris Miestas. - Bet
jeigu jie tomis taisyklėmis patenkinti, tai ir mano agentūra laiminga, ir visi
laimingi. - Jis šliurpdamas gurkštelėjo kolos. - Pradžia vidurnaktį. Jūs pasiimat kūną ir nešdinatės. Broliška meilė ir panašios nesąmonės, kol pamojuosim vieni kitiems rankutėmis, o paskui vėl galėsim pjudyti jus nelyginant žiurkes. Tiesą sakant, žiurkės ir esate.
- Ei, - kreipėsi į Šešėlį storasis berniūkštis. - Tik ką prisiminiau. Liepiau
tau perduoti savo bosui, kad jo laikas jau praėjo. Ar perdavei?
- Perdaviau, - atsiliepė Šešėlis. - Ir žinai, ką jis man atsakė? Prašė perduoti mažajam snargliui, jei kada nors jį pamatysiu, kad tasai įsidėmėtų:
šiandienos ateitis - tai rytojaus vakardiena.
Trečiadienis niekada nesakė nieko panašaus. Bet tie vaikinai, regis, tiesiog pasimaišę dėl klišių. Juodi stiklai atspindėjo plazdančias žvakių liepsneles - atrodė, tarsi mirkčiotų akys.
- Ši vieta - tikros nuosėdos, - sumurmėjo storulis. - Nė lašelio elektros.
Ir mobiliusis neveikia. Noriu pasakyt, kad, jei tik ketini įsigyti mobilų, tu
dar akmens amžiuje.
Jis iščiulpė per šiaudelį kolos likučius, švystelėjo stiklinę ant stalo ir
nužingsniavo koridoriumi.

Šešėlis sumetė storulio paliktas šiukšles į popierinį maišą.
- Einu pasižiūrėt į Amerikos centrą, - pareiškė jis.
Atsistojo ir išėjo naktin. Misteris Nansi leidosi pavymui. Juodu tylėdami vaikščiojo po parką, kol aptiko akmeninį paminklą. Vėjas atlėkdavo
gūsiais, pradžioje iš vienos pusės, paskui - iš kitos.
- Na, - prabilo Šešėlis, - ir kas dabar?
Tamsiame danguje kybojo blyškus mėnulio pjautuvas.
- Dabar, - atsakė misteris Nansi, - tau dera grįžti į savo kambarį. Ir pamėginti nusnūsti. Vidurnaktį jie atiduos mums kūną. Ir mes išsinešdinsime iš čia velniop. Centras - nestabili vieta visiems.
- Tebūnie, kaip sakai.
Misteris Nansi įtraukė cigarilės dūmą.
- Šitaip apskritai neturėjo nutikti, - pratarė jis. - Neturėjo nutikti nieko panašaus. Mūsų žmonės, jie... - jis pamosavo cigarile, tarsi ieškodamas
ja žodžio, o paskui pervėrė tą žodį kiaurai, - išskirtiniai. Jie labai reiklūs ir
svetimų neprisileidžia. Mes nemėgstam visuomenės. Netgi aš nemėgstu.
Net Bakchas. Jei ir pakenčiame ją, tai neilgai. Mes, nelyginant katės, vaikštom patys sau vieni ar neapleidžiam uždarų bendrijų. Nesame komandos
žaidėjai. Mėgstam, kad mus dievintų ir gerbtų, kad mums lenktųsi. Pavyzdžiui, man patinka, kad apie mane porintų pasakas, ypač tas, kurios pabrėžia mano išradingumą. Žinau, tai trūkumas, bet aš esu toks, koks esu,
Mums patinka būti didžiais. O dabar, per šias apgailėtinas dienas, visi mes
menki. Čia - ne ta šalis, kuri ilgai pakęs dievus. Brahma kuria, Višnus išsaugo, Šiva sunaikina, ir Brahma vėl turi vietos kūrybai.
- Ir ką gi nori tuo pasakyti? - paklausė Šešėlis. - Kad kivirčai baigti?
Kad mūšis praeity?
Misteris Nansi prunkštelėjo.
- Gal išprotėjai? Jie gi nužudė Trečiadienį. Nužudė jį, ir dar pasigyrė
savo žygdarbiu. Jie patys paskleidė žinią. Parodė visais kanalais, kad pamatytų visi, kurie gali matyti. Ne, Šešėli. Viskas dar tik prasideda.
- Anksčiau tu pokštavai, - pastebėjo Šešėlis. - O dabar jau nebe.
- Mūsų dienomis sunku rasti gerą pokštą. Trečiadienis negyvas. Eini
miegoti?
- Neilgai trukus.
Nansi nužingsniavo link motelio. Šešėlis ištiesė ranką ir palytėjo akmenį. Pirštų galiukais perbraukė šaltą baltą lentelę. Paskui nusigręžė ir
nuėjo link mažutėlaitės baltos koplytėlės, žengtelėjo į tamsią atvirų durų
angą. Viduje atsisėdo ant artimiausio suolo, nuleido galvą, užsimerkė ir
susimąstė apie Lorą, apie Trečiadienį, apie tai, ką reiškia būti gyvu.
Už nugaros kažkas spragtelėjo, paskui žeme nušiureno padai. Šešėlis
išsitiesė ir atsisuko. Durų angoje kažkas stovėjo - tamsus siluetas žvaigždžių fone. Mėnesiena atsispindėjo nuo metalo.
- Ketini mane nušauti? - pasiteiravo Šešėlis.
- O, Viešpatie, kaip norėčiau, - atsiliepė Miestas. - Būtinosios ginties

sumetimais. Taigi, tu meldies? Jie ir tave privertė patikėti, neva yra dievai? Jie ne dievai.
- Aš nesimeldžiau, - atsakė Šešėlis. - Tik mąsčiau.
- Kiek suprantu, - tęsė Miestas, - jie mutantai. Evoliucijos eksperimentai. Truputis hipnozės, truputis fokusų, ir tu patikėsi bet kuo. Nėr apie ką
rašyti namo. Štai ir viskas. Šiaip ar taip, miršta jie kaip žmonės.
- Visuomet taip buvo, - atsistodamas atsiliepė Šešėlis, ir Miestas žengtelėjo į šalį.
Šešėlis išėjo iš koplytėlės, ir Miestas atsitraukė vėl, išlaikydamas buvusį atstumą.
- Ei, - šūktelėjo jam Šešėlis. - Gal žinai, kas tokia Luiza Bruks?
- Tavo bičiulė?
- Ne. Kino žvaigždė. Gimė į pietus nuo čia.
Miestas patylėjo.
- Gal ji pasikeitė pavardę ir tapo Liza Teilor arba Šeron Stoun, ar dar
kuo nors, - paslaugiai pasiūlė jis.
- Gal. - Šešėlis nužingsniavo atgal link motelio.
Miestas laikėsi tokiu pat atstumu.
- Turėtum sėdėti kalėjime, - išsunkė jis. - Mirtininkų kameroje.
- Aš tavo kolegų nežudžiau, - pratarė Šešėlis. - Bet pasakysiu vieną dalyką, kurį man sykį patikėjo kameros draugas. Vieną dalykėlį, kurio niekad nepamiršau.
- Apie ką šneki?
- Buvo tik vienas žmogus, kuriam Jėzus asmeniškai pažadėjo vietą rojuje šalia savęs. Ne Petrui ir ne Povilui, nė vienam iš apaštalų. Šią privilegiją jis suteikė myriop nuteistam vagiui, kurį kaip tik ir išsiuntė į aną pasaulį. Tad nekabink tų, kurie laukia mirtininkų kameroj. Gal jie žino kažką, ko nežinai tu.
Prie "Hamvio" nuobodžiavo vairuotojas.
- Labos nakties, džentelmenai, - jiedviem einant pro šalį, palinkėjo jis.
- Labos nakties, - atsiliepė Miestas, o paskui grįžtelėjo į Šešėlį: - Asmeniškai man į visa tai nusispjaut. Aš tik vykdau misterio Pasaulio nurodymus. Šitaip kur kas paprasčiau.
Šešėlis nužingsniavo koridoriumi į devintą numerį.
Atrakino duris, stumtelėjo jas. Paskui pratarė:
- Atleiskite. Maniau, jog čia mano kambarys.
- Tavo, - iš tamsos atsiliepė Mediją.
Mėnulio šviesoje ryškėjo kruopščiai sudėta šukuosena ir blyškus veidas. Moteris tvarkingai ir tiesiai sėdėjo ant jo lovos kraštelio.
- Susirasiu kitą kambarį.
- Aš neilgam, - pratarė ji. - Tik pamaniau, jog dabar visų tinkamiausias
metas šį tą tau pasiūlyti.
- Pirmyn. Siūlyk.
- Atsipalaiduok, - su šypsena balse atsiliepė Mediją. - Atrodo, tarsi tau

nugaroj styrotų pagalys. Paklausyk, Trečiadienis nebegyvas. Tu niekam nieko neskolingas. Prisidėk prie mūsų. Metas pereiti į laimėtojo pusę.
Šešėlis tylėjo.
- Mes galime padaryti tave įžymybe. Galime suteikti tau galią valdyti
tą, kuo žmonės tiki, ką jie kalba, ką dėvi, ką sapnuoja nakčia. Nori būti
naujuoju Keriu Grantu? Galime tuo pasirūpinti. Galime padaryti iš tavęs
naująjį "bitlą".
- Ko gero, man labiau patiko, kai siūlei dirstelt į Liusi papus, - atsakė
Šešėlis. - Jei ten buvai tu.
- Ak, štai kaip, - atsiliepė moteris.
- Man reikalingas mano kambarys. Labos nakties.
- Bet, žinoma, - nė nekrustelėjusi tęsė Mediją, tarsi jis visiškai nieko nebūtų pasakęs, - mes galime pasielgti ir atvirkščiai. Sugebėsime apkartinti
tau gyvenimą. Tu gali amžiams tapti nevykusiu pokštu, Šešėli. Arba tave
minės kaip pabaisą. Arba atmins amžinai, bet kaip Čarlzą Mensoną, kaip
Hitlerį... Ką pasakysi?
- Atleiskite, mem, aš labai pavargau, - atsiduso Šešėlis. - Būčiau labai
dėkingas, jei išeitumėt.
- Pasiūliau tau visą pasaulį, - sušnypštė jinai. - Kai merdėsi griovy, prisimink tą.
- Pasistengsiu, - linktelėjo Šešėlis.
Mediją išėjo, bet jos kvepalų aromatas pasiliko. Šešėlis tysojo ant pliko čiužinio ir mąstė apie Lorą, bet kad ir ką prisimindavo - Lorą, žaidžiančią frisbį, Lorą, šaukšteliu kabinančią limonado putas, Lorą su egzotiškais
apatiniais, kuriuos nusipirko Anahaime, lankydamasi turizmo agentų
konferencijoje, - prisiminimai visuomet grįždavo prie Loros, čiulpiančios
Robio pimpalą, kai kelyje į juos trenkėsi sunkvežimis... O paskui išgirdo
jos žodžius, ir jie vėl pažadino skausmą.
- Tu nemiręs, - pratarė galvoje tykus Loros balselis. - Bet nesu tikra, kad
gyvas.
Į duris pabeldė.
Šešėlis atsistojo ir atvėrė jas. Koridoriuje stovėjo storasis berniūkštis.
- Prakeikti mėsainiai, - pratarė jis. - Koks šlamštas. Ar gali patikėti?
Penkiasdešimt mylių iki artimiausio "Makdonaldo". Net nemaniau, kad
visame pasaulyje yra vieta, iš kurios penkiasdešimt mylių iki "Makdonaldo"
- Ne motelio numeris, o kažkokia Centrinė stotis, - atsiliepė Šešėlis. Tiek to, leisk atspėti. Tu atėjai pasiūlyti man Interneto laisvės, jei perlipsiu jūsų tvoros pusėn. Taip?
Storulis susigūžė.
- Ne. Tu jau ir šiaip dvėseliena, - atrėžė jis. - Tu, velniai rautų, juodai
baltas rankraštis su paveikslėliais, spausdintas gotikiniu šriftu. Kiek besistengtum, hipertekstu netapsi. O aš... Aš - sinapsis, tuo tarpu tu - tik sinopsis ...
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Tuomet Šešėlis suvokė, jog nuo berniūkščio sklinda keistas kvapas.
Buvo toks vaikinas kameroje priešais, jo vardo Šešėlis taip ir nesužinojo.
Anas vidury baltos dienos nusiplėšė visus drabužius ir balsu pareiškė, kad
jį atsiuntė sukviesti visų tikrų tikinčiųjų ir sidabriniu kosmolėkiu nuskraidinti į gražią vietelę. Daugiau Šešėlis jo nebematė. Storasis berniūkštis
skleidė tokį pat kvapą, kaip ir anas vaikinas.
- Ko atėjai?
- Tiesiog paplepėti, - suinkštė storulis. - Mano numeryje klaikoka. Stai
ir viskas. Bjauri vieta. Penkiasdešimt mylių iki "Makdonaldo". Ar gali tuo
patikėti? Gal galėčiau pasėdėti pas tave?
- O kaipgi tavo bičiuliai iš limuzino? Tie, kurie mane daužė? Jų prašyk, kad su tavim pasėdėtų.
- Vaikučiai čia dirbti negali. Mes negyvojoje zonoje.
- Iki vidurnakčio dar toli, - atsiduso Šešėlis, - o iki aušros dar toliau.
Manding, tau reikia išsimiegoti. Šiaip ar taip, aš ketinu nusnūsti.
Storulis pusę minutės tylėjo, paskui linktelėjo ir išspūdino iš kambario.
Šešėlis užtrenkė duris ir pasuko raktą. Tada išsitiesė ant čiužinio.
Po kelių minučių pasigirdo triukšmas. Jis neišsyk suvokė, kas nutiko,
paskui atvėrė duris ir išėjo į vestibiulį. Triukšmavo storasis berniūkštis, jau
grįžęs į savo kambarį. Sprendžiant iš garso, jis svaidė į kambario sienas
kažkokį sunkų daiktą. Veikiausiai daužėsi į jas visu savo kūnu.
- Čia tik ašai! - raudojo jis. O gal: "Čia tik maišai" - Šešėlis neišgirdo
tiksliai.
- Tyliau! - sugriaudėjo Černobogo balsas iš koridoriaus galo.
Šešėlis nužingsniavo per vestibiulį ir išėjo iš motelio. Jautėsi klaikiai
pavargęs.
Vairuotojas stovėjo prie "Hamvio" - tamsus siluetas su smailiagale kepure.
- Nesimiega, sere? - pasiteiravo jis.
- Nesimiega, - atsiliepė Šešėlis.
- Cigaretę, sere?
- Ačiū, ne.
- Neprieštaraujate, jei užrūkysiu?
/
- Rūkykit.
Vairuotojas prisidegė vienkartiniu žiebtuvėliu, ir geltonoje liepsnelės
šviesoje Šešėlis pirmąkart išvydo jo veidą, pirmąkart išties jį pamatė ir pradėjo susigaudyti.
Pažinojo tą liesą veidą. Žinojo, kad po juoda vairuotojo kepure slepiasi
oranžiniai ežiuku kirpti plaukai. Žinojo, kad šypsantis to žmogaus lūpos
pasišiaušia senų randų žymėmis.
- Gerai atrodai, žaliūke, - pratarė vairuotojas.
- Lokys? - Šešėlis atsargiai dėbtelėjo į buvusį kameros bendrą.
Kalėjimo draugai - geras dalykas: jie padeda pereiti sunkias vietas,
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pergyventi juodus laikus. Bet kalėjimo draugystė baigiasi prie kalėjimo
vartų, kalėjimo bendrą, pasirodžiusį tavo gyvenime, vargiai gali vadinti likimo dovana.
- Viešpatie. Lokys Piktvala, - išsunkė Šešėlis, o paskui išgirdo savo žodžių skambesį ir suprato. - Lokis. Lokis Piktavalis.
- Ilgai mąstai, - atsiliepė Lokis, - bet anksčiau ar vėliau visgi susigaudai.
Ir jo lūpas ištempė randuota šypsena, ir įdubusiose akyse sušmėžavo
oranžinė liepsna.
Jiedu sėdėjo Šešėlio numeryje, apleistame motelyje, ant vienos lovos,
bet skirtinguose čiužinio galuose. Triukšmas storojo berniūkščio kambaryje beveik nutyko.
- Tau pasisekė, kad mudu sėdėjom kartu, - pratarė Lokis. - Be manęs
nebūtum ištvėręs pirmųjų metų.
- Negi negalėjai išeiti, jei būtum panorėjęs?
- Paprasčiau atsėdėti. - Lokis patylėjo. - Suprask gi, kas yra dievas. Jokios magijos. Tu - tiesiog tu, bet toks, kokiu tiki žmonės. Tolygu būti koncentruota, padidinta savo paties esme. Tolygu tapti griaustiniu, ar šuoliuojančio arklio galia, ar išmintim. Tu siurbi savin visą tikėjimą ir tampi didesnis, kietesnis, tampi kažkuo daugiau nei žmogus. Tu kristalizuojiesi. Jis vėl patylėjo. - O paskui ateina diena, ir tave pamiršta, tavimi daugiau
nebetiki, nebeaukoja aukų, jiems dabar nusispjaut, ir štai tu jau stumdai
antpirščius Brodvėjaus ir Keturiasdešimt trečiosios kampe.
- Kodėl atsidūrei mano kameroje?
- Atsitiktinumas. Gryniausias atsitiktinumas.
- O dabar vežioji opoziciją.
- Vadink juos, kaip nori. Viskas priklauso nuo to, kurioje tu pusėje.
Mano manymu, aš vežioju nugalėtojų komandą.
- Betgi judu su Trečiadieniu - vienos tautos, judu abu...
- Iš skandinavų panteono. Ar tą norėjai pasakyti?
-Aha.
- Na, ir kas?
Dabar sutriko Šešėlis.
- Veikiausiai judu buvot draugais. Kadaise.
- Ne. Draugais mudu nebuvome niekad. Neapgailestauju, kad jis miręs. Trečiadienis tempė mus atgal į praeitį. O dabar, kai jo nebėra, likusiems teks pažvelgti tiesai į akis: reikia pasikeisti arba mirti, vystytis arba dvėsti. Jis miręs, karas pasibaigė.
- Tu negali būti toks kvailas. - Šešėlis nesusigaudydamas žvilgtelėjo į
Lokį. - Juk visuomet buvai gudrus. Trečiadienio mirtis nieko neužbaigė.
Ji tik išjudino visus, kurie troško palaukti nuošalėje.
- Vėl painioji metaforas, Šešėli. Blogas įprotis.

- Kaip pasakysi. Ir vis dėlto tai tiesa. Viešpatie, taigi Trečiadienio mirtis per kelias minutes padarė tą, ko jis siekė kelis pastaruosius mėnesius.
Ji juos suvienijo. Suteikė jiems tikėjimą.
- Gal ir taip. - Lokis gūžtelėjo pečiais. - Čionykščiai kietuoliai mąsto
taip: pašalinkite pagrindinį kurstytoją, ir rūpesčiai dings savaime. Beje, tai
ne mano reikalas. Aš tik sukioju vairą.
- Sakyk, o kodėl visi taip subruzdo dėl manęs? Jie elgiasi taip, tarsi būčiau ypač svarbi persona. Koks skirtumas, ką aš veikiu?
- Nė nenutuokiu. Tu buvai mums svarbus, nes buvai svarbus Trečiadieniui. O kodėl... Ko gero, čia dar viena iš smulkiųjų gamtos paslapčių...
- Pavargau nuo tų paslapčių.
- Tikrai? O man rodos, jos suteikia pasauliui pikantiškumo. Nelyginant druska padažui.
- Vadinas, tu vairuotojas. Vežioji juos visus?
- Tuos, kuriuos reikia, - atsiliepė Lokis. - Vis šioks toks uždarbis.
Jis kilstelėjo prie akių rankinį laikrodį ir spustelėjo mygtuką: ciferblatas sumirgėjo blyškiai žydrai, apšviesdamas veidą iš apačios ir suteikdamas jam kažin kokią pasipūtėlišką ir podraug užguitą išraišką.
- Be penkių minučių vidunaktis. Metas, - pratarė Lokis. - Eini?
Šešėlis giliai įkvėpė.
- Einu.
Jiedu nužingsniavo tamsiu motelio koridoriumi iki penktojo numerio.
Lokis išsitraukė iš kišenės degtukų dėžutę ir uždegė vieną, brūkštelėjęs į nykščio nagą. Tvyksnis nutvilkė Šešėlio vyzdžius. Mirktelėjo ir įsiliepsnojo žvakė. Paskui antra. Lokis brūkštelėjo dar vieną degtuką ir pasitraukė prie lango - degioti kitų žvakių, sustatytų ant palangių, lovos galvūgalyje ir ant praustuvo kampe.
Lovą pastūmė nuo sienos į kambario vidurį, kad iš visų pusių liktų
tuščia kelių pėdų pločio erdvė. Čiužinį užklojo paklodėmis, pigiomis ir senomis viešbučio paklodėmis, nudėvėtomis ir dėmėtomis. Ant paklodžių
nejudėdamas tysojo Trečiadienis.
Vilkėjo tą patį šviesų kostiumą, kaip ir tądien, kai jį nušovė. Dešinė
veido pusė liko nepaliesta, sveika ir neišterliota krauju. Kairioji virto kruvinu mėsgaliu, ir kairįjį petį bei kairįjį atvartą nusėjo tamsios dėmelės.
Rankos gulėjo palei šonus. Sumaitoto veido išraiška anaiptol nebuvo taiki: Trečiadienis atrodė įskaudintas - iki sielos gelmių, iš tikrųjų įskaudintas, sklidinas neapykantos, įsiūčio ir tikrų tikriausios beprotystės. O po visomis šiomis emocijomis prigludo pasitenkinimas.
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Šešėlis įsivaizdavo, kaip įgudusios misterio Sakalo rankos suglosto neapykantą ir skausmą, atstato Trečiadienio veidą vašku bei grimu, apdovanoja jį paskutiniąja ramybe bei orumu, kurių jam pagailėjo net mirtis.
Ir netgi mirtyje Trečiadienis neatrodė menkesnis. Nuo jo mažumą
dvelkė "Džeku Denielsu".

Lygumoje siautė vėjas: Šešėlis girdėjo, kaip jis stūgauja aplink senąjį
motelį tariamam Amerikos centre. Ant palangės lydėsi ir mirgėjo žvakės.
Koridoriuje pasigirdo žingsniai. Beldimas į duris, balsas: "Metas, pasiskubinkit", - žingsnių šnaresys. Žengdami per slenkstį, visi nulenkė galvas.
Pirmas pasirodė Miestas, jam įkandin sekė Mediją, paskui įžengė misteris Nansi ir Černobogas. Paskutinis atslinko storasis berniūkštis: jo veidą dabino šviežios mėlynės, o lūpos be perstojo krutėjo, tarsi kartotų kažkokią mantrą, tačiau neišleido nė garso. Ūmai Šešėliui pagailo technoberniuko.
Netarę nė žodžio, jie be ceremonijų išsirikiavo aplink kūną - kiekvienas ištiestos rankos atstumu nuo kaimyno. Tarp susirinkusiųjų užgimė ir
tolydžio auga įtampa, pats oras tarsi persismelkė dvasinga pagarba: Šešėlis niekad nebuvo patyręs ko nors panašaus. Tyla, negirdėt nė garso, tik
spraga žvakės ir stūgauja vėjas.
- Mes susirinkome šioje bedieviškoje vietoje, - prabilo Lokis, - kad perduotume šio asmens kūną tiems, kurie jį palaidos pagal papročius, atlikdami visus ritualus. Jei kas nori pasisakyti, tegul pasisako dabar.
- Tiktai ne aš, - papurtė galvą Miestas. - Jo nė nepažinojau. Ir apskritai nuo visų šių ceremonijų man nejauku.
- Šie veiksmai neliks be pasekmių, - svariai pratarė Černobogas. - Ir žinote ką? Čia tik pradžia.
Storasis berniūkštis sukikeno - gaidišku, laibu it mergiotės balsu.
- Gerai, gerai, - išspaudė jis. - Įsidėmėjau. - O paskui ūmai monotoniškai padeklamavo:
Spiralės žiedais sakalas lekia į tolį
Ir sakalininko balso seniai nebegirdi;
Viskas griūna; centras prasmenga...
Tuomet jis užsičiaupė ir suraukė antakius:
- Po velnių, o juk anksčiau viską atminiau iki galo. - Jis pasitrynė smilkinius, susiraukė ir nutilo.
Ir tada visi susirinkusieji atsigręžė į Šešėlį. Dabar vėjas kaukė už lango. O Šešėlis nežinojo, ką sakyti.
- Visa tai atrodo apgailėtina, - galop išspaudė jis. - Jūs nužudėte Trečiadienį ar prisidėjote prie jo mirties. O dabar atiduodate mums kūną. Jis
buvo karštakošis sukčius, bet aš gėriau jo midų ir tebedirbu jam. Tai viskas.
- Pasaulyje, kur kas dieną miršta dešimtys žmonių, - prabilo Mediją,
- mums reikia atminti, jog kiekvienai sielvarto akimirkai, kai iš šio gyvenimo išeina žmogus, tenka džiaugsmo akimirka, kai pasaulyje gimsta kūdikis. Ir pirmasis jo riksmas... juk tai stebuklas, ar ne? Gal pasakysiu žiaurų
dalyką, bet skausmas ir džiaugsmas - nelyginant pienas ir sausainiai. Ne-

būna skausmo be džiaugsmo, kaip nebūna pieno be sausainių. Manau, šią
akimirką mums verta apie tai pamąstyti.
O misteris Nansi atsikosėjo ir tarė:
- Ką gi, teks man, jei niekas kitas nepasakys. Mes susirinkome pačiame centre šalies, kuri neturi laiko dievams, ir šiame centre mums skirta
dar mažiau laiko, nei kur kitur. Čia - niekieno žemė, paliaubų vieta, čia
mes laikomės jos įstatymų. Neturime iš ko rinktis. Tai štai. Jūs atiduodate mums draugo kūną. Mes jį priimam. Jūs už tai sumokėsite, mirtis už
mirtį, kraujas už kraują.
- Tegul bus, kaip sakai, - įsiterpė Miestas. - Verčiau jau pataupykite laiką bei jėgas: važiuokite namo ir nusišaukite. Tokiu būdu apsieitume be
tarpininkų.
- Užsikrušk! - neištvėrė Černobogas. - Krušau ir tavo motiną, ir tavo
kumelę, kuria tu, priekvaiši, atjojai. Nė vienas karys neparagaus tavo
kraujo. Nė vienas gyvasis neatims tau gyvybės. Tu mirsi švelnia apgailėtina mirtim. Mirsi su bučiniu ant lūpų ir su melu širdy.
- Liaukis, seni, - sumurmėjo Miestas.
- "Artėja kruvinas potvynis- įsiterpė storasis berniūkštis. - Rodos, kita eilutė tokia.
Sustūgo vėjas.
- Tiek to, - nutraukė tylą Lokis. - Jis jūsų. Mes savo atlikome. Pasiimkite senąjį smirdžių.
Jis spragtelėjo pirštais, ir Miestas, Mediją bei storasis berniūkštis išnyko iš kambario, o paskui nusišypsojo Šešėliui:
- Nė vieno nevadink laimingu, a, bičiuli?
Taip taręs, išėjo ir jis.
- O kas dabar? - paklausė Šešėlis.
- Mes jį suvyniosime, - atsiliepė Anansis, - ir išsivešime iš čia.
Trečiadienį taip standžiai susuko į viešbučio paklodes, į improvizuotas įkapes, kad veikiai nebesimatė ir paties kūno. Du seniai jau čiupo nešulį už abiejų galų, bet Šešėlis juos sulaikė:
- Leiskite man.
Sulenkė kelius, kyštelėjo ranką po baltu ryšuliu, paskui išsitiesė ir užsimetė jį ant peties. Pastovėjo pusiau sulenktom kojom, stengdamasis atgauti pusiausvyrą.
- Gerai, - pratarė Šešėlis. - Laikau tvirtai. Nagi, guldykime jį į mašiną.
Černobogas lyg ir ketino ginčytis, bet paskui užsičiaupė. Paspjaudė
pirštus ir ėmė nykščiu bei smiliumi gesinti žvakes. Eidamas iš temstančio
kambario, Šešėlis girdėjo tykų jų šnypštimą.
Trečiadienis buvo sunkus, tad nešė jį neskubėdamas, bet ir nestabčiodamas. Šešėlis neturėjo iš ko rinktis. Sulig kiekvienu žengtu žingsniu galvoje aidėjo Trečiadienio žodžiai, burną tvilkė rūgščiai salsvas midaus skonis. "Tu mane saugai. Vežioji iš vienos vietos į kitą. Atlieki pavedimus. Jei nebėra kitos išeitis - kartoju, jei nebėra išeities, - pasitelki fizinę jėgą, kad kam nors

įkrėstum proto. Ir menkai tikėtinu mano mirties atveju tu budėsi prie mano kūno..."
Misteris Nansi atvėrė jam vestibiulio duris, paskui apibėgo Šešėlį ratu ir atlapojo paskuigalines miniveno dureles. Keturi naujieji dievai jau
stovėjo prie savo "Hamvio" ir stebėjo procesiją tokiais veidais, tarsi nekantrautų išvykti. Lokis vėl užsimaukšlino vairuotojo kepuraitę. Vėjas tolydžio talžė Šešėlį, tampė ir plaikstė paklodžių kraštus.
Jis kaip įmanydamas švelniau paguldė Trečiadienį ant miniveno grindų.
Kažkas palytėjo petį. Šešėlis atsigręžė. Priešais stovėjo Miestas ir tiesė jam ranką.
- Štai, imk, - pratarė misteris Miestas. - Misteris Trečiadienis prašė,
kad perduočiau tau.
Atgniaužtame delne gulėjo stiklinė akis. Per patį jos vidurį bėgo plonytis griovelis, atskilo mažutėlaitis rainelės trupinėlis.
- Tvarkydamiesi radome ją Masonų salėje. Paimk kaip laimingą talismaną. Dievas mato, laimės tau prireiks.
Šešėlis sugniaužė akį kumštyje. Norėjo šmaikščiai ir kandžiai atsikirsti, bet Miestas jau grįžo prie "Hamvio" ir ropštėsi į mašiną - o Šešėlis niekaip nesugalvojo nieko išmintinga.
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Jie važiavo greitai. Auštant jau buvo Prinstone, Misūrio valstijoje. Šešėlis taip ir nesumerkė akių.
- Kur tave išlaipinti? - paklausė Nansi. - Tavim dėtas, išsirūpinčiau dokumentus ir traukčiau į Kanadą. Arba į Meksiką.
- Aš su jumis, vaikinai, - atsakė Šešėlis. - Trečiadienis būtų šito norėjęs.
- Tu jam daugiau nebedirbi. Jis miręs. Kai tik iškrausime Trečiadienio
kūną, keliauk sau į visas keturias puses.
- Ir ką gi man daryti?
- Pasislėpk ir palauk, kol baigsis karas, - pasiūlė Nansi, įjungė kairįjį
posūkį ir išsuko iš plento.
- Priglusk neilgam, - pridėjo Černobnogas. - O paskui, kai viskas pasibaigs, sugrįžk pas mane, ir aš tave pribaigsiu.
- Kur vežame kūną? - pasidomėjo Šešėlis.
- Į Virdžiniją. Ten yra vienas medis, - atsiliepė Nansi.
- Pasaulio medis, - su niauriu pasitenkinimu paaiškino Černobogas. Mūsų kraštuose irgi toks buvo. Bet mūsiškis augo po žeme, o ne virš jos.
- Paguldysime jo kūną prie medžio šaknų, - tęsė Nansi. - Paliksime jį
ten. Paleisime tave. Važiuosime į pietus. Ten bus mūšis. Liesis kraujas.
Daugelis mirs. Pasaulis keičiasi, nors ir pamažėle.
- Jūs nenorite, kad dalyvaučiau jūsų mūšyje? Nesu silpnas. Kautynėse galiu praversti.
Nansi atsigręžė į Šešėlį ir plačiai nusišypsojo - tatai buvo pirmoji tik-

ra šypsena, nušvitusi senio veide nuo tos dienos, kai Šešėlis ištrūko iš
Lambero apygardos kalėjimo.
- Didžioji to mūšio dalis vyks ten, kur tu negalėsi patekti, kur negalėsi
nieko nė palytėti.
- Žmonių širdyse ir sielose, - paaiškino Černobogas. - Ar prisimeni didžiąją sukynę?
- Ką?
- Karuselę, - pridėjo misteris Nansi.
- A, už scenos. Supratau. Nelyginant toje lygumoje su kaulais.
Misteris Nansi kilstelėjo galvą.
- Kaskart, kai jau nusprendžiu, jog tau nepakaks košės ką nors išmąstyti, tu mane nustebini. Taip, būtent ten ir vyks tikrasis mūšis. Visa kita vien tvyksniai ir griausmas.
- Papasakokite man apie budėjimą, - paprašė Šešėlis.
- Kas nors turi pasilikti su kūnu. Tokia tradicija. Mes ką nors rasime.
- Jis norėjo, kad prie jo lavono budėčiau aš.
- Ne, - nukirto Černobogas. - Tu mirsi. Prasta mintis, labai prasta.
- Tikrai? Aš mirsiu? Pabuvęs su kūnu?
- Asmeniškai aš tokių šermenų nenorėčiau, - atsiliepė misteris Nansi.
- Kai numirsiu, lai mane paprasčiausiai užkasa šiltoje vietelėje. O kai gražios moterys eis per mano kapą, aš stvarstysiu jas už kojų, nelyginant
anam filme.
- Niekad jo nemačiau, - atsiliepė Černobogas.
- Na, žinoma, matei. Minėta scena - pačioj pabaigoj. Filmukas apie
moksleivius. Visas jaunimėlis ruošiasi į mokyklos balių.
- Filmas vadinasi "Kerė", misteri Černobogai, - pratarė Šešėlis. - O dabar lai kuris nors iš jūsų papasakoja man apie budėjimą.
- Pasakok tu, - pareiškė Černobogui misteris Nansi. - Aš vairuoju mašiną.
- Niekad negirdėjau apie filmą, pavadintą "Kerė". Pasakok pats.
- Tą, kuris pasilieka su kūnu, pririša prie medžio. Taip, kaip kadaise
pririšo Trečiadienį. O paskui jis ten kybo devynias dienas ir devynias naktis. Nei maisto, nei gėrimo. Visiškai vienas. Po devynių parų nupjauna virves ir nukelia budėtoją, ir jeigu jis lieka gyvas... na, pasitaiko ir taip. Tokiu būdu Trečiadienis gaus, ko norėjo.
- Gal Alvis galėtų atsiųsti mums kurį nors iš saviškių, - įsiterpė Černobogas. - Nykštukas pajėgtų ištverti.
- Budėsiu aš, - pratarė Šešėlis.
- Ne, - papurtė galvą misteris Nansi.
- Taip.
Abu seniai patylėjo. Paskui misteris Nansi paklausė:
- Kodėl?
- Nes tą padaryti gali tik gyvasis, - atsakė Šešėlis.
- Tu kuoktelėjai, - sumurmėjo Černobogas.
- Gali būti. Bet aš ketinu budėti prie Trečiadienio kūno.

Kai jie sustojo degalinėje, Černobogas pareiškė, kad jam bloga, ir jis
pageidauja sėdėti priekyje. Šešėlis neprieštaraudamas persikėlė ant užpakalinės sėdynės - ten buvo galima išsitiesti ir pasnausti.
Važiavo tylėdami. Šešėlis jautė, kad priėmė svarbų sprendimą, kad dabar vyksta kažkas neįtikėtina ir didu.
- Paklausyk, Černobogai, - po kurio laiko prabilo misteris Nansi. - Ar
motelyje patikrinai technoberniuką? Laimingas jis neatrodė. Įlindo į kažką, kas įlindo stačiai į jį. Štai kokia bėda su tais naujaisiais vaikučiais: jie
įsitikinę, neva viską žino, ir gerai mokytis nesugeba, tiktai blogai.
- Taigi, - krenkštelėjo Černobogas.
Šešėlis išsitiesė ant sėdynės visu ūgiu. Jautėsi taip, tarsi dvejintųsi ar
netgi trejintųsi. Vienas Šešėlis jautė dvasinį pakilimą, suvokė atlikęs savo
ėjimą. Tatai neturėtų reikšmės, jeigu jisai nebenorėtų daugiau gyventi, bet
gyventi jis norėjo, štai koks skirtumas. Vylėsi ištverti būsimą išmėginimą,
bet buvo pasirengęs mirti, jei, norėdamas pasijusti gyvu, privalėtų būtent
numirti. O kol kas viskas jam rodėsi juokinga ir įdomu, visų juokingiausias dalykas pasaulyje; ir jis paklausė savęs, ar šis pokštas patiktų Lorai?
Antrasis Šešėlis - o gal tai buvo Maikas Ainselis, kuris dingo be žinios, kai
Paežerės policijos nuovadoje kažkas spustelėjo kelis mygtukus, - vis dar
stengėsi viską išsiaiškinti, išvysti visą paveikslą.
- Pasislėpę indėnai, - balsu pratarė Šešėlis.
- Kas? - susierzinęs sugergždė Černobogas.
- Spalvinimo paveikslėliai vaikams. "Ar sugebėsite šiame paveikslėlyje surasti pasislėpusį indėną? Paveikslėlyje dešimt indėnų, ar pajėgsite rasti juos visus?" Iš pradžių jums atrodo, jog matote tik krioklį, uolas bei medžius, paskui suvokiate, kad, pasukus paveikslėlį tam tikru kampu, matyti
indėno šešėlis... - Šešėlis nusižiovavo.
- Miegok, - patarė Černobogas.
- Tačiau visas paveikslas... - sumurmėjo Šešėlis ir užsnūdo, ir sapnavo pasislėpusius indėnus.
Medis stūksojo Virdžinijoje. Toli nuo visko, už apleistos fermos. Stengdamiesi nusigauti iki fermos, jie kone valandą riedėjo į pietus nuo Bleksburgo vieškeliais, pavadintais "Slenktenės šakele" ar "Gaidžio pentinu".
Dusyk iškrypo iš kelio, ir misteris Nansi su Černobogu visiškai nebeteko
kantrybės, aprėkė ir Šešėlį, ir kits kitą.
Nusprendę pasiklausti kelio, stabtelėjo prie mažos parduotuvėlės kalvos papėdėje, ten, kur šakojosi kelias. Iš namelio išėjo senis ir įsistebeilijo į juos pusiau nebereginčiomis akimis: jis vilkėjo džinsinį kombinezoną
ir nieko daugiau - netgi batų. Černobogas apžiūrėjo ant prekystalio padėtą
dubenį, išsirinko rūkytą kiaulės koją ir išėjo valgyti į verandą, o senis su
džinsais piešė ant servetėlės žemėlapį misteriui Nansi, nurodydamas posūkius bei vietovės orientyrus.

