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Liz

Knights atminimui

/ vienas

- Tai ką, dabar jūs jau išsiskyrėt?
- Tu juokauji?
Žmonės gana dažnai manydavo, kad Markus juokauja,
nors jis nė neketino to daryti. Jam tai atrodė visai nesu
prantama. Regis, uždavė normalų klausimą - ar mama iš
siskyrė su Rodžeriu: iš pradžių jie baisiai susiriejo, paskui
abu užsidarė virtuvėje ir tyliai kalbėjosi, po kurio laiko
pasirodė labai rimtais veidais, Rodžeris žengė prie Mar
kaus, paspaudė jam ranką, palinkėjo sėkmės naujoje mo
kykloje ir išėjo.
- Ko man juokauti?
- Na gerai, o tau pačiam kaip atrodo?
- Man atrodo, kad išsiskyrėte. Bet aš noriu tiksliai žinoti.
- Mes išsiskyrėme.
- Tai jis išėjo visam laikui?
- Taip, Markau, jis išėjo visam laikui.
Markui atrodė, kad niekada su tuo neapsipras. Rodže
ris jam visai patiko, jie trise keletą kartų buvo išėję pasi
linksminti, o dabar atrodo, kad daugiau jo nebematys. Tarsi
nieko baisaus, bet, kai pagalvoji, vis dėlto gana keista. Kartą
po ilgos kelionės automobiliu jiedu su Rodžeriu nebega
lėjo ilgiau kentėti ir drauge įbėgo į tualetą. Atrodytų, kai
jau šlapinaisi su žmogumi tame pačiame tualete, derėtų ir
toliau palaikyti kokius nors santykius.
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- Ką darysime su jo pica? - Jie buvo užsakę tris picas,
bet prasidėjo kivirčas, o picų dar neatvežė.
- Suvalgysim perpus. Jei norėsim.
- Bet jos didelės. Be to, jis užsakė su aštriaisiais pipi
rais, - Markus su mama buvo vegetarai, o Rodžeris ne.
- Tada išmesim ją lauk, - atsakė ji.
- Arba galėsim nurankioti pipirus. Nemanau, kad ir
taip jų daug uždės. Paprastai prikrauna tik sūrio ir pomi
dorų.
- Markau, dabar man tikrai ne pica galvoj.
- Gerai. Atsiprašau. Kodėl jūs išsiskyrėt?
- Et... dėl įvairių priežasčių. Net nežinau, kaip čia tau
paaiškinti.
Markus visai nenustebo, kad ji nesugeba paaiškinti, kas
čia įvyko. Jis pats girdėjo beveik visą ginčą, bet nesuprato
nė žodžio, tarsi būtų pritrūkę kažkokios svarbios dalies.
Kai Markus ginčydavosi su mama, nesunkiai galėdavai iš
skirti svarbiausius žodžius: per daug, per brangu, per vė
lu, per mažas, kenkia dantims, perjunk kanalą, namų dar
bai, vaisiai. Bet kai mama aiškindavosi su savo draugais,
galėdavai valandų valandas klausytis ir vis tiek nieko ne
būtum supratęs - trūko esmės, tokių žodžių kaip vaisiai
ar namų darbai. Tarsi jiems kas būtų paliepęs ginčytis, ir
jie sau plepėtų, kas ant liežuvio užeis.
- Ar jis susirado kitą draugę?
- Manau, kad ne.
- Tai gal tu susiradai kitą draugą?
Ji nusijuokė:
- Kažin kas tai galėtų būti? Picų išvežiotojas? Ne, Mar
kau, aš nesusiradau kito draugo. Viskas ne taip paprasta.
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Ypač kai esi trisdešimt aštuonerių metų amžiaus dirbanti
moteris su vaiku. Egzistuoja laisvo laiko problema. Cha.
Egzistuoja daugybė problemų. O kas yra? Ar tau dėl to
neramu?
- Nežinau.
Jis tikrai nežinojo. Matė, kad mama liūdi, - dabar ji