Šįsyk prie vairo sėdo misteris Nansi, ir po dešimties minučių jie pasiekė kelionės tikslą. Ant lentelės prie vartų buvo parašyta "UOSIS".
Šešėlis išlipo iš automobilio ir atkėlė vartus. "Folksvagenas" nuriedėjo
pro šalį, liuoksėdamas per žolės kupstus. Užkėlęs vartus, Šešėlis pėsčiomis nužingsniavo įkandin miniveno, mankštindamas kojas, net pabėgėjo,
vydamasis mašiną, mėgaudamasis viso kūno lengvumu.
Kelyje iš Kanzaso jis visai prarado laiko nuovoką. Jie važiavo dieną ar
dvi? Tris? Jisai nežinojo.
Kūnas minivene tarsi nė nepuvo. Užuodė jo kvapą - silpną "Džeko
Denielso" aromatą, atmieštą kažkokiu prieskoniu, primenančiu rūgštų midų. Tačiau kvapas nebuvo nemalonus. Retsykiais išsiimdavo iš kišenės
stiklinę akį ir apžiūrinėdavo ją: gilumoje ryškėjo properša - veikiausiai
nuo kulkos smūgio, bet, neskaitant atskilusio trupinėlio palei rainelę, paviršius liko glotnus. Šešėlis sukiojo ją rankoj, rideno delne, gniaužė kumštyje, stumdė pirštais. Klaikokas suvenyras, bet kažin kodėl paguodžiantis.
Šešėlis nusprendė, jog Trečiadienis smagiai pasijuoktų sužinojęs, kad jo
akis galiausiai atsidūrė asmens sargybinio kišenėje.
Fermerio namas buvo užrakintas ir tamsus. Aplinkinės pievos užžėlę ir atrodė apleistos. Namo stogas palei vieną sieną įdubo ir įgriuvo, kažkas dar mėgino jį užlopyti juodos plastmasės lakštais. Lakštai siekė kraigą, už kurio Šešėlis išvydo uosį.
Medis buvo sidabriškai pilkas ir kilo virš namo. Šis uosis buvo visų
gražiausias, kokį jam kada teko regėti: pamėkliškas ir kartu visiškai realus bei tobulai simetriškas. Be to, jis atrodė pažįstamas. Šešėlis net pamanė, ar nėra regėjęs šio medžio sapne, bet paskui sumojo, kad daugybę sykių matė jį anksčiau. Medis iš sidabrinio Trečiadienio smeigtuko.
"Folksvagenas" drebėdamas liuoksėjo per duobes ir galiausiai sustojo už dvidešimties pėdų nuo kamieno.
Tuomet Šešėlis išvydo tris moteris. Iš pradžių nusprendė, kad jos Žaros, tačiau ne, šių trijų jisai nepažinojo. Moterys atrodė nuvargusios ir
nuobodžiaujančios, tarsi čia lauktų jau labai seniai. Kiekviena laikė po medines kopėčias. O visų stambiausia turėjo ir rudą maišą. Jos panėšėjo į rusiškas matrioškas: pati didžiausia ūgiu sulig Šešėliu ar net aukštesnė, vidurinioji - jam iki peties, o trečioji tokia maža ir susikūprinusi, jog pradžioje Šešėlis nusprendė regįs vaiką. Visų trijų veidai buvo tokie panašūs,
jog nieks nesuabejotų, kad jos seserys.
Kai privažiavo minivenas, mažoji tūptelėjo, atlikusi gilų reveransą.
Tuo tarpu likusios tik stebeilijo priekin, perduodamos viena kitai cigaretę, kurią sutraukė iki pat filtro - tik tada vidurinioji užgesino nuorūką Į
šaknį.
Černobogas atplėšė galines automobilio dureles, vyriausioji prasispraudė pro jį, lengvai, tarsi miltų maišą, pakėlė Trečiadienio kūną ir nunešė jį po medžiu. Paguldė palei šaknis, per dešimtį pėdų nuo kamieno.
Trys seserys išvyniojo velionį. Dienos šviesoje jis atrodė prasčiau, nei žvakių sklaidomoje prietemoje motelio kambaryje. Šešėlis tik kartelį prabė-

gom dirstelėjo ir skubiai nusigręžė. Moterys pataisė negyvėlio drabužius,
trūktelėjo švarką, paskui perkėlė ant paklodės krašto ir susuko vėl.
Tada priėjo prie Šešėlio.
- Ar tu tas pats? - paklausė didžioji.
- Tu tas, kuris atėjo apverkti Visų Tėvo? - pasiteiravo vidurinioji.
- Tu nusprendei iškęsti budėjimą? - pasidomėjo mažoji.
Šešėlis linktelėjo. Vėliau jis nebeįstengė pasakyti tiksliai, ar tikrai girdėjo jų balsus. Gal paprasčiausiai permanė kalbų prasmę pagal veidų bei
akių išraišką.
Pasirodė misteris Nansi - mat buvo užsukęs į namą nusilengvinti. Juodaodis rūkė cigarilę ir atrodė giliai susimąstęs.
- Šešėli! - šūktelėjo jis. - Tu išties neprivalai. Galime surasti ką nors kitą, labiau tinkantį šiai misijai.
- Prie Trečiadienio kūno budėsiu aš, - atrėžė Šešėlis.
- O jei numirsi? - paklausė misteris Nansi. - Jei budėjimas tave pribaigs?
- Vadinas, toks likimas.
Misteris Nansi piktai švystelėjo cigarilę į žolę.
- Sakiau tau, jog vietoj smegenų tavo galvon prikrauta mėšlo, ir dar sykį kartoju tą patį. Negi nematai, kad tau duodama proga išsisukti?
- Atleisk, - teatsakė Šešėlis.
Misteris Nansi nužingsniavo atgal link miniveno.
Paskui prie Šešėlio priėjo Černobogas - neabejotinai nepatenkintas.
- Tu privalai ištverti, - pareiškė jis. - Privalai likti sveikas ir gyvas. Dėl
manęs.
O paskui nestipriai stuktelėjo Šešėliui piršto krumpliu per kaktą ir pasakė "Bum!" Sugniaužė jam petį, atsisveikindamas patapšnojo per ranką
ir nusekė paskui Nansi.
Vyriausioji, kurios vardas skambėjo kaip Urtė ar Urder - Šešėliui niekaip nesisekė ištarti jo taip, kad šeimininkė liktų patenkinta, - mostais įsakė jam nusirengti.
- Nuogai?
Vyriausioji gūžtelėjo pečiais. Šešėlis išsirengė iki glaudžių ir marškinėlių. Moterys atrėmė į kamieną kopėčias. Vienerias puošė ranka piešti
smulkūs žiedeliai ir lapeliai, besivejantys apie skersinius, ir Šešėliui įsakė
kopti jomis.
Jis įveikė devynias pakopas. Paskui, paklusdamas moterų ženklui,
perlipo ant žemos šakos.
Vidurinioji išpylė ant žolės maišo turinį. Ant žemės iškrito nuo senumo ir purvo parudusių plonų suraizgytų virvelių kamuolys, ir moterys
ėmėsi rūšiuoti jas pagal ilgį, tvarkingai dėliodamos išilgai Trečiadienio kūno.
Stai jos užkopė kopėčiomis ir pradėjo narplioti Šešėlio kūną virvėmis,
surišdamos jas sudėtingais grakščiais mazgais, - iš pradžių ant kamieno,
v
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paskui ant žmogaus kūno. Nėmaž nesutrikusios, tarsi slaugės ar auklės, ar
tos, kurios apiplauna negyvėlius, nuvilko marškinėlius ir glaudes, tada surišo - neverždamos, tačiau tvirtai ir negrįžtamai. Šešėlis net nusistebėjo,
kaip patogiai pasiskirstė jo svoris. Kilpos ėjo po pažastimis, tarp kojų, apie
liemenį, kelius ir krūtinę, patikimai pririšdamos prie kamieno.
Paskutinioji kilpa nestandžiai apgulė kaklą. Iš pradžių jam buvo kiek
nepatogu, tačiau svoris buvo paskirstytas išmintingai, ir nė viena virvelė
neįsirėžė į odą.
Kojos atsidūrė per penkias pėdas virš žemės. Ant medžio nebuvo nė
vieno lapelio, šakos juodavo pilko dangaus fone, ryto šviesoje sidabru
žvilgėjo glotni žievė.
Moterys patraukė kopėčias. Akimirkai Šešėlį pagavo panika: jis visu
svoriu pakibo kilpose ir net nukaro per kelis colius. Ir vis dėlto neišleido
nė garso.
Į viešbučio įkapes įvyniotą kūną moterys paguldė ant medžio šaknų
ir tyliai pasišalino.
Šešėlis liko vienas.

PENKIOLIKTAS SKYRIUS
Pakark mane, o pakark mane, ir numirsiu ir pranyksiu aš,
Pakark mane, o pakark mane, ir numirsiu ir pranyksiu aš.
Kas man darbo virvė - praeitis nesugrįš atgalios,
Ji kadai kapuose, jos neatmena nieks niekados.
Sena daina
v

Pirmąją dieną kybodamas medyje, Šešėlis jautėsi tik truputį nepatogiai, paskui nepatogumas pamažėle peraugo į skausmą, baimę ir keistą pojūtį - iš dalies nuobodį, iš dalies apatiją: pilkas susitaikymas ir laukimas.
Jis kybojo.
Vėjas nutyko.
Po poros valandų akyse ėmė sproginėti akimirksniniai šviesos tvyksniai, nušviečiantys regėjimo lauką tamsiai raudonais ir auksiniais atspalviais, kurie virpėdami ir pulsuodami gyveno savo atskirą gyvenimą.
Palaipsniui skausmas rankose ir kojose darėsi nebepakenčiamas. Jei
atpalaiduodavo galūnes, leisdamas kūnui suglebti, ar jei pakibdavo
kniūpsčias, užsiverždavo kilpa ant kaklo, ir akyse viskas imdavo skysti bei
mirgėti. Tada vėl atsišliedavo į medžio kamieną. Girdėjo, kaip krūtinėje
darbuojasi širdis, mušanti aritmijos tamtamą, vaikanti po kūną kraują...
Smaragdai, safyrai ir rubinai išsikristalizuodavo ir sprogdavo, užstodami aplinkinį pasaulį. Gerklėje gergždė negilūs atokvėpiai. Medžio žievė už nugaros buvo gruoblėta ir šiurkšti. Šešėlis susigūžė. Kai nuogą kūną nutvilkė vakaro šaltis, oda pašiurpo ir pamėlo.
"Tatai visai paprasta, - pratarė kažin kas jo galvoje, - čia ir visa esmė. Arba
padaryk, arba numirk".
Mintis jam patiko, Šešėlis nuolat kartojo ją savosios sąmonės užkaboriuose, tarytum mantrą ar vaikišką skaičiuotę, kuri virpėdama ėmė derintis prie širdies bilsmo.
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Laikas ėjo. Dainelė skambėjo. Girdėjo ją. Kažkas kartojo žodžius ir nutilo tik tada, kai Šešėliui perdžiūvo gerklė, o liežuvis virto odinio skudu-

ro skiaute. Kojomis įsirėmęs į kamieną, stumtelėjo kūną aukštyn, stengdamasis šitaip pasilaikyti, kad į plaučius pakliūtų daugiau oro.
Alsavo tiek, kiek galėjo taip ištverti, o paskui vėl atsipalaidavo pančiuose ir pakibo ant medžio.
Kai prasidėjo kalenimas - piktas ir pašaipus triukšmas, - sukando dantis pabūgęs, jog skleidžia jį pats, tačiau garsai niekaip netyko. "Vadinas, tai
pasaulis iš manęs juokiasi", - pagalvojo Šešėlis. Galva nusviro ant peties,
Kažkas perbėgo medžiu netoliese, stabtelėjo prie žmogaus galvos ir čirkštelėjo jam į ausį vieną žodį, nuskambėjusį it "ratatosk". Šešėlis pamėgino
pakartoti tą žodį, tačiau liežuvis prilipo prie gomurio ir nejudėjo. Lėtai pasukęs galvą, įsistebeilijo į pilkšvai rudą snukutį su aštriomis baltomis ausytėmis.
Pasirodo, iš arti voveraitė anaiptol ne tokia simpatiška, kokia atrodo
iš tolo. Padarėlis panėšėjo į žiurkę ir neabejotinai buvo pavojingas plėšrūnas, o ne mielas pūkų kamuolėlis. Ir dantys neįtikėtinai aštrūs. Šešėlis vylėsi, jog žvėrelis neįžvelgs jame grėsmės ar maisto šaltinio. Nemanė, jog
voveraitės mėsėdės... beje, daugelis, kurių jis nelaikė plėšrūnais, pasirodė
esą būtent tokie...
Šešėlis užsnūdo.
Per kitas valandas kelis kartus prabudo nuo skausmo. Jis išplėšdavo
kankinį iš tamsaus sapno gelmių, kur mirę vaikai kilo iš vandens ir vorele ėjo jo link, jų akys, išpurtę perlai, pleiskanojo, ir vaikai priekaištavo, kodėl gi jis juos apleidęs. Ant veido užropojo voras, ir Šešėlis pabudo. Papurtė galvą, numetė ar nubaidė tinklų mezgėją ir grįžo į sapnus: dabar sapnavo žmogų su dramblio galva (viena iltis buvo nulūžusi) ir didžiuliu pilvu, raitą ant milžiniškos juodos žiurkės. Drambliagalvis nusijuokė, krestelėjo lūžusią iltį: "Jei būtum pakvietęs mane anksčiau, nei žengei į šį kelią, daugelio tavo bėdų būtų pavykę išvengti". Tuomet dramblys čiupo pelę, kuri, nekeisdama dydžio, nežinia kaip ūmai tapo visai mažutė, ir ėmė
svaidyti graužiką iš vienos rankos į kitą. Pirštai gniaužėsi apie padarą, o
tas tipeno iš vieno delno į kitą, ir Šešėlis nėmaž nenustebo, kai drambliagalvis dievas galiausiai parodė jam visus keturis delnus, ir visi jie buvo
tušti. Jis gūžtelėjo iš pradžių vienu petim, paskui antru, trečiu, ketvirtu judesys buvo neapsakomai sklandus - ir neperprantamai pažvelgė į Šešėlį.
- Kamiene, - pratarė Šešėlis drambliagalviui, stebinčiam, kaip virptelėjusi dingsta pelės uodega.
Drambliagalvis dievas linktelėjo didžiulę galvą ir atsakė:
- Taip. Skrynioje, bagažinėje, kamiene... Žiūrėk, nesupainiok žodžių.
Tu daug ką pamirši. Daug ką atiduosi. Daug ką prarasi. Bet šito neprarask...
Tada pradėjo lyti, ir Šešėlis akimoju pabudo, drebantis ir šlapias. Lietus vis stiprėjo, kol žmogui pasidarė baisu: jį krėtė smarkiau, nei apskritai atrodė įmanoma, konvulsijos bangomis ritosi per visą kūną. Jis valios
pastangomis pamėgino sustabdyti tą drebulį, bet drebėjo toliau, dantys kav
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leno, galūnės krūpčiojo ir virpėjo. Čia buvo ir tikras skausmas, gilus ir aštrus nelyginant peilis, kuris visą kankinio kūną nusėjo mažutėlaitėmis neregimomis žaizdelėmis ir buvo slaptas bei neištveriamas.
Šešėlis pračiaupė lūpas, kad burna sugautų krintančius drėgmės lašus,
suvilgytų suskeldėjusias lūpas ir perdžiūvusį liežuvį. Lietus permerkė virves, saistančias jį su medžiu. Ryškus žaibo tvyksnis smogė per akis, visą
aplinkinį pasaulį paversdamas ryškiai apibrėžta panorama ir liktiniu atvaizdu. Paskui - griausmas, smūgis ir dundesys, o kai aidėdamas nusirito griaustinis, lietus prapliupo su dviguba jėga. Nakčia skausmas truputį
apmalšo; peilių ašmenys pasislėpė makštyse. Šešėlis jau nebejuto šalčio,
ar, tiksliau pasakius, juto vien šaltį, bet šaltis dabar tapo jo paties dalimi.
Šešėlis kybojo medyje, o aplink blykčiojo ir dangų raižė žaibai, ir
griaustinio grumėjimas susiliejo į vieningą visur esantį dundesį, trikdomą
atsitiktinių sprogimų bei riaumojimo, tarsi nakties tolyje sproginėtų bombos. Vėjas tempė Šešėlį savęsp, stengdamasis nuplėšti jį nuo medžio, dyrė kailį, smelkėsi iki kaulų; ir sielos gilumoje Šešėlis žinojo, kad štai dabar
prasideda tikra audra.
Ir ūmai jį užliejo keista džiaugsmo banga, jis nusijuokė, o lietus skalbė nuogą žmogaus kūną, ir žėrėjo žaibai, ir griaustinis grumėjo taip garsiai, kad Šešėlis vos girdėjo savo juoką.
Jis buvo gyvas. Dar niekada taip nesijautė. Niekada.
Jeigu numirsiu, galvojo jis, jeigu numirsiu tiesiog dabar, čia, kybodamas ant medžio, vien ši tobula, beprotiška akimirka yra verta bet kokios
mirties.
- Ei! - suriko jis audrai. - Ei! Tai aš! Aš čia!
Surinko šiek tiek vandens įduboje tarp pliko peties bei kamieno, išlenkė kaklą ir atsigėrė lietaus drėgmės, čiulpdamas ją, šliurpdamas ją, ir gėrė vėl, ir kvatojo, kvatojo iš džiaugsmo bei linksmumo, visai ne iš beprotystės, kol juoktis nebeliko jėgų, kol pakibo ant šakų pernelyg nusikamavęs, kad įstengtų pasijudinti.
Ant žemės palei medžio šaknis lietus permerkė paklodę, dabar ji vietomis persimatė, kilstelėjo kampą ir atvertė jį, ir Šešėlis įžiūrėjo blyškiai
vaškinę Trečiadienio ranką bei galvos kontūrus. Prisiminė Turino drobulę
ir mirusią merginą, skrodžiamą ant Šakalo stalo Kaire, o paskui, tarsi
nebepaisydamas šalčio, pajuto, kad jam šilta ir patogu, ir medžio žievė už
nugaros tapo švelni, ir Šešėlis užsnūdo vėl, o jei ką ir sapnavo, šįsyk neįsiminė nieko.
Kitą rytą skausmas liovėsi buvęs vietinis, jis jau nebesitelkė ten, kur
virvės rėžėsi į kūną ar žievė draskė odą. Dabar skausmas išsiliejo po visą
kūną.
Be to, norėjosi valgyti, alkis graužė tuštutėlį skrandį. Galvoje aidėjo
kažin koks bukas bildesys. Retsykiais jis įsivaizduodavo, neva nustojo

kvėpuoti, neva sustojo širdis. Ir tuomet sulaikydavo alsavimą, kol širdies
plakimas imdavo aidėti ausyse vandenyno mūšos griausmu, tada tekdavo įkvėpti į plaučius oro nelyginant plaukikui, išnyrančiam iš gelmės.
Šešėliui dingojosi, kad medis stiebiasi nuo pragaro iki dangaus ir kad
jis tame medyje kybo amžinai. Rudas vanagas aplėkė uosį ratu, nutūpė ant
nulaužtos šakos greta Šešėlio, paskui pakilo vėl ir nuskrido į vakarus.
Ryte nutykusi audra vakarop ėmė telktis naujai. Atšliaužė pilki debesys, apniaukę dangų nuo vieno horizonto iki kito. Pradėjo lynoti. Medžio
papėdėje tysantis kūnas, susuktas į išterliotą motelio paklodę, tarsi susigūžė, ėmė eižėti ir dubti tarytum cukranendrė, pamiršta lietuje.
Retsykiais Šešėlis degė ugny. Retsykiais jį krėtė šaltis.
Kai vėl nugrumėjo griaustinis, sumojo griausmo dundesy ir savosios
širdies dūžiuose girdįs litaurus ir būgnus - nesvarbu, ar tas garsas aidėjo
tik jo galvoje, ar sklido iš kažin kur.
Skausmą suvokė spalvomis: neoninės baro iškabos raudonumas, šviesoforo akies žaluma ūkanotą naktį, tuščio videoekrano mėlynė.
Nuo šakelės Šešėliui ant peties liuoktelėjo voveraitė ir suleido į odą
aštrius nagučius.
- Ratatosk! - sucirpė ji ir nosies galiuku palytėjo lūpas. - Ratatosk!
Žvėriukas liuoktelėjo atgal į medį.
Šešėlio oda degė nuo smeigtukų dūrių, žaizdelės nusėjo visą jo kūną.
Skaudėjo nepakeliamai.
Įkapėse iš motelio išsidėstė visas jo gyvenimas: išryškėjo, it daiktai iš
dadaistų pikniko, siurrealistinė scena: jis įžiūrėjo nerimastingą motinos
žvilgsnį, Amerikos pasiuntinybę Norvegijoje, Loros akis jų vestuvių dieną...
Nusijuokė sausutėlėmis lūpomis.
- Kas čia juokinga, šunyti? - paklausė Lora.
- Mūsų vestuvės. Tu papirkai vargonininką, kad tasai Mendelsono
maršą pakeistų dainele iš "Skubio Dū", jai aidint mudu ir žengėme į bažnyčią. Atmeni?
- Žinoma, atmenu, mielasis.
- Aš taip tave mylėjau, - iškvėpė Šešėlis.
Pajuto, kaip burną palytėjo jos lūpos - tos lūpos buvo šiltos, gyvos ir
drėgnos, anaiptol ne šaltos ir negyvos, ir todėl suprato vėl regįs haliucinacijas.
- Juk tavęs čia nėra, tiesa? - paklausė Šešėlis.
- Ne, - atsakė Lora. - Bet tu šauki mane. Paskutinį kartą. Ir aš einu pas
tave.
Alsuoti darėsi vis sunkiau. Į kūną įsikirtusios virvės virto abstrakčia
koncepcija, tokia, kaip, pavyzdžiui, valios laisvė ar amžinybė.
- Miegok, šunyti, - pratarė Lora. Šešėlis pamanė girdįs savo paties balsą, bet, kad ir kaip ten būtų, užmigo.

Saulė - alavinė moneta švininiame danguje. Šešėlis lėtai lėtai įsisąmonino, kad jau pabudo ir kad jam šalta. Bet toji sąmonės dalis, kuri tą suvokė, buvo labai toli nuo viso likusio kūno. Tolima burna ir gerklė skausmingai degė, sukepė, beveik suskeldėjo. Retsykiais matydavo, kaip dienos
šviesoje iš dangaus krinta žvaigždės, o dar regėjo, kaip jo linkui lekia milžiniški - sulig tiekimo furgonu - paukščiai. Niekas jo nepasiekė, niekas nepalytėjo.
- Ratatosk! Ratatosk! - Čirpime suskambo priekaištas.
Voveraitė sunkiai užšoko jam ant peties, suleisdama į odą aštrius nagelius, ir įsistebeilijo į veidą. Įdomu, ar čia vėl haliucinacija? Priekinėse letenėlėse žvėriukas laikė pusę graikiško riešuto kevalo, nelyginant puodelį
iš lėlių namelio. Gyvūnėlis priglaudė kevalą Šešėliui prie lūpų. Šis pajuto vandenį ir nejučia įsiurbė jį į burną, gurkštelėjo iš mažutėlaičio puodelio. Suvilgė drėgme liežuvį, sukepusias lūpas, gleivinę, o likutį prarijo vandens buvo nedaug.
Voveraitė liuoktelėjo atgal į medį ir nubėgo kamienu žemyn, link šaknų, o paskui - po poros sekundžių, minučių ar valandų (iš kur jis galėjo žinoti, kiek laiko praėjo: visi vidiniai laikrodžiai sulūžo, ir krumpliaračiai,
ratukai bei plaktukėliai nukrito žemyn į besirangančias žoles) - voverė grįžo, nešina kevalu-puodeliu, atsargiai užsiropštė ant peties, ir Šešėlis vėl išgėrė jam atneštą vandenį.
Burnoje pasklido geležies ir dumblo prieskonis, vanduo atvėsino perdžiūvusią gerklę. Vanduo numaldė jo beprotystę ir nubraukė nuovargį.
Po trečio kevalėlio troškulys dingo it nebuvęs.
Tada, įtempęs raumenis, jis pradėjo rangytis, traukė virves, blaškė kūną į šalis, stengdamasis atlaisvinti mazgus, išsivaduoti, dingti iš čia. Šešėlis
suvaitojo.
Mazgai buvo surišti nepriekaištingai. Tvirtos virvės atlaikė jo blaškymąsi, ir veikiai budėtojas vėl paniro į kankinančią užmarštį.
Klejonėse Šešėlis susiliejo su medžiu. Šaknimis nėrė giliai į molingą
žemę, į laiko gelmes, į neregimus paslaptingus šaltinius. Jautė šaltinį moters, vardu Urda, Praeitis. Ji buvo didžiulė. Milžinė, požeminė moteris-kalnas; jos saugomi vandenys buvo laiko vandenys. Kitos šaknys smelkėsi į kitus pasaulius. Kai kurie jų - paslaptis. Dabar, kamuojamas troškulio,
medis siurbė vandenį šaknimis, pumpavo jį į kamieną-stuburą.
Turėjo šimtus rankų, užsibaigiančių dešimtimis tūkstančių pirštų, ir
visi pirštai tiesėsi į dangų. Dangaus svoris sunkia našta užgulė pečius.
Nevalia sakyti, kad kančios sumenko, tačiau skausmas dabar priklausė
figūrai, kybančiai medyje, o ne pačiam medžiui. Šešėlis savo beprotystėje tapo kažkuo daugiau, nei žmogumi medyje. Jis tapo pačiu medžiu, ir vė-

ju, šlamančiu pasaulio medžio šakose, ir pilku dangumi, ir sūkuriuojančiais debesimis. Jis buvo voverė Ratatosk, bėginėjanti kamienu nuo giluminių šaknų iki pačių aukščiausių šakelių; buvo vanagas pamišėlio žvilgsniu, kurs iš nulaužtos šakos aukštumų dairėsi po aplinkinį pasaulį; buvo
kirminas kamieno gelmėse.
Žvaigždės sukosi, o jis šimtais rankų glostė žėrinčias jų liepsneles,
gniaužė delnuose, išjungdavo jas, ir žvaigždės išnykdavo...
Aiškumo akimirka vidur skausmo ir beprotybės. Šešėlis pajuto neriąs
iš klejonių į paviršių. Žinojo, kad neilgam. Jį apakino ryto saulė. Užsimerkė gailėdamasis, jog negali prisidengti akių delnu.
Laukti liko nebeilgai. Žinojo ir tą.
Atsimerkęs medyje išvydo jauną žmogų.
Nepažįstamojo oda buvo tamsiai ruda. Virš aukštos kaktos smulkiai
garbanojosi tamsūs plaukai. Jis tupėjo ant šakos aukštai virš Šešėlio galvos.
Budėtojas išrietė kaklą, kad matytų aiškiau. Žmogus buvo beprotis. Tą suvokė iš pirmo žvilgsnio.
- Tu nuogas, - patikliai pranešė jam beprotis. - Aš irgi nuogas.
- Matau, - sugergždė Šešėlis.
Beprotis dirstelėjo į jį, paskui linktelėjo ir pasukiojo galvą į šalis, tarsi mankštindamas nutirpusį kaklą. Galop pratarė:
- Ar žinai, kas aš?
- Ne.
- O aš tave pažįstu. Stebėjau tave Kaire. Ir vėliau taip pat. Mano seseriai tu patikai.
- Tu... - Šešėlis niekaip neįstengė prisiminti vardo. "Maitinasi kelyje partrenktais žvėriukais". Taip. - Tu Horas.
Beprotis linktelėjo.
- Horas, - pakartojo jis. - Aš - brėkšmos sakalas, aš - saulėlydžio vanagas. Aš - saulė, ir tu taip pat. Be to, pažįstu Ra prigimtį. Man mama pasakė.
- Šaunu, - mandagiai atsiliepė Šešėlis.
Beprotis tylėjo, įtemptai stebeilydamas į žemę apačioje. O paskui ūmai
puolė nuo šakos.
Vanagas akmeniu krito žemėn, paskui nusklendė ilgu lanku, kelis kartus sunkiai mostelėjo sparnais ir pakilo, naguose gniauždamas triušiuką.
Su savo grobiu nusileido ant šakos kiek arčiau Šešėlio.
- Nori valgyt? - paklausė pamišėlis.
- Ne, - atsiliepė Šešėlis. - Veikiausiai turėčiau, bet nenoriu.
- O aš noriu, - pareiškė Horas.
Triušiuką sudorojo greit: perplėšė plikomis rankomis, iščiulpė kraują
ir kaulų smegenis. Baigęs valgyti, švystelėjo žemėn nugraužtus kauliukus
ir kruviną kailiuką. Paskui nupėdino šaka ir stabtelėjo per ištiestą ranką
nuo Šešėlio. Tuomet nesidrovėdamas įsispitrijo į kankinį ir ėmė apžiūri-

nėti nuo galvos iki kojų - atidžiai ir atsargiai. Jo krūtinė ir smakras buvo
išterlioti triušiuko krauju, kurį Horas atsainiai nubraukė atgaliu delnu.
Šešėlis pamanė, jog reikėtų kažką pasakyti.
- Sveikas, - išsunkė jis.
- Sveikas, - atsakė beprotis.
Jis išsitiesė ant šakos, nusigręžė nuo Šešėlio ir paleido apačion tamsaus
šlapimo čiurkšlę. Šlapinosi ilgai. Baigęs pritūpė palei kamieną.
- Kuo tu vardu? - pasiteiravo Horas.
- Šešėlis.
Beprotis linktelėjo.
- Tu - šešėlis. Aš - šviesa, - pratarė jis. - Visa, kas yra, meta šešėlį. - Pamąstė ir pridėjo: - Netrukus jie stos į kovą. Mačiau, kaip pradėjo plūsti į
vietą. - O paskui ūmai pastebėjo: - Tu miršti. Juk taip?
Bet Šešėlis jau nebeįstengė atsakyti. Vanagas ištiesė sparnus ir lėtai pakilo į dangų, nešamas ryto vėjų.
Mėnulio šviesa.
Kosulys supurtė Šešėlio kūną, kankinantis kosulys, aštriu skausmu
varstantis gerklę bei krūtinę. Dusdamas pamėgino įkvėpti į plaučius oro.
- Ei, šunyti, - pašaukė pažįstamas balsas iš apačios.
Jis dirstelėjo žemyn.
Mėnulis it baltas dubuo spindėjo tarp viršutinių uosio šakų - buvo
šviesu kaip dieną, - ir tos blyškios šviesos ežerėlyje prie medžio šaknų stovėjo moteris, jos veidas bolavo baltu ovalu. Šakose sušnarėjo vėjas.
- Sveikas, šunyti, - pakartojo jinai.
Jis pamėgino prabilti, bet tik užsikosėjo, ir spazmai dar ilgą laiką draskė jam krūtinę.
- Žinai, - paslaugiai pratarė ji, - tu miršti.
- Sveika, Lora, - sušvokštė Šešėlis.
Moteris pažvelgė į jį negyvomis akimis, o paskui nusišypsojo.
- Kaip mane suradai?
Ji patylėjo, paprasčiausiai stovėjo mėnulio šviesoje.
- Tu - artimiausias žmogus, likęs man iš gyvenimo. Tu - vienintelis saitas, kurį dar turiu, vienintelis, nebuvęs pilkas, beskonis ir bereikšmis. Man
galima užrišti akis ir įmesti mane į jūrų gelmes, bet aš vis vien žinosiu, kur
tave surasti. Mane galima užkasti per šimtą mylių po žeme, bet aš vis vien
žinosiu, kur tu.
Šešėlis pažvelgė į moterį mėnesienoje, ir jo akis apniaukė ašaros.
- Aš perpjausiu virves, - po kurio laiko pareiškė ji. - Nieko daugiau nedarau, tik gelbėjų tave, juk taip?
Jis vėl užsikosėjo. Paskui:
- Ne, palik mane. Privalau tą padaryti.
O ji papurtė galvą:
v

- Tu pamišęs. Tu tenai numirsi. Tapsi luošiu - jeigu dar netapai.
- Gali būti, - atsakė Šešėlis. - Tačiau aš gyvas.
- Taip, - po akimirkos ištarė Lora. - Ko gero, taip.
- Juk tu man sakei, - priminė jis. - Tenai, kapinėse.
- Rodos, prabėgo tiek laiko, šunyti, - prabilo moteris. O paskui pridūrė: - Čia man geriau. Ne taip skauda. Ar supranti, apie ką kalbu? Bet aš tokia sausa.
Vėjas nutyko, ir dabar Šešėlis užuodė jos kvapą: visur įsismelkiantį ir
bjaurų gendančios mėsos, ligos bei puvimo dvoką.
- Netekau darbo, - tęsė Lora. - Įsitaisiau benzino kolonėlėje į naktinę
pamainą, tačiau man perdavė, jog žmonės skundžiasi. Sakiau, kad sergu,
o jie atrėžė, jiems nusispjaut. Taip noriu gerti.
- Moterys, - sušvokštė Šešėlis. - Jos turi vandens. Name.
- Šunyti... - Loros balse suskambo baimė.
- Pasakyk joms... pasakyk... aš prašiau, kad jos duotų tau vandens.
Baltas užverstas veidas.
- Man reikia eiti, - sukuždėjo ji, o paskui sausai užsikosėjo ir susiraukusi išspjovė ant žemės kažką baltą. Atsitrenkęs į žemę, gniužulas pažiro
į dalis, kurios tučtuojau nušliaužė šalin.
Alsuoti nebuvo jėgų. Krūtinė atrodė nepakeliamai sunki, svaigo galva.
- Pasilik, - iškvėpė Šešėlis ir netgi nebuvo tikras, ar Lora jį išgirdo. Prašau, neišeik. - Jis pradėjo kosėti. - Pasilik nakčiai.
- Pastovėsiu čia truputį, - atsiliepė ji ir pridėjo, nelyginant motina vaikui: - Kol aš čia, niekas tavęs nelies. Juk tu žinai, tiesa?
Šešėlis vėl sukosėjo. Užsimerkė - jam rodėsi, vos akimirkai, bet kai atsimerkė vėl, mėnulis nusileido, ir po medžiu nieko nebuvo.
v

Griausmas ir duslūs smūgiai galvoje, visa tai - už migrenos ribos, už
bet kokio skausmo ribos. Visi daiktai pažiro į mažutėlaičius drugelius, kurie sukosi aplink margaspalviu dulkėtu viesulu, o paskui ištirpo naktyje.
Balta paklodė, apsukta apie kūną medžio papėdėje, garsiai pliaukšėjo ryto vėjyje.
Griausmas nutilo. Viskas sulėtėjo. Nebeliko nieko, kas palaikytų alsavimą. Širdis krūtinėje nustojo plakusi.
Tamsa, į kurią Šešėlis paniro šįsyk, buvo gili, ją apšvietė viena vienintelė žvaigždė. Toji tamsa buvo paskutinė.

ŠEŠIOLIKTAS SKYRIUS
Žinau, kad sukčiauja. Bet tai vienintelis žaidimas mieste.
Kanada Bilas Džonsas
Medis pradingo, ir pasaulis pradingo, ir pilkšvas rytinis dangus viršum jo pranyko taip pat. Dabar dangus tapo vidunakčio spalvos. Aukštai
virš galvos liepsnojo, spindėjo, mirkčiojo vieniša šalta žvaigždė, ir nieko
daugiau. Jis žengė žingsnį ir vos nesuklupo.
Šešėlis pažvelgė atgal. Uoloje buvo iškirsti žemyn vedantys laiptai, tokie didžiuliai, jog ūmai smilktelėjo mintis apie milžinus, kurie kadaise, nebeatmenamoje senovėje, iškirto pakopas ir nusileido jomis, kad niekados
daugiau nebesugrįžtų.
Jis pradėjo ropštis žemyn: nukardavo kojas nuo viršutinės pakopos
krašto ir liuokteldavo ant apatinės. Skaudėjo visą kūną, tačiau tai buvo seniai nemankštintų raumenų skausmas, o ne iki mirties medyje iškybojusio kūno kančios.
Visai nesistebėdamas pamatė, jog dabar vilki džinsus ir sportinius
marškinėlius. Buvo basas. Patyrė giliausio deja vu akimirką: šitaip vilkėjo
tąnakt, kai stovėjo Černobogo buto viduryje, kai pas jį atėjo Vidunakčio
Žara ir papasakojo apie žvaigždyną, vadinamą "Odino Ratais". Ji nukabino Šešėliui nuo dangaus mėnulį.
Ūmai suprato, kas dabar nutiks. Jis sutiks Vidunakčio Žarą.
Zara jo laukė laiptų papėdėje. Mėnulio nesimatė, tačiau Zara vis vien
maudėsi jo šviesoje: balti jos plaukai atrodė mėnulio šviesumo, ir vilkėjo
ji tuos pačius naktinius marškinius su nėriniais, kaip ir tąnakt Čikagoje.
- Sveikas, - pratarė Vidunakčio Žara.
- Sveika, - atsiliepė Šešėlis.
- Kaip sekasi?
- Nežinau, - atsakė jis. - Gal tai tik dar vienas regėjimas medyje. Nuo
tų laikų, kai išėjau iš kalėjimo, man sapnuojasi keisčiausi sapnai.
Mėnesiena sidabrino moters veidą (nors juodame danguje nebuvo jokio mėnulio, o čia, laiptų papėdėje, nebesimatė net vienišosios žvaigždės),
ji atrodė rimta bei pažeidžiama.
- Į visus tavo klausimus yra atsakymas, jei nori jį sužinoti. Bet kai tik
sužinosi atsakymą, nebežinoti jau negalėsi.
Žarai už nugaros takas šakojosi. Šešėlis suvokė, jog dabar teks rinktis,
kuriuo keliu eiti. Bet pirma dar liko vienas neužbaigtas reikalas. Jis kyštelėjo ranką į džinsų kišenę ir lengviau atsiduso, pajutęs įprastą monetos
v

v

svorį. Atsargiai ištraukė pinigą, laikydamas jį nykščiu bei smilium: doleris su Laisve, 1922 metų kalybos.
- Jis tavo, - pratarė Šešėlis.
Puikiai atsiminė, kad iš tiesų jo drabužiai guli kažin kur medžio papėdėje. Trys moterys sukrovė juos į drobinį maišą, iš kurio ištraukė virves,
o patį maišą užrišo, ir vyriausioji paslėgė jį sunkiu akmeniu, kad nenuneštų vėjas. Ir todėl žinojo, kad realiame pasaulyje doleris su Laisve guli džinsų kišenėje, o tie - maiše po akmeniu. Ir vis dėlto moneta prie įėjimo į požeminį pasaulį buvo reali.
Žara laibais pirštais paėmė monetą.
- Ačiū. Ji dukart nupirko tau laisvę, o dabar nušvies tau kelią per tamsiąsias vietas.
Vidunakčio Žara sugniaužė delną, o paskui ištiesė ranką ir kilstelėjo
monetą aukštyn, taip aukštai, kaip tik įstengė. O tada paleido. Bet užuot
kritusi žemyn, moneta švelniai nusklendė oru, kol sustojo maždaug per
pėdą virš Šešėlio galvos. Tačiau tatai buvo jau nebe sidabrinė moneta. Ponia Laisvė ir jos dygliuota karūna pranyko. Šešėlis negalėjo suvokti, ar
žvelgia į dolerio dydžio mėnulį viršum galvos, ar į Ramiojo vandenyno
dydžio mėnulį už tūkstančio mylių virš žemės? Ir ar tarp jų abiejų yra
koks skirtumas?
- Kuriuo keliu man eiti? - paklausė jis. - Kuris iš jų saugus?
- Jei eisi vienu, antro pasirinkt jau nebegalėsi. Bet nė vienas iš kelių nėra saugus. Kuriuo eisi? Sunkios tiesos ar malonaus melo keliu?
- Tiesos, - atsakė Šešėlis. - Pernelyg toli nuėjau, kad klausyčiausi naujo
melo.
Moteris nuliūdo.
- Tuomet tau teks sumokėti, - pratarė ji.
- Sumokėsiu. Kokia gi kaina?
- Tavo vardas. Tavo tikrasis vardas. Turėsi atiduoti jį man.
- Kaip?
- Štai šitaip.
Vidunakčio Žara kilstelėjo žavią ranką prie jo galvos. Šešėlis pajuto,
kaip pirštų galiukai lyti odą, paskui smelkiasi kiaurai ją į kaukolę, giliai
panyra į galvą. Kažin kas spragtelėjo jo kaukolėje, atsiliepė nugaros smegenyse. Vidunakčio Žara ištraukė ranką iš jo galvos. Ant jos piršto galiuko sumirgėjo ugnelė, tarsi žvakės liepsna, tik žioruojanti ryškiai baltai.
- Ar čia ir yra mano vardas? - paklausė jis.
Moteris sugniaužė kumštelį, ir žiburėlis pranyko.
- Buvo, - atsakė ji ir mostelėjo į dešinįjį taką. - Eik tenai. Sudie.
Bevardis Šešėlis leidosi dešiniuoju taku, kurį apšvietė mėnuo. Atsigręžė padėkoti Žarai, bet nebepamatė nieko, išskyrus tamsą. Dingojosi, kad
jis giliai po žeme, bet užvertęs galvą tamsoje vis vien regėjo mažutėlį mėnulį. Tada pasuko už kampo.
Jeigu čia pomirtinis gyvenimas, mąstė Šešėlis, tai jis labai panašus į
Namą ant Uolos: pusiau diorama, pusiau košmaras.
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Priešais Šešėlį ūmai pasirodė jis pats: kitas Šešėlis su mėlynu kalinio
kombinezonu sėdėjo kalėjimo viršininko kabinete, o tasai jam pasakojo,
kad Lora žuvo autokatastrofoje. Regėjo antrojo Šešėlio veido išraišką: tatai buvo veidas žmogaus, kurį apleido visas pasaulis. Buvo skaudu žiūrėti
į tą pažeidžiamumą ir tą baimę. Šešėlis nuskubėjo tolyn ir, perėjęs kabinetą, suvokė žvelgiąs, nelyginant į vitriną, į vaizdo grotuvų remonto kontorą
Igl Pointo pakraštyje. Prieš trejus metus. Taip.
Žinojo, kad šioje kontoroje antrasis Šešėlis kone mirtinai sumušė Larį Pauersą ir Bi-Dži Vestą, nusibruoždamas pirštų krumplius. Labai netrukus jis išeis iš čia su rudu prekybos centro maišu, prigrūstu dvidešimties
dolerių banknotų. Policija taip ir nesugebėjo įrodyti, kad tai jis paėmė pinigus: savo dalį ir dar truputį viršaus, juk Lariui ir Bi-Dži nederėjo šitaip
pasielgti su juo ir Lora. Šešėlis buvo viso labo vairuotojas, bet savo darbą
atliko, padarė viską, ko jinai prašė...
O po teismo niekas nė neprisiminė banko apiplėšimo, nors visiems
taip norėjosi. Kol visi laikė liežuvius už dantų, policija neturėjo jokių įrodymų. O visi tylėjo it žuvys. Todėl prokurorui teko apkaltinti Šešėlį Pauerso ir Vesto sumušimu. Teisme prokuroras pateikė abiejų nukentėjusiųjų nuotraukas - juos nufotografavo vietos ligoninėje. Proceso metu Šešėlis net nesigynė, taip buvo paprasčiau. Nei Pauersas, nei Vestas tarsi nepajėgė prisiminti, dėl ko prasidėjo muštynės, bet abu pripažino, kad pirmas puolė Šešėlis.
Pinigų niekas neminėjo.
Niekas nepaminėjo ir Loros, o daugiau Šešėliui nė nereikėjo.
Jis susimąstė, ar nevertėjo pasukti malonaus melo keliu. Išėjo iš teismo salės ir akmeniniu taku pasiekė kitą vietą, primenančią ligoninės palatą. Municipalinės ligoninės palatą Čikagoje. Gerkle gumulu pakilo tulžis. Jis nenorėjo žiūrėti. Nebenorėjo eiti toliau.
Ligoninės lovoje merdėjo jo motina, kaip merdėjo tuomet, kai jam buvo šešiolika, o štai ir jis pats, stambus, nevikrus šešiolikmetis paauglys su
spuoguota balintos kavos spalvos oda. Sėdi šalia jos ir, nepajėgdamas žiūrėti į ligonę, skaito storą knygą. Įdomu, kas ten per knyga? Šešėlis apėjo
ligoninės lovą, norėdamas dirstelti iš arčiau. Stovėjo tarp lovos ir kėdės,
vedžiodamas akimis nuo vieno į kitą, nuo mirštančios moters - į suaugusį berniuką, susikūprinusį, įbedusį nosį į "Traukos vaivorykštę", bandantį
pabėgti nuo motinos mirties į blickrygo laikų Londoną. Bet pramanyta
knygos beprotystė nebuvo nei slėptuvė, nei pasiteisinimas.
Motina užsimerkusi: morfijaus dovanota ramybė. Tas, ką ji laikė tik
dar viena pjautuvinės-ląstelinės anemijos krize, nauju ligos priepuoliu, kurį dera iškęsti, iš tiesų buvo - tą jie sužinojo pernelyg vėlai - limfoma. Moters oda įgavo pilkšvai citrininį atspalvį. Jai buvo trisdešimt penkeri, bet
atrodė kur kas vyresnė.
Šešėlis panoro papurtyti pats save, nedailų bernioką, koks buvo kadaise, priversti jį paimti motiną už rankos, pasikalbėti su ja, padaryti nors ką

nors, kol mama dar čia. Žinojo, kad visai netrukus ji užges. Tačiau negalėjo paliesti pats savęs ir todėl skaitė toliau; ir taip jo motina mirė, kol Šešėlis sėdėjo greta ir skaitė knygą.
Po to jis beveik visiškai nustojo skaityti. Nevalia pasikliauti pramanytu gyvenimu. Kokia nauda iš knygų, jeigu jos nepajėgia apsaugoti tavęs
nuo tokių dalykų?
Šešėlis išėjo iš ligoninės palatos ir nužingsniavo be atvangos vingiuojančiu koridoriumi, vedančiu į žemės gelmes.
Išvydo motiną ir net neįstengė patikėti, kokia ji jauna! Rodos, jai nėra nei dvidešimt penkerių. Butas, dar vienas nuomojamas pasiuntinybės
būstas kažin kur Šiaurės Europoje, vadinas, motinos dar neatleido dėl ligos. Jis dairosi, ieškodamas kokio nors pažįstamo daikto ir regi pats save:
mažutėlis pyplys su didžiulėmis šviesiai pilkomis akimis ir tamsiais plaukais. Jiedu pykstasi. Net negirdėdamas žodžių, Šešėlis žino, dėl ko: šiaip
ar taip, jie visuomet pykdavosi dėl to paties, visuomet tik dėl to.
"Papasakok man apie tėvą".
"Jis miręs. Neklausinėk apie jį".
"Bet kas gi jis buvo?"
"Pamiršk jį. Numirė ir viskas, nieko tu nepraradai".
"Noriu pasižiūrėti jo nuotraukų".
"Aš neturiu nuotraukų", - sako jinai, šioje pokalbio vietoje motinos balsas visuomet skambėdavo tykiai ir niršiai, ir mažasis Šešėlis žinojo, kad,
jei nesiliaus klausinėjęs, ji ims šaukti ar netgi suduos jam: bet taip pat žinojo, kad nenustos kamantinėjęs... Šešėlis nusigręžė ir nužingsniavo tuneliu tolyn.
Tunelis sukiojosi ir vingiavo, vedė ratu ir todėl priminė gyvatės išnarą
ar neapsakomai gilių medžio šaknų vidurius. Kairėje pasirodė ežeriukas:
Šešėlis išgirdo, kaip kažkur juodoje tamsoje kapsi vanduo, lašai mažumėlę
virpino ežero paviršių. Suklupo ant kelių ir atsigėrė, semdamas vandenį
sauja. O paskui nuėjo tolyn, kol atsidūrė ant veidrodinių grindų, kuriomis
siūbuodami plaukė diskotekos žiburių atspindžiai. Toks įspūdis, tarsi jis
stovėtų Visatos centre, ir visos planetos bei žvaigždės suktųsi aplink. Nieko negirdėjo: nei muzikos, nei ją peršaukiančių balsų. Žiūrėjo į moterį, kuri atrodė būtent taip, kaip niekada neatrodė jo motina. Tokios jos niekada
nepažinojo. O juk tuomet ji pati buvo kone vaikas...
Moteris šoko.
Šešėlis suvokė nėmaž nesistebįs, jog pažįsta jos partnerį. Per trisdešimt
trejus metus jis beveik nepasikeitė.
Moteris girta, tą suprato iš pirmo žvilgsnio. Išgėrė nedaug, bet alkoholis jai naujiena, ir po savaitės ji sės į laivą, plaukiantį Norvegijon. O paskui jiedu gėrė vieną "Margaritą" po kitos, ant moters lūpų druska, ir druskos kruopelės prilipusios prie plaštakos...
Vietoje įprastinio kostiumo Trečiadienis vilki marškinėlius ir džinsus,
tačiau prie kišenaitės prisegtas medžio formos smeigtukas spindi ir svaido saulės zuikučius, kai į jį krinta veidrodinio rutulio šviesa. Jiedu puiki

pora, jei pamirštume amžiaus skirtumą. Trečiadienio judesiuose - vilko
gracija.
Lėtas šokis. Jis glaudžia partnerę, ir letena savininkiškai apglėbia merginos užpakaliuką, spausdama ją artyn. Kita ranka ima merginą už smakro, kilsteli veidą aukštyn, ir jiedu bučiuojasi šokių salės viduryje, o besisukančio rutulio veidrodžiai blaško šviesą ant sienų, supa juos ugnimis.
Jiedu Visatos centre.
Netrukus abu išeina. Ji svyruoja, remiasi į Trečiadienį. Jis išveda merginą iš šokių salės.
Šešėlis užsidengia veidą rankomis ir neseka įkandin: jis negali, o ir nenori būti savojo pradėjimo liudininku.
Po minutėlės vėl leidosi į priekį. Takelio posūkyje stabtelėjo atsikvėpti.
Kažkieno ranka perbraukė Šešėlio nugarą iš apačios į viršų, švelnūs
pirštai sušiaušė plaukus ant pakaušio.
- Sveikas, - sukuždėjo kimus murkiantis balsas.
- Labas, - atsigręždamas atsiliepė Šešėlis.
Moters oda tamsiai ruda, akys - gintarinio aukso, sodraus medaus
spalvos. Vyzdžiai - vertikalūs plyšeliai.
- Aš tave pažįstu? - sutrikęs pasiteiravo jisai.
- Ir netgi labai artimai. - Ji šyptelėjo. - Kadaise miegojau tavo guolyje. Be to, mano tautelė nuolat tave stebėjo. - Moteris grįžtelėjo į taką ir parodė tris kelius, besišakojančius tolumoje: - Tai štai. Vienas kelias padarys
tave išmintingu. Vienas kelias išgydys tave. Vienas kelias tave nužudys.
- Maniau, aš jau miręs, - pastebėjo Šešėlis. - Miriau medyje.
Pašnekovė ištaisė paniekinamą grimasą.
- Yra mirusieji, ir mirusieji, ir kiti mirusieji. Viskas reliatyvu ir podraug gimininga. - Tuomet ji vėl nusišypsojo. - Žinai, galėjau ir pajuokauti.
Ką nors suskelti apie mirusius giminaičius.
- Verčiau nereikia, - atsiliepė Šešėlis. - Viskas gerai.
- Na, ir kuriuo gi keliu eisi?
- Nežinau, - prisipažino jis.
Moteris pakreipė galvą į šalį - perdėm katiniškas judesys. Staiga Šešėlis prisiminė katės nagų žymes ant peties ir pasijuto raustąs.
- Jei manimi pasikliauji, - pratarė Bastė, - galiu išrinkti už tave.
- Pasikliauju tavim, - nedvejodamas atsakė jis.
- Nori žinot, kiek tau kainuos?
- Jau netekau vardo, - paaiškino Šešėlis.
- Vardai ateina ir išeina. Ar buvo verta?
- Taip. Galbūt. Buvo nelengva. Kažką sužinojau, atradau... tai asmeniška.
- Visi atradimai asmeniški, - linktelėjo ji. - Stai kodėl atradimais pasikliaut nevalia.
- Nesuprantu.
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- Teisingai, - pritarė Bastė, - nesupranti. Aš paimsiu tavo širdį. Paskui
jos mums prireiks.
Taip tarusi, panardino ranką jam į krūtinę ir, sugniaužusi nagais, ištraukė kažin ką rubininį ir pulsuojantį. Daiktas buvo balandžio kraujo
spalvos ir tarsi nuaustas iš tyros šviesos. Jis ritmingai gniaužėsi ir plėtėsi.
Bastė sugniaužė pirštus, ir širdis pradingo.
- Eik viduriniuoju keliu, - patarė jinai.
Šešėlis linktelėjo ir nuėjo.
Takelis darėsi slidus. Uolos abipus jo pasidengė šerkšnu. Mėnulis
spindėjo pro ore pakibusius ledo kristaliukus: jį apjuosė žiedas, mėnulio
vaivorykštė, skaidanti šviesą. Pažiūrėti gražu, bet eiti sunkiau. Pats takas
tapo nepatikimas.
Pasiekė vietą, kur kelias šakojosi.
Iš pirmojo tunelio padvelkė kažkuo pažįstamu. Jis vėrėsi į didžiulę salę ar sales, primenančias tamsų muziejų. Šią vietą jau pažinojo. Galėjo girdėti ilgą menkiausių triukšmų aidą, garsą, kurį skleidžia ant statulų besileidžiančios dulkės.
Sią vietą regėjo sapne pirmąją naktį motelyje, kai išėjo iš kalėjimo, tą
naktį, kai jį aplankė Lora. Begalinė salė, skirta pamirštiems dievams ir
tiems, kurių egzistencija išsitrynė iš žmonijos atminties.
Šešėlis atsitraukė atgal.
Tada perėjo į kitą tako pusę ir pažvelgė į priekį. Šiame tunelyje buvo
kažkas disneilendiška: juodos pleksistiklo sienos su įmontuotais žiburėliais. Spalvotos lempelės žiebėsi ir geso be jokios regimos priežasties, tarsi
kosmolėkio konsolės žiburiai fantastiniame filme.
Ir tuomet Šešėlis kai ką išgirdo: gilų ir vibruojantį bosinį gausmą, kurį
juto vidumi.
Sustojo ir apsidairė. Nei dešinysis, nei kairysis tuneliai neatrodė teisingi. Laikas ėjo. Pakaks takų. Vidurinysis, tas, kuriuo jam liepė eiti moteris-katė, ir yra jo kelias. Šešėlis žengtelėjo ten link.
Mėnuo aukštybėse pradėjo blaustis: jo pakraštys rausvėjo ir nyko užtemime. Vidurinįjį tunelį rėmino akmeninis portalas.
Šešėlis žengė į tamsą. Oras atšilo; čia dvelkė drėgnomis dulkėmis, tarsi
miesto gatvėje po pirmos vasarinės liūties.
Baimės nejuto.
Baimė numirė medyje, kaip numirė pats Šešėlis. Nebeliko nei baimės,
nei neapykantos, nei skausmo. Nebeliko nieko, tik esmė.
Tolumoje kažin kas negarsiai plekštelėjo, ir aidas išnešiojo garsą po beribę erdvę. Šešėlis prisimerkė, tačiau nieko neįžiūrėjo. Pernelyg tamsu. O
paskui toje pusėje, kur pasigirdo teškenimas, sumirgėjo besiartinantis pamėkliškas žiburėlis, ir tuomet pasaulis įgavo kontūrus: Šešėlis stovėjo urve, o priešais plytėjo lygus it veidrodis vandens paviršius.
Teškenimas vis artėjo, šviesa ryškėjo - Šešėlis laukė krante. Veikiai pasirodė giliai pagrimzdusi plokščiadugnė. Ant kilsteltos nosies balta šviev
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sele žibėjo vienas aliejinis žibintas, o antrasis atsispindėjo juodai stikliniame vandenyje per kelias pėdas po juo. Atsistumdama nuo dugno kartimi,
valtį vairavo aukšta figūra, o pliuškeno pati kartis, kai tamsi ranka panardindavo ją į vandenį ir stumteldavo laivelį požeminio ežero paviršiumi.
- Ei, jūs! - šūktelėjo Šešėlis.
Ūmai aplink suskardėjo jo paties žodžių aidas: atrodė, kad atėjūną
sveikina visas choras, jį šaukia daugybė žmonių, ir kiekvienas byloja jo
balsu.
Žmogus plokščiadugnėje neatsakė.
Valtininkas buvo aukštas ir labai liesas. Per erdvų baltą apsiaustą, kuriame nyko kūnas, negalėjai įžiūrėti, ar ten vyras, ar moteris, o niekuo nepridengta galva visiškai nepriminė žmogiškosios. Šešėlis net nusprendė,
jog tai kažkokia kaukė: maža paukštiška galvutė su ilgu kaklu ir ilgu,
aukštai iškeltu snapu. Suvokė, kad šis į paukštį panašus vaiduoklis jam pažįstamas. Bet kai pasirausė atminty, toji apvylė: ji išsaugojo tik prisiminimus apie automatą Name ant Uolos ir blyškią figūrą, kažkuo primenančią paukštį, kuri pakilo iš rūsio, kad nusitemptų girtuoklio sielą.
Nuo karties lašėjo vanduo, aidas kartojo į ežero plynę tyškančių lašų
garsą, paviršiumi priešais valties nosį sklido ratilai. Plokščiadugnė buvo
pagaminta iš virvėmis surištų meldų.
Valtis prisiartino prie kranto. Valtininkas atsirėmė į kartį. Jo galva lėtai
pasigręžė, ir į Šešėlį įsistebeilijo paukščio snapas.
- Sveikas, - prabilo vairininkas, jo snapas nė nekrustelėjo. Balsas buvo vyriškas ir, kaip visa kita pomirtiniame Šešėlio gyvenime, pažįstamas.
- Lipk į valtį. Bijau, kad turėsi sušlapti kojas, bet čia jau nieko nepadarysi. Valtys senos, o jei priplaukčiau arčiau, rizikuočiau perplėšti dugną.
Šešėlis įbrido į ežerą - vanduo siekė kelius ir buvo stebėtinai šiltas. Kai
nubrido iki laivelio, valtininkas padavė jam ranką ir padėjo įlipti vidun.
Meldų valtelė susiūbavo taip, kad per žemus bortus kliūstelėjo vanduo,
paskui išsitiesino vėl.
Valtininkas atstūmė laivelį nuo kranto. Šešėlis stebėjo, kaip į meldus
sunkiasi vanduo, lašantis nuo šlapių jo kelnių.
- Aš pažįstu tave, - tarė jis būtybei laivo priešakyje.
- Ir tas tiesa, - atsiliepė valtininkas. Aliejinės lempelės šviesa ėmė blaškytis, ir nuo išvirtusių dūmų Šešėlis užsikosėjo. - Tu dirbai pas mane. Deja, Lailą Gudčaild teko palaidoti be tavęs. - Nervingas balsas uoliai tarė žodžius.
Dūmai graužė Šešėliui akis. Jis nubraukė ašaras ranka ir pro dūmus
įžiūrėjo aukštą džentelmeną su kostiumu bei akiniais auksiniuose rėmeliuose. Dūmai išsisklaidė, ir valtininkas vėl virto būtybe su žmogaus kūnu ir upės paukščio galva.
- Misteris Ibis?
- Džiugu tave matyti, Šešėli, - misterio Ibio balsu atsiliepė būtybė. - Ar
žinai, kas yra psichopompas?

Šešėliui pasidingojo, kad žino šį žodį, bet tas gyvenimas buvo taip seniai... Todėl tik papurtė galvą.
- Įmantrus sielų palydovo pavadinimas, - paaiškino misteris Ibis. - Visi
mes turime galybę funkcijų, galybę būties formų. Aš save laikau tyliu
mokslininku, kuris rašo pasakaites ir sapnuoja praeitį, kuri gal buvo, o gal
ir ne. Ir tatai tam tikra prasme tiesa. Bet vienoje iš savo hipostazių aš, kaip
ir daugelis, su kuriais tu nusprendei susipažinti, esu psichopompas. Lydžiu gyvuosius į mirusiųjų pasaulį.
- Maniau, kad čia ir yra pomirtinis pasaulis, - atsiliepė Šešėlis.
- Ne. Ne per se*. Veikiau išankstinė erdvė.
Meldų valtelė slydo veidrodiniu požeminio ežero paviršiumi. O paskui, vis taip pat nejudindamas snapo, misteris Ibis paaiškino:
- Jūs, žmonės, kalbate apie gyvuosius ir mirusiuosius, tarsi tai būtų du
visiškai priešingi materijos būviai. Tarsi nenutinka taip, kad upė būtų dar
ir kelias, o daina - dar ir spalva.
- Nenutinka, - atsakė Šešėlis. - Nejau ne?
Virš ežero sukuždėjęs aidas parnešė jo žodžius atgal.
- Tau derėtų atminti, - irzliai atsiliepė misteris Ibis, - jog gyvenimas ir
mirtis - dvi vienos monetos pusės. Tarsi galva ir skaičius ant ketvirčio dolerio.
- O jei aš turėjau ketvirtuką su dviem skaičiais?
- Neturėjai.
Tuomet Šešėlį nukrėtė drebulys. Jam pasirodė, jog iš po stiklinio ežero paviršiaus į jį priekaištingai žvelgia vaikai: jų veideliai pabrinko nuo
vandens, suminkštėjo, nereges akis užtraukė ūkana. Požeminiame urve
nebuvo vėjo, kuris sutrikdytų vandens glotnumą.
- Vadinas, aš numiriau, - pratarė Šešėlis. Jautė, kad ima įprasti prie
šios minties. - Arba numirsiu.
- Mes plaukiame link Mirusiųjų Menių. Pasiprašiau, kad atgabenti tavęs pasiųstų būtent mane.
- Kodėl?
- Buvai geras darbuotojas. Kodėl gi ne?
- Nes... - Šešėlis surikiavo mintis. - Nes aš niekada jumis netikėjau. Nes
mažai išmanau apie egiptiečių mitologiją. Nes nieko panašaus nelaukiau.
Kas nutiko šventam Petrui ir Rojaus Vartams?
Balta galva su ilgu snapu oriai palingavo į šalis.
- Nieko baisaus, kad tu mumis netikėjai, - pratarė misteris Ibis. - Mes
tikėjom tavim.
Valtelės dugnas nušiureno per akmenis. Misteris Ibis išlipo į vandenį ir paprašė Šešėlio pasekti jo pavyzdžiu. Nuo plokščiadugnės nosies valtininkas paėmė virvės ritinį, o pusmėnulio formos lempą padavė Šešėliui.
Jiedu išbrido į krantą, ir misteris Ibis pririšo laivelį prie geležinio žiedo akmeninėse grindyse. Tada paėmė iš Šešėlio lempą ir skubiai nužingsniavo
*Per se - pats savaime, iš esmės (lot.).

į priekį. Žibintą nešė iškėlęs, tad ant akmeninių grindų bei į aukštybes kylančių sienų krito didžiuliai šešėliai.
- Ar bijai? - pasiteiravo misteris Ibis.
- Nelabai.
- Ką gi, kol einame, pamėgink pažadinti savyje pagarbią baimę ir dvasinį siaubą. Šioje situacijoje tai patys tinkamiausi jausmai.
Šešėlis nebijojo. Jam buvo įdomu, jis iš anksto mėgavosi kažkokia nauja patirtim, štai ir viskas. Nesibijojo nei atšliaužiančios tamsos, nei to, kad
numirė, netgi būtybės su šuns galva ir didumo sulig grūdų saugykla, kuri
griežtai įsistebeilijo į juos Menėje. Būtybė suurzgė, urzgimas virto gerkliniu riaumojimu, ir Šešėlis pajuto, kaip plaukai ant pakaušio stojasi piestu.
- Šešėli, - prabilo būtybė, - atėjo teismo diena.
Šešėlis kilstelėjo galvą.
- Misteris Šakalas? - paklausė jis.
Didžiulės tamsios Anubio rankos nusileido, pastvėrė žmogų ir pakėlė jį iki pat iššiepto snukio.
Spindinčios gintarinės akys nužvelgė jį nuo galvos iki kojų taip pat beaistriai, kaip misteris Šakalas tyrinėjo mirusią merginą prozektoriume. Šešėlis suprato, kad visus jo trūkumus, visi poelgius ir silpnybes dabar velka į dienos šviesą, sveria ir matuoja; kad jį savotiškai preparuoja, skrodžia
ir ragauja.
Mes dažnai neatmename to, kas nedaro mums garbės. Pateisiname tokius poelgius, slepiame juos už išblizginto melo ar po storu užmaršties
dulkių sluoksniu. Viskas, ką savo gyvenime Šešėlis padarė ne taip, kuo nesididžiavo, ko būtų mielai nedaręs visai, dabar sugrįžo atgal, užgriuvo
audringa kaltės, gėdos ir apgailestavimo banga, ir slėptis nebeliko kur. Jis
buvo nuogas preparuojamas lavonas ant anatomo stalo, ir tamsusis Anubis, dievas-šakalas, buvo jo prozektoriumi, jo prokuroru ir jo teisėju.
- Prašau, - išspaudė Šešėlis. - Prašau jūsų, pakaks.
Bet tyrimas tęsėsi. Kiekvienas melas, kurį jis kada nors pasakė, kiekvienas daiktas, kurį pavogė, kiekvienas skausmas, kurį suteikė kitai būtybei, visi smulkūs nusikaltimai bei mažutėlaitės kasdienės žmogžudystės
ir dar daugelis kitų dalykų buvo išstatyti parodai, kad juos atidžiai apžiūrėtų mirusiųjų dievas su šakalo galva.
Tamsiojo dievo delne Šešėlis pravirko nuo sielos skausmo. Umai vėl
tapo mažu kūdikiu, silpnu ir bejėgiu, kokiu buvo kadaise.
O paskui, be jokio perspėjimo ar signalo, viskas liovėsi. Šešėlis sunkiai
alsavo, slopindamas raudą, varvėjo nosis; vis dar jautėsi bejėgis, tačiau
tamsios rankos atsargiai, beveik švelniai nuleido jį ant akmeninių grindų.
- Kas turi jo širdį? - suurzgė Anubis.
- Aš, - sumurkė moters balsas.
Šešėlis kilstelėjo galvą. Bastė stovėjo greta būtybės, kuri jau nebuvo
misteris Ibis, ir dešinėje rankoje laikė jo širdį. Širdis nutvieskė Bastės veidą
rubinine šviesa.

- Duok ją man, - pratarė Totas, dievas su ibio galva, ir, paėmęs širdį į
rankas, kurios daugiau nebeatrodė žmogiškos, nunešė Anubiui.
Dievas-šakalas pasistatė svarstykles su auksinėmis lėkštelėmis.
- Vadinas, dabar sužinosime, kas man skirta? - pakuždomis paklausė
Bastės Šešėlis. - Rojus? Pragaras? Skaistykla?
- Jeigu plunksna atsvers širdį, - atsakė toji, - tu pats galėsi pasirinkti
savo dalią.
- O jeigu ne?
Ji gūžtelėjo pečiais, tarsi nuo šio pokalbio jaustųsi nejaukiai, bet paskui atsakė:
- Tuomet mes sušersime tavo širdį ir sielą Ametui, sielų rijikui...
- O gal, - pratarė jis, - gal manęs visgi laukia laiminga pabaiga.
- Ne tik laimingos pabaigos neegzistuoja, - atkirto Bastė, - pabaigos neegzistuoja visai.
Ant vienos lėkštelės Anubis atsargiai, pagarbiai padėjo plunksną.
Ant kitos - Šešėlio širdį. Tamsoje po svarstyklėmis kažin kas sukruto,
bet Šešėliui visai nesinorėjo pamatyti, kas.
Tai buvo sunki plunksna, bet ir jo širdis buvo sunki, ir svarstyklės nerimastingai susvyravo.
Bet galiausiai lėkštelės išsilygino, ir padaras iš šešėlio niauriai nukiūtino šalin.
- Stai kaip viskas išėjo, - apgailestaudama sumurmėjo Bastė. - Tiesiog
dar viena kaukolė bendroje krūvoje. Gaila. O aš vyliausi, kad tu galėsi nuveikti šį tą gero - turint omeny, kokie nemalonumai mūsų laukia. Tarsi
žiūrėtum sulėtintą autokatastrofos įrašą ir žinotum, kad nieko negali padaryti.
- Tavęs ten nebus?
Ji papurtė galvą.
- Nemėgstu, kai mano mūšiuose už mane kaunasi kiti.
Neaprėpiamoje mirties salėje stojo tyla, aidu atvilnijusi nuo vandens
ir tamsos.
Šešėlis pratarė:
- Vadinasi, aš galiu rinktis, kur eisiu toliau?
- Rinkis, - atsiliepė Totas. - Arba mes galime išrinkti už tave.
- Ne, - papurtė galvą Šešėlis. - Viskas gerai. Rinksiuos pats.
- Na? - sustūgo Anubis.
- Aš geidžiu ramybės. Štai ko geidžiu. Nenoriu nieko. Nei pragaro, nei
rojaus, visiškai nieko. Tiesiog lai viskas baigiasi.
- Tu įsitikinęs? - perklausė Totas.
- Taip, - atsakė Šešėlis.
Misteris Šakalas atvėrė jam paskutines duris, o už jų plytėjo... niekas.
Nei tamsos. Nei užmaršties. Tik niekas.
Šešėlis priėmė jį, visiškai ir nedvejodamas, ir su keistu, niršiai audringu džiaugsmu žengė per slenkstį.
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SEPTYNIOLIKTAS SKYRIUS
Viskas šiame kontinente daroma su didžiuliu užmoju. Klimatas
čia atšiaurus ir karštyje, ir šaltyje, vaizdai nuostabūs, audros ir
griaustiniai kelia siaubą. Visuomenės bruzdėjimai krečia pačią konstituciją. Mūsų pačių klaidos, mūsū prasižengimai, mūsū netektys,
mūsų gėda, pats mūsų žlugimas čia pasiekia iki tol neregėtą mastą.
Lordo Karlailo laiškas Džordžui Selvinui, 1778
Pati svarbiausia vieta Jungtinių Valstijų pietryčiuose išreklamuota ant
šimtų nušiurusių daržinių stogų visoje Džordžijoje bei Tenesyje, iki paties
Kentukio. Kelyje, vingiuojančiame per mišką, keleivis ūmai pamato raudoną kluoną su užrašu ant stogo:
APLANKYKITE ROK SITĮ
AŠTUNTAS PASAULIO STEBUKLAS
O netoliese ant griūvančios karvidės išvedžiotos baltos spausdintos
raidės skelbia:
PAMATYKITE SEPTYNIAS VALSTIJAS IŠ ROK SIČIO
PASAULIO STEBUKLAS
Visa tai verčia vairuotoją patikėti, neva Rok Sitis - už artimiausio posūkio, o ne už dienos kelio, Budriajame kalne, kuris stūkso prie pat Džordžijos sienos ir už kelių mylių į pietryčius nuo Čatanugos Tenesyje.
Budriojo kalno nevalia vadinti kalnu tiesiogine žodžio prasme. Jis primena didžiulę virš lygumos kūpsančią kalvą su plokščia viršūne. Kai į
šiuos kraštus atklydo baltieji, čia gyveno čikamaugai, viena iš čerokių sąjungos genčių. Indėnai kalną vadino Čatotonuga - išvertus reikštų "kalnas,
kuris kyla pusiaukelėn iki dangaus".
Ketvirtajame devyniolikto amžiaus dešimtmetyje įstatyminis Endriaus
Džeksono aktas apie indėnų perkėlimą išvijo teisėtus šeimininkus iš jų žemių, ir JAV kareiviai privertė juos visus iki vieno pėsčiomis keliauti už
tūkstančių mylių į naujas indėnų teritorijas, ten, kur ilgainiui atsiras Oklahoma. Čouktou, čikamaugai, čerokiai, čiksou leidosi Ašarų Keliu: neplanuoto genocido aktas. Tame kelyje mirė tūkstančiai vyrų, moterų bei vaikų. Bet su nugalėtoju nepasiginčysi.
Legenda skelbia: kas valdo Budrųjį kalną, tas valdo visą šalį. Šiaip ar

taip, juk tai buvo šventa vieta, be to, kovinė aukštuma. Pilietinio karo metais čia vyko kautynės - Mūšis virš Debesų. Tai buvo pirmoji kautynių diena, o paskui jankių pajėgos atliko neįmanomą dalyką: negavę įsakymo, kariai siūbtelėjo per Misionierių kalnagūbrį ir užėmė kalną. Šiaurė užėmė
Budrųjį kalną, ir Šiaurė laimėjo karą.
Budriojo kalno gelmėse slypi tuneliai ir urvai, daugelis labai seni. Dabar dauguma jų uždaryti, tačiau kažkoks vietos verslininkas visgi atkasė
požeminį krioklį, kurį pavadino Rubininiu. Nusileisti iki Rubininio krioklio galima liftu. Tai pramoga turistams, nors pagrindine įžymybe visgi lieka Budriojo kalno viršūnė. O būtent - Rok Sitis.
Jis prasideda dekoratyviniu sodu: lankytojai eina taku, kuris veda juos
tarp akmenų, po akmenimis, virš akmenų. Jie mėto grūdus į elnių aptvarą, pereina kabantį tiltą ir žvelgia pro binoklius (kaina - ketvirtukas), norėdami pamatyti pažadėtą vaizdą į septynias valstijas, kuris atsiveria retomis saulėtomis dienomis, kai oras būna visiškai grynas. O iš ten - tarsi
kritimas į keistą pragarą - takas išveda lankytojus, kurių kasmet suplūsta milijonai, į požeminius urvus, kur į juos spokso iš užnugario apšviestos lėlės, aprengtos tarsi stebuklinėse pasakose. Apleisdami šią vietą, lankytojai išeina susirūpinę, nesuvokdami, ko čionai atvyko, ką, tiesą sakant,
pamatė, ir ar apskritai gerai praleido laiką.
Jie traukė link Budriojo kalno iš visų Jungtinių Valstijų. Jie nebuvo turistai. Važiavo mašinomis, skrido lėktuvais, dardėjo autobusais ar traukiniais, o kai kurie ėjo pėsti. Kai kurie atskrido - sklendė žemai ir tiktai nakčia. Kai kurie atsibeldė savais požeminiais keliais. Daugelis atvyko autostopu, įkalbinėdami pavėžėti nervingus motociklininkus ar sunkvežimių
vairuotojus. Regėdami tokius balsuotojus užkandinėse bei automobilių
stovėjimo aikštelėse ir atpažindami juose saviškius, tie, kurie vyko nuosavomis mašinomis, patys siūlėsi pavežti.
Jie plūdo į Budriojo kalno papėdę, apdulkėję ir išvargę, lošė galvas
link medžiais apaugusio šlaito viršūnės ir įsivaizdavo Rok Sičio takelius
bei sodus.
Pirmieji pasirodė anksti ryte. Antroji banga atsirito saulei leidžiantis.
O dar kelias dienas jie paprasčiausiai rinkosi.
Atriedėjo apdaužytas sunkvežimis, kokiais gabena namų mantą, išlaipino kelis nuo ilgos kelionės pavargusius braunius ir undines - su nuvarvėjusiu makiažu, nubėgusiom kojinėm, su patinusiais paraudusių akių vokais.
Giraitėje kalvos papėdėj persenęs vampyras pasiūlė "Marlboro" beždžioniškam padarui su susivėlusiu oranžiniu kailiu. Būtybė maloniai padėkojo, ir jiedu parūkė, susėdę šalimais ir tylėdami.
Šalikelėje sustojo "Tojota Previa", iš jos išlipo septyni kinai ir kinės. Jie
vilkėjo tamsius kostiumus - tokius kai kuriose šalyse dėvi valstybiniai viduriniosios klasės tarnautojai. Vienas išsitraukė bloknotą su spaustuvu ir

pagal sąrašą patikrino iš bagažinės kraunamą inventorių - didelius sportinius golfo krepšius. Krepšiuose gulėjo įmantrūs kardai su lakuotomis
rankenomis, raižytos lazdelės ir veidrodžiai. Ginklai buvo suskaičiuoti,
patikrinti ir išdalinti pagal sąrašą.
Iš surūdijusios griuvenos išsiropštė kadaise garsus komikas, kurį seniai laikė mirusiu, ir neskubėdamas nusimetė rūbus: jo kojos buvo ožiškos,
uodega - trumpa ir taip pat ožio.
Atvyko keturi meksikiečiai: vien šypsenos ir trumpi žvilgantys plaukai. Jie tučtuojau pasiuntė ratu butelį, paslėptą rudame popieriniame maiše. Gėrė aitrų trinto šokolado, alkoholio ir kraujo mišinį.
Per lauką jų link ėjo juodabarzdis žmogutis su garbanotomis žandenomis, dulkėtu katiliuku ir nuspurusiu šaliku ant pečių. Jam įkandin žingsniavo palydovas, dusyk aukštesnis už žmogeliuką ir pilko lenkiško molio
spalvos: žodis, išbrėžtas jam ant kaktos, reiškė "tiesa".
Visi jie plūdo čionai. Pasirodė taksi, iš kurio išlipo keli rakšasai, Indostano pusiasalio demonai. Jie sutrikę dairėsi aplink, kol pamatė Mamą-dži,
- toji sėdėjo užsimerkusi ir meldėsi. Mama-dži buvo vienintelė, kurią jie
čia pažinojo, ir visgi, atmindami praeities kovas, neskubėjo kreiptis. Mamos-dži rankos sukiojo kaukolių vėrinį. Ruda jos oda pamažu tamsėjo,
įgavo stiklinį agato, obsidiano juodumą; burna išsišiepė, atverdama ilgus
ir baltus aštrius dantis. Ji atmerkė visas poras ugninių akių ir, mostu pasikvietusi rakšasus, apglėbė juos, nelyginant sveikindama savo vaikus.
Pastarųjų dienų audros, siautėjusios šiaurėje ir rytuose, tik įkaitino atmosferą. Vietiniai oro komentatoriai perspėjo, jog gali susiformuoti tornadai, minėjo aukšto slėgio sritis, kurios atsisako persimaišyti. Dienomis čia
buvo šilta, bet naktimis smarkiai atšaldavo.
Atvykusieji be ceremonijų būrėsi į grupeles, jungėsi į būrius pagal tautybes, rases, pagal temperamentą, netgi pagal porūšius. Visus kamavo bloga nuojauta. Visi jautėsi pavargę.
Kai kurie šnekučiavosi. Retsykiais pasigirsdavo juokas, tačiau jis buvo slopus ir atsitiktinis. Iš rankų į rankas keliavo pakuotės su alaus skardinėmis.
Per lanką atėjo keli vietiniai vyrai bei moterys. Jų kūnai judėjo keistai
ir neįprastai, o kai prasižiojo, prabilo juose apsigyvenusių loa balsais.
Aukštas negras bylojo Tėvo Legbos, vartų atidarytojo, balsu. O Baronas
Samedis, vudu, mirusiųjų valdovas, pasisavino mergiotės iš Čatanugos kūną - veikiausiai todėl, kad ji turėjo nuosavą juodą šilkinį cilindrą, kuris dabar šauniai kūpsojo ant viršugalvio. Mergina kalbėjo žemu paties Barono
balsu, rūkė milžiniško dydžio cigarą ir vadovavo trims žedė, mirusiųjų loa.
Zedė įsitaisė trijų vidutinio amžiaus brolių kūnuose. Šie atkulniavo su
trumpavamzdžiais ir laidė tokius nešvankius juokelius, jog tik patys vieni ir galėjo iš jų juoktis, ką, beje, ir darė - garsiai bei kimiai.
Aplink klaidžiojo dvi nenusakomo amžiaus čikamaugų moterys su
mašinų alyva išterliotais džinsais ir odiniais švarkais, stebėjo besibūriuo-

jančias būtybes ir pasiruošimus mūšiui. Retsykiais moteriškės rodydavo
pirštu ir linguodavo galvas. Jos neketino dalyvauti grumtynėse.
Pasirodė ir rytuose patekėjo mėnuo, kuriam iki pilnaties beliko viena
diena. Jis kilo, užstodamas, regis, pusę dangaus, risdamasis tarsi gūžėsi ir
blyško, kol pakibo virš galvos, nelyginant blankus žibintas.
Daug jų susirinko mėnulio nutvieksto Budriojo kalno papėdėje. Visi
laukė.
Lora norėjo gerti.
Retsykiais gyvieji degdavo jos mintyse it žvakės, o retsykiais liepsnodavo it fakelai. Tad nesunku buvo jų vengti, o kai reikdavo - surasti. Medyje kybantis Šešėlis švytėjo keista vidine šviesa.
Kai jiedu, laikydamiesi už rankų, vaikštinėjo palei kapines Paežerėje,
Lora papriekaištavo Šešėliui, neva jis nėra gyvas. Tuomet tikėjosi išvysti
nors kibirkštėlę nepridengto jausmo. Bent ką nors.
Prisiminė, kaip žingsniavo greta, stengdamasi priversti jį suvokti, ką
turi omeny.
Tačiau, merdėdamas medyje, Šešėlis buvo neabejotinai ir negrįžtamai
gyvas. Lora stebėjo, kaip iš vyro sunkiasi gyvybė, jis buvo tikras, jis traukė
žvilgsnį. Ir prašė jos pasilikti, pasilikti visai nakčiai. Šešėlis jai atleido...
Galbūt atleido. Tai nebeturėjo reikšmės. Jis pasikeitė, o daugiau jai ir nereikėjo.
Šešėlis liepė eiti į fermą, girdi tenai jai duos atsigerti. Namas stūksojo tamsutėlis, ir Lora negalėjo pajusti, ar viduje kas nors yra. Tačiau jis sakė, kad tenai ja pasirūpins. Lora pastūmė duris, ir tos atsivėrė. Protestuodami žvygtelėjo surūdiję vyriai.
Kažkas subruzdo kairiajame plautyje, ėmė muistytis ir blaškytis, - Lora
vos neužsikosėjo.
Stovėjo siaurame koridoriuje, praėjimą užstojo apdulkėjęs pianinas.
Viduje trenkė senais pelėsiais. Lora prasispraudė pro pianiną, stumtelėjo
duris ir atsidūrė nutriušusiame kambaryje, apstatytame sukiužusiais baldais. Ant lentynėlės prie židinio degė aliejinė lempelė. Židinyje vangiai ruseno anglys, tačiau dūmų kvapo ji neužuodė nei viduje, nei lauke. Blausi
liepsnelė nė nebandė vaikyti svetainėje tvyrančio šalčio, nors, Loros manymu, kambarys čia buvo niekuo dėtas.
Mirtis suteikė jai skausmo, nors patį skausmą dažniausiai kėlė tas, ko
nebuvo: vandenį pakeitė sekinantis troškulys, išdžiovinęs kiekvieną ląstelę, o kapų šaltis visiems laikams atėmė šilumą. Retsykiais Lora susimąstydavo: ar nesušildytų jos gyva ir treškanti laidotuvių laužo ugnis arba
minkšta, ruda žemės antklodė, ar šalta jūra nenumalšintų jos troškulio...
Tuomet suprato kambaryje esanti ne viena.
Ant įdubusios sofos it negyvos sėdėjo trys moterys. Atrodė, neva jos
manekenai, keistos skulptūros dalis. Sofa aptraukta kandžių sukapotu
v
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blausiai rudos spalvos aksomu, kuris kadaise, gal prieš kokį šimtą metų,
veikiausiai buvo ryškiai geltonas. Kai Lora įėjo į kambarį, moterys nulydėjo ją akimis, tačiau nieko nepasakė.
Lora net nežinojo, kad jos čia bus. Kažin kas sukirbėjo ir iškrito iš jos
nosies ertmės. Išsitraukė iš rankovės nosinę, išsišnypštė, tada sugniaužė
nosinaitę ir su visu turiniu sviedė į ugnį. Ta nukrito, pajuodo ir veikiai virto oranžiniais nėriniais. Lora žiūrėjo, kaip gūžiasi, ruduoja ir liepsnoja kirminai.
Tada atsigręžė į moteris. Kai įėjo, tos nė nekrustelėjo, veiduose nevirptelėjo nė vienas raumuo, iš kuodelių neišsipešė nė vienas plaukas.
- Labas. Ar čia jūsų ferma? - paklausė Lora.
Stambiausioji linktelėjo. Jos rankos buvo labai raudonos, o veidas abejingas.
- Šešėlis... tasai vaikinas, kuris kybo medyje... jis mano vyras. Prašė
jums perduoti... liepė paprašyti... sakė, kad jūs duosite man vandens.
Kažkas didelis krustelėjo pilve. Pasimuistė, paskui aptyko.
Pati mažoji, kurios kojos nesiekė grindų, atsargiai nušliaužė nuo sofos
ir ištipeno iš kambario.
Lora išgirdo, kaip namo gilumoje atsiveria bei užsiveria durys. Paskui
iš lauko atsklido girgždesiai - kiekvieną jų lydėjo vandens teškėjimas.
Veikiai mažiulė sugrįžo, nešina rudu moliniu ąsočiu. Ąsotį atsargiai
pastatė ant stalo, tada atsitraukė link sofos. Atsisėdo, pasimuistė, kol vėl
įsitaisė tarp seserų.
- Ačiū.
Lora priėjo prie stalo, apsidairė, ieškodama puodelio ar stiklinės, tačiau nerado nieko panašaus. Teko gerti iš ąsočio, kuris buvo sunkesnis, nei
atrodė. Jame tyvuliavo tobulai tyras vanduo.
Lora kilstelėjo indą prie lūpų ir ėmė godžiai gerti.
Pamanė, jog šis vanduo šaltesnis, nei apskritai gali būti neužšalęs
skystis. Jis stingdė liežuvį, dantis, gerklę. Ir visgi Lora nepajėgė liautis: ji
gėrė ir jautė, kaip vanduo sustingdo jos skrandį ir žarnas, jos širdį ir venas. Ūmai suprato, kad ąsotis jau tuščias, ir nustebusi pastatė jį ant stalo.
Moterys abejingai stebėjo atvykėlę. Po mirties Lora nustojo mąstyti
metaforomis: daiktai arba buvo, arba jų nebuvo. Bet dabar, žvelgdama į
moteris ant sofos, staiga pagalvojo apie teisėjus, apie mokslininkus, stebinčius bandomąjį gyvūną.
Ją nukrėtė drebulys, susvaigo galva. Lora ištiesė ranką, kad atsiremtų į stalą, ir vos neparpuolė. Tik spėjusi pirštais įsikibti į stalo kraštą, pradėjo vemti. Iš burnos veržėsi tulžis ir formalinas, šimtakojai ir kirminai. O
paskui pajuto, kaip atsipalaiduoja sfinkteriai: viskas, kas buvo jos kūne,
purvu tryško laukan. Jei būtų įstengusi, būtų ėmusi rėkti; tačiau dulkėtos
grindų lentos priartėjo taip greitai ir skaudžiai, kad, jei būtų alsavusi, būtų
netekusi kvapo.
Laikas užliejo Lorą it banga, užplūdo it vanduo, ėmė suktis smėlio vie-

sulu. Mintyse blaškėsi tūkstančiai prisiminimų: štai ji paklydo prekybos
centre Kalėdų išvakarėse, ir tėvo niekur nematyti; o štai sėdi prie "Či-Či"
baro, užsisako braškinį kokteilį, apžiūrinėja savo "aklo pasimatymo" partnerį, didžiulį ir rimtą vyriškį-kūdikį, ir svarsto, o kaipgi jis bučiuojasi; štai
ji mašinoje, kuri šleikščiai liuoksi bei slysta, ir Robis rėkia ant jos, kol galop geležinis stulpas sustabdo mašiną, bet ne keleivius...
Laiko vanduo, pasemtas iš likimo šaltinio, Urdų Šaltinio - anaiptol ne
gyvasis vanduo. Netgi visai ne vanduo. Ir visgi jis maitina pasaulio medžio šaknis. Ir kito tokio vandens nėra.
Kai Lora atsipeikėjo tuščiuose namuose, ją krėtė drebulys, o alsavimas
debesėliu sūkuriavo šaltame ryto ore. Ant rankos tamsavo įbrėžimas, išskydęs drėgna ryškiai raudona dėme. Lora lyžtelėjo ranką ir pajuto kraujo
skonį.
Žinojo, kur reikia eiti. Ji atsigėrė laiko vandens iš likimo šaltinio. Mintyse išvydo kalną.
Lora nulaižė nuo plaštakos kraują, pasigėrėjo plonyte seilių luobele ir
išėjo iš namo.
v