verkdavo daug dažniau, negu prieš jiems persikeliant į Lon
doną, - tačiau neturėjo nė menkiausio supratimo, ar tai
kaip nors susiję su vyrais. Galima sakyti, tikėjosi, kad su
siję, nes tada viskas galbūt dar išsispręs. Ji susipažins su
kuo nors, ir tas kas nors padarys ją laimingą. Kodėl gi ne?
Mama jam atrodė graži, kartais su ja būna tikrai smagu, o
pasaulyje tikriausiai pilna tokių vyrukų kaip Rodžeris. Bet
jei viskuo kalti ne vyrai, tai Markus nežinojo, kas tai galė
tų būti, gal net kas nors blogo.
- Ar tau nepatinka, kad aš turiu draugų?
- Ne, nieko. Man tik nepatiko Endrius.
- Taip, aš atsimenu, kad Endrius tau nepatiko. Bet ap
skritai paėmus? Tu neprieštarauji pačiam faktui?
- Ne. Aišku, kad ne.
- Tu tikrai gražiai elgeisi. Juoba kad anksčiau gyvenai
visai kitaip.
Markus suprato, ką ji turi galvoje. Anas, pirmojo tipo
gyvenimas baigėsi prieš ketverius metus, kai jam buvo aš
tuoneri ir mama išsiskyrė su tėčiu; anas gyvenimas buvo
normalus, nuobodus, buvo mokykla, atostogos, namų dar
bais ir savaitgalių apsilankymai pas senelius. Antrojo tipo
gyvenimas padrikesnis, jame daugiau žmonių ir įvairių
vietovių: čia ir mamos draugai, ir tėčio draugės, butai ir
namai, Kembridžas ir Londonas. Sunku net patikėti, kad
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viskas taip pasikeitė tik dėl to, kad nutrūko mamos ir tė
čio santykiai, bet Markui tai nelabai rūpėjo. Kartais jis
net pagalvodavo, kad antrojo tipo gyvenimas smagesnis
už pirmojo. Jame daugiau įvykių, o tai tikriausiai gerai.
Londone įvykių buvo dar nedaug, jei neskaičiuosim Rodžerio. Jie čia gyvena tik kelias savaites - atsikraustė pir
mą vasaros atostogų dieną, ir iki šiol buvo gana nuobodu.
Jiedu su mama pažiūrėjo du kino filmus - „Vienas na
muose 2“, kuris buvo ne toks geras kaip „Vienas namuo
se 1“, ir „Brangioji, aš padidinau vaikus“, kuris buvo ne
toks geras kaip „Brangioji, aš sumažinau vaikus", ir ma
ma kalbėjo, kad šiuolaikiniai filmai pernelyg komerciniai,
o kai ji buvo tokio amžiaus... tai kažkas buvo, tik jis ne
beprisiminė kas. Dar buvo nuėję apžiūrėti naujosios mo
kyklos, kuri atrodė didžiulė ir baisi, paskui pasivaikščiojo
po naują gyvenamąjį rajoną, kuris vadinosi Holovėjus, ja
me rado ir gražesnių, ir bjauresnių vietų, paskui labai daug
kalbėjosi apie Londoną, apie juos ištikusias permainas, ir
kaip visos permainos veikiausiai išeis į gera. Nors iš tikrų
jų tik sėdėjo ir laukė, kol prasidės jų gyvenimas Londone.
Atvežė picas, ir jie jas valgė tiesiai iš dėžių.
- Jos geresnės už tas, kurias valgydavome Kembridže,
ar ne? - žvaliai paklausė Markus. Tai buvo netiesa: picas
užsakinėjo toje pačioje firmoje, tik Kembridže jų nereikė
jo taip toli vežti, todėl nebūdavo tokios sulipusios. Tie
siog jis pagalvojo, kad reikia pasakyti ką nors optimistiš
ko. - Gal pažiūrim televizorių?
- J e i nori.
Jis surado už sofos užkritusį nuotolinio valdymo pultą
ir ėmė junginėti kanalus. Nenorėjo žiūrėti muilo operos,
10 ) apie vaikiną