Po neseniai praūžusių audrų, tarsi rimbu nučaižiusių pietines valstijas, išaušo šlapia ir ne pagal sezoną šalta kovo diena. Tikrų turistų Rok-Sityje ant Budriojo kalno buvo nedaug. Kalėdines girliandas nukabino, o vasaros lankytojų bangos dar nepradėjo plūsti.
Ir visgi viršuje šmirinėjo žmonės. Ryte netgi atvažiavo turistinis autobusas, iš kurio pabiro tuzinas gražiai įdegusių vyrų bei moterų baltadantėmis lyderių šypsenomis. Jie atrodė it naujienų diktoriai, ir netgi buvo galima įsivaizduoti, kad juose yra kažkas panašaus į fosforinius taškelius: judėdami jie tarsi mažumėlę lydėsi. Priekinėje Rok Sičio automobilių aikštelėje stovėjo juodas "Hamvis".
Televizininkai ryžtingai nužingsniavo per Rok Sitį, įsitaisė prie balansuojančios uolos ėmėsi šnekučiuotis maloniais, puikiai moduliuotais balsais.
Jie nebuvo vieninteliai šioje lankytojų bangoje. Tas, kuris vaikščiojo
Rok Sičio takeliais, būtų galėjęs pastebėti žmones, panašius į kino žvaigždes, bei tuos, kurie šiek tiek panėšėjo į ateivius, ir didelę grupę tokių, kurie labiausiai atitiko tobulo, o ne realaus, žmogaus įvaizdį. Galimas daiktas, jūs būtumėt juos pamatę, bet veikiausiai tiesiog nė nepastebėtumėt.
Jie važiavo į Rok Sitį ilgais limuzinais ir mikliomis sportinėmis mašinomis ar turistiniais nameliais ant ratų. Daugelis su akiniais nuo saulės,
nelyginant įžymybės, kurios iš įpratimo nešioja tamsius akinius ir gatvėje, ir patalpoje, ir itin nemėgsta jų nusiimti ar ilgai delsia, jei yra verčiami.
Čia šmėžavo nepriekaištingi įdegiai, švarkai, spalvotos linzės, šypsenos ir
surauktos kaktos. Visų dydžių ir pavidalų, visų amžių ir stilių.
Juos vienijo bendras įspūdis, tarsi kiekvieno išvaizda bylotų :"jūs ži-

note, kas aš", o gal "jūs turite žinoti,, kas aš". Jie buvo apdovanoti viskuo: manieromis, ypatingu žvilgsniu, įsitikinimu, kad pasaulis egzistuoja vien
jiems, kad visur, kur beeitų, jie bus tik dievinami.
Storas berniūkštis šmirinėjo tarp jų it žmogus, kuris, visiškai neturėdamas bendravimo įgūdžių, sugebėjo pasiekti tiek, kiek jam ir nesisapnavo. Juodas storulio paltas pliaukšėjo vėjyje.
Prie nealkoholinių gėrimų prekystalio "Motutės Žąsies Kieme" stoviniavo keista žmogysta - masyvus stuomuo, iš galvos ir pirštų galų kyšo
skalpelių geluonys. Veidas piktybiškas nelyginant vėžinis auglys. Ji kostelėjo, norėdama atkreipti berniūkščio dėmesį.
- Galingas bus mūšis, - tąsiu balsu pratarė žmogysta.
- Jokio mūšio nebus, - atsakė jam storasis berniūkštis. - Mūsų čia laukia prakeikta paradigmų kaita. Didelis krestelėjimas. O tokie modalumai,
kaip "mūšis", kvepia Lao Czy.
Vėžinis auglys tik dėbtelėjo į pašnekovą.
- Laukiam, - štai ir visas jo atsakymas.
- Kaip nori. Aš ieškau misterio Pasaulio, ar jo nematei?
Vėžinis auglys skalpeliu pasikasė pakaušį, atvėpė ligos išėstą apatinę
lūpą, paskui linktelėjo:
- Antai ten.
Storasis berniūkštis nepadėkojęs patraukė nurodyta kryptimi. Vėžinis
auglys tylėdamas lydėjo jį akimis, kol juodasis paltas pradingo iš akių.
- O mūšis vis vien bus, - tarė jis moteriai su fosforo taškeliais nubertu
veidu.
Toji linktelėjo ir prisislinko arčiau.
- Na, ir ką gi jūs, šitaip susidėjus aplinkybėms, jaučiate? - su užuojauta pasiteiravo ji.
Vėžininkas sumirksėjo, o paskui ėmė pasakoti.
Misterio Miesto "Fordas Eksploreris" buvo aprūpintas globalinės
orientacijos sistema, nedideliu įtaisu, gaudančiu palydovinius signalus ir
perduodančiu į ekranėlį žemėlapį bei tikslią mašinos buvimo vietą, tačiau
Miestas vis vien pasiklydo kaimo vieškeliuose į pietus nuo Bleksburgo: realūs keliai tarsi neturėjo nieko bendra su linijų painiava ekranėlyje. Galop
jis sustojo šalikelėje, atsidarė langelį ir kreipėsi į baltaodę storulę (milžiniškas vilkšunis nekantriai tempė moteriškę į rytinį pasivaikščiojimą),
klausdamas kelio į Uosio fermą.
Moteris linktelėjo, mostelėjo į šalį ir kažin ką pasakė. Miestas nesuprato, ką ji kalba, bet vis vien padėkojo, užvėrė langelį ir nuriedėjo daugmaž
nurodyta kryptim. Dar bent keturiasdešimt minučių sukiojosi žvyruotais
keliais, tačiau nė vienas iš jų nebuvo ieškomasis. Miestas prikando apatinę lūpą.
- Aš jau pernelyg senas šitokiam darbui, - pratarė jis, mėgaudamasis

fraze, kuri tarsi sutelkė savy visą kino žvaigždės nuovargį ir abejingumą
pasauliui.
Jam buvo per penkiasdešimt. Didžiąją gyvenimo dalį dirbo vyriausybiniuose organuose, žinomuose tik pagal abreviatūras, ir liko neaišku, ar
prieš dešimtį metų pakeitė vyriausybinę tarnybą, pereidamas dirbti į privatų sektorių: pasitaikydavo dienų, kai manydavo, jog taip ir yra, pasitaikydavo - visiškai atvirkščiai. Kad ir kaip ten būtų, tik prastuoliai iš gatvės
tiki, neva čia yra koks nors skirtumas.
Jau ketino liautis ieškojęs fermos, bet tuomet, užsiropštęs į kalvą, ant
vartų išvydo ranka rašytą lentelę. Kaip jam ir sakė, lentelėje tebuvo vienintelis žodis - "UOSIS". Sustabdė "Fordą", išlipo ir atraizgė vartus prilaikančią vielą. Tada vėl sėdo į mašiną ir įriedėjo į kiemą.
Tolygu virti varlę, pagalvojo Miestas. Meti varlę į vandenį ir atsuki
dujas. O kol nelaimėlė pastebės, kad čia kažkas ne taip, bus jau išvirusi.
Pasaulis, kuriame dirbo dabar, buvo pernelyg jau nesuvokiamas. Jokio
tvirto pagrindo po kojomis; ir vanduo puodelyje pagiežingai kunkuliuoja.
Kai Miestą pervedė į Agentūrą, viskas atrodė paprasta. O dabar pasidarė - ne, ne painu, nusprendė jisai, - tik keista. Antrą valandą ryto jį išsikvietė misteris Pasaulis ir davė naują užduotį.
- Supratote? - paklausė Pasaulis, tiesdamas jam peilį juodos odos
makštyse. - Nurėžkite man šaką. Viso labo pora pėdų, daugiau nereikia.
- Klausau, sere, - atsakė jis, o paskui paklausė: - O kodėl turiu taip daryti, sere?
- Nes aš jums liepiu, - nuobodžiaujančiu balsu atsakė misteris Pasaulis. - Suraskite medį. Atlikite užduotį. Susitiksime Čatanugoje. Negaiškite laiko.
- O kaip pasielgti su avigalviu?
- Šešėliu? Jei pamatysite, aplenkite šonu. Nė pirštu jo nelieskite. Net
nesikalbėkite. Nenoriu, kad paverstumėt jį kankiniu. Nūdienos operacijoje
kankiniams vietos nėra.
Tada jis nusišypsojo savo keista šypsena, ne lūpos, o vieni randai. Misterį Pasaulį lengva pralinksminti - misteris Miestas nesyk tą pastebėjo.
Šiaip ar taip, jis gi linksminosi, apsimesdamas vairuotoju Kanzase.
- Paklausy...
- Jokių kankinių, Mieste.
Ir Miestas linktelėjo, paslėpė peilį makštyse, o savo vidinį įniršį pasistengė įvyti gilyn.
Neapykanta Šešėliui virto misterio Miesto dalimi. Užmigdamas regėjo
rimtą Šešėlio veidą, regėjo šypseną, kuri nebuvo šypsena - nes Šešėlis šypsojosi nesišypsodamas. Miestui norėjosi smogti kumščiu jam į pilvą - ir net
migdamas jautė, kaip susigniaužia žandikauliai, kaip spaudžia smilkinius
ir liepsnote liepsnoja gerklė.
Apsukęs apleistą namą, pasiekė lanką, pakilo ant kalvelės ir išvydo
medį. Mašiną sustabdė kiek atokiau ir išjungė variklį. Laikrodis prietaisų

skyde rodė 6:38 ryto. Paliko raktus užvedimo spynelėje ir pasuko link uosio.
Medis buvo didžiulis, jis tarsi egzistavo savo nuosavoje matavimo skalėje. Miestas nebūtų galėjęs pasakyti, kokio gi jis aukščio - penkiasdešimties metrų ar dviejų šimtų. Žievė pilkutėlė - gero šilkinio šaliko spalvos.
Prie medžio kamieno kybojo virvių raizgalyne apnarpliotas nuogas
žmogus. Kojos tabalavo per metrą nuo žemės, o palei šaknis gulėjo kažin
koks daiktas, susuktas į paklodę. Eidamas pro šalį Miestas sumojo, kas ten,
ir palytėjo paklodę koja. Pro klostes į jį pažvelgė sumaitota Trečiadienio
veido pusė.
Miestas apėjo storą kamieną, toliau nuo nereginčių sodybos akių, atsisegė kelnes ir paleido čiurkšlę ant pilkos žievės. Susitvarkęs grįžo prie
namo, pasienyje surado medines kopėčias, nusinešė jas prie medžio ir atsargiai atrėmė į kamieną. O tada ėmė kopti aukštyn.
Šešėlis kybojo virvėse. Miestas suabejojo, ar jis dar gyvas: krūtinė nebesikilojo. Miręs ar pusiau miręs - jokio skirtumo.
- Sveikas, avigalvi, - pratarė Miestas. Šešėlis nė nekrustelėjo.
Miestas užsiropštė kopėčiomis ir išsitraukė peilį. Tada išsirinko nedidelę šaką, kuri lyg ir atitiko misterio Pasaulio aprašą, ir nurėžė ją peiliu:
iki pusės nupjovė, o paskui nulaužė. Įsitaisė maždaug trisdešimties colių
ilgio lazdą.
Paslėpė peilį makštyse ir ėmė leistis žemyn. Pasiekęs Šešėlį stabtelėjo- Viešpatie, kaip aš tavęs nekenčiu, - išsunkė jis.
Kaip norėtųsi išsitraukti ginklą ir nušauti priekvaišį - deja, nevalia.
Tad paprasčiausiai bakstelėjo kybančio pusėn lazda, tarsi kirstų ietimi. Instinktyvus gestas, išreiškęs visą Miesto širdy susitelkusią neviltį ir įsiūtį.
Įsivaizdavo gniaužiąs ietį, kurią su malonumu pasuka Šešėlio pilve.
- Tiek to, - tarstelėjo misteris Miestas. - Metas dingti iš čia.
O paskui pagalvojo: "Šnekėtis su savim - pirmas beprotybės ženklas". Nusileido dar truputėlį žemiau, o tada paprasčiausiai nušoko ant žemės. Dirstelėjo į savo lazdą ir pasijuto it vaikas, mosuojantis pagaliu nelyginant kardu ar ietimi. "Būčiau galėjęs nurėžti šaką nuo bet kurio medžio. Ir visai nebūtinai nuo šio. Kas, po velnių, būtų sužinojęs?"
O paskui pagalvojo: "Misteris Pasaulis būtų sužinojęs, štai kas".
Nunešė kopėčias atgal prie namo. Akies krašteliu pastebėjo kažkokį
judesį ir todėl žvilgtelėjo pro langą, bet išvydo tik tamsų kambarį, užverstą
sulūžusiais baldais ir nubarstytą tapetų skiautėmis. Akimirkai pasidingojo, neva tamsioje svetainėje ant sofos sėdi trys moterys.
Viena jų mezgė. Kita spoksojo stačiai į jį. O trečioji lyg ir miegojo. Į
Miestą žiūrinti moteris ūmai pradėjo šypsotis, šiepėsi vis plačiau, šypsena tarsi perskėlė jos veidą nuo ausies iki ausies. Tada moteris kilstelėjo
pirštą ir palytėjo kaklą - švelniai brūkštelėjo per jį iš vienos pusės į kitą.
Štai ką, Miesto manymu, jis išvydo tame tuščiame kambaryje, kuria-

me, įsižiūrėjus įdėmiau, nebuvo nieko, išskyrus senus pūvančius baldus,
dulkes bei musių nutupėtus estampus. Ten nebuvo nė gyvos dvasios.
Miestas pasitrynė akis.
Grįžo į savo rudą "Fordą Eksplorerį" ir švystelėjo lazdą ant keleivio
sėdynės, aptrauktos balta oda. Tada pasuko raktelį. Laikrodis prietaisų
skyde rodė 6:37 ryto. Miestas suraukė kaktą ir pažvelgė į rankinį laikrodį, kuris mirktelėjęs parodė 13:58.
"Nuostabu, - pagalvojo jis, - arba aš tame medyje praleidau septynias valandas, arba minus vieną minutę".
Taip ir pagalvojo, tačiau nusprendė manyti, jog ir vienas, ir kitas laikrodis ūmai sustreikavo.
Šešėlio kūnas medyje pradėjo kraujuoti. Jo šone žiojėjo žaizda. Iš žaizdos sunkėsi kraujas - lėtas, tirštas ir juodas nelyginant sirupas.
Debesys apniaukė Budriojo kalno viršūnę.
Istera įsitaisė nuošaliau nuo pagrindinės stovyklos ir tingiai stebėjo
kalvas rytuose. Kairįjį jos riešą puošė ištatuiruota žydrų neužmirštuolių
apyrankė, ir moteris išsiblaškiusi glostė ją dešiniosios pirštu.
Praėjo dar viena naktis, brėško kitas rytas, ir vis vien nieko. Vėluojantys vis plūdo ir plūdo - po vieną ar po du. Praėjusią naktį pasirodė kelios
būtybės iš pietryčių, tarp jų du maži obelėlės dydžio berniukai ir dar kažin kas - ji vos įžiūrėjo, - panašus į nukirstą "Folksvageno-vabalo" dydžio
galvą. Visi trys ištirpo papėdėje tarp medžių.
Niekas jiems netrukdė. Išorinis pasaulis tarsi nepastebėjo jų buvimo:
Istera įsivaizdavo, kaip turistai už ketvirtuką Rok Sityje spokso pro žiūronus, spokso stačiai į margą būtybių ir žmonių taborą kalno papėdėje, ir nemato nieko, išskyrus medžius, krūmus ir riedulius.
Šaltas rytmečio vėjas atnešė žygio laužo kvapą, sumišusį su prisvilusios kiaulienos smarve. Tolimajame stovyklos gale kažkas užgrojo lūpine
armonikėle, ir muzika privertė ją nejučia nusišypsoti bei susigūžti. Kuprinės dugne gulėjo knyga, ir Istera telaukė aušros, kad galėtų paskaityti.
Danguje, kiek žemiau debesų, pasirodė du taškeliai: mažas ir didesnis.
Vėjas bloškė į veidą kelis lietaus lašus.
Iš stovyklos atžingsniavo basakojė mergaitė. Sustojo prie medžio, kilstelėjo sijonuką ir pritūpė. Kai baigė, Istera jai šūktelėjo. Mergaitė priėjo arčiau.
- Labas rytas, ponia, - pasisveikino ji. - Veikiai prasidės mūšis.
Rausvo liežuvio galiukas perbraukė ryškiai raudonas lūpas. Nuo vieno mergaitės peties karojo juodas odinis dirželis su parištu juodu varno
sparnu, o ant kitos virvelės po kaklu kybojo varno koja. Plikas rankas margino mėlynos tatuiruotės, kuriose linijos liejosi į sudėtingus ornamentus
ir rafinuotus mazgus.
- Iš kur žinai?
Mergaitė šyptelėjo:

- Aš Macha, Macha Morigan. Kai artinasi karas, užuodžiu jį ore. Aš karo deivė ir sakau, jog šiandien pasilies kraujas.
- A-a-a... - atsiliepė Istera. - Gerai. Tegul bus, kaip sakai.
Ji stebėjo mažą taškelį danguje - tasai persivertė, niurktelėjo ir ėmė akmeniu kristi jų link.
- Ir mes kausimės, ir žudysime, sumušime visus iki vieno, - tęsė mergaitė. - O galvas pasiimsime kaip karo trofėjus, o jų akys ir kūnai atiteks
varnams.
Taškas virto paukščiu, kuris, išskleidęs sparnus, sklendė ryto vėjo gūsiuose.
Istera pakreipė galvą į šalį.
- Ar tatai slaptosios karo deivės žinios? - pasidomėjo jinai. - Kas nugalės ir panašiai? Kam kieno atiteks galva?
- Ne, - papurtė galvą mergaitė. - Aš tik užuodžiu mūšį, štai ir viskas.
Bet mes nugalėsime? Juk taip? Mums reikia nugalėti. Mačiau, kaip jie pasielgė su Visų Tėvu. Arba mes, arba jie.
- Aha, - atsiliepė Istera. - Tikriausiai taip.
Mergaitė nusišypsojo priešaušrio prieblandoje ir grįžo į stovyklą. Istera nuleido ranką, palietė žalią ūglį, žolelę, prasikalusią iš žemės. Ir nuo
jos palytėjimo augalėlis išsitiesė, sulapojo, suvešėjo ir virto žaliu tulpės
pumpuru. Kai patekės saulė, žiedas išsiskleis.
Istera pažvelgė į vanagą, nusileidusį iš dangaus.
- Ar galiu kuo nors tau padėti? - paklausė ji.
Vanagas pasisukiojo per penkiolika pėdų virš jos galvos, paskui lėtai
lėtai čiūžtelėjo žemyn ir nutūpė netoliese. Ir dėbtelėjo į moterį pamišėlio
žvilgsniu.
- Sveikas, bičiuli, - nusišypsojo Istera. - Kaipgi tu atrodai iš tiesų, ką?
Liuoksėdamas ir mindžikuodamas nuo vienos kojos ant kitos, vanagas
neryžtingai prisiartino, ir štai jis jau nebe vanagas, o jaunuolis. Atvykėlis
pažvelgė į ją, paskui įsistebeilijo sau po kojų.
- Tu? - prabilo jis. Vaikino žvilgsnis klaidžiojo visur - po dangų, po žolę, krypo į krūmus. Tik ne į ją.
- Aš, - linktelėjo Istera. - Ir kas gi man?
- Tu. - Jis nutilo, tarsi stengdamasis sutelkti mintis; veidu nuvilnijo
keisčiausių grimasų virtinė. "Jis pernelyg ilgai buvo paukščiu, - pagalvojo
moteris. - Pamiršo, kaip būti žmogumi".
Galop vaikinas pratarė:
- Eisi su manim?
- Galbūt. O kur turėčiau eiti?
- Žmogus medyje. Tu jam reikalinga. Pamėkliška žaizda jo šone. Kraujas tekėjo, paskui nustojo. Manau, jis numirė.
- Artėja karas. Negaliu taip paprastai imti ir pabėgti.
Plikas jaunuolis patylėjo, tik perkėlė svorį ant kitos kojos, tarsi neži-

nodamas, kaip išlaikyti pusiausvyrą, tarsi būtų pratęs ilsėtis ore ar ant siūbuojančios šakos, o ne ant tvirtos žemės. Paskui tarė:
- Jeigu jis numirė visiškai, viskas baigta.
- Betgi mūšis...
- Jeigu jis prarastas, nesvarbu, kas nugalės.
Pamišėlis atrodė taip, tarsi jam reikėtų antklodės, puodelio saldžios
kavos ir artimo asmens, kuris parvestų jį į šiltus namus, kur nelaimėlis galėtų virpėti ir lementi, kol susigrąžintų protą. Alkūnes jis nevikriai glaudė prie šalių.
- Kur jis? Netoli?
Jaunuolis įsistebeilijo į tulpę ir papurtė galvą.
- Toli toli.
- Ką gi, - atsiduso Istera, - aš reikalinga čia. Negaliu paprasčiausiai imti
ir išeiti. Kaip, tavo manymu, galėčiau ten nukakti? Žinai, aš juk nemoku
skraidyti, kaip tu.
- Ne, - atsiliepė Horas. - Tu nemoki. - Tada pakėlė į ją rimtas akis ir parodė kitą tašką, kuris iki tol sukiojosi viršum jų, o dabar, tolydžio didėdamas, iš tamsuojančių debesų metėsi žemyn. - Štai jis moka.
Praėjo dar kelios valandos, beprasmiškai sukiojantis kaimo keliukais,
ir Miestas persismelkė tokia neapykanta visai globalinio orientavimosi sistemai, kokią iki šiol puoselėjo Šešėliui. Beje, neapykanta nešildė. Jis manė, jog buvo nelengva surasti kelią į fermą, iki milžiniško sidabrinio uosio; deja, išvažiuoti iš fermos buvo kur kas sunkiau. Nesvarbu, kuriuo keliu jis važiavo, kuria kryptimi ginė mašiną siaurais vieškelėliais - vingiuotais Virdžinijos šunkeliais, kurie kadaise veikiausiai buvo elnių takais ar
karvių keliais į girdyklas, - vis vien anksčiau ar vėliau atsidurdavo prie
vartų su ranka rašyta lentele "UOSIS".
Kažkokia beprotystė, ar ne? Tereikia grįžti tuo pačiu keliu, sukant į
dešinę kaskart, kai čionai važiuodamas suko į kairę, ir atvirkščiai.
Būtent taip jis ir darė praėjusį sykį, ir štai vėlei ji - nelemtoji ferma.
Telkėsi sunkūs audros debesys, sparčiai temo, atrodė, jog lauke gili naktis, o ne rytas, ir važiuoti teks dar toli. Tokiais tempais iki Čatanugos nusigaus ne anksčiau pusiaudienio.
Mobilus telefonas pateikė pranešimą "Už tinklo zonos veikimo ribų".
Žemėlapyje, kurį dėl viso pikto vežiojosi dėtuvėje, tebuvo pažymėti plentai, federalinės trasos ir tikros autostrados: kartografų manymu, niekas
daugiau ir neegzistavo.
Aplink nė gyvos dvasios, nėr pas ką paklausti kelio. Namai stovėjo toli
nuo keliukų, ir nė viename nedegė draugiškas žiburys. Be to, ir kuro rodyklė grėsmingai artėjo link nulio atžymos. Tolumoje sudundėjo griaustinis, ir į priekinį stiklą ištiško vienišas lietaus lašas.
Tuomet Miestas pamatė šalikele žingsniuojančią moterį ir nejučia nusišypsojo.

- Dėkui Dievui, - balsu pratarė jis ir, pasivijęs keleivę, pristabdė. Atsidarė langelį: - Mem? Prašau man atleisti. Regis, aš pasiklydau. Ar negalėtumėt pasakyti, kaip iš čia pasiekti aštuoniasdešimt pirmąją trasą?
Nepažįstamoji žvilgtelėjo į mašiną pro atvirą keleivio pusės langelį ir
atsakė:
- Žinote, bijau, kad pasakyti negalėsiu. Bet jei norite, galiu parodyti.
Ji buvo išblyškusi, su ilgais sulytais plaukais.
- Lipkite vidun. - Miestas nedelsė nė minutės. - Visų pirma mums reikia nusipirkti degalų.
- Dėkui, - atsiliepė moteris. - Man taip reikėjo, kad mane kas pavėžėtų. - Jos akys atrodė stebėtinai žydros. - Čia kažkokia lazda, - atvėrusi dureles, sutriko ji.
- Tiesiog permeskite ją ant užpakalinės sėdynės. Kur keliaujate? - pasiteiravo misteris Miestas. - Ledi, jei galėsite parodyti man degalinę ir kelią iki trasos, nuvešiu jus iki pat durų.
- Labai jums ačiū. Bet, manyčiau, aš traukiu toliau nei jūs. Būtų neblogai, jei išlaipintumėt mane prie magistralės. Gal ten susistabdysiu kokį
nors sunkvežimį.
Ir ji nusišypsojo - kreiva, neryžtinga šypsena. Šypsena ir padarė savo.
- Mem, - pareiškė Miestas, - aš nuvešiu jus patogiau už bet kokį sunkvežimį. - Užuodė jos kvepalų dvelksmą: aitrų, sunkų, įkyrų aromatą, tarsi magnolijos ar alyvų, tačiau jam netgi patiko.
- Aš keliauju į Džordžiją, - pratarė žydraakė. - Labai toli.
- O aš važiuoju į Čatanugą. Pavešiu jus, kiek tik galėsiu.
- M-m-m... - nutęsė moteris. - Kuo jūs vardu?
- Mane vadina Maku, - atsiliepė misteris Miestas. Kabindamas moteris baruose, retsykiais pridurdavo: "O tie, kurie mane pažįsta artimiau, vadina Big Maku". Bet šitai palauks. Jų laukia ilgas kelias, jiedu daug valandų praleis šalimais ir dar suspės susipažinti. - O jūs?
- Lora.
- Na, Lora, - pratarė jis, - esu tikras, jog mudu susidraugausime.
Misterį Pasaulį storasis berniūkštis surado Vaivorykštiniame Kambaryje - atitvertame tako ruože su raudona, žalia ir geltona plėvele užtrauktais langais. Misteris Pasaulis nekantriai žingsniavo nuo lango prie lango,
paeiliui nužvelgdamas auksinį pasaulį, raudoną pasaulį, žalią pasaulį. Jo
plaukai buvo rusvai oranžiniai, kirpti ežiuku, ant pečių - "Barberi" lietpaltis.
Storasis berniūkštis kostelėjo. Misteris Pasaulis kilstelėjo akis.
- Atleiskite. Misteris Pasaulis?
- Taip? Viskas vyksta pagal planą?
Storuliui perdžiūvo gerklė. Jis aplaižė lūpas.

- Aš viską suorganizavau. Neturiu malūnsparnių pilotų patvirtinimo.
- Malūnsparniai bus čia, kai prireiks.
- Gerai, - atsiliepė storasis berniūkštis. - Gerai.
Jis stovėjo, daugiau netardamas nė žodžio, bet ir nesiruošdamas eiti.
Vaikio kaktą puošė mėlynė.
Po kurio laiko misteris Pasaulis paklausė:
- Ar galėčiau būti kuo nors naudingas?
Pauzė. Berniūkštis nurijo seiles ir linktelėjo:
- Yra dar šis tas. Taip.
- Pageidautumėt šitai apsvarstyti nuošalesnėje vietelėje?
Berniūkštis vėl linktelėjo.
Misteris Pasaulis nusivedė jį į komandinį punktą: drėgną urvą, papuoštą diorama, kurioje girti elfai varė naminę. Ant durų kybojo lentelė,
perspėjanti turistus, jog urvas uždarytas rekonstrukcijai. Abu įsitaisė ant
plastikinių kėdžių.
- Kuo galiu padėti? - paklausė misteris Pasaulis.
- Taip. Okei. Taigi, du dalykai, okei. Visų pirma. Ko mes laukiame? Ir
antra... Čia jau sudėtingiau. Mes turim patrankų. Taip. Turim minosvaidžių. O jie. Jie, velniai rautų, tik kardus ir peilius ir sušiktus kūjus ir akmeninius kirvius. Krūvą gelžgalių. O mes - labai šaunių bombikių.
- Kuriomis neketiname naudotis, - priminė misteris Pasaulis.
- Taigi žinau. Jūs jau sakėte. Žinau. Labai gaila. Bet. Paklausykite, nuo
tos dienos, kai pribaigiau tą kalę Los Andžele, aš... - Jis nutilo ir susiraukė, tarsi nebenorėdamas tęsti.
- Turite sunkumų?
- Taip. Gerai pasakyta. Sunkumų. Nelyginant internatas sunkiems paaugliams. Juokinga. Taip.
- Ir kas būtent jus neramina?
- Na, mes kaunamės ir laimime.
- Ir tatai jūsų nerimo šaltinis? Man rodos, mums derėtų tik džiaugtis.
- Bet. Jie gi vis vien išmirs. Jie pašto balandžiai. Jie sterbliniai vilkai.
Taip? Kam jie rūpi? O dabar bus skerdynės.
- A-a. - Misteris Pasaulis linktelėjo.
Jis ima susivokti. Tai gerai. Storasis berniūkštis nudžiugo ir tęsė:
- Paklausykit, aš ne vienas taip manau. Pasikalbėjau su vaikinais iš
"Moderniojo Radijo", tai jie rankomis ir kojomis už tai, kad viskas baigtųsi
taikiai. O Nematerialieji aktyvai linkę viską palikti rinkos jėgoms. Aš čia.
Na, žinote. Proto balsas.
- Ir tas teisybė. Nelaimei, aš turiu informacijos, kurios jūs neturite.
Vėl toji randais plintanti šypsena.
Berniūkštis sumirksėjo.
- Misteri Pasauli? - sulemeno jis. - Kas nutiko jūsų lūpoms?
Pasaulis atsiduso:

- Tiesą sakant, kai kas jas kartą užsiuvo. Labai seniai.
- Tai bent, nieko sau omerta!
- Taip. Ar norite žinoti, ko mes laukiame? Kodėl nesmogėme praėjusią naktį?
Storulis linktelėjo. Jis prakaitavo, tačiau tatai buvo šaltas prakaitas.
- Mes iki šiolei nesmogėme, nes aš laukiu lazdos.
- Lazdos?
- Štai būtent. Lazdos. Ir žinote, ką ketinu daryt su ta lazda?
Berniūkštis papurtė galvą.
- Gerai. Pasiduodu. Ką?
- Galėčiau jums papasakoti, - rimtai tęsė misteris Pasaulis. - Bet tuomet man tektų jus nužudyti. - Jis pamerkė akį, ir kambaryje tvyranti įtampa atlėgo.
Storasis berniūkštis sniaukriai ir tyliai sukikeno - juokas veržėsi pro
gerklę ir pro nosį.
- Okei, - susniaukrojo jis. - Che. Che. Okei. Che. Pagavau. Pranešimas
Technikos planetoje priimtas. Tikslu ir aišku. Fiksuoju.
Misteris Pasaulis palingavo galvą, paskui padėjo ranką berniūkščiui
ant peties.
- Jūs tikrai norite žinoti?
- O kaipgi!
- Na, - prabilo misteris Pasaulis, - kadangi mes draugai, štai jums ir atsakymas: aš ketinu paimti lazdą ir sviesti ją virš mūšiui susitelkusių armijų. Ir kai ją sviesiu, lazda virs ietimi. O kai ietis nušvilps virš mūšio lauko, aš sušuksiu: "Šį mūšį skiriu Odinui".
- Ką? - perklausė storasis berniūkštis. - Dėl ko?
- Dėl valdžios, - atsakė misteris Pasaulis, gremždamas smakrą. - Ir dėl
peno. Dėl vieno ir antro. Matote, mūšio baigtis nesvarbi. Svarbu tik skerdynės ir chaosas.
- Nesupratau.
- Leiskite, parodysiu. Štai kaip bus, - pratarė misteris Pasaulis. - Žiūrėk! - Iš lietpalčio kišenės jis išsitraukė peilį, vienu sklandžiu judesiu smeigė ašmenis į odos klostę po berniūkščio smakru ir stipriai trūktelėjo aukštyn - iki smegenų. - Šią mirtį pašvenčiu Odinui, - pratarė misteris Pasaulis, kuomet peilis susmigo iki pat rankenos.
Jam ant rankos kažkas pasiliejo - bet ne kraujas, storojo berniūkščio
akyse ėmė šokti kibirkštys. Ore pasmirdo degančia izoliacija.
Storulio ranka konvulsiškai virptelėjo, paskui nukaro. Veide sustingo
nuoskauda ir sutrikimas.
- Tik pažvelk į jį, - prabilo misteris Pasaulis, kreipdamasis į orą. - Vaikis atrodo taip, tarsi jo akyse nuliukų bei vienetukų seka būtų virtusi margaspalvių paukščių būreliu ir nulėkusi į dangų.
Iš tuščio uolėto koridoriaus niekas neatsakė.

Misteris Pasaulis užsivertė kūną ant pečių, tarsi tas svertų ne daugiau
už pūkelį, atidarė dioramą su elfais, nudrėbė lavoną prie naminės varyklos ir pridengė ilgu juodu paltu. Vakare bus laiko juo nusikratyti, pamanė jis, šypsodamasis randuotomis lūpomis: paslėpti kūną mūšio lauke netgi pernelyg paprasta. Niekas nieko nepastebės. Visiems bus nusispjaut.
Kurį laiką komandiniame centre viešpatavo tyla. O paskui kimus balsas, kuris priklausė anaiptol ne misteriui Pasauliui, atsikosėjo tarp šešėlių
ir pratarė:
- Nebloga pradžia.

AŠTUONIOLIKTAS SKYRIUS
Jie pamėgino neprisileisti kareivių, tačiau tie atidengė ugnį ir nužudė abu. Tad apie kalėjimą dainoje pasakyta neteisybė, užtat eilėmis.
Deja, gyvenime viskas ne taip, kaip dainose. Eilių niekas nepavadins
tiesa. Jai eilėse paprasčiausiai nėra vietos.
Dainininko komentaras apie "Baladę apie Semą Basą".
Iš "Amerikos folkloro lobyno"
Žinoma, iš tiesų negalėjo vykti nieko panašaus. Jeigu jums patogiau,
vadinkite tatai metafora. Šiaip ar taip, visos religijos iš esmės metaforos:
Viešpats - tai svajonė, viltis, moteris, pašaipuolis, tėvas, miestas, namas su
tūkstančiu kambarių, laikrodininkas, palikęs dykumoje neįkainojamą
chronometrą, kažin kas, kas jus myli, gal net - priešingai visiems įrodymams, - dangaus gyventojas, kurio vienintelis rūpestis - padaryti taip, kad
jūsų futbolo komanda, armija, verslas ar santuoka klestėtų ir įveiktų bet
kokį varžovą.
Religija - tai vieta, skirta stovėti, žiūrėti bei veikti, pakiluma, nuo kurios regimas pasaulis.
Nieko panašaus nevyksta. Tokie dalykai paprasčiausiai negali vykti.
Nė vienas pasakytas žodis nėra tikra tiesa. Ir visgi tas, kas nutiko paskui,
nutiko šitaip.
Budriojo kalno papėdėje vyrai bei moterys lyjant susirinko apie nedidelį laužą. Stovėjo po medžiais, kurių šakos beveik nesaugojo nuo lašų, ir
ginčijosi.
Valdovė Kali - su anglies juodumo oda ir aštriais baltais dantimis pratarė:
- Metas atėjo.
Anansis - su citrinos geltonumo pirštinėmis ir pasidabruotais plaukais
- papurtė galvą:
- Mes galime dar palaukti. O kol laukti galima, laukti dera.
Minioje pasigirdo nepritarimo šurmulys.
- Ne, paklausykite. Jis teisus, - prabilo senis plieno pilkumo ševeliūra. Ant Černobogo peties ilsėjosi mažas kūjis. - Jie ant pakilumos. Oras
mums nepalankus. Pulti tiesiog dabar - beprotybė.
Padaras, truputį panašus į nedidelį vilką ir kiek labiau - į žmogų,
krenkštelėjo ir nusispjovė ant žemės.
- O kada gi dar mums pulti, seneli? Kam laukti, kol dangus pragiedrės? Jie gi šito iš mūsų ir tikisi. Pulkime dabar. Sakau jums, pirmyn.

- Tarp mūsų ir jų susitelkė debesys, - nurodė Ištenas Vengras. Viršutinę jo lūpą dabino ploni juodi ūsiukai, ant galvos kėpsojo dulkėta juoda
kepurė, ir šypsojosi jis it žmogus, kuris užsidirba pragyvenimui, pardavinėdamas pensininkams aliuminio dangą, naujus stogus ir kanalizacijos
groteles, bet, vos gauna čekį - nesvarbu, ar jo darbas atliktas, ar ne, - visuomet dingsta iš miesto.
Iki tol tylėjęs vyras elegantišku kostiumu susidėjo rankas ir žengė į ugnį, kitaip tariant, aiškiai ir nedviprasmiškai išreiškė savo nuomonę. Jo poelgį palydėjo pritarimo šūksniai.
Pasigirdo naujas balsas - iš trijų Morigan sudarančių moterų kariūnių
grupės; jos taip glaudžiai stovėjo tarp šešėlių, jog pavirto skulptūra, tarsi
sudaryta iš mėlynai tatuiruotų rankų, kojų ir varnų sparnų. Morigan tarė:
- Nesvarbu, ar laikas geras, ar blogas. Laikas atėjo. Jie mus žudo. Verčiau žūti visiems drauge, puolant, kaip pridera dievams, o ne mirti pavieniui, bėgant, nelyginant žiurkėms rūsy.
Vėl murmesys, kone vieningas pritarimas. Morigan pasakė už visus.
Laikas atėjo.
- Pirmoji galva mano, - prabilo nepaprastai aukštas kinas su mažutėlaičių kaukolių vėriniu ant kaklo. Jis ėmė lėtai, net ryžtingai kopti į kalną,
ant peties užsimetęs lazdą su lenkta geležte, panašia į sidabrinį mėnulio
pjautuvą.
Netgi Niekas negali tęstis amžinai.
Galbūt jis Niekur praleido dešimt minučių, o gal dešimt tūkstančių
metų. Nebuvo jokio skirtumo, laikas virto koncepcija, kuri jau seniai tapo
nebereikalinga.
Dabar jis nebeatminė savo tikrojo vardo. Jautėsi tuščias ir apvalytas
šioje vietoje, kuri nė nebuvo vieta.
Šioje tuštumoje jis neturėjo formos.
Buvo niekas.
Ir tame Nieke kažkieno balsas ūmai tarė:
- Ho-hoka, brolau. Mudviem reikia pasikalbėti.
O kažin kas, kas kadaise galbūt buvo Šešėliu, paklausė:
- Viski Džekai?
- Aha, - tamsoje atsiliepė Viskis Džekas. - Vikriai sugebėjai pasislėpti, ne veltui numirei. Nėjai nė į vieną iš vietų, kuriose tikėjausi tave rasti.
Kur tik besižvalgiau, kol šovė į galvą patikrinti, ar tik netūnai čia. Sakyk,
ar suradai savo gentį?
Šešėlis prisiminė vyriškį ir merginą diskotekoje po besisukančiu veidrodiniu rutuliu.
- Manding, aš suradau savo šeimą. Bet genties taip ir neradau.
- Atleisk, jei sutrukdžiau.

- Palik mane ramybėje. Aš gavau, ko norėjau. Man pakaks.
- Jie tavęs ateis, - atsiliepė Viskis Džekas. - Jie tave atgaivins.
- Bet man jau viskas baigta, - numojo Šešėlis. - Viskas baigta.
- Nieko panašaus, - paprieštaravo Viskis Džekas. - Nė nesitikėk, taip
niekad nebūna. Einam pas mane. Nori alaus?
Šešėlis pamanė, jog alaus išties norėtų.
- Žinoma.
- Paimk ir man. Ledaunė ten, už durų, - pratarė Viskis Džekas, rodydamas kažin kur. Jiedu sėdėjo jo lūšnoje.
Šešėlis atvėrė lūšnos duris ranka, kurios vos prieš akimirką dar neturėjo. Anapus stovėjo plastmasinė dėžė, iki pusės prikrauta ledo gabalų, o
ant ledo - tuzinas "Budveizerio" skardinių. Paėmė kelias skardines, o paskui pritūpė ant slenksčio ir apžvelgė lygumą.
Lūšnelė prigludo kalvos viršūnėje prie krioklio, ištvinusio nuo tirpstančių sniegų. Vanduo pakopomis garmėjo į apačioje plytintį slėnį - gal iš
septyniasdešimties, o gal ir iš viso šimto pėdų aukščio. Saulė žėrėjo ledo
luobe, kaustančiame virš krioklio palinkusių medžių šakas.
- Kur mes? - paklausė Šešėlis.
- Ten, kur buvai praėjusį kartą, - iš lūšnos atsakė Viskis Džekas. - Pas
mane. Tu ką, ketini laikyt mano alų, kol tas sušils?
Šešėlis atsistojo ir perdavė jam skardinę.
- Kai čia lankiausi praėjusį kartą, tu už slenksčio neturėjai krioklio.
Viskis Džekas patylėjo. Atsikimšo alų, paskui vienu ilgu gurkšniu išlenkė pusę skardinės.
- Ar prisimeni mano sūnėną? Henrį Mėlynąjį Kėkštą? Poetą? Jis andai
iškeitė savo "Biuiką" į jūsų "Vinebagą". Ar prisimeni jį?
- Žinoma. Nė nenutuokiau, kad jis poetas.
Viskis Džekas išdidžiai kilstelėjo smakrą.
- Po velnių, geriausias Amerikoj, - pratarė jis.
Jis taip užsivertė skardinę, jog į burną pasiliejo auksaspalvė čiurkšlė,
o kai toji išseko, atsiriaugėjo ir pasiėmė kitą, o Šešėlis tuo tarpu atsidarė
savo skardinę, ir jiedu abu sėdėjo ant saulėje įšilusio akmens prie blyškiai
žalio paparčio, žiūrėjo, kaip į slėnį kliokia vanduo, ir gėrė alų. Ant žemės,
ten, kur niekada neišsisklaido šešėliai, vietomis dar baltavo sniegas.
Zemė buvo molinga ir išskydusi.
- Henris sirgo diabetu, - ūmai prabilo Viskis Džekas. - Šitaip nutinka.
Pernelyg dažnai. Jūs, vaikinai, atsibeldėte į Ameriką ir atėmėte iš mūsų
cukranendres, bulves bei kukurūzus ir pardavinėjate mums čipsus bei glazūruotą popkorną, o mes paskui sergam. - Jis mąsliai gurkštelėjo alaus. Henris už savo eiles gavo kelias premijas. Minesotoje atsirado vaikinų, kurie nusprendė išleisti jo eilėraščius atskira knyga. Henris kaip tik sportine mašina važiavo į Minesotą su jais šnektelėti. Jūsų "Bagą" jis iškeitė į
geltoną "Miatą". Gydytojai sakė, neva vidury kelio jį ištiko koma, mašina
nulėkė nuo plento ir rėžėsi į kelio rodyklę. Jūs pernelyg tingūs, kad pasiv

žiūrėtumėt, kur esat, kad įskaitytumėt viską pagal kalnus bei debesis, tad
jums visur reikalingos rodyklės. Ir todėl Henris Mėlynasis Kėkštas iškeliavo visiems laikams, išėjo pas brolį Vilką. Tuomet tariau sau, jog manęs
ten niekas daugiau nebelaiko. Ir patraukiau į šiaurę. Čia gerai kimba.
- Apgailestauju dėl tavo sūnėno.
- Aš irgi. Dabar gyvenu šiaurėje. Toliau nuo baltojo žmogaus ligų. Nuo
baltojo žmogaus kelių. Nuo baltojo žmogaus rodyklių. Nuo geltonų baltojo
žmogaus "Miatų". Nuo glazūruoto baltojo žmogaus popkorno.
- O kaipgi baltojo žmogaus alus?
Viskis Džekas dirstelėjo į skardinę.
- Kai jūs, vaikinai, galiausiai pasiduosite ir išsinešdinsite namo, "Budveizerio" alaus daryklas galėsite palikti mums.
- Kur mes esame? - pakartojo Šešėlis. - Aš vis dar medyje? Esu miręs?
Aš čia? Maniau, viskas baigėsi. Kas realu?
- Taip, - atsakė Viskis Džekas.
- "Taip"? Kas čia per atsakymas - "taip"?
- Geras atsakymas. Be to, teisingas.
- Tu kas, irgi dievas? - pasiteiravo Šešėlis.
Viskis Džekas papurtė galvą.
- Aš kultūrinis didvyris. Mes užsiiminėjame beveik tokiomis pačiomis
kvailystėmis, kaip ir dievai, bet daugiau dulkinamės, ir niekas mūsų negarbina. Apie mus seka pasakas, tačiau tarp tų istorijų pasitaiko tokių, kuriose atrodome kvailai, ir tokių, kur būname visai nieko sau.
- Suprantu, - linktelėjo Šešėlis. Jis išties suprato - daugmaž.
- Paklausyk, - tęsė Viskis Džekas. - Ši šalis nelabai sėkminga dievams.
Mano tauta tą suprato nuo pat pradžios. Yra dvasios-kūrėjos, kurios surado žemę, ar sukūrė ją, ar iškakojo, bet tik pagalvok: kas imtų garbinti kojotą? Jis sanguliavo su moterimi-dygliakiaule, ir jo pimpale radosi daugiau
adatėlių, nei smeigtukų pagalvėlėje. Jis ėmėsi ginčytis su uolomis, ir uolos jį pergalėjo.
Tai štai. Mano tauta sumojo, kad po visais šiais dalykais kažkas yra,
kažkokia didi dvasia, kūrėjas, ir todėl mes jam padėkojome - visuomet
pravartu sakyti "ačiū". Bet mes niekada nestatėme šventyklų. Pati čionykštė žemė - šventykla. Pati žemė ir yra religija. Žemė vyresnė ir išmintingesnė už žmones, kurie ja vaikšto. Ji padovanojo mums lašišą ir kukurūzus, bizonus ir pašto balandžius. Ji padovanojo mums ryžius ir kanapes.
Ji padovanojo mums moliūgus, melionus ir kalakutus. Ir mes buvome žemės vaikai lygiai taip, kaip dygliakiaulė ir skunksas, ir mėlynasis kėkštas.
Jis užbaigė antrą alaus skardinę ir mostelėjo ja į upokšnį, srūvantį
krioklio papėdėje.
- Jei iki saulėlydžio plauktum upe žemyn, pasiektum ežerą, kur auga
laukiniai ryžiai. Laukinių ryžių derliaus nuėmimo metu tu plauki kanoja
su draugu, ir verti ryžius į savo kanoją, paskui verdi juos, slepi, ir surinktų
tau pakanka daugeliui dienų. Skirtingose vietose auga skirtingas maistas.

Jei nukeliautum toliau į pietus, rastum apelsinmedžių, citrinmedžių ir tokių mėsingų žalių dalykėlių, kurie atrodo kaip kriaušės...
- Avokadai.
- Avokadai, - linktelėjo Viskis Džekas. - Tie patys. Čia, šiaurėje, jie neauga. Čia laukinių ryžių kraštas. Lašišų kraštas. Štai ką noriu pasakyti: visa Amerika tokia. Čia ne šiltnamis dievams. Jie mūsuose nelyginant avokadai, mėginantys užaugti laukinių ryžių krašte.
- Gal jie auga ir nekaip, - prisimindamas pratarė Šešėlis, - tačiau ketina kariauti.
Ir tada Viskis Džekas nusijuokė. Tas juokas labiau panėšėjo į lojimą, ir
linksmumo jame buvo nedaug.
- Ei, Šešėli. Jei tavo draugai šoks nuo uolos, tu irgi šoksi?
- Galbūt. - Šešėliui buvo gera ir jauku. Ir visai ne dėl alaus. Jis net neatminė, kada paskutinį kartą jautėsi toks gyvas ir susikaupęs.
- Tai bus ne karas.
- O kas tada?
Viskis Džekas delnais sugniaužė skardinę, kol toji visai susiplojo.
- Pažvelk, - pratarė jis, rodydamas į krioklį. Saulė kybojo pakankamai
aukštai, kad jos spinduliai peršviestų vandens dulkes: ore virš uolų sutvisko vaivorykštė. Šešėlis pagalvojo, kad pasaulyje nėra regėjęs nieko gražesnio. - Tai bus kruvinos skerdynės, - kategoriškai pareiškė Viskis Džekas.
Ir tuomet Šešėlis suprato. Jam atsivėrusi tiesa buvo tokia skaidri, kaip
vandens lašas. Jis papurtė galvą, paskui ėmė slopiai juoktis, vėl papurtė
galvą ir galop prapliupo kvatoti visa gerkle.
- Ar viskas gerai?
- Gerai, - atsakė Šešėlis. - Aš tik ką pamačiau pasislėpusius indėnus.
Ne visus. Bet vis vien juos mačiau.
- Tokiu atveju ten veikiausiai buvo ho čankai. Jų niekaip neišmokysi
maskuotis. - Viskis Džekas pažvelgė į saulę. - Metas grįžti. - Jis atsistojo.
- Afera dviems asmenims, - pratarė Šešėlis. - Juk tai ir visiškai ne karas, a?
Viskis Džekas paplojo Šešėliui per petį, atidarė duris. Šešėlis dar akimirką padelsė.
- Norėčiau pasilikti su tavimi, - atsiduso jis. - Regis, čia gera vieta.
- Gerų vietų daug, - atsiliepė Viskis Džekas. - Štai kur visa prasmė. Paklausyk, dievai išnyksta, kai juos pamiršta. Ir žmonės taip pat. O žemė pasilieka. Ir geros vietos, ir blogos. Žemė niekur nedings. Aš irgi.
Šešėlis užvėrė duris. Kažkas kažkur jį tempė. Jis vėl buvo vienas tamsoje, bet toji tamsa darėsi vis šviesesnė ir šviesesnė, kol galop sutvisko it
saulė.
Ir tada sugrįžo skausmas.
Istera ėjo per pievą, ir ten, kur ji žengė, pražydo pavasarinės gėlės.
Ji aplenkė tą vietą, kur kadaise stovėjo namas. Netgi šiandien sienos

dar stūksojo, kyšodamos iš piktžolių bei pievos žolės tarytum supuvę dantys. Dulksnojo. Tamsūs debesys plaukė pažeme, buvo šalta.
Kiek atokiau, už namo griuvėsių, augo medis, milžiniškas sidabriškai
pilkas medis, be jokio lapelio, o priešais medį ant žolės mėtėsi bespalvio
skuduro skiautės. Istera stabtelėjo prie jų, pasilenkė ir pakėlė kažin ką rudai baltą: apgraužtą kaulą, kuris kadaise veikiausiai buvo žmogaus kaukolės fragmentu. Švystelėjo jį atgal į žolę.
Paskui pažvelgė į žmogų medyje ir pašaipiai nusišypsojo.
- Keista, kodėl apsirengę jie įdomesni nei nuogi? - sumurmėjo moteris. - Išvynioti įpakavimus - pusė malonumo. Nelyginant dovanas ar velykinius kiaušinius.
Vyriškis su vanago galva, kuris žingsniavo greta, nudelbė akis į savo
penį ir tarsi pirmąkart per visą tą laiką sumojo, kad ir jis pats nuogutėlis.
- Aš galiu žiūrėti į saulę nemirksėdamas, - pareiškė jis.
- Koks tu šaunuolis, - raminamai atsiliepė Istera. - O dabar nukabinkime jį.
Slapios virvės, saistančios Šešėlį su medžiu, jau kadai perpuvo, sutrešo
ir lengvai sutruko, kai už jų timptelėjo dviese. Kūnas nuslydo kamienu iki
pat šaknų. Jiedu nutvėrė kankinį, tam dar nespėjus nukristi, pakėlė ir lengvai - nors Šešėlis buvo stambus vyriškis, - pernešė į pilką lanką.
Žolėje tysantis kūnas buvo šaltas ir nealsavo. Šone, kiek žemiau šonkaulių, juodavo sukepęs kraujas, tarsi jam būtų smogta ietimi.
- Kas dabar?
- Dabar, - prabilo ji, - mes jį sušildysim. Pats žinai, ką tau reikia daryti.
- Žinau. Aš negaliu.
- Jeigu nenori padėti, tai nevertėjo skraidinti manęs čionai.
Ji ištiesė Horui baltą ranką, paglostė smalos juodumo plaukus. Horas
mirktelėjo kartą, kitą, o paskui ėmė mirkčioti tankiai, tarsi liepsnojančioj
ūkanoj.
Į moterį įsmeigta vanago akis tvykstelėjo oranžine spalva, nelyginant
joje būtų įsižiebusi ugnis. Senų senovėje pamiršta ugnis.
Vanagas pakilo nuo žemės, šovė į aukštį ir plačiu lanku nusklendė į
dangų. Apskriejo tą vietą, kur derėjo būti saulei. Kildamas iš pradžių tapo dėmele, paskui tašku ir galiausiai dingo visai, virsdamas kažkuo įsivaizduojamu. Debesys pradėjo retėti ir tirpti, atverdami žydro dangaus lopinėlį, ir pro jį į žemę pažvelgė saulė. Vienišas ir ryškus spindulys pervėrė
švininius debesis ir nutvieskė visą pievą, tačiau tas žavus paveikslas akimoju išnyko - debesys išsisklaidė. Veikiai virš lankos auksu sužėrėjo ryto saulė, tarsi net ne pavasarinė, o vasarinė, pačiame karštume; dulksna
pakilo rūku ir garais, o paskui saulės spinduliai sudegino juos galutinai.
Auksinė saulė savo šviesa bei karščiu nuprausė žolėje tysantį kūną.
Negyvoje odoje išryškėjo rausvos bei šiltai rudos dėmės.
Moteris pirštų galiukais lengvai perbraukė lavono krūtinę. Jai pasidingojo, kad po šonkauliais jaučia virpulį, kažin ką, kas dar nebuvo širdies
v
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plakimas, bet vis dėlto... Ji padėjo ranką ant vyriškio krūtinės, kad delnas
atgultų virš širdies.
Pasilenkusi prie Šešėlio lūpų, Istera atsargiai kvėptelėjo orą į jo plaučius, paskui išsiurbė, pūstelėjo vėl, kol alsavimas virto bučiniu. Jos bučinys buvo švelnus ir dvelkė pavasariniu lietumi bei lauko gėlėmis.
Iš žaizdos šone kliūstelėjo kraujas - ryškiai raudonas skystis sunkėsi
saulės šviesoje, nelyginant kristų gyvi rubinai, o paskui kraujavimas išseko.
Ji pabučiavo Šešėlį į skruostą, į kaktą.
- Nagi, - tylutėliai pratarė Istera. - Metas keltis. Jau prasidėjo. Juk tu
nenori pražiopsoti vaidinimo.
Virptelėję pakilo vokai, ir į moterį įsistebeilijo pilkos - vakaro spalvos
- akys.
Ji šypsodamasi patraukė ranką nuo krūtinės.
- Tu pašaukei mane atgal. - Šešėlis šiuos žodžius ištarė lėtai, tarsi būtų pamiršęs, kaip kalbėti žmonių kalba. Jo balse skambėjo nuoskauda.
- Taip.
- Aš gi viską perėjau. Mane teisė. Viskas baigėsi. Tu pašaukei mane atgal. Tu išdrįsai.
- Atleisk.
- Taip.
Jis lėtai atsisėdo. Susiraukęs palytėjo šoną. Paskui vėl susirūpinęs pažvelgė į ją: ant Šešėlio odos raudonavo kraujas, tačiau po juo nebuvo žaizdos.
Vyras ištiesė ranką, Istera apglėbė jo pečius ir padėjo atsistoti. Jis apžvelgė lanką, tarsi stengdamasis prisiminti, kaip vadinasi visa, ką regi: gėlės aukštoje žolėje, sodybos griuvėsiai, žalių pumpurų skraistė, tarsi ūku
apvilkusi milžiniško sidabrinio medžio šakas.
- Prisimeni? - paklausė Istera. - Ar prisimeni, ką sužinojai?
- Praradau savo vardą, netekau savo širdies. O tu pašaukei mane atgal.
- Atleisk, - pakartojo moteris. - Bet veikiai prasidės mušis. Senieji dievai prieš naujuosius.
- Nori, kad kaučiausi už tave? Veltui sugaišai laiką.
- Grąžinau tave, nes grąžint privalėjau, - atsiliepė moteris. - Ir dabar
tu padarysi tą, ką privalai. Spręsk pats. Aš savo atlikau.
Staiga ji suvokė, kad vyriškis nuogas, nuraudo it aguona, o paskui nudelbė akis.

liai.

Pliaupiant lietui, uolėtais takeliais tarp debesų kalno šlaitu kopė šešė-

Baltosios lapės žengė koja kojon su raudonplaukiais žaliašvarkiais
šaunuoliais. Jaučiagalvis minotauras žingsniavo greta geležnagio ak-

mentašio. Kiaulė, beždžionė ir aštriadantis vampyras ropštėsi aukštyn kartu su mėlynu žmogumi, apsiginklavusiu auksiniu lanku, su lokiu, kurio
kailį margino gėlės, ir auksašarviu kariu su reginčiu kardu prie juostos.
Žavusis Antinojas, kadaise buvęs Adrianos meilužiu, kopė į kalną
priešaky perdėm raumeningų amazonių, apsitaisiusių oda.
Šlaitu nevikriai sėlino pilkas žmogus su vienintele ciklopiška akim,
panašia į milžinišką smaragdą-kabošoną, jam įkandin sliuogė keli kresni
tamsiaodžiai žmogučiai, ir beaistrių jų veidų bruožai atrodė tokie pat taisyklingi, kaip ir actekų kaukių: jie žinojo paslaptis, kurias seniai prarijo
džiunglės.
Kalno viršūnėje prigludęs snaiperis uoliai nusitaikė į baltą lapę ir iššovė. Pliaukštelėjimas, kordito debesėlis, parako kvapas drėgname ore.
Jaunos japonės kūnas su išvirtusiu pilvu ir krauju pasruvusiu veidu. Lavonas lėtai lėtai priblėso, paskui išnyko.
Didelės ir mažos tautos kopė šlaitu į viršų - dviem kojom, keturiom ar
apskritai be kojų.
Kelias per kalvotą Tenesį buvo neapsakomai gražus, kai nutykdavo
audra, ir varginantis, kai vėl prapliupdavo lietus. Miestas ir Lora vis kalbėjo ir kalbėjo, nė minutėlei neužsičiaupdami. Miestas nepaprastai džiaugėsi šia netikėta pažintim. Tarsi būtum atradęs seną draugą, išties gerą seną draugą, kurio paprasčiausiai niekada anksčiau nebuvai sutikęs. Jiedu
kalbėjo apie istoriją, apie kiną ir muziką, ir Lora pasirodė besanti vienintelis žmogus, vienintelis kitas žmogus, kurį kada nors pažinojo, matęs užsienietišką septintojo dešimtmečio filmą (misteris Miestas buvo įsitikinęs,
jog filmas ispaniškas, gi Lora taip pat karštai tvirtino, jog lenkiškas), pavadintą "Rankraštis, rastas Saragosoje", - nes Miestas jau pradėjo tikėti,
kad jam haliucinacijos.
Kai Lora parodė pirmą daržinę su užrašu "APLANKYKITE ROK SITĮ", jis krenkštelėjo ir prisipažino, kad važiuoja būtent tenai. Lora pasakė,
jog tai šaunu. Ji ne kartą norėjo apsilankyti tokiame draustinyje, bet niekada nerado laiko ir vėliau nuolatos gailėjosi. Štai kodėl dabar ji kelyje. Išvyko ieškoti nuotykių.
Jau senokai dirba agente turizmo firmoje. Išsiskyrė su vyru. Prisipažino, kad jiedu vargiai kada nors vėl sueis į krūvą, ir pridūrė, kad tai jos
kaltė.
- Negaliu patikėti.
Lora atsiduso.
- Teisybė, Makai. Tiesiog aš jau nebe ta moteris, kurią jis vedė.
Ką gi, atsiliepė jis, žmonės keičiasi, ir, nespėjęs atsitokėti, išklojo jai
viską apie savo gyvenimą, papasakojo net apie Mišką ir Akmenį, apie tai,
kaip jie trise buvo tarsi muškietininkai ir kaip du nužudė, ir manoma, jog
prie visko pripranti, vyriausybinėje tarnyboje tampi akmeniniu, bet iš tiesų prie tokių dalykų priprasti neįmanoma.

O jinai ištiesė šaltą ranką - misteris Miestas net įjungė krosnelę, kad
Lora bent mažumėlę sušiltų, - ir tvirtai sugniaužė jo pirštus.
Priešpiečius suvalgė japonų užkandinėje, o tuo tarpu Noksvilį užgriuvo audra, ir Miestui buvo nusispjaut, kad valgis vėluoja, kad sriuba šalta,
o suši šiltas.
Jis jautėsi laimingas vien todėl, kad ji greta, kad ir jis dalyvauja Loros
nuotykyje.
- Na, - pasakojo moteris, - aš šlykštėjausi pačia mintim, jog darausi išsivadėjusi. Ten, kur buvau, stačiai puvau. Ir todėl leidausi į kelią be mašinos ir kreditinių kortelių. Nusprendžiau pasikliauti nepažįstamų žmonių gerumu.
- O tu nesibijai? - paklausė Miestas. - Noriu pasakyti, galėjai įstrigti
kur nors, tave galėjo užpulti, tu galėjai numirti iš bado.
Bet ji tik papurtė galvą, o paskui neryžtingai šyptelėjo ir tarė:
- Aš sutikau tave, juk taip?
Ir Miestas nesumojo, ką atsakyti.
Pavalgę jiedu per lietų bėgo link mašinos, prisidengę laikraščiais japonų kalba, ir bėgdami juokėsi it vaikai.
- Kur tave nuvežti? - užsitrenkus durelėms, paklausė jis.
- Aš važiuosiu ten, kur važiuosi tu, Makai, - nedrąsiai atsiliepė Lora.
Dabar jis džiaugėsi neprasitaręs apie "Big Maką". Tai ne bare pakabinta mergiotė nakčiai, giedojo misterio Miesto siela. Lai sugaišo penkiasdešimt metų, kad ją surastų, bet galiausiai surado, štai ji, vienintelė, nežabota, stebuklinga moteris su ilgais tamsiais plaukais.
Štai ji, meilė.
- Paklausyk, - prabilo Miestas, jiedviem artėjant prie Catanugos. Valytuvai it pašėlę blaškėsi po priekinį stiklą, trindami pilko miesto kontūrus. - O jeigu tau šiai nakčiai surasčiau motelį? Už numerį sumokėsiu. Kai
tik atiduosiu krovinį, mudu galėsime... Na, pradžiai drauge išsimaudyti
karštoje vonioje. Sušildysim tave.
- Skamba nuostabiai, - atsakė Lora. - O kas per krovinys?
- Antai ta lazda. - Jis prunkštelėjo. - Ta, kuri guli ant užpakalinės sėdynės.
- Gerai. - Moteris nusišypsojo. - Nenori sakyti, misteri Paslaptie, nesakyk.
Miestas paprašė palaukti Rok Sičio mašinų stovėjimo aikštelėje, kol jis
nuneš lazdą. Pliaupiant lietui, automobilis galop pasiekė Budriojo kalno
papėdę: jie visąlaik važiavo vos trisdešimties mylių per valandą greičiu ir
visąlaik su tolimosiomis šviesomis.
Sustojo pačiame aikštelės gale. Miestas išjungė variklį.
- Makai... Gal prieš išlipdamas apkabintum mane? - šypsodamasi paklausė Lora.
- Žinoma.
Misteris Miestas atglėbė jos pečius, o moteris pasislinko arčiau. Į "EksJ
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plorerio" stogą barbeno lietus. Užuodė jos plaukų dvelksmą: po kvepalų
aromatu prigludo neaiškus nemalonus kvapelis. Po ilgos kelionės pasitaiko. Karšta vonia, nusprendė jis, jiems abiem tiesiog būtina. Probėgšmais
pagalvojo, ar Čatanugoje yra parduotuvė, kurioje galima būtų įsigyti levandos burbulų voniai, kokius taip mėgo jo pirmoji žmona. Lora kilstelėjo
galvą, išsiblaškiusi pirštų galiukais paglostė jo kaklą.
- Makai... aš vis mąstau. Tu veikiausiai labai nori sužinoti, kas nutiko
tavo draugams? - paklausė ji. - Miškui ir Akmeniui. Tikrai nori?
- Taip, - sumurmėjo jis, lūpomis siekdamas jos lūpų pirmajam bučiniui. - Žinoma, noriu.
Todėl Lora jam parodė.
Šešėlis klaidžiojo po pievą, lėtai eidamas apie medžio kamieną ir tolydžio plėsdamas ratus. Retsykiais stabteldavo ir ką nors pakeldavo nuo
žemės: žiedelį, lapelį, akmenėlį, šakelę ar žolyną. Atidžiai juos tyrinėjo,
tarsi visa savo esybe susitelkdamas į šakos šakiškumą, lapo lapiškumą.
Isterai jis priminė kūdikį, kuris dar tik mokosi susikaupti.
Moteris nesiryžo jo kalbinti. Tokią akimirką tatai būtų šventvagystė.
Nors jautėsi be galo pavargusi ir nusikamavusi, tik stebėjo Šešėlį ir žavėjosi juo.
Maždaug už dvidešimties pėdų nuo kamieno po geibia žole ir nudžiūvusiais vijokliais jis surado drobinį maišą. Pakėlė jį, atrišo mazgą, atlaisvino virvę.
Drabužiai, kuriuos ištraukė, buvo jo paties. Seni, bet dar tinkami. Šešėlis pavartė rankose batus. Paglostė marškinėlių audinį, megztinio vilną,
pažvelgė į juos taip, tarsi žiūrėtų iš milijono metų atstumo.
Paskui neskubėdamas apsirengė.
Kyštelėjo rankas į kišenes. Veide išplito nuostaba, kai iš kišenės ištraukė kažin ką, iš tolo panašų į pilkšvai baltą stiklinį rutuliuką.
- Jokių monetų, - pratarė Šešėlis. Tatai buvo pirmieji žodžiai, kuriuos
jis ištarė per kelias pastarąsias valandas.
- Jokių monetų? - aidu atkartojo Istera.
Šešėlis palingavo galvą.
- Jomis užimdavau rankas. - Jis pasilenkė užsirišti batų.
Apsivilkęs atrodė kur kas normalesnis. Tačiau paniuręs ir rimtas. Įdomu, kiek toli jis nuėjo ir kiek jam kainavo sugrįžti? Šešėlis nebuvo pirmas,
kurį Istera pašaukė atgal, ji žinojo, kad netrukus tas išsiblaškęs žvilgsnis
pranyks, prisiminimai ir sapnai, kuriuos jis parsinešė iš medžio, išsisklaidys nuo sąveikos su čionykščiu pasauliu. Šitaip buvo visuomet.
Moteris nusivedė jį į tolimąjį lankos galą. Jos ristūnas laukė tarp medžių.
- Jis negali panešti mūsų abiejų, - pratarė Istera. - Aš pati parsigausiu
namo.

Šešėlis linktelėjo. Tarsi stengėsi kažką prisiminti, paskui išsižiojo ir kimiai sukleketavo džiaugsmingą pasveikinimą.
Griausmo paukštis pračiaupė negailestingą snapą ir atsakė tuo pačiu.
Iš pirmo žvilgsnio jis priminė kondorą. Plunksnos juodos su purpuriniu atspalviu, aplink kaklą - šviesi juosta. Lenktas snapas taip pat juodas:
plėšrūno snapas, skirtas plėšyti į gabalus. Ant žemės su nuleistais sparnais
jis atrodė grizlio dydžio, akys spindėjo Šešėlio tarpuakio lygyje.
- Tai aš jį atsivedžiau, - išdidžiai pareiškė Horas. - Jie gyvena kalnuose.
Šešėlis linktelėjo:
- Kartą regėjau griausmo paukštį sapne. Velnioniškai keistas buvo sapnas.
Griausmo paukštis pražiojo snapą ir išleido stebėtinai švelnų bei klausiamą "krouru?"
- Tu irgi girdėjai mano sapną? - paklausė Šešėlis.
Jis švelniai pakedeno paukščio viršugalvį. Tas atsakydamas pasitrynė
į žmogaus petį, nelyginant švelnutis ponis. Šešėlis pakasė griausmo
paukščiui kaklą, nuo sparnų iki pakaušio, paskui atsigręžė į Isterą.
- Ar tu atskridai raita ant jo?
- Taip. Galėsi skristi šiuo paukščiu atgal, jeigu jis leis.
- Kaip ant jo išsilaikyti?
- Labai paprastai, - atsakė moteris. - Tik nenukrisk. Tolygu pasibalnoti
žaibą.
- Ar tave ten pamatysiu?
Istera papurtė galvą:
- Aš savo darbą atlikau. Skrisk, daryk, ką privalai. Aš pavargau. Sėkmės.
Šešėlis linktelėjo:
- Mačiau Viskį Džeką. Po to, kai mane teisė. Jis mane surado. Mudu išgėrėm alaus.
- Taip, - linktelėjo Istera. - Žinoma, išgėrėt.
- Ar mes dar susitiksim? - paklausė Šešėlis.
Istera tik pažvelgė į jį žaliomis nelyginant bręstantys kukurūzai akimis ir nutylėjo. O paskui ūmai papurtė galvą.
- Abejoju, - pratarė ji.
Šešėlis nevikriai užsiropštė ant griausmo paukščio nugaros. Jautėsi it
pelė ant vanago kupros. Burnoje pasklido ozono prieskonis, mėlynas ir
metalinis. Kažin kas sutreškėjo, tarsi elektros iškrova. Griausmo paukštis
ištiesė sparnus ir ėmė galingai mosuoti.
Kai žemė pasviro ir ėmė nykti apačioje, Šešėlis įsikirto į paukštį rankomis bei keliais, o širdis ūkavo krūtinėj it proto netekusi pelėda.
Tikrai, nelyginant būtų pasibalnojęs žaibą.
Lora pasiėmė iš mašinos lazdą. Palikusi misterį Miestą ant priekinės
"Fordo" sėdynės, pliaupiant lietui nužingsniavo per Rok Sitį. Bilietų ka-

sa buvo uždaryta, tačiau durys į suvenyrų parduotuvėlę praviros. Lora pastūmė jas ir įėjo vidun, pro uolinius varveklius ir inkilų gretą su užrašu
"APLANKYKITE ROK SITĮ", o paskui žengė į patį Aštuntąjį Pasaulio Stebuklą.
Niekas nemėgino jos sulaikyti, nors pakeliui Lora sutiko kelis vyrus
bei moteris. Dauguma atrodė dirbtiniai, o kai kurie - netgi permatomi.
Perėjo siūbuojantį kabantį tiltą. Nužingsniavo pro elnių aptvarą ir įveikė
Storulių Slėgtuvą - takelio atkarpą tarp dviejų statmenų uolų.
Tako gale peržengė grandinę su lentele, skelbiančia, jog ši atrakciono
dalis uždaryta, ir įėjo į urvą, kuriame priešais dioramą su girtais elfais ant
plastmasinės kėdės sėdėjo žmogus. Pasišviesdamas nedideliu elektriniu
žibintuvėliu, nepažįstamasis skaitė "Washington Post". Išvydęs viešnią, suvyniojo laikraštį ir pakišo jį po kėde. Tada atsistojo - aukštas vyriškis su
trumpai kirptais oranžiniais plaukais ir brangiu lietpalčiu - bei nusilenkė.
- Kiek suprantu, misteris Miestas nebegyvas, - pratarė jis. - Sveikas atvykęs, ieties nešėjau.
- Dėkui. Apgailestauju dėl Mako. Judu draugavote?
- Anaiptol. Jeigu jis norėjo išsaugoti savo vietą, turėjo pasirūpinti savimi ir nenumirti. Tačiau lazdą tu atnešei. - Vyriškis nužvelgė Lorą nuo
galvos iki kojų, ir jo akys žybtelėjo oranžine šviesa, primenančia blėstančią liepsną. - Manding, pranašumas kol kas tavo pusėje. Čia, kalno viršūnėje, mane vadina misteriu Pasauliu.
- Aš esu Šešėlio žmona.
- Na, žinoma. Žavingoji Lora, - atsiliepė jis. - Privalėjau atpažinti. Šešėlis turėjo kelias tavo nuotraukas, laikė jas virš gulto kameroje, kurioje sėdėjom. Ir, atleisk už pastabą, tu atrodai kur kas geriau, nei turi teisę. Negi tau nepriderėjo supūti?
- Galbūt, - ramiai pripažino Lora. - Bet moterys fermoje davė man atsigerti iš savo šulinio.
Misteris Pasaulis kilstelėjo antakį.
- Iš Urdų Šaltinio? Negali būti!
Lora gūžtelėjo pečiais. Moters oda buvo blyški, akys įdubusios, aplink
jas driekėsi tamsūs šešėliai, tačiau ji buvo akivaizdžiai gyva ir sveika: galbūt ji išties tik vaikščiojantis lavonas, tačiau poilsio atgulęs visai neseniai.
- Tas gražumas ilgai netruks, - prabilo misteris Pasaulis. - Nornos tau
davė gurkštelti praeities. Veikiai ji ištirps dabartyje, ir tada šios nuostabios
žydros akys išvirs iš akiduobių, nušliauš dailučiais skruostais, kurie iki to
meto, be jokios abejonės, jau nebebus tokie dailučiai. Beje, tu turi mano
lazdą. Prašau ją atiduoti.
Vyriškis išsitraukė iš pakelio cigaretę ir prisidegė juodu vienkartiniu
žiebtuvėliu.
- Ar galiu ir aš pasivaišinti cigarete? - paklausė moteris.
- Žinoma. Aš duosiu tau cigaretę, jeigu tu atiduosi man lazdą.
- Jeigu ji tau reikalinga, vadinas, yra verta ne vienos cigaretės.
Misteris Pasaulis nutylėjo.
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- Man reikia atsakymų, - pratarė Lora. - Aš noriu žinoti.
Jis pridegė ir ištiesė jai cigaretę. Lora įtraukė dūmą į plaučius, paskui
sumirksėjo.
- Beveik jaučiu skonį, - sumurmėjo jinai. - Taip, regis, beveik jaučiu. Moteris nusišypsojo. - M-m-m, nikotinas.
- Taip, - sutiko misteris Pasaulis. - O kodėl tu ėjai pas moteris į fermą?
- Šešėlis liepė eiti. Sakė, kad paprašyčiau jų gerti.
- Įdomu, ar jis žinojo, kas nutiks nuo jų vandens? Veikiausiai ne. Ir visgi neblogai, kad tas vyrukas kybo negyvas ant savo medžio. Dabar visada žinau, kur jis. Šešėlis iškrito iš žaidimo.
- Tu pakišai mano vyrą, - pratarė Lora. - Jūs, vaikinai, nuo pat pradžių
jį pakišote. O juk, žinai, jisai geros širdies.
- Taip, - atsiliepė misteris Pasaulis. - Žinau. Kai viskas pasibaigs, aš
veikiausiai nusidrošiu amalo šakelę, nueisiu prie to medžio ir įsmeigsiu
jam į akį. O dabar prašau atiduoti man lazdą.
- Kam ji tau?
- Kaip suvenyras, kaip prisiminimas apie visą šį apgailėtiną sąvartyną, - atsakė misteris Pasaulis. - Nesibijok, čia ne amalas. - Jo veide šmėstelėjo pašaipa. - Lazda simbolizuoja ietį ir šį apgailėtiną pasaulį, o simbolis
ir yra tas, ką jis reiškia.
Lauke pasigirdo triukšmas
- Kieno tu pusėje? - paklausė ji.
- Svarbu ne pusės, - paaiškino misteris Pasaulis. - Bet jei jau paklausei, aš laimėtojo pusėje. Visada.
Moteris linktelėjo, tačiau lazdos neatidavė.
Ji nusigręžė nuo misterio Pasaulio ir pažvelgė pro urvo angą. Apačioje
ant uolų įžiūrėjo kažin ką švytint ir pulsuojant. Tas kažin kas apsivijo apie
liesą rausvai violetinį barzdočių, daužantį užpuoliką lazda - bemaž tokia,
kokias šmaikštuoliai piešia ant priekinių mašinų stiklų prie šviesoforo.
Nuaidėjo klyksmas, ir jiedu abu pranyko.
- Tiek to, aš atiduosiu tau lazdą, - ištarė Lora.
- Gera mergaitė, - pasigirdo už nugaros misterio Pasaulio balsas. - Gera mergaitė, - pritariamai pakartojo jis. Vyriškio balsas skambėjo atlaidžiai
ir podraug gundomai. Nuo šio balso jai nugara nuėjo pagaugais.
Moteris laukė durų angoje, kol ant kaklo pajuto jo alsavimą. Reikia
lukterėti, kol jis prieis dar arčiau. Tą Lora jau suprato.
Skrydis buvo ne šiaip jaudinantis, jis svaigino ir kvaitino galvą.
Jie žaibo tvyksniais lėkė per audrą, gręžė dangų nuo debesies iki debesies; jie lėkė griaustinio dundesiu, viesulo galybe. Tai buvo neįtikėtinas,
elektros iškrovomis spragsintis skrydis. Baimės nejuto - vien audros galią,
nesustabdomą ir visa aprėpiančią, bei skridimo džiaugsmą.
Šešėlis tvirtai įsikibo į griausmo paukščio plunksnas, pajuto, kaip odą

kutena statika. Mėlynos kibirkštėlės mažutėlaitėmis gyvatėlėmis sruvo jo
rankomis. Lietus prausė veidą.
- Čia tai bent! - sukliko žmogus, peršaukdamas audrą.
Tarsi supratęs jį, paukštis pakilo dar aukščiau (kiekvieną sparnų mostą
lydėjo griausmas), paskui pasigręžė ir metėsi į juodus debesis.
- Sapne aš tave medžiojau, - pratarė Šešėlis, ir jo žodžius nusinešė vėjas. - Savo sapne. Man reikėjo plunksnos.
"Taip, - statikos iškrova galvoje spragtelėjo atsakymas. - Jie ėjo pas mus
plunksnų, kad įrodytų esą vyrai; jie ėjo akmenų iš mūsų galvų, kad apdovanotų
mūsų gyvybe savo mirusiuosius".
Šešėlio galvoje iškilo ryškus paveikslas: griausmo paukštis - patelė,
nusprendė jis, nes jos plunksnos rudos, o ne juodos - guli užkapotas kalno šlaite. Ir tamsiaodė moteris titnago skeveldra daužo jai kaukolę. Štai
moteris ėmė knaisiotis šlapiose kaulų bei smegenų skeveldrose, kol surado
glotnų perregimą akmenį, rausvai rudą kristalą su besimainančiais žiburiais, mirksinčiais gilumoje. "Erelio akmuo", - pagalvojo Šešėlis. Moteris ketino nunešti akmenį savo kūdikiui, mirusiam prieš tris naktis, ir padėti ant
šaltos krūtinės. Brėkštant berniukas prisikels ir nusijuoks, o brangusis akmuo užges, taps pilkas bei negyvas, kaip paukštis, iš kurio jį pavogė.
- Suprantu, - pasakė paukščiui.
Tas užvertė galvą ir sukleketavo, ir jo riksmas virto griausmu.
Pasaulis apačioje susiliejo į keistą vientisą sapną.
Lora patogiau perėmė lazdą ir kantriai laukė, kol žmogus, pasivadinęs
misteriu Pasauliu, prieis visai arti. Stovėjo nusigręžusi, žvelgdama į audrą ir tamsiai žalias kalvas apačioje.
"Šiame apgailėtiname pasaulyje, - mąstė ji, - simboliai ir yra tas, ką jie reiškia. Taip".
Pajuto, kaip ant dešiniojo peties švelniai atgulė delnas.
"Gerai, - pamanė ji. - Vaikinas nenori manęs išgąsdinti. Bijo, kad išmesiu
lazdą į audrą, kad ji nusiris kalno šlaitu, ir jis jos neteks".
Lora mažumėlę atsilošė, kad nugara palytėtų jo krūtinę. Kairioji vyriškio ranka apglėbė ją iš nugaros. Toks meilus, intymus gestas. Delnas lėtai
atsigniaužė. Lora abiem rankom suspaudė lazdos galus, iškvėpė, susikaupė
- Prašau. Mano lazdą, - jai į ausį sušnabždėjo misteris Pasaulis.
- Taip, - atsiliepė Lora, - ji tavo. - O paskui, nė nenutuokdama, ar tas
ką pakeis, netikėtai pridūrė: - Šią mirtį skiriu Šešėliui.
Ir smeigė lazdą sau į krūtinę, po krūtinkauliu, ir pajuto, kaip lazda suvibravo, virsdama ietimi.
Nuo tos dienos, kai mirė, riba tarp pojūčių ir skausmo nusitrynė. Lora jautė, kaip antgalis perveria krūtinę, kaip išlenda iš nugaros. Menka pasipriešinimo akimirka - Lora spustelėjo stipriau, - ir ietis įsmigo į misterį

Pasaulį. Šalta kaklo oda pajuto karštą jo alsavimą, kai vyras sukliko iš
skausmo ir nuostabos, pervertas lazda-ietimi.
Lora nepažino nei žodžių, kuriuos jis rėkė, nei kalbos, kuria juos tarė.
Tik dar giliau pastūmė ieties kotą, per savąjį kūną smeigdama į jį.
Moters nugara nusruveno svetimas kraujas.
- Kale, - angliškai išsunkė misteris Pasaulis. - Prakeikta kale.
Jo balsas drėgnai gargaliavo. Lora nusprendė, jog antgalis veikiausiai
pervėrė plautį. Misteris Pasaulis sukruto ar pamėgino krustelti, kiekvienas vyro judesys siūbavo ir ją: jiedu buvo sujungti kotu, sukabinti draugėn - tarsi dvi žuvys ant vieno žeberklo. Vyriškio rankoje sublizgo peilis,
kuriuo jis be atodairos ir prasmės ėmė badyti jai pilvą ir krūtinę - juk pats
negalėjo matyti, ką daro.
Jai buvo vis vien. Ką negyvėliui reiškia peilio dūriai?
Lora smarkiai kirto kumščiu per besiblaškančią ranką, ir peilis nulėkė ant urvo grindų. Tada paspyrė jį tolyn.
Dabar vyras raudojo ir inkštė. Lora jautė, kaip jisai stumia ją, kaip jo
rankos remiasi jai į nugarą, kaip karštos ašaros krinta ant kaklo. Misterio
Pasaulio kraujas permerkė moters suknelę, čiurkšlėmis sruvo per kojas.
- Kaip niekinga, kaip menka, kaip nevyriška, - sukuždėjo jinai. Negyvas kuždesys su juodojo humoro ir linksmumo priemaiša.
Pajuto, kaip misteris Pasaulis kluptelėjo, pati žengė netikslų žingsnį ir
tučtuojau paslydo kraujyje, - jo kraujyje, kuris bala telkšojo ant urvo grindų, - ir jiedu abu pargriuvo.
Griausmo paukštis nusileido Rok Sičio automobilių stovėjimo aikštelėje. Pliaupė kaip iš kibiro. Šešėlis beveik nieko nematė. Paleidęs griausmo paukščio plunksnas, lyg nuslydo, lyg nusirito ant šlapio asfalto.
Trenkė žaibas, ir paukštis dingo.
Šešėlis atsistojo.
Aikštelė buvo apytuštė. Šešėlis nužingsniavo link išėjimo. Praėjo rudą "Fordą Eksplorerį", paliktą prie pat uolos. Mašina kažin kodėl pasirodė pažįstama. Šešėlis smalsiai pažvelgė į ją ir tik tada pastebėjo vairuotoją,
sunkiai sukniubusį ant vairo, tarsi užmigusį.
Šešėlis trūktelėjo dureles.
Paskutinį kartą misterį Miestą jis matė prie motelio Amerikos centre.
Dabar pareigūno veide sustingo nuostaba. Kažkas meistriškai perlaužė
jam kaklą. Šešėlis palytėjo skruostą. Dar šiltas.
Mašinoje tvyrojo silpnas kvapas, tarsi prieš daugelį metų iš čia pasišalinusio žmogaus kvepalų aromatas, bet Šešėlis tą kvapą būtų pažinęs bet
kur. Jis užtrenkė "Fordo" dureles ir nužingsniavo per aikštelę.
Staiga šoną pervėrė aštrus skausmas, tačiau jis truko vos akimirką, o
gal ir dar mažiau, paskui dingo.
Bilietų niekas nepardavinėjo. Jis perėjo pastatą ir pasiekė Rok Sičio sodus.

Dundėjo griaustinis, virpėjo medžių šakos, ir atrodė, jog vibruoja gigantiškų uolų viduriai. Su šaltu įniršiu žemę talžė lietus. Diena dar tik krypo vakarop, bet buvo jau tamsu kaip nakčia.
Debesis perplėšė žaibas, ir Šešėlis pagalvojo, gal tai griausmo paukštis grįžta į gimtuosius skardžius, o gal tik elektros iškrova atmosferoje, o
gal tos dvi koncepcijos kažkuriame lygyje - lygiai tas pats.
Žinoma, lygiai tas pats. Šiaip ar taip, čia ir visa esmė.
Tada pasigirdo vyro balsas. Vieninteliai žodžiai, kuriuos nugirdo Šešėlis - o gal jam tik pasirodė, - buvo: "... skiriu Odinuil"
Jis skubiai perėjo Septynių Valstijų Vėliavos Kiemą, kurio plokštėmis
upeliais sruvo lietaus vanduo. Kartą net paslydo ant akmens. Kalną aplipo storas debesų sluoksnis, ir per tamsą bei audrą jis apskritai neįžiūrėjo
jokių valstijų.
Nė garso. Kalno viršūnė atrodė apleista.
Šešėlis riktelėjo: "Ei!", - tarsi išgirdo tykų atsaką ir nuėjo ten, iš kur
ataidėjo garsas.
Nieko. Visiškai nieko. Tik grandinė su lentele, draudžiančia turistams
lankytis urve.
Šešėlis perlipo grandinę.
Apsidairė, žvalgydamasis į tamsą.
Oda nusruveno šiurpuliai.
Už jo nugaros, tarp šešėlių, pasigirdo tykus balsas:
- Tu nė sykio manęs nenuvylei.
Šešėlis neatsigręžė.
- Keista, - atsiliepė jis. - Aš nuolat nuvildavau pats save. Kas kartą.
- Anaiptol, - paprieštaravo balsas. - Padarei viską, ko iš tavęs reikėjo,
ir netgi daugiau. Patraukei į save dėmesį, tad niekam ir į galvą nešovė
dirstelti į ranką su moneta. Tatai vadinama nukreipiančiu manevru. Ir sūnaus paaukojime slypi didžiulė galia. Tiek galios, kad pakanka nustumt
nuo viršukalnės laviną. Tiesą sakant, aš tavimi didžiuojuosi.
- Gryniausia apgavystė, - pratarė Šešėlis. - Nuo pradžios iki pat galo.
Niekas nebuvo tikra. Visa tai - tik vardan skerdynių.
- Štai būtent, - atsiliepė iš šešėlių Trečiadienio balsas. - Apgavystė.
Mulkinimas. Tačiau tai buvo vienintelis žaidimas mieste.
- Man reikia Loros, - pratarė Šešėlis. - Ir Lokio. Kur jie?
Tyla. Vėjas bloškė jam į veidą vandens dulkių saują. Kažkur netoliese sugrumėjo griaustinis.
Šešėlis žengė į urvą.
Lokis Piktavalis sėdėjo ant žemės, atsišliejęs į geležines groteles. Už jų
girti elfai stumdėsi prie naminės varyklos. Lokis buvo pridengtas antklode, virš kurios matėsi tik papilkėjęs veidas, ant antklodės gulėjo rankos su
ilgais baltais pirštais. Elektrinis žibintuvėlis mėtėsi ant kėdės netoliese. Baterijos seko, ir žibintuvėlis teskleidė menką geltoną švieselę.
Lokis atrodė ligotas, sugniuždytas.

Tačiau akys... į Šešėlį įsmeigtose tūžmingose akyse žioravo nežabotas
įniršis.
Jis sustojo per porą žingsnių nuo Lokio.
- Tu pavėlavai, - sušvokštė tas. Nepaisant gergždesio, jo gerklėje kažkas burbuliavo. - Aš jau sviedžiau ietį. Ir pašvenčiau mūšį. Jis prasidėjo.
- Štai kaip, - atsiliepė Šešėlis.
- Štai kaip, - išsunkė Lokis. - Tad dabar jau nesvarbu, ko tu imsies.
Šešėlis susimąstė.
- Ietį turėjai sviesti, kad prasidėtų mūšis, - neskubėdamas ištarė jis. Visa Upsalos istorija iš naujo. Tu maitinies skerdynėmis ir chaosu. Ar aš
teisus?
Tyla. Šešėlis girdėjo Lokio alsavimą, šliurpsintį įkvėpimą ir virpantį iškvėpimą.
- Aš išsiaiškinau, - tęsė Šešėlis. - Beveik. Nesu tikras, kada būtent taip
nutiko. Gal tuomet, kai kybojau medyje. Gal anksčiau. Teisingą kelią nurodė istorija, kurią Trečiadienis papasakojo per Kalėdas.
Lokis tylėdamas spitrijo į jį nuo grindų.
- Tai tik afera dviems, - kalbėjo Šešėlis. - Nelyginant vyskupas su deimantų vėriniu ir policininkas, kuris jį sulaiko. Nelyginant vaikinas su
smuiku ir antrasis, kuris pageidauja tą smuiką įsigyti. Du, kurie iš pirmo
žvilgsnio tarsi prieštarauja vienas kitam, o iš tiesų lošia vienoje pusėje.
- Nejuokink manęs, - sukuždėjo Lokis.
- Kodėl? Man patiko tavo spektaklis motelyje. Šauniai padirbėjai. Privalėjai ten būti, kad įsitikintum, jog viskas vyksta pagal planą. Aš tave pamačiau. Netgi įspėjau, kas tu. Ir vis vien nesusigaudžiau, kad tai tu ir esi
misteris Pasaulis.
Šešėlis pakėlė balsą.
- Gali išeiti, - tarė jis šešėliams urve. - Kad ir kur būtum. Pasirodyk.
Urvo angoje sustūgo vėjas, bloškė į Šešėlį saują lašų. Šešėlis susigūžė.
- Pavargau būti laikomas kvailiu, - prabilo jis. - Tiesiog pasirodyk.
Leisk į tave pasižiūrėti.
Kažin kas pakito šešėliuose urvo gilumoje. Kažin kas įgavo standumo,
kažin kas pasislinko.
- Velniai rautų, tu pernelyg daug žinai, berniuk, - pasigirdo pažįstamas Trečiadienio dudenimas.
- Vadinas, tavęs nenužudė.
- Taigi ne, nužudė, - iš šešėlių atsiliepė Trečiadienis. - Jei manęs nebūtų nužudę, nieko nebūtų. - Tas tykus balsas kažkuo priminė seną radiją,
vargiai gaudančią tolimos stoties bangas. - Jei nebūčiau numiręs iš tiesų,
nė vienas iš jų nebūtų atėjęs čionai, - tęsė Trečiadienis. - Kali ir Morigan,
ir prakeikti albanai - na, tu pats juos visus matei. Tai mano mirtis juos suvienijo. Aš buvau aukojamas avinėlis.
- Ne, - paprieštaravo Šešėlis, - tu buvai Judo ožys.
Pamėkliška būtybė šešėliuose krūptelėjo ir sulingavo.

- Anaiptol. Tatai reikštų, jog išduodu senuosius dievus vardan naujųjų. O mes nedarėme nieko panašaus.
- Toli gražu, - sukuždėjo Lokis.
- Suprantu, - linktelėjo Šešėlis. - Judu abu neišdavėt nei vienos, nei kitos pusės. Judu išdavėt abi.
- Jei jau apie tai prabilome, taip, tavo tiesa, - atsakė Trečiadienis. Regis, jis buvo ganėtinai patenkintas savim.
- Jūs troškote skerdynių. Jums reikėjo kruvinos aukos. Aukos dievams.
Vėjas sustiprėjo, inkštimas ant urvo grindų virto spigiu riksmu, tarsi
čia kamuotųsi kažin kas neišpasakytai didžiulis.
- O kodėl gi, velniai rautų, ne? Aš štai jau tūkstantį metų stirksau šioje
triskart prakeiktoje šalyje. Mano kraujas suskystėjo. Aš alkanas.
- Judu abu maitinatės mirtimi, - pratarė Šešėlis.
Dabar jam pasidingojo, kad regi Trečiadienį. Iš juodumos susidėliojo
miglotas siluetas, kuris darėsi realus tik tada, kai Šešėlis nudelbdavo akis,
įgaudavo pavidalą tik regėjimo pakraštyje.
- Aš maitinuos man pašvęsta mirtimi, - patvirtino jis.
- Kaip mano mirtimi medyje, - atrėmė Šešėlis.
- Tavo mirtis medyje, - nutęsė Trečiadienis, - buvo perdėm ypatinga
mirtis.
- Tu irgi maitinies mirtim? - Šešėlis dėbtelėjo į Lokį.
Tas vargiai papurtė galvą.
- Ne, žinoma, ne, - už jį atsakė Šešėlis. - Juk tu maitinies chaosu.
Tuomet randuotomis Lokio lūpomis nuslydo skausminga šypsenėlė,
oranžinės liepsnos žiburėliai ėmė šokti akyse, sumirgėjo, nelyginant degantys nėriniai, po blyškia oda.
- Be tavęs mums nieko nebūtų išėję, - kažin kur dešinėje prabilo Trečiadienis. - Išdulkinau tiek moterų...
- Tau reikėjo sūnaus, - sutiko Šešėlis.
- Man reikėjo būtent tavęs, mano berniuk, - pamėklišku aidu atsiliepė
Trečiadienis. - Taip. Mano kūno ir mano kraujo. Žinojau, kad buvai pradėtas, tačiau tavo motina išvyko iš Amerikos. Mes taip ilgai tavęs ieškojom. O suradom kalėjime. Turėjome sužinoti, iš kokio molio esi drėbtas.
Už kokių virvelių reikia trūktelėt, kad priverstume tave veikti.
Lokio veide nušvito pasitenkinimas.
- O tu turėjai žmoną, pas kurią būtum galėjęs sugrįžti. Nesėkminga aplinkybė, tačiau visgi įveikiama, - tęsė Trečiadienis.
- Lora tau tik kliudė, - sukuždėjo Lokis. - Be jos tau sekėsi kur kas geriau.
- Jeigu būtų buvusi kokia kita išeitis... - toliau dėstė Trečiadienis, ir Šešėlis suprato, jog šį kartą jis kalba nuoširdžiai.
- Jeigu jai būtų pakakę... takto... pasilikti mirusia. - Lokis sunkiai alsavo. - Miškas ir Akmuo... buvo geri vaikinai. Tau... būtų leidę pabėgti...
traukiniui pasiekus Dakotą...
- Kur ji? - paklausė Šešėlis.

Lokis kilstelėjo baltą ranką ir mostelėjo į urvo gilumą.
- Ji nuėjo kažkur tenai, - išsunkė jis, o paskui ūmai ėmė svirti, kol kūnas susmuko ant akmeninių grindų.
Tuomet Šešėlis pamatė, kas slypi po antklode: kraujo klanas, skylė Lokio krūtinėj ir nugaroj, nuo kraujo pajuodęs rusvas lietpaltis.
- Kas tau nutiko? - paklausė Šešėlis.
Lokis tylėjo.
"Vargu ar jis bepasakys dar ką nors", - nusprendė Šešėlis.
- Jam nutiko tavo žmona, mano berniuk, - iš tolimų tolių ataidėjo Trečiadienio balsas. Girdėti jį darėsi vis sunkiau, balsas blėsdamas traukėsi iš
eterio. - Tačiau mūšis sugrąžins jį į gyvenimą. Sugrąžins ir mane. Kartą ir
visiems laikams. Aš - šmėkla, o jis - lavonas, ir vis dėlto mes nugalėjome.
Viskas buvo surežisuota iš anksto.
- Surežisuotą žaidimą, - prisimindamas pratarė Šešėlis, - visų lengviausia prakišti.
Jokio atsako. Šešėliai nejudėjo.
- Sudie, - sukuždėjo Šešėlis, o paskui pridūrė: - Tėve.
Iki to meto urve nebeliko nė žymės, jog čia kažkieno būta. Apskritai
nieko.
Šešėlis sugrįžo į Septynių Valstijų Vėliavos Kiemą, tačiau nepamatė ir
neišgirdo nieko, išskyrus vėliavų pliaukšėjimą audringam vėjy. Ant Balansuojančios Tūkstanttonės uolos nesimatė karių su kardais, jokių gynėjų ant
Siūbuojančio tilto. Jis liko vienas.
Žiūrėti nebuvo į ką. Rok Sitis atrodė apleistas. Tuščias mūšio laukas.
Ne. Ne apleistas. Ne visai.
Juk čia Rok Sitis. Jį garbino ilgus tūkstantmečius. Šiandien milijonai
turistų, vaikštinėjančių po sodus ir einančių pakabinamu tiltu, šventajam
kalnui daro tokią pat įtaką, kaip vanduo, sukantis milijonus maldų ratų.
Pati realybė čia itin trapi. Ir Šešėlis žinojo, kur šiuo metu verda mūšis.
Todėl žengė žingsnį, antrą. Prisiminė, ką jautė karuselėje, stengėsi pažadinti savyje tokį pat jausmą...
Prisiminė, kaip pasuko "Vinebago" vairą, nerdamas skersai realybės
tėkmės. Pamėgino susigrąžinti tą vaizdinį...
O paskui lengvai ir grakščiai žengtelėjo priekin...
Tarsi būtų įveikęs membraną, tarsi būtų iš gelmių išniręs į orą. Žengęs žingsnį, persikėlė iš turistinio tako šlaite į...
Į realybę. Jis atsidūrė Už Scenos.
Kalno viršūnė, kurioje stovėjo, nepasikeitė, tačiau dabar tapo kažkuo
daugiau, nei uolų sankaupa. Šis naujas šventasis kalnas buvo realybės santalka, visos esmės širdis. Palyginti su juo, Budrusis kalnas, nuo kurio žengė Už Scenos, blanko ir blėso, virsdamas teatro dekoracija ar telestudijos
užkaboriu - jis tebuvo daikto atvaizdas, o ne pats daiktas.
Ši vieta buvo tikra.
Uolos kyšuliai formavo natūralų amfiteatrą. Akmenuoti takai vijosi po
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juo ir virš jo, dėstėsi į vingrias natūralias užtvaras ir perėjimus, kurie painiais zigzagais margino žvilgančio skalūno sienas.
O dangus...
Dangus liko tamsus. Ir vis dėlto amfiteatre buvo šviesu kaip dieną, per
visą skliautą driekėsi žalsvai baltas srautas, kuris spindėjo ryškiau už saulę ir šakojosi, skeldamas dangų nelyginant baltas randas.
Juk čia žaibas, įspėjo Šešėlis. Žaibas, sustingęs menką, amžinybę siekiančią akimirką. Jo metama šviesa buvo aštri ir negailestinga, ji spigino
į veidus, akiduobes versdama juodomis bedugnėmis.
Tai buvo audros akimirka.
Paradigmos pasislinko. Šešėlis tą juto. Senajam pasauliui, begalinių
erdvių, neišsemiamų resursų bei ateities pasauliui priešinosi kažkas kita
- energijos, nuomonių, nesutaikomų prieštaravimų voratinklis.
Žmonės tiki, mąstė Šešėlis. Štai kur visa esmė. Žmonės tiki. O paskui
atsisako imtis atsakomybės už tai, kuo tiki: jie sukuria, o paskui nebetiki
savo kūriniu. Žmonės apgyvendina tamsą pamėklėmis, dievais, elektronais, pasakomis. Ir šis tikėjimas, tvirtas it uola tikėjimas, verčia suktis Žemę.
Šešėlis iš pirmo žvilgsnio suprato, jog viršūnė - tai arena. Ir abipus
arenos išvydo kovines rikiuotes.
Atrodė, jog tas armijas sudaro milžinai. Šioje vietoje viskas atrodė kolosalios apimties.
Į areną žengė senieji dievai: su raukšlėta senų grybų spalvos oda, rausvi nelyginant vištiena ar geltoni it rudeniniai lapai. Vieni buvo pamišę, kiti
- sveiko proto. Šen ir ten šmėsčiojo pažįstami veidai. Čia susirinko ifritai
ir elfai, milžinai ir nykštukai. Šešėlis išvydo moterį, kuri sėdėjo užtemdytame kambaryje Rod Ailende, jos plaukuose rangėsi žalios gyvatės. Pastebėjo Mamą-dži iš Namo ant Uolos - jos rankos buvo kruvinos, o lūpos šypsojosi. Pažino ir kitus.
Atpažino ir naujuosius.
Štai šis - matyt, geležinkelių magnatas - vilki seną surdutą, per visą liemenę drykso auksinė laikrodžio grandinėlė. Jis darė įspūdį žmogaus, mačiusio geresnių dienų. Smilkinyje virpčiojo gyslelė.
Štai didieji pilkieji lėktuvų dievai, svajų apie skrydžius oru paveldėtojai.
O greta - automašinų dievai, galingas rimtaveidžių desantas, juodi
kruvini ilgaauliai, ir kruvini chromuoti dantys: jiems žmones aukoja tokiais kiekiais, kokie niekam nesisapnavo nuo actekų laikų. Bet netgi jie atrodo mažumą sutrikę. Netgi jiems įprastas pasaulis netrukus pasikeis.
Kitų veidai išterlioti fosforu; jie švelniai švytėjo, tarsi egzistuotų nuosavų prožektorių šviesoje.
Šešėlis gailėjo jų visų.
Naujieji spinduliavo išdidumą. Tačiau jų akyse sustingo baimė.
Jie nuogąstavo, jog, nustoję žengti į koją su nuolat besikeičiančia reav

lybe, liausis keitę, perrašinėję, perdarinėje pasaulį pagal save ir tą pat akimirką pasens.
Abi pusės narsiai žvelgė į varžovą. Abiem pusėms varžovai buvo
monstrai, demonai, prakeiksmas.
Šešėlis pastebėjo, kad pirmosios dvikovos jau įvyko. Arenos akmenys
aptaškyti krauju.
Jie ruošėsi tikram mūšiui, tikroms skerdynėms. Dabar arba niekada,
pagalvojo Šešėlis. Jeigu jis nežengs savo žingsnio tuojau pat, paskui bus
per vėlu.
"Amerikoje viskas trunka amžinai, - išgirdo galvoje balsą. - Šeštasis dešimtmetis tęsėsi tūkstantį metų. Tavo žinioje - visas pasaulio laikas".
Kelis kartus dėl akių kluptelėjęs, Šešėlis nerūpestingai išėjo į arenos
vidurį.
Ir tučtuojau atsidūrė kovojančių dėmesio centre. Visų akys nukrypo į
jį. Šešėlis susigūžė.
Bizono balsas pratarė:
- Tau puikiai sekasi.
"Ir tas teisybė, velniai rautų, - pagalvojo Šešėlis. - Šįryt aš prisikėliau iš numirusių. Po tokio nutikimo visa kita jau tik niekai".
- Žinote, - draugiškai prabilo Šešėlis, nesikreipdamas į nieką konkrečiai, - čia visai ne karas. Ir niekas neketino skelbti karo. Ir jeigu kuris nors
iš jūsų galvoja, neva čia karas, jis apgaudinėja pats save.
Abi pusės piktai sušurmuliavo. Savo šneka jis niekam nepadarė įspūdžio.
- Mes kaunamės už išgyvenimą, - vienoje arenos pusėje sumykė minotauras.
- Mes kaunamės už pačią egzistenciją, - išrėkė kažin kas iš spindinčių
dūmų stulpo kitoje.
- Amerika - prasta šalis dievams, - prabilo Šešėlis, puikiai suprasdamas, kad šiems žodžiams, kaip kalbos pradžiai, neapsakomai toli iki
"Draugai, romėnai, bendrapiliečiai", tačiau teks pasitenkinti ir jais. - Visi
jūs, kiekvienas savaip, veikiausiai tą jau supratote. Senuosius dievus čia
ignoruoja. Naujuosius priima taip pat greitai, kaip ir pamiršta, išmeta dėl
kito mados klyksmo. Arba jūs jau pamiršti, arba baiminatės, kad pasensite,
o gal paprasčiausiai pavargote nuo gyvenimo, kuriame paradui vadovauja
žmogaus įgeidis.
Šurmulys nutilo. Jis pasakė kažką, kam visi jie pritarė. O dabar, kol jie
pasirengę klausytis, metas pasekti pasaką.
- Kartą gyveno vienas dievas, atvykęs čionai iš tolimos šalies. Jis buvo didis ir galingas, tačiau žmonės pamažėle liovėsi juo tikėję, ir dievo galios menko. Jėgų jis sėmėsi iš aukų, iš mirties ir ypač iš karo. Visų kritusių mūšyje mirtis buvo pašvenčiama jam - Senajame Pasaulyje mūsų dievą maitino ir girdė gyvybe ištisi kautynių laukai. Laikas bėgo, ir jis paseno. Ir ėmė uždarbiauti pragyvenimui sukčiaudamas, dirbdamas poroje su
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kitu dievu iš savojo panteono, su chaoso ir apgaulės dievu. Jiedu drauge
mulkindavo prastuolius ir naivuolius. Jiedu drauge atiminėjo iš žmonių
viską, ką tie turėjo. Ir štai prieš penkiasdešimt, o gal ir prieš visą šimtą metų jiedu sugalvojo planą, kaip sukurti naują galios rezervuarą, iš kurio
abudu galėtų semtis, kiek tik norės. Ketino sukaupti tiek jėgų, kad taptų
galingesni nei kada nors - galingesni, nei Senajame Pasaulyje. Šiaip ar taip,
kas gi turi daugiau potencialo už kautynių lauką, nusėtą mirusių dievų
kūnais? Žaidimas, kurį jiedu sugalvojo, vadinosi "Nagi, pakariaukite".
Suprantat?
Mūšio, į kurį susirinkot, negalite nei laimėti, nei pralaimėti. Nei pergalė, nei pralaimėjimas abiem mūsų bičiuliams neturi reikšmės. Svarbu,
kad žūtų kuo daugiau dievų. Kiekvienas, kritęs šioje kovoje, savo galią atiduos jiems. Kiekvienas žuvęs taps jų penu. Suprantat?
Per areną nusirito riaumojimas, urzgimas, kalenimas, savaime užsidegančio laužo pliaukšėjimas. Šešėlis pažvelgė tenai, iš kur sklido tas triukšmas. Giliu nelyginant kapas balsu prabilo milžiniškas žmogus su raudonmedžio spalvos oda, su nuoga krūtine, su cilindru ir cigaru.
- Tegul taip, - pratarė Baronas Samedis. - Betgi Odinas žuvo. Per derybas dėl taikos. Tie šunsnukiai jį nudėjo. Jis mirė. Kas jau kas, o aš mirtį pažįstu. Kai kalbama apie mirtį, manęs neapgausi.
- Tikriausiai. Jam reikėjo numirti iš tiesų. Vardan šio karo jis paaukojo savo fizinį kūną. Po mūšio jis taptų stipresnis, nei kada nors.
- O tu kas toks? - riktelėjo kažkas.
- Aš esu... buvau... aš jo sūnus.
Vienas iš naujųjų dievų - pagal tai, kaip jis žėrėjo, krūpčiojo ir šypsojosi, Šešėlis nusprendė, kad šis valdo narkotikus, - mėgino paprieštarauti:
- Betgi misteris Pasaulis sakė...
- Nebuvo jokio misterio Pasaulio. Toks žmogus niekada neegzistavo. Jis
tik vienas iš jūsų, šunsnukių, mėginęs maitintis savo paties sukurtu chaosu.
Naujieji patikėjo, ir jų akyse Šešėlis įskaitė nuoskaudą.
Jis palingavo galvą:
- Žinote, man mieliau būti žmogumi, o ne dievu. Mums nereikia, kad
kas nors mumis tikėtų. Kas benutiktų, mums gyvenimas tęsiasi.
Jam teatsakė tyla.
O paskui danguje sustingęs žaibas su klaikiu griausmu užgriuvo kalno viršūnę, ir arena paskendo tamsoje.
Ir daugelis dievų sutvisko asmenine šviesa.
Šešėlis susimąstė, ar jie neketina su juo ginčytis, užpulti, pamėginti
nužudyti. Jis laukė kokio nors atgarsio.
O paskui sumojo, kad žiburiai gęsta. Dievai traukėsi iš arenos, iš pradžių pavieniui, paskui tuzinais ir galiausiai šimtais.
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Artyn pasileido rotveilerio dydžio voras - jis tipeno ant septynių kojų, o aštuntąją vilko žeme. Daugiabriaunės akys nežymiai švytėjo.
Šešėlis nesijudino, nors skrandį susuko šleikštulys.
Atpėdinęs arčiau, voras prabilo misterio Nansi balsu:
- Neblogai padirbėjai. Didžiuojuos tavimi. Pranokai pats save, mažyli.
- Dėkui, - atsiliepė Šešėlis.
- O dabar reikia traukti tave atgal. Jei pernelyg ilgai čia užtruksi, viskas tavyje išsiderins.
Jis padėjo ruda vilna apžėlusią leteną ant Šešėlio peties...
... Septynių Valstijų Vėliavos kieme misteris Nansi užsikosėjo. Dešinė
jo ranka gulėjo ant Šešėlio peties. Lietus baigėsi. Kairiąją ranką misteris
Nansi spaudė prie pilvo, tarsi spėjęs kažkur susižeisti. Šešėlis pasiteiravo,
kaip jis jaučiasi.
- Aš tvirtas it sena vinis, - atsakė jam misteris Nansi. - Vinių pasauly
tvirtesnio nė nebuvo. - Bet juodaodžio žodžiai nuskambėjo anaiptol ne
linksmai. Ir atrodė jis tarsi kamuojamas stipraus skausmo.
Kelios dešimtys žmonių stovėjo vidury kiemo, sėdėjo ant suolelių ar
stačiai ant šlapio grindinio. Kai kurie atrodė sunkiai sužeisti.
Danguje pasigirdo drebantis gausmas, artėjantis iš pietų. Šešėlis žvilgtelėjo į misterį Nansi.
- Malūnsparniai?
Misteris Nansi linktelėjo.
- Dėl jų nesirūpink. Mums jie nebaisūs. Jie tik sutvarkys visą šią maišatį ir išlėks.
- Aišku.
"Šioje maišatyje" liko dar šis tas, ką Šešėlis privalėjo pamatyti savo
akimis - prieš "tvarkymą". Iš žilaplaukio pono, atrodančio kaip pensijon
išėjęs naujienų diktorius, pasiskolino žibintuvėlį ir leidosi ieškoti.
Lorą surado tysančią ant žemės šoniniame urve, prie dioramos su
nykštukais rūdkasiais - scenelė tarsi iš "Snieguolės". Akmeninės urvo
grindys lipnios nuo jos kraujo. Moteris gulėjo ant šono, kaip veikiausiai ją
parbloškė Lokis, išplėšęs ietį iš abiejų kūnų.
Lora viena ranka spaudė sau krūtinę. Atrodė siaubingai pažeidžiama.
Atrodė mirusi, bet su tuo Šešėlis jau seniai apsiprato.
Pritūpė prie Loros, pirštais palytėjo skruostą ir pašaukė vardu. Akys
atsimerkė, moteris kilstelėjo galvą ir pasigręžė taip, kad galėtų jį matyti.
- Sveikas, šunyti, - laibu balsu pratarė ji.
- Sveika, Lora. Kas čia nutiko?
- Nieko. Šiaip, šnektelėjom. Ar jie nugalėjo?
- Aš sustabdžiau kautynes, kurias jie mėgino pradėti.
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- Mano protingas šunytis, - išspaudė ji. - Tasai misteris Pasaulis sakė,
jog ketina persmeigti tau akį amalo šakele. Baisiai nemalonus tipas.
- Jis mirė. Tu jį nužudei, mieloji.
Lora linktelėjo:
- Tai gerai.
Jos akys užsimerkė. Šešėlis sugniaužė delne šaltus žmonos pirštus. Po
kurio laiko ji atsimerkė vėl.
- Ar sugalvojai, kaip grąžinti mane į gyvųjų pasaulį? - paklausė Lora.
- Regis, taip. Kad ir kaip ten būtų, vieną būdą žinau.
- Tai gerai, - atsiliepė ji ir šaltais pirštais sugniaužė vyro ranką. - O atvirkščiai? Ką pasakysi?
- Atvirkščiai?
- Taip, - sukuždėjo jinai. - Man rodos, aš tikrai nusipelniau.
- Nenoriu šito daryti.
Lora nutylėjo. Ji paprasčiausiai laukė.
- Tebūnie, - sušnabždėjo Šešėlis. Ištraukė savo ranką iš jos delno ir padėjo Lorai ant peties.
- Atpažįstu savo vyrą, - išdidžiai pratarė jinai.
- Myliu tave, mažyte, - iškvėpė Šešėlis.
- Ir aš tave myliu, šunyti, - sukuždėjo Lora.
Jis sugniaužė auksinę monetą, kybančią žmonai ant kaklo. O paskui
stipriai trūktelėjo grandinėlę, ir toji lengvai pertrūko. Suspaudė monetą
nykščiu bei smilium, pūstelėjo į ją, o tada atgniaužė delną.
Moneta dingo.
Loros akys liko atmerktos, tačiau dabar jose žiojėjo tuštuma.
Šešėlis pasilenkė, švelniai pabučiavo šaltą skruostą, bet Lora nė nekrustelėjo. Nieko kita jis ir nesitikėjo. Paskui atsistojo ir išėjo iš urvo į tamsią naktį.
Audra baigėsi, debesys išsisklaidė. Oras buvo grynas ir gaivus, ir tarytum nuaustas iš naujo.
Rytoj, sukuždėjo vidinis balsas, bus puiki diena. Rytoj, be jokios abejonės, bus puiki diena.
s/

KETVIRTA DALIS

EPILOGAS:
KĄ NUTYLĖJO MIRUSIEJI

DEVYNIOLIKTAS SKYRIUS
Kaip aprašyti istoriją? Visų geriausia tiesiog išdėstyti nutikimą.
Suprantate? Išdėstyti, paaiškinti įvykį sau ar pasauliui tegalima jį
papasakojant. Tai - pusiausvyros atstatymo aktas, tai - sapnas. Kuo
tikslesnis žemėlapis, tuo tiksliau jis atitinka teritoriją. Tiksliausias
žemėlapis iš visų egzistuojančių ir yra pati teritorija, ji absoliučiai
tiksli ir absoliučiai nenaudinga.
Istorija yra žemėlapis, kuris yra teritorija.
Tą dera atminti.
Iš misterio Ibio užrašų
Jie važiavo tuo pačiu "Folksvagenu", tik šįsyk į Floridą. Išvyko auštant, ir nuo tos akimirkos Šešėlis vairavo, o misteris Nansi, įsitaisęs keleivio vietoje, retsykiais kankinio balsu pasisiūlydavo jį pakeisti. Šešėlis kas
kartą atsisakydavo.
- Ar tu laimingas? - staiga pasiteiravo misteris Nansi. Jis jau daug valandų atidžiai stebėjo bendrakeleivį. Tasai pasuko galvą ir sutiko rudų nelyginant žemė akių žvilgsnį.
- Ne. Kol kas dar nesu miręs.
-A?
- "Nė vieno nevadink laimingu, kol jis dar gyvas". Herodotas.
Misteris Nansi kilstelėjo žilą antakį.
- O štai aš esu gyvas ir būtent todėl jaučiuosi laimingas kaip moliuskas.
- Herodotas kalbėjo ne apie tai, kad mirusieji yra laimingi, - paprieštaravo Šešėlis. - Jis turėjo omeny, kad nevalia spręsti apie žmogaus gyvenimą, kol tas nenugyventas iki galo.
- O aš ir tada nesiimčiau spręsti, - atsiliepė misteris Nansi. - Jei kalbame apie laimę, tai ji sutinkama daugeliu pavidalų, ir mirtis taip pat turi
daugybę rūšių. Aš pats mieliau imu tą, ką galiu ir kada galiu.
- Malūnsparniai, - pakeitė temą Šešėlis, - tie, kurie surinko kūnus ir sužeistuosius.
- Ir kuo gi jie ypatingi?
- Kas juos atsiuntė? Iš kur jie?
- Nesuk sau galvos. Jie nelyginant valkirijos - atskrenda, nes kitaip negali.
- Aišku.
- Sužeistaisiais ir žuvusiaisiais bus pasirūpinta. Jei nori žinot mano
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nuomonę, senasis Sakalas artimiausiais mėnesiais turės daug darbo. Net
per daug. Pasakyk man kai ką, berniuk Šešėli.
- Gerai.
- Ar tu iš viso šito ką nors sau išsiaiškinai?
Šešėlis gūžtelėjo pečiais:
- Nežinau. Daugumą dalykų, kuriuos sužinojau medyje, jau pamiršau.
Manau, su kai kuo susipažinau. Bet daugiau niekuo nebesu tikras. Tai nelyginant sapnas, kuris tave pakeičia. Sis tas palieka su tavimi visiems laikams, ir yra dalykų, kurie gyvena tavyje, kadangi visa tai nutiko tau, bet
kai imi knaisiotis, ieškodamas smulkmenų, jie paprasčiausiai išslysta iš atminties.
- Aha, - linktelėjo misteris Nansi, o paskui niurgzliai pridūrė: - Visgi
tu ne toks jau bukas.
- Gal ir ne, - sutiko Šešėlis. - Tik gaila, jog, išėjęs iš kalėjimo, neįstengiau suturėti daugelio dalykų, ėjusių per mano rankas. Man šitiek buvo
duota, o aš viską praradau.
- Galbūt išsaugojai daugiau, nei manai.
- Ne, - papurtė galvą Šešėlis.
Jie pasiekė Floridą, ir Šešėlis išvydo pirmą savo gyvenime palmę. Įdomu, ar ją čia pasodino tyčia, kad kiekvienam atvykstančiam būtų aišku, jog
dabar esąs Floridoje?
Misteris Nansi taikiai užknarkė. Senis vis dar atrodė pavargęs, ir alsavimas iš jo krūtinės veržėsi su kimiu švilpesiu. Šešėlis jau kelintą kartą
pagalvojo, kad gal juodaodis buvo sužeistas į krūtinę ar plautį. Medicininės pagalbos Nansi griežtai atsisakė.
Florida driekėsi toliau, nei Šešėlis galėjo įsivaizduoti, ir buvo jau sutemę, kai jie galiausiai sustojo Fort Piršo pakraštyje prie vienaaukščio medinio namelio su plačiais langais, uždengtais tvirtomis langinėmis. Nansi, kuris penkias paskutiniąsias mylias rodė kelią, pasiūlė Šešėliui pernakvoti pas jį.
- Aš galiu išsinuomoti kambarį motelyje, - atsiliepė Šešėlis. - Jums nėra
ko rūpintis.
- Aišku,.gali, bet tuomet aš įsižeisiu. Tiesiai nepasakysiu nieko. Bet įsižeisiu. Rimtai įsižeisiu, - atsakė misteris Nansi. - Tad verčiau pasilik pas
mane, o aš paklosiu tau patalą ant sofos.
Atidaręs ir pakėlęs sunkias žaliuzes, misteris Nansi atlapojo langus.
Namelyje trenkė dulkėmis, drėgme ir kažin kuo saldžiu, tarsi čia gyventų seniai mirusių sausainių šmėklos.
Šešėlis nenoriai sutiko pasilikti nakčiai ir dar nenoriau sutiko pasivaikščioti su misteriu Nansi iki baro gatvelės kampe - išlenkti prieš miegą po stiklą, kol namai išsivėdins.
- Ar matei Černobogą? - paklausė Nansi, juodviem žingsniuojant per
tvankią Floridos naktį. Oras gaudė nuo palmių mašalų dūzgesio, o žemėje
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knibždėjo daugiakojai spragsintys padarėliai. Misteris Nansi užsirūkė cigarą ir tuojau pat dusdamas užsikosėjo. Bet atkakliai rūkė toliau.
- Kai išėjau iš urvo, jo jau neberadau.
- Veikiausiai išvažiavo namo. Jis tavęs lauks, pats žinai.
- Taip.
Iki gatvelės galo ėjo tylėdami. Užeigėlės net negalėjai vadinti baru, tačiau ji veikė.
- Pirmas bokalas mano sąskaita, - pratarė Nansi.
- Mes gersime tik po vieną, ar atsimeni, kaip tarėmės? - paprieštaravo Šešėlis.
- Tu išties toks smulkmeniškas gobšuolis, ar tik apsimeti? - pasiteiravo misteris Nansi.
Jis nupirko abiem po bokalą alaus, Šešėlis - po antrą, o paskui šiurpdamas išsprogino akis, kai Nansi įkalbėjo barmeną įjungti karaokė, ir sumišęs klausėsi, kaip senis vinguriuoja "Kas naujo, meilute?" - o paskui
traukia jaudinančią ir melodingą "Ak, kaip tu žvelgi šiandien" versiją. Jo
balsas buvo visai neblogas, ir į pabaigą dešimt užsisėdėjusių nuolatinių
lankytojų suskato pritarti bei ploti.
Grįžęs prie baro, misteris Nansi atrodė jau kur kas linksmesnis. Akių
baltymai praskaidrėjo, stebuklingai pranyko pilkšvas odos atspalvis.
- Tavo eilė, - pratarė jis Šešėliui.
- Na, jau ne!
Bet misteris Nansi užsakė dar po bokalą alaus ir po minutėlės jau tiesė
Šešėliui riebalų dėmėmis išmargintą tekstų lapą, siūlydamas išsirinkti dainą.
- Paprasčiausiai išsirink tą, kurios žodžius žinai.
- Nejuokinga, - atsiliepė Šešėlis.
Pasaulis pamažėle skydo, pradėjo siūbavo, ir Šešėlis nebeįstengė sukaupti jėgų ginčams, o paskui misteris Nansi įjungė foninį įrašą dainai
"Neleisk man būti nesuprastam" ir ėmė stumti - stačiai stumti - Šešėlį į mažutėlaitę improvizuotą sceną tolimajame baro gale.
Šešėlis taip gniaužė mikrofoną, tarsi tas būtų gyvas, štai jau pasigirdo
pirmieji akordai, ir jis kimiai sugergždė: "Mažyte..." Niekas niekuo į jį nešvystelėjo. Buvo malonu. "Ar gali mane suprast?" Šešėlio balsas skambėjo kimiai, tačiau melodingai ir puikiai pritiko dainai. "Retsykiais man atrodo, jog mažumėlę išprotėjau. Nejau nežinai, kad nė vienas gyvasis negali būt angelu amžinai..."
Jis vis dainavo, kai juodu žingsniavo namo per dalykiškai dūzgiančią
Floridos naktį, - senis ir žaliūkas klupinėjo, abu jautėsi laimingi.
- Aš stačiai siela su gerais ketinimais, - dainavo Šešėlis krabams ir vorams, palminiams mašalams, driežams ir nakčiai. - O, Viešpatie, neleisk
man būti neteisingai suprastam.
Misteris Nansi parodė jam sofą. Baldas buvo gerokai mažesnis už Šešėlį, ir šis pamanė, jog verčiau miegos ant grindų. Bet kol galiausiai ap-

sisprendė, jau kietai miegojo, pusiau gulėdamas, pusiau sėdėdamas ant
mažutėlio gulto.
Iš pradžių nieko nesapnavo. Jį supo taiki tamsa. Paskui tolumoje išvydo laužą ir nuėjo šviesos link.
- Gerai padirbėjai, - nejudindamas lūpų sukuždėjo bizonžmogis.
- Pats nežinau, ką padariau.
- Tu grąžinai taiką, - atsakė bizonžmogis. - Paėmei mūsų žodžius ir pavertei juos savais. Jie niekada nesuprato, kad ir jie patys, ir juos garbinantys žmonės čia lieka tik todėl, kad mus jų buvimas tenkina. Tačiau mes galime persigalvoti. Galimas daiktas, taip ir padarysime.
- Tu dievas? - paklausė žmogus.
Bizonžmogis papurtė galvą. Šešėlis net pagalvojo, kad jam pavyko
prajuokinti šį paslaptingą padarą.
- Aš žemė, - atsakė tas.
Gal tame sapne buvo ir dar kažkas, bet Šešėlis nieko daugiau neatminė.
Kažkur kažkas girgždėjo. Plyšo galva, po akimis bukai pulsavo skausmas.
Misteris Nansi jau gamino pusryčius: priešais jį ant viryklės kūpsojo
sklindžių kalnelis, greta stovėjo keptuvė, kurioje čirškė kiaušinienė su bekonu. Burbuliavo kavavirė. Misteris Nansi atrodė visiškai sveikas.
- Skauda galvą, - sumurmėjo Šešėlis.
- Kai tik sočiai papusryčiausi, išsyk pasijusi kitu žmogumi.
- Mieliau likčiau tuo pačiu, tik su kita galva, - paprieštaravo Šešėlis.
- Valgyk.
Šešėlis pakluso.
- Na, ir kaip jautiesi dabar?
- Kaip skaudėjo, taip ir tebeskauda, tik dabar dar ir skrandis prigrūstas, ir atrodo, jog tuoj apsivemsiu.
- Eikš su manimi.
Prie sofos, ant kurios svečias praleido naktį, stovėjo afrikietišku užtiesalu uždengta kažkokio tamsaus medžio dėžė, panaši į nedidelę piratų
skrynią. Misteris Nansi atrakino pakabinamą spyną ir pakėlė antvožą. Viduje gulėjo daugybė dėželių.
- Tuoj tau atrasiu seną afrikietišką gydomąją priemonę iš žolelių, - sumurmėjo jis, rausdamasis tarp dėželių. - Pagaminta iš grūstos ievos žievės
ir panašiai.
- Kaip aspirinas.
- Aha, - atsiliepė misteris Nansi, - visai kaip aspirinas. - Galiausiai
skrynios dugne jis surado didžiulę nepatentuoto aspirino skardinę. - Štai,
- pratarė senis, išpurtęs į delną kelias baltas tabletes.
- Šauni skrynia, - pastebėjo Šešėlis, užgerdamas karčias tabletes vandeniu iš čiaupo.

- Ją man atsiuntė sūnus, - paaiškino misteris Nansi. - Geras berniukas.
Tik mudu pernelyg retai matomės.
- Man trūksta Trečiadienio, - staiga pratarė Šešėlis. - Nepaisant visko,
ką jis padarė. Vis rodosi, jog tuoj tuoj jį pamatysiu, tačiau pakeliu akis, o
jo nėra.
Jis negalėjo atplėšti akių nuo skrynios ir bergždžiai stengėsi suvokti,
ką gi ji primena.
"Tu daug prarasi. Šito neprarask. Žiūrėk, nesupainiok žodžių". Kas gi jam
taip sakė?
- Tau jo stinga? Po visko, ką per jį iškentėjai? Ką mes visi per jį iškentėjome?
- Taip, - patvirtino Trečiadienis. - Veikiausiai taip. Kaip manai, jis sugrįš?
- Manau, - atsiliepė misteris Nansi, - jo dvasia plevens visur, kur susibėgs dviese, kad dvidešimt dolerių vertą smuikelį parduotų trečiajam už
dešimt gabalų.
- Taip, bet...
- Reikia grįžti į virtuvę. - Misterio Nansi veidas suakmenėjo. - Žinai,
keptuvės pačios savaime neišsiplauna.
Juodaodis plovė lėkštes ir keptuves. Šešėlis jas šluostė ir dėliojo į vietas. Dirbant šį taikų darbą, galvos skausmas pamažėle tyko. Jiedu sugrįžo į svetainę.
Šešėlis vėl įsistebeilijo į seną skrynią, versdamas save prisiminti.
- Kas nutiks, jeigu aš neisiu pas Černobogą? - ūmai paklausė jis.
- Tu su juo susitiksi, - be užuolankų atsakė misteris Nansi. - Gal Černobogas pats tave susiras. O gal privers pas jį ateiti. Bet, šiaip ar taip, tu
su juo susitiksi.
Šešėlis linktelėjo. Viskas pradėjo stotis į vietas. Sapnas medyje.
- Po velnių, tik pamanyk, - sumurmėjo jis, paskui kilstelėjo galvą: - Ar
yra dievas su dramblio galva?
- Ganeša? Indų dievas. Jis naikina kliūtis ir užtvaras, lengvina kelią.
Be to, jis geras virėjas.
- Bagažinėje, - staiga pratarė Šešėlis. - Žinojau, kad tai svarbu, bet nenumaniau kodėl. Jis gi minėjo ir bagažinę. O aš galvojau, jog omeny turi
uosio kamieną. Betgi kalbėta ne apie tai, tiesa? Man tavo skrynia priminė...
Misteris Nansi apsiniaukė.
- Apie ką šneki?
- Bagažinėje, - pakartojo Šešėlis žinodamas, jog tai tiesa. Nenutuokė,
kodėl yra būtent šitaip. Bet tuo, jog tatai tiesa, nėmaž neabejojo.
- Man metas važiuoti. - Jis pašoko. - Atleisk.
- Kodėl taip skubi? - kilstelėjo antakį misteris Nansi.
- Nes ledas tirpsta, - paprastai atsakė Šešėlis.
v
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Maždaug pusę devintos ryto Šešėlis išvažiavo iš miško nuomota mašina, nusileido nuo kalvos keturiasdešimt penkių mylių per valandą greičiu ir nuriedėjo per Paežerę. Kai prieš tris savaites išvyko iš miestelio, buvo tikras, jog niekada daugiau čionai nebesugrįš.
Važiavo per miestą ir stebėjosi, kaip menkai per praėjusias savaites, į
kurias, regis, sutilpo visas Šešėlio gyvenimas, pasikeitė gatvės. Sustojo vidury keliuko, besileidžiančio į ežerą. Tada išlipo iš mašinos.
Ant purvino ledo nebeliko nei žvejų palapinių, nei sportinių furgonėlių, niekas nebesėdėjo prie eketės su meškere ir termosu. Pats ežeras buvo tamsus: jo jau nebedengė akinamai balto sniego sluoksnis, dabar paviršiuje tyvuliavo dangų atspindintys vandens ežerėliai, gi po ledu vanduo
atrodė juodas, o patsai ledas toks perregimas, kad kiaurai jį žvelgė tamsa.
Dangus buvo pilkas, o ledo kaustomas ežeras niūrus ir tuščias.
Beveik tuščias.
Ant ledo liko viena mašina, ji stovėjo kone po pat tiltu, ir kiekvienas,
važiuojantis per miestą, kiekvienas, einantis per tiltą, negalėjo jos nepastebėti. Mašina buvo purvinai pilkos spalvos. Tokias griuvenas žmonės paprastai palieka stovėjimo aikštelėse. Variklio ji nebeturėjo. Šis automobilis buvo lažybų simbolis, kantriai laukiantis, kad ledas patirptų bei suminkštėtų, taptų pavojingas, imtų eižėti, ir ežeras amžiams prarytų mašiną.
Trumpą keliuką link ežero užtvėrė grandinė su lentele, draudžiančia
ledu vaikštinėti žmonėms ar važinėti mašinoms. PLONAS LEDAS - skelbė ji. Žemiau buvo nupiešta serija raudonomis linijomis perbrauktų piktogramų: JOKIŲ MAŠINŲ, JOKIŲ ŽMONIŲ, JOKIŲ SNIEGOMOBILIŲ.
PAVOJINGA.
Nepaisydamas perspėjimo, Šešėlis nusigavo iki šlaito, kuris pasirodė
besąs nepaprastai slidus: sniegas patirpo, pavertęs žemę klampia pliurze,
ir batai slydo apledijusia žole. Šliuoždamas ir šiaip ne taip prisistabdydaV

mas kulnais, Šešėlis pasiekė krantą, atsargiai perėjo pamestomis trumpomis lentomis ir žengė ant paties ledo.
Vandens sluoksnis buvo gilesnis, nei atrodė iš viršaus, o ledas po juo
- netgi dar slidesnis, nei čiuožykloje, tad Šešėlis tik vargais negalais išsilaikė nepargriuvęs. Jis nušlepsėjo vandeniu, kuris, apsėmęs batus iki raištelių, kliūstelėjo vidun. Ledinis vanduo, nuo kurio stingo kūnas. Sėlindamas užšalusiu ežeru, Šešėlis jautėsi kažin kaip keistai atsitolinęs, tarsi stebėtų vyksmą kinoekrane, bet tame filme jam buvo skirtas pagrindinis veikiausiai detektyvo - vaidmuo.
Jis ėjo link griuvenos, skausmingai suvokdamas, jog pavasaris ryžtingai reiškia savo teises, o ledas jau pernelyg plonas, ir vanduo po juo toks
šaltas, koks apskritai gali būti neužšalęs vanduo. Jis ėjo ir ėjo, slydinėjo ir
klupinėjo. Kelis kartus pargriuvo.
Rado kelis tuščius alaus butelius ir skardines, ant ledo paliktas šiukšlių krūveles, atsargiai aplenkė žvejų iškirstas ir nebeužšalusias eketes. Pro
jas spoksojo glotnus nelyginant stiklas juodas vanduo.
Griuvena stovėjo toliau, nei atrodė nuo kelio. Pietinėje ežero pusėje
nuaidėjo treškesys, tarsi būtų lūžusi lazda, o paskui kažin kas garsiai sucirpė, tarytum būtų suvibravusi ežero skersmens styga. Ledas sunkiai sugergždė ir sudejavo nelyginant senos durys, protestuojančios prieš varstymą. Šešėlis stengėsi žengti kaip įmanydamas lengviau.
"Tatai savižudybė, - kuždėjo jam proto balsas. - Na, kodėl gi tu negali paprasčiausiai palikti visko taip, kaip yra?"
- Ne, - balsu pratarė Šešėlis. - Turiu įsitikinti pats.
Ir ėjo toliau.
Visgi nusigavo iki griuvenos ir tučtuojau suprato neklydęs. Nuo mašinos sklido dvokas ir dar kažin kas, gerklėje paliekantis puvimo prieskonį. Šešėlis apėjo automobilį, dirstelėjo vidun. Sėdynės išterliotos ir suplėšytos. Mašina tuščia. Jis trūktelėjo duris. Užrakinta. Pamėgino atplėšti bagažinę. Taip pat užrakinta.
Gaila, kad nepasiėmė laužtuvo.
Šešėlis sugniaužė pirštinėje kumštį, suskaičiavo iki trijų ir iš visų jėgų smogė į šoninį stiklą vairuotojo pusėje.
Skaudžiai užsigavo ranką, bet stiklas liko sveikutėlis.
Neabejojo, kad įsibėgėjęs be vargo išspirtų langelį koja - jei nepargriūtų ir neišsitiestų ant šlapio ledo. O dar bijojo atsitiktinai pastumti griuveną
taip, kad ledas po ja imtų skeldėti.
Apžvelgė mašiną, paskui siektelėjo antenos, kuriai priderėjo susistumti bei išsitiesti, palankstė ją į šalis ir galiausiai nulaužė. Paėmęs už laibojo galo, kurį kadaise puošė metalinis bumbuliukas, sulenkė kabliu.
Tada sugrūdo tą plieninį kablį į durų spynelės mechanizmą tarp guminės tarpinės ir priekinio šoninio stiklo. Pasirausė mechanizme, trūkčiodamas, stumdydamas ir klibindamas metalinę anteną, kol toji už kažko užsikabino. Tada staigiai trūktelėjo aukštyn.

Ir pajuto, kaip improvizuotas kablys be naudos išslenka iš spynos.
Šešėlis atsiduso. Sulenkė anteną vėl ir pamėgino dar sykį pasikapstyti
spynoje, tik šįsyk lėčiau ir tvarkingiau. Įsivaizdavo, kaip kas kartą, kai perkelia kūno svorį nuo vienos kojos ant kitos, po juo nepatenkintas niurna
ledas. Ir lėtai... ir...
Pataikė. Timptelėjo anteną į save, priekinių durelių spynelė spragtelėjo. Pirštinėta ranka sugniaužė rankenėlę, spustelėjo ir trūktelėjo dureles.
Tos nepasidavė.
"Užsikirto, - pagalvojo jis. - Jos paprasčiausiai prišalo. Štai ir viskas".
Trūktelėjo dar sykį, padai čiūžtelėjo per ledą. Staiga į visas puses pažiro ledukų lietus, ir griuvenos durelės atsilapojo.
Viduje puvimo ir ligos dvokas jautėsi dar stipriau. Šešėliui pasidarė
bloga.
Panaršęs po prietaisų skydu, aptiko juodą plastmasinę rankenėlę, atveriančią bagažinę, ir smarkiai trūktelėjo į save.
Už nugaros pasigirdo duslus bilsmas - atsikabino bagažinės užraktas.
Viena ranka laikydamasis už mašinos, beviltiškai slydinėdamas ir
šlepsėdamas per ledinį vandenį, Šešėlis apėjo aplink.
"Bagažinėje", - pagalvojo jis.
Dangtis prasivėrė viso labo per colį. Vyriškis kyštelėjo angon abi rankas ir stipriai kilstelėjo į viršų.
Į nosį trenkė sunkus kvapas, kuris, beje, galėjo būti ir prastesnis: bagažinės dugne teliūškavo vanduo, kuriame plaukiojo pusiau ištirpusio ledo gabalai. Be to, bagažinėje gulėjo mergaitė. Ryškiai raudonas, dabar jau
purvinas, žieminis kombinezonas. Ilgi pelės pilkumo plaukai, tvirtai sučiauptos lūpos - Šešėlis negalėjo matyti mėlynų guminių plokštelių, tačiau
žinojo, kad jos ten. Šaltis sulaikė puvimą, išsaugojo negyvėlę, tarsi ji būtų gulėjusi šaldytuve.
Akys plačiai atmerktos, o veide sustingo tokia išraiška, tarytum mirdama mergaitė būtų verkusi; ant skruostų suledijusios ašaros taip ir neištirpo.
- Tu visą laiką buvai čia, - pratarė Šešėlis Elison Makgovern lavonui.
- Visi iki vieno, kurie važiavo tiltu, matė tave. Visi, kurie važiavo per miestą, matė tave. Kiekvieną dieną pro tave vaikščiojo žvejai. Ir niekas nežinojo.
O paskui sumojo, kokią kvailystę pasakė.
Kažkas žinojo. Kažkas įkišo ją į bagažinę.
Šešėlis pasilenkė - pasižiūrėti, gal pajėgs ją ištraukti. Ir lenkdamasis visu svoriu atsirėmė į mašiną. Ko gero, nieko daugiau ir nereikėjo.
Tą akimirką ledas nebeišlaikė priekinių ratų - gal dėl neatsargaus judesio, o gal paprasčiausiai atėjo laikas. Kapotas per kelias pėdas paniro į
juodą ežero glėbį. Pro atviras vairuotojo pusės dureles į vidų siūbtelėjo
vanduo. Tasai ežero vanduo jau laižė Šešėlio kojas, nors ledas, ant kurio
stovėjo, kol kas dar laikėsi. Šešėlis neramiai apsidairė svarstydamas, kaip
v

jam iš čia išsinešdinti, bet... Per vėlu. Pasigirdo treškesys. Milžiniškas ledo luitas atlūžo ir pasviro statmenai, blokšdamas Šešėlį ant negyvos mergaitės bagažinėje. Galinė mašinos dalis, o drauge su ja ir vyriškis, nugarmėjo į šaltus ežero vandenis. Buvo kovo dvidešimt trečiosios rytas, dešimt
minučių po devintos.
Jis spėjo užsimerkti ir įkvėpti į plaučius oro, o tada pasinėrė visa galva, ir šaltis užgriuvo nelyginant siena, išsunkdamas iš kūno dvasią ir pačią gyvybę.
Šešėlis nuskriejo žemyn, į ledinę drumzliną gelmę. Griuvena tempė jį
iš paskos.
Jis po vandeniu, šaltyje ir tamsoje, jį traukia žemyn drabužiai, pirštinės ir batai. Paltas kausto judesius, darosi neįsivaizduojamai sunkus, vis
masyvesnis ir masyvesnis.
Šešėlis krito.
Pamėgino atsistumti nuo mašinos, bet toji tempė jį drauge. Paskui pasigirdo netikėtas smūgis - išgirdo jį visu kūnu, o ne ausimis, - ir kairioji
žmogaus koja pasisuko per kelį, pėda atsidūrė po mašina, galiausiai atgulusia ant ežero dugno. Šešėlį užliejo panika.
Jis atsimerkė.
Žinojo, kad čia tamsu. Protas kuždėjo, kad dugne tamsu, kad šioje
tamsoje nieko neįmanoma įžiūrėti, ir vis dėlto jis matė - matė viską. Regėjo
baltą Elison Makgovern veidą - mergaitė stebeilijo į jį iš atviros bagažinės.
Priešaky šmėžavo ir kitos mašinos - praėjusių metų griuvenos, tamsūs siluetai tamsoje, pusiau panirę į ežero dumblą.
Abejonių neliko: kiekvienoje bagažinėje - negyvas vaikas. Jų čia buvo
daugiau nei šimtas... Kiekviena griuvena kitados stovėjo ant ledo viso
miesto akivaizdoje visus ilgus žiemos mėnesius. Ir, kai žiema užleisdavo
vietą pavasariui, po kiekviena triokšteldavo ledas, atiduodamas mašiną
šaltiems ežero vandenims.
Štai kur jie ilsėjosi: Lemė Hautala ir Džesė Lovat, Sendis Olsenas ir
Džo Mingas, ir Sara Lindkvist, ir visi likusieji. Dugne, kur viešpatauja šaltis ir tyla...
Šešėlis pamėgino ištraukti koją. Toji įstrigo, o spaudimas plaučiuose
vis augo. Ausis pervėrė aštrus skausmas. Jis lėtai iškvėpė, ir oras burbuliukais nučiurleno aukštyn.
"Netrukus, - mąstė Šešėlis, - visai netrukus man reikės įkvėpti. Antraip uždusiu".
Jis susilenkė, pakišo abi rankas po griuvenos buferiu ir iš visų jėgų
kilstelėjo aukštyn. Nieko.
"Čia tik mašinos liekana, - tarė sau Šešėlis. - Variklį išėmė. O variklis - sunkiausia automobilio dalis. Tu įstengsi. Paprasčiausiai pastumk".
Jis pastūmė.
Kankinamai lėtai, po colio dalelytę, mašina nuslydo dumblu į priekį.
Šešėlis ištraukė koją, atsispyrė ir pamėgino iškilti iš šalto ežero vandens.

Ir nepasijudino iš vietos. "Paltas, - pats sau tarė jis. - Svarbiausia kliūtis - paltas. Jis už kažko užsikabino". Išsinėręs iš rankovių, sugrubusiais pirštais patampė užtrauktuką, kol galiausiai paprasčiausiai trūktelėjo abiem rankom
už skvernų ir pajuto, kaip dryksta audinys. Skubiai išsivadavęs iš sunkaus
rūbo, atsispyrė nuo mašinos stogo ir nuplaukė.
Atsirado judėjimo pojūtis, bet Šešėlis neįstengė suvokti, kur viršus, o
kur apačia. Jis duso. Galvos ir krūtinės skausmas darėsi toks nepakeliamas, jog, rodės, jis tuojau įkvėps, tuojau įsileis savin šaltą vandenį, tuojau
numirs... Ir tuomet Šešėlio galva atsitrenkė į kažką kietą.
Ledas. Jis ėmė daužytis į ledą. Talžė jį kumščiais, tačiau rankos neteko buvusios jėgos. Nėra už ko užsikabinti, nėra nuo ko atsispirti. Visas pasaulis ištirpo ledinėje ežero tamsoje. Nebeliko nieko, išskyrus šaltį.
"Kažkokia kvailystė", - pagalvojo Šešėlis ir prisiminė seną filmą su Toniu Kerčių, kurį matė vaikystėje. "Reikia apsiversti ant nugaros, priglusti prie
ledo, įsispausti į jį veidu, ten galima rasti truputį oro. Aš vėl galėsiu alsuoti, oro
ten kažkur yra". Bet tik dreifavo, stingo ir nebepajėgė pajudinti nė vieno
raumens, net jeigu nuo to priklausė jo gyvybė. O juk būtent taip ir buvo.
Šaltis jau nebeatrodė mirtinas, šaltis beveik liūliavo. Jam pasidarė šilta.
Šešėlis pagalvojo: "Aš mirštu". Šįsyk su šita mintim atėjo įniršis, ir, sutelkęs į vieną kumštį tą įniršį bei skausmą, Šešėlis privertė sukrusti raumenis, kurie jau buvo pasirengę nebejudėti niekada.
Įsirėmė ranka, pajuto, kaip ji gremžia ledo luobą, kaip iškyla į orą. Pradėjo chaotiškai ieškoti, už ko nusitverti, pajuto, kaip jo ranką nutveria kita
ranka ir traukia...
Galva atsitrenkė į ledą, veidą nubruožė apatinė jo pusė. Bet štai galva jau išniro į paviršių, ir Šešėlis suprato, kad jį tempia iš eketės. Kvėpuoti... Jis nieko daugiau nepajėgė, tik kvėpuoti, leisdamas juodam vandeniui
lietis iš nosies ir burnos, bei mirksėti akimis, kurias akino dienos šviesa,
kuriose šmėžavo migloti siluetai. Jį vėl trūktelėjo iš vandens, kažin ką šnekėjo, atseit, jis mirtinai sušals, nagi, na, dar kartelį. Šešėlis ėmė rangytis,
nusipurtė, tarsi krantan lipantis ruonis, gūždamasis, drebėdamas ir kosėdamas.
Gaudė orą, išsipleikęs ant treškančio ledo. Net žinodamas, jog ir šis ledas netrukus suskils, nerado savyje jėgų pasijudinti. Mintys rikiavosi lėtai ir nenoriai, klampios nelyginant sirupas.
- Palikit mane, - pamėgino išsunkti jis. - Man nieko nenutiko.
Žodžiai skambėjo nerišliai, viskas pasaulyje sulėtino žingsnį, stingo...
Jam tereikia minutėlę atsipūsti, štai ir viskas, pailsėti, o paskui jis pakils ir nueis. Matyt, čia nevalia gulėti amžinai.
Šešėlį kažin kas staigiai trūktelėjo. Veidą užliejo vanduo. Kažkas pakėlė jo galvą. Šešėlis pajuto, kaip jį tempia per ledą, velka šiurkščiu paviršiumi, ir norėjo protestuoti, pasakyti, kad jam tereikia truputį pailsėti, gal
valandėlę pamiegoti - nejau jis prašo per daug? - ir viskas bus gerai. Jeigu jį paliks ramybėje.

Negalėjo nė pagalvoti, jog įstengs užmigti, ir visgi staiga atsidūrė bekraštės lygumos viduryje. Priešais stovėjo pusiau vyriškis pusiau bizonas
ir moteris su milžiniško kondoro galva, o jiems už nugarų liūdnai kinkavo Viskis Džekas.
Viskis Džekas nusigręžė ir nužingsniavo tolyn. Bizonžmogis nusekė
jam įkandin. Moteris-griausmo paukštė taip pat ketino pasišalinti, bet paskui pritūpė, atsispyrė nuo žemės ir šovė į dangų.
Šešėlį persmelkė kartus netekties jausmas. Norėjosi pašaukti juos,
melsti sugrįžti, nesiliauti juo tikėjus, tačiau pasaulis neteko spalvų, prarado kontūrus. Ir jie išėjo, ir lygumos apsiblausė, ir viskas virto tuštuma.
Skausmas buvo klaikus: atrodė, jog visos jo kūno ląstelės, visi nervai
lydosi, bunda ir klykia apie savo buvimą, tvilkydami jį ugnimi.
Kažkieno ranka palietė pakaušį, nutvėrė už plaukų, kita čiupo už
smakro. Šešėlis atsimerkė manydamas, jog atsidūrė kažkokioje ligoninėje.
Jis basas. Su džinsais. Aukščiau liemens - jokių drabužių. Ore - garai.
Nuo sienos iš skutimosi veidrodžio stebeilija jo atvaizdas. Po veidrodžiu
- praustuvas ir mėlynas dantų šepetėlis, kyšantis iš dantų pasta išterliotos
stiklinės.
Informacija apdorojama lėtai, po vieną baitą.
Rankų pirštai degė. Kojų pirštai liepsnojo.
Šešėlis suinkštė iš skausmo.
- Ramiai, Maikai. Viskas gerai, - pratarė pažįstamas balsas.
- Ką? - atsiliepė ar pamėgino atsiliepti jisai. - Kas atsitiko? - Žodžiai,
netgi jo paties manymu, skambėjo keistai ir įtemptai.
Šešėlis pusiau gulėjo vonioje. Vanduo buvo karštas. Tai yra, jis manė,
jog vanduo karštas, tačiau nebuvo tuo tikras. Vanduo siekė kaklą.
- Didžiausią kvailystę, kurią galima iškrėsti mirtinai sušalusiam žmogui, tai sodinti jį prie ugnies. Antra kvailystė - mėginti susukti jį į antklodes, ypač jeigu jis su šaltais, šlapiais drabužiais. Antklodės izoliuoja nukentėjusįjį nuo šilumos, o šaltis išsilaiko viduje. Trečia kvailystė - ir tatai
mano asmeninė nuomonė - nuleisti jam kraują ir pašildžius supilti iš naujo. Štai ką mūsų dienomis daro daktarai. Sudėtinga, brangu. Kvaila.
Balsas sklido iš viršaus ir iš užnugario.
- Pats greičiausias ir protingiausias būdas - tas, kurį ilgus amžius naudojo jūreiviai, gaivindami už borto iškritusius draugus. Panardinti vargšelius į karštą vandenį. Ne pernelyg karštą. Paprasčiausiai karštą. Tebus tau
žinoma, jog buvai kone miręs, kai tave surado ant ledo. Kaip jautiesi dabar, Hudini?
- Skauda, - atsiliepė Šešėlis. - Visur skauda. Tu išgelbėjai man gyvybę.
- Ko gero, taip. Ar įstengsi pats išlaikyti galvą virš vandens?
- Tikriausiai.

- Dabar tave paleisiu. Jei pasinersi po vandeniu, ištrauksiu vėl.
Rankos paleido jo galvą.
Šešėlis pasijuto slystąs žemyn, tad ištiesė rankas ir įsirėmė į sieneles,
paskui atsilošė. Vonios kambarėlis buvo mažutis. Vonia, kurioje gulėjo metalinė, emalis nuo senumo išmargintas rūdžių dėmėmis ir įbrėžimais.
Akiratyje sušmėžavo senis. Jis atrodė susirūpinęs.
- Ar tau geriau? - paklausė Hincelmanas. - Paprasčiausiai išsitiesk ir
atsipalaiduok. Mano urvas gerai prikūrentas. Kai būsi pasirengęs, pasakyk, aš atnešiu tau chalatą, o džinsus įmesiu į džiovyklę prie likusių tavo
drabužių. Na, kaip, neblogai skamba, Maikai?
- Čia ne mano vardas.
- Kaip žinai.
Seniokas sumišo, ir gobliniškas jo veidas susiraukšlėjo.
Šešėlis neteko laiko nuovokos: gulėjo vonioje, kol nustojo skaudėti galūnes, o rankų bei kojų pirštai galėjo lankstytis, nekeldami skausmo. Hincelmanas padėjo jam atsistoti ir išleido šiltą vandenį. Šešėlis prisėdo ant
vonios krašto, ir jiedu keturiomis rankomis nutraukė šlapius jo džinsus.
Paskui be didesnio vargo susisiautę gauruotu chalatu, kuris žaliūkui
buvo per mažas. Remdamasis į senio petį, nupėdino į nedidelį jaukų kambarėlį ir susmuko ant senoviškos sofos. Jautėsi nusilpęs, per jį bangomis
ritosi nuovargis, tačiau buvo gyvas. Židinyje treškėjo malkos. Nuo sienų
spoksojo per dešimt nustebusių elnių galvų, ten pat įsitaisė ir kelios stambios lakuotos žuvys.
Hincelmanas nunešė Šešėlio džinsus į gretimą kambarį, džiovyklės
griausmas trumpam nutilo, paskui atsinaujino vėl. Seniokas grįžo, nešinas
garuojančiu puodeliu.
- Kava tave atgaivins. Šliūkštelėjau į ją truputį degtinės. Vos šlakelį.
Seniau mes visuomet taip darydavom. Nūdienos daktarai griežtai prieš.
Šešėlis abiem rankom sugniaužė puodelį, ant kurio buvo nupieštas didžiulis uodas su užrašu: "KRAUJO DUOK - VISKONSINAN ATVAŽIUOK!"
- Ačiū.
- Tam ir yra draugai, - atsiliepė Hincelmanas. - Kada nors tu man gyvybę išgelbėsi. O dabar pamiršk.
Šešėlis gurkštelėjo kavos.
- Jau maniau, man galas.
- Tau pasisekė. Aš kaip tik stovėjau ant tilto, primečiau, jog šiandien
bus ta didžioji diena. Kai sulauki mano metų, tokius dalykus pradedi nujausti... Tai štai, stovėjau viršuje, žiūrėjau į seną kišeninį laikrodį ir ūmai
pamačiau, kaip tu kiūtini ledu. Šūktelėjau, bet, regis, tu neišgirdai. Paskui
mano akyse griuvena nugarmėjo į vandenį, ir tu drauge su ja, jau pamaniau, kad mes tavęs netekome, ir pats nusileidau ant ledo. Na, ir persigandau gi ten! Tu po vandeniu išbuvai ne mažiau kaip dvi minutes. O paskui
išvydau, kaip toje vietoje, kur prasmego mašina, pasirodė tavo ranka, - tar-

si skenduolio šmėkla kiltų iš vandens... - Hincelmano balsas nutyko. - Velniškai pasisekė, kad ledas išlaikė mudu abu, kol tempiau tave į krantą.
Šešėlis linktelėjo.
- Dėkui už gerą darbą.
Goblinišką senioko veidą nutvieskė šypsena.
O štai dabar, kai galvoje praskaidrėjo, Šešėlis pradėjo abejoti.
Klausinėjo savęs, kaipgi dusyk už jį mažesnis, o svoriu bent triskart
menkesnis seniokas sugebėjo ištraukti jį, netekusį sąmonės, iš vandens,
nuvilkti ledu ir juo labiau šlaitu iki mašinos. Klausė savęs, kaip Hincelmanui pavyko parsitempti jį į namus ir pasodinti į vonią.
Senis priėjo prie židinio ir žnyplėmis įmetė į ugnį pliauską.
- Ar nori žinoti, ką veikiau ten, ant ledo?
Hincelmanas gūžtelėjo pečiais:
- Ne mano reikalas.
- Zinai, ko nesuprantu... - prabilo Šešėlis, paskui trumpam nutilo, rikiuodamas mintis. - Nesuprantu, kodėl tu išgelbėjai man gyvybę.
- Na, - nutęsė Hincelmanas, - mane taip auklėjo: jei matai žmogų, pakliuvusį į bėdą...
- Ne, - papurtė galvą Šešėlis. - Kalbėjau ne apie tai. Noriu pasakyt, jog
žinau, kad tai tu žudei vaikus. Kiekvieną žiemą. Aš - vienintelis, kuris viską įspėjo. Tu veikiausiai matei, kaip atplėšiau bagažinę. Kodėl man neleidai paprasčiausiai nuskęsti?
Hincelmanas pakreipė galvą į šalį, mąsliai pasikasė nosį, pasiūbavo
pirmyn ir atgal, tarsi svarstydamas.
- Geras klausimas, - galiausiai atsiliepė jis. - Veikiausiai reikalas tas,
kad esu skolingas vienam asmeniui. O aš savo skolas grąžinu.
- Kalbi apie Trečiadienį?
- Apie jį.
- Vadinas, jis turėjo priežastį slėpti mane būtent čia. Priežastį, dėl kurios niekas nesugebėjo manęs surasti.
Hincelmanas nutylėjo. Užtat nusikabino nuo sieninio kablio sunkų
žarsteklį ir pavartė juo pliauskas, pakeldamas oranžinių kibirkščių spiečių bei dūmų debesį.
- Cia mano namai, - susierzinęs suniurzgė jis. - Cia išties geras miestelis.
Šešėlis baigė gerti kavą, pastatė puodelį ant grindų ir vien nuo to pasijuto pavargęs.
- Ar tu čia seniai?
- Ganėtinai seniai.
- Ir užtvenkei upokšnį, norėdamas sukurti ežerą?
Hincelmanas stebėdamasis pažvelgė į jį.
- Taip, aš sukūriau čia ežerą. Ežeru jį vadino ir tada, kai atvykau, bet
anuomet tatai tebuvo tvenkinys prie malūno. - Jis patylėjo. - Anksti suprav
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tau, jog šita šalis - tikras pragaras tokiems, kaip mes. Ji mus graužia. O aš
nenorėjau būti sugraužtas. Daviau jiems ežerą. Suteikiau klestėjimą...
- O jiems visa tai tekainavo po vaiką kas žiemą.
- Geri vaikučiai. - Hincelmanas palingavo žilą galvą. - Visi jie buvo geri vaikai. Rinkdavausi tik tuos, kurie man patiko. Išskyrus Čarlį Neliganą.
Tas tai jau tikrai bloga sėkla. Jis buvo paaukotas tūkstantis devyni šimtai
dvidešimt ketvirtais. Ar dvidešimt penktais? Taip. Toks susitarimas.
- O miesto gyventojai? Meiblė. Margerita. Čadas Muliganas. Ar jie žino?
Hincelmanas tylėjo. Išsitraukė žarsteklį iš ugnies: šeši coliai švytėjo
blausia oranžine šviesa. Šešėlis žinojo, kad žarsteklio rankena įkaitusi taip,
jog turėtų deginti delną, bet, regis, Hincelmanui tas nėmaž nerūpėjo. Senis vėl pamaišė pliauskas. Kyštelėjo žarsteklį į ugnį ir paliko gulėti.
- Jie žino, kad gyvena geroje vietoje. O tuo tarpu visi likusieji šių kraštų, visos valstijos, miesteliai virsta niekuo. Kas jau kas, o jie žino.
- Žino, jog tai tavo rankų darbas?
- Aš rūpinuosi šiuo miestu, - varė savo senis. - Čia niekas nevyksta be
mano žinios. Ar tą supranti? Čionai neatvažiuoja joks žmogus, kurio nenorėčiau matyti. Štai kodėl tavo tėvas atsiuntė tave į Paežerę. Nenorėjo,
kad liktum akiratyje, patrauktum dėmesį. Štai ir viskas.
- O tu jį išdavei.
- Nieko panašaus aš nedariau. Jis buvo sukčius. Bet aš visuomet sumoku savo skolas.
- Netikiu tavim, - nukirto Šešėlis.
Hincelmanas įsižeidęs pažvelgė į jį, patampė žilų plaukų kuokštą.
- Aš savo žodį tesiu.
- Ne. Netesi. Lora atvažiavo į Paežerę. Pasakė, kad ją čionai pašaukė.
O ką pasakysi apie tą nelemtą sutapimą, jog tą patį vakarą miestelyje atsidūrė Sem Juodoji Varna ir Odrė Berton? Daugiau nebetikiu, kad tai sutapimas. Sem Juodoji Varna ir Odrė Berton. Du žmonės, kurie žinojo, kas
aš esu, žinojo, kad mane medžioja. Manding, jei manęs nebūtų atpažinusi viena iš jų, atsargoje būtų likusi antra. O jeigu ne jos, kas gi dar būtų atvykęs į Paežerę, Hincelmanai? Mano buvęs prižiūrėtojas, ūmai nusprendęs pažvejoti ant ledo? Loros motina? - Šešėlis suvokė nirštąs. - Tu norėjai, kad aš išsinešdinčiau iš tavo miestelio. Tik troškai išsisukti nuo pokalbio su Trečiadieniu.
Ugnies šviesoje Hincelmanas panėšėjo veikiau į gorgoną, nei į kipšą.
- Čia geras miestas, - pakartojo jis. Be šypsenos senio veidas atrodė
vaškinis, tarsi lavono. - Tu būtum galėjęs patraukti nepageidaujamą dėmesį. Miesteliui ne į naudą.
- Tau derėjo palikti mane ant ledo, - atsiliepė Šešėlis. - O dar geriau ežere. Aš atidariau bagažinę. Šiuo metu Elison Makgovern dar įšalusi į ledą. Bet ledas ištirps, ir jos kūnas išplauks į paviršių. O tada jie pasiųs narus pasižiūrėti, ar dugne nėra dar ko nors. Ir aptiks tavo slaptavietę. Veikiausiai kai kurie lavonai išsilaikė visai neblogai.
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Hincelmanas iškėlė žarsteklį. Daugiau nebeapsimetinėjo, neva kiloja
pliauskas, laikė žarsteklį tarytum kardą ar vėzdą, ore siūbavo baltai įkaitęs galas. Nuo žarsteklio kilo dūmai. Šešėlis suvokė esąs beveik nuogas,
vis toks pat pavargęs ir nevikrus. Jis neįstengs apsiginti.
- Nori mane nužudyti? - paklausė jis. - Pirmyn. Gali nesismulkinti. Aš
vis vien miręs. Žinau, miestas priklauso tau - čia tavo pasaulėlis, tavo karalystė. Bet jei manai, kad niekas neateis manęs ieškoti, vadinas, gyveni
pramanytame pasaulyje. Viskas baigta, Hincelmanai. Vienaip ar kitaip,
viskas baigta.
Hincelmanas pasirėmė žarstekliu nelyginant lazda ir atsistojo. Įkaitęs
galas įsmigo į kilimą, ir tas ėmė rūkti. Senio akyse spindėjo ašaros.
- Aš myliu šį miestelį, - prabilo jis. - Man išties patinka vaizduoti keistuolį, sekti pasakas, važinėti Tese ir žvejoti ant ledo. Atsimeni, sakiau tau,
jog iš žvejybos namo parsineši ne žuvį, o dvasios ramybę.
Jis bedė įkaitusiu žarstekliu Šešėlio pusėn, ir tas pajuto nuo strypo
sklindantį karštį.
- Galėčiau tave nužudyti, - tęsė Hincelmanas. - Galėčiau tuo pasirūpinti. Dariau taip ir seniau. Tu ne pirmasis, įspėjęs tiesą. Gerokai anksčiau už
tave viską suuodė Čado Muligano tėvas. Nusikračiau jo, nusikratysiu ir tavęs.
- Gali būti, - sutiko Šešėlis. - Bet ar ilgai tu tempsi, Hincelmanai? Metus? Dešimt metų? Dabar jie turi kompiuterius. Jie ne kvailiai. Jie pastebi
sutapimus. Kiekvienais metais dings po vaiką. Anksčiau ar vėliau policija ims šniukštinėti. Jie būtinai atvyks - kaip atvyko manęs. Sakyk, kiek tau
metų?
Jis sugniaužė sofos pagalvėlę ir pasiruošė prisidengti ja galvą: pagalvėlė atrems pirmąjį smūgį.
Hincelmano veidas sustingo.
- Jie aukojo man vaikus gerokai seniau, nei Juodajame Miške pasirodė romėnai, - prabilo jis. - Prieš tapdamas koboldu, buvau dievas.
- Gal atėjo metas žengti toliau, - atsiliepė Šešėlis, mintyse klausdamas
savęs, o kas gi, tiesą sakant, tas koboldas?
Hincelmanas tik dėbtelėjo į jį, paskui vėl bedė žarsteklį į ugnį, po žioruojančiomis žarijomis.
- Viskas ne taip paprasta. Iš kur gi tu, Šešėli, ištraukei, neva aš galiu
apleisti šį miestą, netgi jei pats šito norėčiau? Aš, šio miestelio dalis? Ketini priversti mane išeiti, Šešėli? Esi pasirengęs mane nužudyti? Taip, kad
galėčiau pasitraukti?
Šešėlis nudelbė akis. Ten, kur į kilimą įsmigo žarsteklis, rūko dūmai.
Hincelmanas pasekė jo žvilgsnį ir užgesino kilimą koją, sutrypdamas žiežirbas. Šešėlio mintyse neprašyti pasirodė vaikai, šimtai vaikų, ir visi jie
žvelgė tuščiomis akimis, o aplink jų veidus vandens dumbliais lėtai sklandė plaukai. Jie priekaištingai žvelgė į Šešėlį.
Jis žinojo, kad apvilia juos. Tiesiog neišmanė, ką daryti toliau.
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- Aš negaliu tavęs nužudyti. Tu išgelbėjai man gyvybę.
Šešėlis papurtė galvą. Po velnių, dabar jis jautėsi tikras niekšas. Daugiau sau nebeatrodė nei didvyris, nei detektyvas, jis - tik dar vienas suknistas šunsnukis, kuris griežtai graso tamsai pirštu, o paskui atgręžia jai
nugarą.
- Nori, atskleisiu tau paslaptį? - paklausė Hincelmanas.
- Žinoma, - sunkia širdimi atsakė Šešėlis. Paslapčių jautėsi sotus iki
kaklo.
- Žiūrėk.
Hincelmano vietoje prie ugnies pasirodė gal penkerių metų berniukas.
Plaukai ilgi ir tamsiai rudi. Jis buvo visiškai nuogas, neskaitant aptrinto
odinio dirželio apie kaklą. Vaiką pervėrė du kardai - vienas styrojo krūtinėje, antrasis įsmigo į petį, o ašmenys išniro po krūtinės ląsta. Iš žaizdų
upe sruvo kraujas, tekėjo vaikiuko kūnu ir telkėsi į balą ant grindų. Kardai atrodė neįtikėtinai senoviški.
Kūdikio akyse sustingo vien skausmas.
O Šešėlis pagalvojo: "Na, žinomai" Neprastas būdas sukurti savo genčiai dievą. Šešėliui nereikėjo aiškinti, jis suprato ir taip.
Imate kūdikį ir auginate jį tamsoje, neleisdami nieko matyti, nieko
liesti, ir, metams bėgant, maitinate jį geriau, nei kitus kaimo vaikus, o paskui penktąją žiemą, kai naktys pačios ilgiausios, tempiate persigandusį
vaiką iš lūšnos į laužų ratą ir persmeigiate geležies bei bronzos kardais.
Tada rūkote mažą kūnelį ant anglių, kol tas visiškai išdžiūsta, susukate į
kailius ir nešiojatės iš stovyklos į stovyklą Juodojo Miško tankmėje, aukodami jam vaikus ir gyvūnus, paversdami jį genties talismanu. Kai totemas
galiausiai subyra nuo senumo, trapius kaulelius sukraunate į skrynią ir
garbinate skrynią; kol kartą kaulai išsibarstys ir bus pamiršti, o dievą-kūdikį garbinusios gentys pradings nuo žemės paviršiaus. Paties dievo-kūdikio, kaimo talismano, nebeprisimins ničniekas, beliks tik pamėklė ar
braunis: koboldas.
Įdomu: kas iš persikėlėlių atvyko į Siaurės Viskonsiną prieš pusantro
amžiaus, kas perplaukė Atlantą su gyvu Hincelmanu širdyje? Veikiausiai
medkirtys ar kartografas.
O paskui krauju pasruvęs kūdikis dingo, ir kraujas taip pat, ir prie židinio vėl atsirado baltaplaukis senolis su goblino šypsena, su megztiniu
drėgnomis rankovėmis - rankovės sušlapo, kai vertė Šešėlį į vonią, kad išgelbėtų tam gyvybę.
- Hincelmanai, - pasigirdo balsas prie lauko durų.
Senis atsigręžė į duris. Šešėlis taip pat.
- Atėjau tau pasakyti, - nenatūraliu balsu pratarė Čadas Muliganas, jog griuvena nugarmėjo po ledu. Mačiau, kaip ji paskendo, ir nusprendžiau pranešti tau - jei kartais viską pražiopsojai.
Čado rankose buvo pistoletas, tačiau vamzdis žvelgė į grindis.
- Sveikas, Čadai, - pasisveikino Šešėlis.
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- Sveikas, bičiuli, - atsiliepė Muliganas. - Man atsiuntė raportą, jog tu
numirei kalėjime. Širdies smūgis.
- Tik pamanyk. Regis, aš nieko daugiau neveikiu, tik mirštu.
- Jis grįžo čionai, Čadai, - prabilo Hincelmanas. - Jis man grasino.
- Ne, - atkirto Čadas Muliganas. - Jis nedarė nieko panašaus. Aš čia jau
dešimt minučių, Hincelmanai. Girdėjau viską, ką sakei. Apie mano senį.
Apie ežerą. - Jis perėjo kambarį, tačiau pistoleto nepakėlė. - Viešpatie, Hincelmanai. Juk per miestelį nepereisi, nematydamas to prakeikto ežero. Čia
gi pats centras. Tai ką gi man, po velnių, dabar daryti?
- Privalai jį suimti. Jis ketino mane nužudyti. - Hincelmanas virto persigandusiu senuku, kiūtančiu dulkinos svetainės vidury. - Čadai, aš taip
džiaugiuosi, kad tu čia.
- Ne, - vėl nukirto Čadas Muliganas. - Nė velnio tu nesidžiaugi.
Hincelmanas atsiduso, tada pasilenkė - tarsi nuolankiai - ir ištraukė iš
ugnies žarsteklį. Jo galiukas žioravo ryškiai oranžine ugnim.
- Padėk žarsteklį, Hincelmanai. Paprasčiausiai lėtai nuleisk jį ant grindų ir laikyk rankas taip, kad matyčiau. O tada neskubėdamas nusigręžk
veidu į sieną.
Senioko veide išplito atvira baimė, ir Šešėlis būtų jo pagailėjęs, tačiau
prisiminė užšalusias ašaras ant Elison Makgovern skruostų. Hincelmanas
nejudėjo. Nepadėjo žarsteklio. Nenusigręžė veidu į sieną. Šešėlis jau susiruošė atsistoti ir atimti iš senio žarsteklį, bet tas ūmai švystelėjo strypą
į Muliganą.
Švystelėjo nevikriai - tarsi tik dėl akių, - o pats metėsi link durų.
Žarsteklis tekliudė kairiąją Muligano ranką.
Šūvio garsas ankštame kambaryje nuaidėjo tiesiog kurtinančiai.
Vienas vienintelis šūvis į galvą, štai ir viskas.
- Verčiau apsirenk. - Čado balsas skambėjo blausiai ir negyvai.
Šešėlis linktelėjo, perėjo į gretimą kambarį ir išsitraukė iš džiovyklės
savo drabužius. Džinsai buvo dar drėgni, tačiau užsitempė ir juos. Kai sugrįžo apsitaisęs - tik be palto, kuris liko dumbliname ežero dugne, ir be batų, kurių nesugebėjo rasti, - Muliganas jau traukė iš židinio rusenančias
pliauskas.
- Prasta diena farui, kai tenka padegti namą, norint nuslėpti žmogžudystę. - Jis kilstelėjo akis į Šešėlį. - Tau reikia batų.
- Nežinau, kur senis juos nukišo.
- Et, velniop, - atsiliepė Muliganas. - Atleisk, kad šitaip su tavim elgiuos, - kreipėsi į Hincelmaną, imdamas senioką už diržo bei apykaklės.
Apsisukęs sviedė kūną galva į židinį. Balti plaukai sutreškėjo ir tvykstelėjo, į kambarį plūstelėjo svylančios mėsos smarsas.
- Tu ne žmogžudys, Čadai, tu tik gyneisi, - pratarė Šešėlis.
- Aš žinau, ką dariau, - be užuolankų atsakė Muliganas.
Jis mėtė po kambarį liepsnojančias pliauskas. Vieną pakišo po sofa,
paskui suplėšė seną "Paežerės naujienų" numerį, suglamžė lapus ir užme-

tė ant viršaus. Laikraštinis popierius parudavo ir plykstelėjo ryškia liepsna.
- Drožk laukan, - įsakė Čadas Muliganas.
Paežerės policijos šefas atlapojo langus, išėjo iš namelio ir užtrenkė
duris.
Šešėlis basomis nusekė jam įkandin iki policijos mašinos. Muliganas
atvėrė jam keleivio pusės dureles. Šešėlis įlipo vidun ir nusišluostė kojas
į kilimėlį. Tada užsitempė beveik išdžiūvusias kojines.
- Batus tau nupirksim "Heningso prekėse namams ir fermai", - pratarė
Čadas Muliganas.
- Ką tu girdėjai?
- Pakankamai, - atsiliepė Muliganas ir patylėjęs pridūrė: - Pernelyg
daug.
Iki parduotuvės važiavo tylėdami, o kai atvyko, policijos šefas paklausė:
- Kokio dydžio?
Šešėlis pasakė.
Iš parduotuvės Muliganas parnešė storas vilnones kojines ir odinius
fermerio batus.
- Tokio dydžio nieko daugiau nebuvo, - paaiškino Čadas. - Nebent tau
reikia guminių botų. Aš nusprendžiau, kad nereikia.
Šešėlis apsiavė. Batai jam buvo kaip tik.
- Ačiū.
- Ar turi mašiną? - pasiteiravo Muliganas.
- Palikau keliuke prie ežero. Prie tilto.
Čadas užvedė variklį ir išriedėjo iš Heningso aikštelės.
- Kas nutiko Odrei? - paklausė Šešėlis.
- Kai tave išvežė, ji kitą rytą pareiškė, kad aš jai patinku kaip draugas
ir kad mudviem apskritai nieko neišeis, juk mudu giminės ir panašiai. Odrė sugrįžo į Igl Pointą. Sudaužė man, kvailiui, širdį.
- Išmintinga, - sumurmėjo Šešėlis. - Nebuvo nieko asmeniška. Hincelmanui jos daugiau nebereikėjo.
Jiedu pravažiavo senioko namą. Iš kamino kilo tirštas baltų dūmų stulpas.
- Odrė atvyko į Paežerę tik todėl, kad jisai ją pašaukė. Padėjo seniui atsikratyti manęs. Aš traukiau nereikalingą dėmesį.
- Maniau, kad jai patinku.
Jiedu sustojo prie išnuomotos Šešėlio mašinos.
- Ką ketini daryti dabar? - pasiteiravo Šešėlis.
- Nežinau. - Paprastai išvargęs Muligano veidas dabar atrodė kur kas
gyvesnis, nei Hincelmano namuose. Bet lygiai toks nerimastingas. - Manau, galiu rinktis. Arba, - sudėjęs pirštus pistoletu, susikišo sau į burną,
paskui ištraukė vėl, - paleisiu kulką sau į kaktą. Arba palauksiu kelias dieneles, kol ledas ištirps visiškai, prisirišiu prie kojos betono luitą ir šoksiu

nuo tilto. Arba tabletės. S-š-š, miegok, mažyli. O gal paprasčiausiai sėsiu
į mašiną ir nuvažiuosiu kur toliau į mišką. Išgersiu tabletes tenai. Nenoriu, kad paskui mano vaikinams tektų viską valyti. Paliksime darbo apygardai, a?
Šešėlis atsiduso ir papurtė galvą:
- Tu nežudei Hincelmano, Čadai. Jis numirė senų seniausiai ir toli nuo
v .

cia.

- Dėkui už gerą žodį, Maikai. Bet aš jį nušoviau. Šaltakraujiškai nušoviau žmogų, o paskui sunaikinau nusikaltimo pėdsakus. Ir jei paklausi
manęs, kodėl taip pasielgiau, kodėl iš tiesų taip pasielgiau, tegul būsiu
prakeiktas, jei įstengsiu paaiškinti.
Šešėlis palietė Muligano alkūnę.
- Miestelis priklausė Hincelmanui, - pratarė jis. - Jo namuose neturėjai iš ko rinktis, ničnieko nebūtum pajėgęs padaryti. Manau, tai jis privertė
tave ateiti. Senis norėjo, kad nugirstum mūsų pokalbį. Jis tave pakišo. Veikiausiai Hincelmanui tatai buvo vienintelė išeitis, vienintelis būdas pasitraukti.
Nelaiminga Muligano veido išraiška nėmaž nepakito. Šešėlis suprato,
kad policijos šefas vargiai girdėjo jo žodžius. Jis nužudė Hincelmaną ir sukrovė tam laidotuvių laužą, o dabar, paklusdamas paskutinei koboldo valiai, gyvenimą užbaigs savižudybe.
Šešėlis užsimerkė, pamėgino prisiminti tą vietą savo galvoje, į kurią
pasitraukė, Trečiadieniui pareikalavus iššaukti sniegą, tą vietą, kuri stumdė bei valdė mintis, tada ištempė lūpas šypsena, kurioje nebuvo nei pasitenkinimo, nei linksmumo, ir tarė:
- Cadai. Liaukis. Paleisk.
Policijos šefo galvoje kybojo slogus juodas debesis, Šešėlis kone regėjo
jį ir susitelkęs pamėgino priversti išsisklaidyti, nelyginant ryto rūką.
- Čadai, - atkakliai pakartojo jis, stengdamasis prasimušti kiaurai tą
debesį, - dabar šis miestas pasikeis. Jis liausis buvęs vienintelis geras miestelis atsilikusiame užkampyje. Jis taps toks pat, kaip ir visas likęs pasaulis. Problemų bus daug daugiau. Daugelis neteks darbo. Daugelis pames
galvą. Ginčai, muštynės. Jiems reikės patyrusio policijos šefo. Tu reikalingas miestui. - O paskui pridūrė: - Tu reikalingas Margeritai.
Kažkas pakito audros debesyje, užtraukusiame policininko mintis. Šešėlis pajuto tą permainą. Tada spustelėjo stipriau, pastūmė iš visų jėgų, įsivaizduodamas vikrias tamsias Margeritos Olsen rankas, tamsias jos akis,
ilgutėlius juodus plaukus. Įsivaizdavo, kaip moteris pakreipia galvą, kaip
jos lūpose įsižiebia vos įžiūrima šypsena.
- Ji laukia tavęs, - pridėjo Šešėlis ir, tardamas šiuos žodžius, suvokė sakąs tiesą.
- Mardžė? - perklausė Čadas Muliganas.
Tą akimirką, nors vėliau nebegalėjo pasakyti, kaip tą padarė, ir abejojo, ar įstengtų pakartoti, Šešėlis lengvai įsismelkė į Čado Muligano sąmonę
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ir išrovė iš jos visos dienos įvykius taip lengvai ir beaistriai, kaip varnas
iškapoja po ratais žuvusio žvėries akis.
Raukšlėta Čado Muligano kakta išsilygino, jis mieguistai sumirksėjo.
- Važiuok pas Mardžę, - prabilo Šešėlis. - Malonu buvo su tavimi pasimatyti, Čadai. Tausok save.
- Žinoma, - nusižiovavo Čadas Muliganas.
Tuomet sutreškėjo radijas, ir policininkas siektelėjo ausinių. Šešėlis išlipo iš mašinos.
Jis ėjo link savo automobilio. Priešais dryksojo pilka ežero plynė. Pagalvojo apie mirusius vaikus, laukiančius po juodais vandenimis.
Netrukus Elison iškils į paviršių...
Važiuodamas pro Hincelmano namą, išvydo jau nebe baltus dūmus,
o oranžines liepsnas. Sukaukė artėjanti gaisrinės mašina.
Šešėlis važiavo į pietus penkiasdešimt pirmąja trasa. Keliavo į paskutinį susitikimą. Bet prieš tai, nusprendė jis, ko gero, reiktų užsukti į Medisoną paskutiniajam atsisveikinimui.
Visų labiausiai Samanta Juodoji Varna mėgo uždarinėti "Kavos Namus" nakčiai. Įprastų darbų virtinė ramino nervus, teikė pojūtį, kad ji vėlei daro pasaulyje tvarką. Mergina kyštelėjo į grotuvą "Indigo merginų"
diską ir neskubiai apsižvalgė. Iš pradžių plovė ir valė kavavirę. Tada paskutinį kartą apėjo sales, patikrino, ar niekur neliko atsitiktinai nepastebėtų
lėkščių bei puodelių, kuriuos derėtų nunešti į virtuvę, surinko laikraščius,
kurie dienai baigiantis neišvengiamai išsimėto po visus "Kavos Namus",
- laikraščius privalu tvarkingai sukrauti prie durų, kad rytoj juos išvežtų
į makulatūrą.
Ji mėgo "Kavos Namus", užeigą bukinistų gatvėje, tą ilgą vingiuotą
nedidelių kambarių anfiladą, apstatytą krėslais, sofomis bei žemais staleliais.
Uždengė plėvele likusius sūrio torto gabalėlius ir padėjo nakčiai į didelį šaldytuvą, paskui skepeta nubraukė paskutiniuosius trupinius. Samantai patiko būti vienai.
Beldimas sugrąžino Sem į realybę. Atvėrusi duris, įsileido maždaug
savo amžiaus moterį. Purpuriniai viešnios plaukai buvo suimti į uodegą.
Ją vadino Natali.
- Sveika, - pratarė Natali ir pasistiebusi pabučiavo Sem tarp skruosto
ir burnos kampučio. Tokiu bučiniu galima nepaprastai daug pasakyti. - Ar
jau baigei?
- Beveik.
- Nori eiti į kiną?
- Labai. Bet užtruksiu dar penkias minutes. Gal tuo tarpu paskaitytum
"Onion"?
- Paskutinį numerį jau mačiau.

Natali įsitaisė ant kėdės prie durų, pasirausė laikraščių šūsnyje, kažin
ką susirado ir ėmė skaityti, o Sem išbėrė iš skardinės paskutinius arbatpinigius ir paslėpė juos seife.
Jos jau visą savaitę miegojo drauge. Sem klausė savęs, gal čia yra tie
santykiai, apie kuriuos ji svajojo visą gyvenimą? Teigė sau, neva tai tik
smegenų biochemija ir feromonai, neva dėl jų jaučiasi tokia laiminga, kai
regi Natali; gal taip ir yra. Ir visgi buvo tikra: ji šypsosi, matydama Natali, jaučiasi patogiai bei užtikrintai, kai draugė šalia.
- Šiame laikraštyje vėl toksai straipsnis, - prabilo Natali. - Iš serijos "Ar
keičiasi Amerika"?
- Ir ką, keičiasi?
- Nesako. Rašo, gal ir keičiasi, bet nenumano, kaip ir kodėl, o gal nieko panašaus ir nevyksta.
Sem plačiai nusišypsojo.
- Na, regis, jie pasistengė prisidengti iš visų pusių.
-Aha.
Natali suraukė kaktą ir vėl įsikniaubė į straipsnį.
Sem išplovė ir sulankstė skepetą.
- Manau, esmė ta, jog, nepaisant vyriausybės ir panašių dalykų, gyvenimas tarytum gerėja. O gal paprasčiausiai pavasaris atėjo kiek anksčiau,
nei paprastai. Žiema buvo ilga, ir aš džiaugiuosi, kad ji pagaliau pasibaigė- Aš irgi. - Pauzė. - Straipsnyje rašoma, jog pastaruoju metu daugelis
žmonių sapnavo keistus sapnus. O štai aš nieko nesapnavau. Šiaip ar taip,
nieko keistesnio nei paprastai.
Sem apsidairė, patikrino, ar ko nors nepražiopsojo. Nieko. Gerai atliktas darbas. Nusirišo prijuostę, pakabino ją ant kabliuko prie virtuvės durų, tada sugrįžo ir ėmė gesinti salėse šviesas.
- O aš pastaruoju metu išties sapnuoju keistus sapnus, - susimąsčiusi
pratarė ji. - Tokius keistus, kad prabudusi pradėjau tuos sapnus užsirašinėti. O kai vėliau perskaitau savo rašliavą, ji man atrodo tikra nesąmonė.
- Aš domėjausi sapnais, - atsiliepė Natali, kurios galva buvo pramušta viskuo po truputį - nuo mistinės savigynos sistemų iki feng šui ir džiazo
šokių. - Papasakok. O aš tau pasakysiu, ką jie reiškia.
- Gerai. - Sem atvėrė duris, išleido Natali ir užgesino paskutines lempas. Išėjusi į gatvę, du kartus pasuko raktą. - Retsykiais sapnuoju žmones,
krintančius iš dangaus. Retsykiais sapne atsiduriu po žeme ir kalbuosi su
moterim bizono galva. O kartais sapnuoju tą vaikiną, kurį prieš mėnesį pabučiavau bare.
Natali šniurkštelėjo nosimi.
- Man privalu tą žinoti?
- Galbūt. Bet viskas buvo ne taip, kaip manai. Tatai buvo "atsiknisk"
tipo bučinys.
- Norėjai, kad jis atsiknistų?

- Ne, tąsyk aš visiems likusiems sakiau: "Atsikniskit". Ko gero, norint
suprasti, reikėjo būti tenai.
Natali kulniukai caksėjo šaligatviu. Sem minkštai žengė greta.
- Jam priklauso mano mašina, - pratarė ji.
- Tas purpurinis monstras, kuris stovi tavo sesers kieme?
- Aha.
- Kas jam nutiko? Nejau tam vaikinui nereikia mašinos?
- Nežinau. Galbūt jis kalėjime. Gal jau miręs.
- Miręs?
- Lyg ir. - Sem patylėjo. - Prieš kelias savaites buvau tikra, kad jis nebegyvas. Telepatija, jei nori. Na, pati žinai. O paskui ėmiau galvoti, o gal
jis ir nemiręs. Neišmanau. Veikiausiai esu niekam tikusi telepatė.
- Ar ilgai ketini saugoti jo mašiną?
- Kol kas nors ateis jos pasiimti. Manau, jis norėtų, kad elgčiausi būtent šitaip.
Natali skvarbiai dirstelėjo į Sem, paskui atsigręžė vėl.
- Iš kur gavai? - galiausiai paklausė ji.
-Ką?
- Gėles. Laikai jas rankose, Sem. Iš kur jos atsirado? Kai ėjome iš "Kavos Namų", tu nieko neturėjai, tiesa? Būčiau pastebėjusi.
Sem nuleido akis ir nusišypsojo.
- Tu tokia miela. Turėjau padėkoti, kai jas dovanojai. Jos tiesiog kerinčios. Jaučiuosi tokia dėkinga. Bet, kaip manai, gal raudonos tiktų labiau?
Tai buvo rožės į papirosinį popierių įsuktais stiebais. Šešios rožės, ir
visos baltos.
- Aš tau jų nedovanojau. - Natali sučiaupė lūpas.
Ir pakeliui į kinoteatrą nė viena nebepratarė nė žodžio.
Tą vakarą grįžusi namo, Sem pamerkė rožes į improvizuotą vazą. Vėliau nuliejo gėles iš bronzos ir niekam nepasakojo, kokiu būdu jas gavo.
Beje, kartą nakčia, kai abi velniškai nusigėrė, visgi papasakojo Karolinai,
kuri buvo po Natali, rožių vaiduoklių istoriją, ir Karolina pritarė, jog istorija išties klaikoka bei nepaprastai keista, tačiau širdies gilumoje nepatikėjo nė vienu draugės žodžiu, tad viskas buvo gerai.
Šešėlis paliko mašiną prie telefono būdelės, paskambino į informaciją ir be vargo gavo numerį.
Ne, pasakė jam. Samantos nėra. Veikiausiai ji dar "Kavos Namuose".
Pakeliui į "Kavos Namus" sustojo nusipirkti gėlių.
Suradęs reikiamą namą, stabtelėjo palaukti kitapus kelio, knygyno
tarpduryje.
"Kavos Namai" užsidarė aštuntą, ir dešimt minučių po aštuonių Šešėlis išvydo Sem Juodąją Varną, išeinančią iš užeigos su kita moterim, kurios neįtikėtino purpurinio atspalvio plaukai buvo suimti į arklio uodegą.

Jos tvirtai laikėsi už rankų, tarsi tas paprastas gestas pajėgtų ištiestos rankos atstumu išlaikyti visą pasaulį, ir kalbėjosi - tiksliau pasakius, Sem kalbėjo, o jos bičiulė klausėsi. Įdomu, apie ką jos šneka?
Moterys perėjo gatvę ir nužingsniavo pro knygyną. Purpurinė arklio
uodega atsidūrė vos per pėdą nuo Šešėlio: būtų galėjęs ištiesti ranką ir ją
paliesti, o bičiulės nė nebūtų jo pastebėjusios.
Dvi merginos pamažėle tolo palei bukinistų vitrinas, o Šešėlis lydėjo
jas akimis ir juto, kaip viduje vibruoja minorinė styga.
Geras buvo bučinys, pagalvojo Šešėlis, bet Sem niekada nežiūrėjo į jį
taip, kaip į tą mergiotę su purpurine uodega, ir niekada nepažiūrės.
- Et, kurių velnių. Mums amžiams liks Peru, - pusbalsiu sumurmėjo
Šešėlis, žvelgdamas į tolstančią Samantą. - Ir EI Pasas. Šito iš mūsų nieks
neatims.
Pasivijęs merginas, įbruko Sem į rankas rožes ir nusiskubino šalin, kad
ji nebegalėtų grąžinti dovanos.
O paskui grįžo prie mašinos ir, vadovaudamasis ženklais, pasuko Čikagos kryptimi. Važiavo neviršydamas greičio.
Liko paskutinis neatliktas darbas.
Skubėti nebuvo kur.
Naktį praleido "Motelyje 6", o pakirdęs ryte pastebėjo, kad džinsai ir
megztinis iki šiol trenkia ežero dumblu. Vis vien apsivilko tuos pačius. Juk
nebeilgam.
Apmokėjęs sąskaitą, išvažiavo ieškoti apleisto rudo namo. Neilgai trukus surado. Namas atrodė mažesnis, nei jį prisiminė.
Šešėlis vienodu žingsniu užkopė į viršų - be skubos, kuri reikštų, jog
nekantrauja sutikti savo mirtį, bet ir be gaišaties, išduodančios baimę.
Laiptinė aptvarkyta, juodi šiukšlių maišai išnešti. Dabar dvelkė jau nebe
pūvančiomis daržovėmis, o chloru, tarsi nedideliame privačiame paplūdimyje.
Raudonai dažytas duris viršutiniame aukšte rado atlapotas: ore tvyrojo buvusių pietų kvapas. Patrepsėjęs prie durų, Šešėlis spustelėjo skambutį.
- Einu! - pasigirdo moters balsas. Šluostydamasi į prijuostę rankas, iš
virtuvės jo pasitikti išbėgo mažutėlė ir akinančiai auksinė Ryto Žara.
Ji atrodo visai kitaip, sumojo Šešėlis. Ji atrodo laiminga. Skruostai parausvinti, senose akyse plazda linksmos kibirkštėlės. Pamačiusi jį, senučiukė išsižiojo, burna virto taisyklinga "O" raide, o paskui sušuko:
- Šešėlis? Tu pas mus grįžai? - Ir, išskėtusi rankas, nusiskubino jo link.
Šešėlis pasilenkė apglėbti moters, o toji pabučiavo jį į skruostą. - Kaip malonu tave matyti! - pratarė ji. - O dabar privalai išeiti.
Šešėlis įžengė į butą. Visos durys (išskyrus - nenuostabu - Vidunakčio
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Žaros miegamojo) buvo plačiai atvertos, visi langai taip pat atlapi. Koridoriumi ūžavo gaivus vėjas.
- Pavasarinė ruoša, - pratarė jis.
- Mes laukiame svečio, - atsakė Ryto Žara. - O dabar tau reikia eiti. Bet
gal pradžiai norėtum kavos?
- As atėjau pas Černobogą, - paaiškino Šešėlis. - Metas.
Ryto Žara piktai papurtė galvą:
- Ne, ne. Tau nereikia su juo susitikti. Nekokia mintis.
- Žinau, - atsiliepė Šešėlis. - Bet, matote, supratau vieną dalyką. Vienintelį, kurį įsisąmoninau, bendraudamas su dievais: jei jau kartą sudarei
sandėrį, žodį privalu tesėti. Tai jie turi teisę laužyti bet kokias taisykles. O
mums tokia teisė neduota. Jei pamėginčiau iš čia išeiti, kojos pačios parneštų atgal.
- Teisingai. - Ji atvėpė apatinę lūpą. - Bet šiandien išeik. Grįžk rytoj. Iki
to meto jo čia jau nebebus.
- Kas ten? - šūktelėjo iš koridoriaus moters balsas. - Ryto Žara, su kuo
kalbiesi? Pati žinai, aš viena šito čiužinio neapversiu.
- Labas rytas, Zara Vakare, - Šešėlis perėjo koridorių. - Gal galiu padėti?
Senutė aiktelėjo iš netikėtumo ir paleido čiužinio kampą.
Visą miegamąjį storu sluoksniu nugulė dulkės: jos dengė visus paviršius, stiklinius bei medinius, šoko saulės spinduliuose, besiliejančiuose pro
atvirą langą, jas kėlė atskriejęs vėjelis ir švelniai besisūpuojančios pageltusios nėrinių užuolaidos.
Šešėlis prisiminė šį kambarį. Aną naktį jame paklojo Trečiadieniui. Tai
Belobogo kambarys.
Žara Vakarė neryžtingai stebeilijo į svečią.
- Reikia apversti šitą čiužinį, - galiausiai išspaudė jinai.
- Jokių problemų.
Šešėlis lengvai pakėlė čiužinį ir apvertė jį. Medinė lova buvo sena, o
čiužinys svėrė beveik kaip žmogus. Pakėlęs dulkių debesėlį, čiužinys atgulė į vietą.
- Kodėl atėjai? - paklausė Zara Vakarė. Sį klausimą ji pateikė anaiptol
ne draugišku tonu.
- Atėjau todėl, kad gruodžio mėnesį vienas jaunuolis sulošė šaškėmis
su senuoju dievu ir pralaimėjo.
Žili senutės plaukai ant pakaušio buvo suimti į tamprų kuodelį.
- Ateik rytoj. - Žara Vakarė valdingai sučiaupė lūpas.
- Negaliu, - paprastai atsakė Šešėlis.
- Ką gi, tokiu atveju ruoškis laidotuvėms. Prisėsk, Ryto Žara išvirs tau
kavos. Černobogas netrukus sugrįš.
Šešėlis nuėjo koridoriumi į svetainę. Kambarys liko lygiai toks pat, kokį prisiminė, tik langai atverti. Ant krėslo ranktūrio snaudė pilkas katinas.
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Šešėliui įėjus, gyvūnas pramerkė vieną akį. Matyt, svečias jam nepadarė
jokio įspūdžio, tad užsimerkė vėl.
Čia jis žaidė šaškėmis su Černobogu; čia susilažino iš savo gyvybės,
kad priverstų senioką prisidėti prie jų paskutiniame, pasmerktame Trečiadienio lošime. Gaivus vėjelis vaikė užsistovėjusį orą.
Įėjo Ryto Žara, nešina mediniu padėklu. Ant padėklo stovėjo puodelis juodos garuojančios kavos, greta - dubenėlis šokoladu aplietų sausainių. Vaišes ji padėjo ant stalo priešais Šešėlį.
- Aš vėl buvau sutikęs Vidunakčio Žarą, - prabilo jis. - Ji atėjo pas mane požeminiame pasaulyje ir padovanojo mėnulį, kad tas apšviestų man
kelią. Be to, ji kažin ką pasiėmė iš manęs. Tik nebeatmenu, ką.
- Tu jai patinki, - atsiliepė Ryto Žara. - Ji regi tiek sapnų. Ir sergsti mus
visus. Ji tokia narsi.
- O kur Černobogas?
- Jis sako, jog nuo pavasarinės ruošos jaučiasi nesavas. Skaito laikraščius, sėdiniuoja parke. Perka cigaretes. Tau neverta laukti. Kodėl gi neišeini? Sugrįši rytoj.
- Aš palauksiu, - atsiliepė Šešėlis.
Šiuose namuose jo nelaikė jokie kerai. Taip norėjo jis pats. Tatai paskutinis dalykas, kuris neišvengiamai turi nutikti, o kai nutiks, na, tuomet jis
išeis iš čia savo valia. Po to nebeliks daugiau jokių įsipareigojimų, daugiau
jokių paslapčių, daugiau jokių vaiduoklių.
Gurkštelėjo karštutėlės kavos, tokios pat juodos ir saldžios, kokią ją ir
įsiminė.
Koridoriuje pasigirdo vyriškas balsas, ir Šešėlis išsitiesė, atlošė pečius.
Apsidžiaugė pastebėjęs, jog rankos nevirpa. Atsilapojo durys.
- Šešėli!
- Sveikas, - atsiliepė jis, tačiau liko sėdėti.
Černobogas įėjo į kambarį. Nešėsi susuktą "Chicago Sun-Times", kurį
pasidėjo ant kavos stalelio. Paskui dėbtelėjo į Šešėlį ir neryžtingai padavė ranką. Spustelėjo ištiestą delną.
- Aš atėjau, - prabilo Šešėlis. - Mudu buvome susitarę. Tu savo žodį tesėjai. Dabar mano eilė.
Černobogas linktelėjo, tačiau jo kaktą nugulė raukšlės. Saulė spindėjo žiluose plaukuose ir ūsuose, ir tie atrodė kone auksiniai.
- Čia ne... - jis nutilo. - Gal tu verčiau eik? Netikęs laikas.
- Nesiskubink, - atsakė Šešėlis. - Aš pasirengęs.
- Tu kvailas berniūkštis, - atsiduso Černobogas. - Ar pats tą žinai?
- Tikriausiai.
- Tu kvailas berniūkštis. Bet kalno viršūnėje padarei gerą darbą.
- Negalėjau pasielgti kitaip.
- Gali būti.
Černobogas pasilenkė ir iš po seno servanto ištraukė lagaminėlį.
Spragtelėjo užraktus - kiekvienas jų atsiliepė pasitenkinimo sklidinu
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"uch". Atvožė dangtį, išsiėmė plaktuką ir išmėgindamas pasūpavo rankoje. Plaktukas panėšėjo į sumažintą kūjį; medinė rankena buvo nusėta įsisenėjusiomis dėmėmis.
Černobogas išsitiesė.
- Aš daug tau skolingas. Kur kas daugiau, nei pats gali įsivaizduoti.
Tavo dėka viskas keičiasi. Atėjo pavasaris. Tikras pavasaris.
- Žinau, ką padariau, - atsiliepė Šešėlis. - Neturėjau iš ko rinktis.
Černobogas linktelėjo. Jo žvilgsnyje švytėjo kažin kas, ko Šešėliui neteko regėti anksčiau.
- Ar kada nors tau pasakojau apie savo brolį?
- Apie Belobogą? - Šešėlis išėjo į pelenais nubarstyto kilimo vidurį ir
atsiklaupė. - Sakei, kad jau labai seniai jo nematei.
- Taip, - sutiko senis, iškeldamas plaktuką. - Žiema buvo ilga, bičiuli.
Labai ilga. Bet dabar žiemai galas. - Jis lėtai palingavo galvą, tarsi kažką
prisimindamas, o paskui tarė: - Užsimerk.
Šešėlis užsimerkė ir pakėlė galvą.
Plaktuko galvutė buvo šalta it ledas, Šešėlio kaktą ji palytėjo švelniai
tarytum bučinys.
- Taukšt. Na, štai, - iškvėpė Černobogas, - darbas atliktas.
Jo lūpas ištempė šypsena, kokios Šešėlis dar niekada neregėjo: taiki geraširdiška šypsena - tarsi saulės spindulys vasaros dieną. Senis pasilenkė,
padėjo plaktuką į lagaminėlį, o šį vėl nustūmė po servantu.
- Černobogai? - pašaukė Šešėlis. O paskui: - Ar tu tikrai Černobogas?
- Šiandien - taip, - atsiliepė senis. - O rytoj čia bus tik Belobogas. Bet
šiandien vis dar Černobogas.
- Bet kodėl? Kodėl tu nenudobei manęs, kol galėjai?
Senis išsitraukė iš kišenės pakelį, išlupo iš jo cigaretę be filtro, tada ant
židinio lentynėlės susirado degtukus ir užsirūkė. Atrodė, kad jis giliai susimąstęs.
- Kadangi, - patylėjęs prabilo Černobogas, - kraujas yra kraujas, o dėkingumas yra dėkingumas. Ši žiema buvo ilga, nepaprastai ilga.
Šešėlis atsistojo. Ant džinsų liko pilkos dulkių dėmės, ir vyriškis nubraukė jas delnu.
- Dėkui, - tepasakė jis.
- Nėra už ką, - atsiliepė seniokas. - Jei kada nors įsigeisi palošti šaškėmis, pats žinai, kur mane rasti. Šį kartą aš žaisiu baltosiomis.
- Ačiū. Ko gero, išties užsuksiu, - atsiliepė Šešėlis. - Bet dar negreit.
Pažvelgė į kibirkščiuojančias senio akis ir nusistebėjo: nejau jos visuomet buvo tokios ryškios rugiagėlių spalvos? Paspaudė Černobogui ranką,
ir nė vienas iš jų neištarė "sudie".
Išeidamas pabučiavo Ryto Žarai skruostą, pasilenkė prie Žaros Vakarės rankos ir nubėgo laiptais, liuoksėdamas per dvi pakopas.
v

POST SCRIPTUM
Islandijos sostinė Reikjavikas - keistas miestas netgi tam, kuris regėjo gausybę neįprastų miestų. Vulkaninis miestas, kur šiluma sklinda iš žemės gelmių. Čionai atvyksta turistai, bet jų nedaug, kur kas mažiau, nei
galima būtų tikėtis liepos pradžioje.
Saulė švietė jau kelias savaites: spindėti danguje ji liaudavosi tik valandai ar dviems po pusiaunakčio. Tarp antros ir trečios stodavo priešaušrio prieblandos metas, o paskui vėl prasidėdavo diena.
Tą rytą aukštas turistas apėjo didžiąją Reikjaviko dalį. Jis klausėsi
žmonių šnekos - jų kalba per tūkstantį metų bemaž nepakito. Čionykščiai
gyventojai sagas skaitė taip pat lengvai, kaip ir rytinius laikraščius. Islandijos ore tvyrojo nenutrūkstamumo ir pastovumo pojūtis, kuris iš dalies
baugino, iš dalies ramino. Turistas labai pavargo: begalines poliarines dienas stūmė be miego, o ilgas nesutemstančias naktis sėdėjo viešbučio numeryje, skaitydamas tai kelionių vadovą, tai "Šaltąjį Namą", romaną, kurį prieš kelias savaites nusipirko oro uoste, nors dabar nebeprisiminė kuriame. Retsykiais paprasčiausiai stebeilydavosi pro langą.
Galiausiai laikrodis, o ne vien saulė, pranešė, jog už lango jau rytas.
Vienoje iš gausybės konditerijos parduotuvių nusipirko plytelę šokolado, paskui nužingsniavo gatve, kur vėjas retsykiais primindavo apie vulkaninę Islandijos kilmę. Kartais, sukdamas už kampo, akimirkai pajusdavo
sieros prieskonį, kuris, beje, žadino mintis ne apie pragarą, o apie supuvusius kiaušinius.
Daugelis moterų, kurias regėjo gatvėje, jam atrodė nepaprastai gražios: visos aukštos ir baltaodės. Tokį grožį labai vertino Trečiadienis. Šešėlis nesuprato, kuo Trečiadienį patraukė jo motina, kuri, tegul ir graži,
nebuvo nei aukšta, nei blyškiaveidė.
Šešėlis šypsojosi gražioms moterims, nes greta jų malonu jaustis vyru, šypsojosi ir negražioms, nes jį džiugino viskas aplink.
Negalėjo tiksliai pasakyti, kada būtent pasijuto stebimas. Vienoje iš
gatvių, kuriomis vaikštinėjo, staiga sumojo, kad jį seka. Retsykiais atsigręždavo, stengdamasis probėgšmais pastebėti persekiotoją, ar žvelgdavo
į atspindžius parduotuvių vitrinose, tačiau nematė nieko neįprasta, jokio
žmogaus, kuris galėtų jį sekti.
Pietavo mažame restoranėlyje - valgė rūkytą paukštieną su vaivorais,
keptą poliarinę žuvį su virtomis bulvėmis, viską užgerdamas kokakola,
kuri čia atrodė saldesnė, cukringesnė, nei Jungtinėse Valstijose.
Padavėjas atnešė sąskaitą ir paklausė:
- Prašau man atleisti, jūs amerikietis?
- Taip.

- Tuomet sveikinu su Liepos Ketvirtąja, - pratarė savimi patenkintas
padavėjas.
Šešėlis net nemanė, kad šiandien jau ketvirta. Nepriklausomybės diena. Taip. Jam patiko pati mintis apie nepriklausomybę. Palikęs ant stalo pinigus bei arbatpinigius, išėjo iš restorano. Nuo Atlanto pūtė vėsus brizas,
ir Šešėlis eidamas užsisagstę paltą.
Atsisėdo žole apaugusiame šlaite, žvelgė į miestą ir galvojo, kad anksčiau ar vėliau teks grįžti namo. Ir anksčiau ar vėliau teks sukurti namus,
į kuriuos galima būtų sugrįžti. Gal namai - tiesiog tas, kas ilgainiui nutinka
vietai, kurioje gyveni? Arba tas, ką galiausiai atrasi savaime, jei paprasčiausiai pakankamai ilgai eisi, lauksi ir norėsi?
Šlaitu jo link plačiu žingsniu leidosi senis, apsivilkęs tamsiai pilką apsiaustą apspurusiais kraštais ir užsismaukęs mėlyną plačiabrylę skrybėlę
su šauniai styrinčia jūrinės žuvėdros plunksna. Šešėlis pamanė, jog atėjūnas panašus į persenusį hipį. Ar seniai į pensiją išėjusį snaiperį. Be to, jis
buvo tiesiog nepadoriai aukštas.
Trumpai linktelėjęs Šešėliui, senis įsitaisė greta. Kairiąją jo akį dengė
juodas piratiškas raištis, ne menkiau piratiškai styrojo balta barzda. Šešėlis
pagalvojo, kad seniokas veikiausiai paprašys cigaretės.
- Hvernig gengur? Manst bu eftir mer? - pratarė senis.
- Atleiskite, - atsiliepė Šešėlis, - aš nekalbu islandiškai, - o paskui neryžtingai pridėjo frazę, trumpos aušros valandomis skaitytą pokalbių knygelėje: - Eg tala bara ensku. Kalbu tik angliškai. - Ir dar: - Aš amerikietis.
Seniokas lėtai linktelėjo galvą.
- Mano tauta, - prabilo jis, - neatmenamais laikais iškeliavo iš čia į
Ameriką. Jie plaukdavo tenai ir grįždavo atgalios. Sakė, jog Amerika gera vieta žmonėms, tačiau prasta dievams. O be savo dievų jie jautėsi pernelyg... pernelyg vieniši.
Angliškai jis kalbėjo tvirtai ir sklandžiai, tačiau pauzės ir frazių kirčiai
skambėjo keistai. Šešėlis įsižiūrėjo į senio veidą: iš arti jis atrodė vyresnis,
nei galima buvo įsivaizduoti. Visa oda išraižyta mažutėlaitėmis raukšlelėmis nelyginant suskeldėjusi granito plokštė.
- O juk aš tave pažįstu, drauguži.
- Tikrai?
- Mudu su tavimi ėjom vienu keliu. Aš taip pat devynias dienas kybojau medyje, paaukotas sau pačiam. Aš - asų valdovas. Aš - kartuvių dievas.
- Tu - Odinas, - pratarė Šešėlis.
Seniokas mąsliai linktelėjo, tarsi sverdamas ir matuodamas tą vardą.
- Turiu daug vardų, bet aš išties Odinas, Boro sūnus.
- Mačiau, kaip mirei. Budėjau prie tavo kūno. Dėl valdžios ketinai tiek
daug sugriauti. Buvai pasirengęs tiek daug paaukoti sau pačiam. Tu tai padarei.
- Aš to nedariau.
- Darė Trečiadienis. Jis buvo tu.

- Taip, jis buvo aš. Betgi aš - ne jis. - Senis pasikasė nosį, ir skrybėlę
puošianti žuvėdros plunksna susiūbavo. - Tu grįši? - paklausė Kartuvių
Valdovas. - Į Ameriką?
- Manęs ten nieks nelaukia, - atsakė Šešėlis ir, tardamas tuos žodžius,
suprato sakąs netiesą.
- Tavęs ten daug kas laukia, - atrėmė senis. - Bet viskas palauks,kol
sugrįši.
Pro šalį praskrido baltas drugelis. Šešėlis tylėjo. Dievų ir jų papročių
jam su kaupu pakaks net keliems gyvenimams. Verčiau sėsti į autobusą
važiuoti į oro uostą ir pakeisti bilietą. Skristi į kokią nors šalį, kurioje dar
nesilankė. Jis niekur neužtruks.
- Paklausyk, - staiga pratarė Šešėlis. - Aš tau kai ką turiu. - Jis pasirausė kišenėje ir sugniaužė reikiamą daiktą delne. - Ištiesk ranką.
Odinas pažvelgė į jį rimtai bei keistai, paskui gūžtelėjo pečiais ir ištiesė ranką delnu žemyn. Šešėlis apvertė ją delnu į viršų.
Iškėlęs abi rankas, atgniaužė vieną, paskui antrą, duodamas suprasti,
kad abi jos visiškai tuščios. O paskui stumtelėjo stiklinę akį į surembėjusį senioko delną.
- Kaip tą padarei?
- Magija, - nesišypsodamas atsakė Šešėlis.
Senis šyptelėjo, nusijuokė ir suplojo delnais. Apžiūrėjo akį, laikydamas
ją tarp nykščio ir smiliaus, paskui linktelėjo, tarsi puikiai žinotų, ką gavo,
ir įsidėjo dovaną į odinį kapšelį, kybantį prie juostos.
- Tak koerlega. Aš ja pasirūpinsiu.
- Į sveikatą.
Šešėlis atsistojo, nusipurtė džinsus.
- Dar, - pareikalavo Asgardo valdovas ir valdingai mostelėjo ranka.
Žemas jo balsas skambėjo įsakmiai: - Dar. Pakartok dar sykį.
- Et, jūs, dievai, - atsiduso Šešėlis. - Jums vis mažai. Tiek to. Šito mane išmokė vienas vaikinas, kurio jau nebėra tarp gyvųjų.
Jis panardino ranką į niekur ir ištraukė iš oro auksinę monetą. Tai buvo visiškai įprasta aukso moneta. Ji nemokėjo prikelti negyvėlių ar gydyti
ligonių, tačiau auksinė moneta yra auksinė moneta.
- Štai ir viskas, ir nieko daugiau, - pratarė jis, spausdamas pinigą nykščiu bei smiliumi. - Štai ir pasaka baigta.
Ir nykščiu pametėjo monetą į orą.
Ji pakilo saulės šviesoje auksine čiurkšle, sumirgėjo, suspindo ir pakibo vasaros danguje, tarsi nė neketindama kristi. Galbūt niekada ir nenukris. Šešėlis nenorėjo žinoti. Jis nuėjo šalin. Ir ėjo nesustodamas.
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