nes jose amžinai nutinka nelaimės, o jis baiminosi, kad
muilo operų nelaimės mamai primins apie jos gyvenimo
nelaimes. Tad pažiūrėjo filmą apie gamtą, apie tokias sa
votiškas žuvis, kurios ničnieko nemato, gyvena urvų dug
nuose ir yra absoliučiai niekam nereikalingos; Markus pa
galvojo, kad toks filmas neturėtų mamai sukelti jokių ypa
tingų asociacijų.
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/ du

Ar Vilas Frimenas yra kietas? Štai koks kietas: per pasku
tinius tris mėnesius jis yra permiegojęs su menkai pažįsta
ma moterimi (penki taškai). Jam yra pasitaikę išleisti švar
kui daugiau kaip tris šimtus svarų (penki taškai). Už plau
kų kirpimą yra mokėjęs daugiau kaip dvidešimt svarų
(penki taškai). (Kažin kur 1993 metais galima nusikirpti
už mažiau kaip dvidešimt svarų?) Jis turi daugiau kaip
penkis hiphopo albumus (penki taškai). Jam yra tekę iš
mėginti „ekstazi“ (penki taškai), bet ne namie, norint pa
tikrinti poveikį, o klube (penki papildomi taškai). Jis keti
na per ateinančius visuotinius rinkimus balsuoti už leibo
ristus (penki taškai). Jo pajamos viršija keturiasdešimt
tūkstančių svarų per metus (penki taškai), ir jam nėra la
bai sunku juos uždirbti (penki taškai, ir dar penkis papil
domus taškus pasiskyrė už tai, kad dirbti išvis nereikia).
Jis yra valgęs restorane, kur duoda polentą ir trintą parmezaną (penki taškai). Jis niekada nėra naudojęs vaisių
kvapo ir skonio prezervatyvo (penki taškai), pardavė ka
daise turėtus Briuso Springstyno albumus (penki taškai),
buvo užsiauginęs barzdelę (penki taškai) ir vėl ją nusisku
to (penki taškai). Blogiau, kad jis niekada nemiegojo su
moterimi, kurios nuotrauka spausdinta laikraščio ar žur
nalo stiliaus puslapiuose (minus du), ir, atvirai pasakius,
tebegalvoja (jei Vilas ir turėjo kokių nors etinių nuostatų,
1 2 ) apie vaikiną

tai joms priklausė įsitikinimas, kad jokiu būdu negalima
meluoti atsakinėjant į žurnaluose spausdinamų testų klau
simus), jog vyras, turintis greitą automobilį, daro mote
rims didesnį įspūdį. Ir vis tiek bendras rezultatas išėjo...
šešiasdešimt šeši. Pagal šitą testą galima spęsti, kad jis kie
tas kaip akmuo. Kaip briliantas. Jis tikras Geležinis Med
kirtys. Galėtum juo kapoti malkas.
Vilas nežinojo, ar dera rimtai žiūrėti į tokių testų rezul
tatus, bet negalėjo sau leisti apie tai galvoti; būti vyrų žur
nalo pripažintam kietuoliu jam atrodė beveik didžiausias
gyvenimo laimėjimas, ir tokias akimirkas vertėjo brangin
ti. Kietas kaip akmuo. Vargu ar kas gali būti kietesnis. Jis
užvertė žurnalą ir padėjo jį į kitų panašių žurnalų krūvą,
kurią laikė vonioje. Visų jis nesaugojo, nes pirkdavo jų
per daug, bet šito išmesti neskubės.
Kartais Vilas pagalvodavo, - nelabai dažnai, nes nedaž
nai susimąstydavo apie istorijos eigą, - kaip toks vyrukas
kaip jis būtų gyvenęs prieš šešiasdešimt metų. (Jis žinojo,
kad „toks vyrukas kaip jis“ turėtų priklausyti ypatingai žmo
nių grupei; tiesą pasakius, prieš šešiasdešimt metų tokių nė
negalėjo būti, nes prieš šešiasdešimt metų suaugęs žmogus
nebūtų galėjęs turėti tėvo, šitokiu būdu uždirbusio pinigus.
Tad kai jis susimąstydavo apie „tokius vyrukus kaip jis“,
neturėjo galvoje „lygiai tokių pat kaip jis“, bet paprasčiau
siai vyrukus, kurie per dienas nieko neveikdavo ir visiškai
nesiveržė ką nors veikti.) Prieš šešiasdešimt metų neegzis
tavo nė vienas iš tų dalykų, kurie padeda Vilui leisti dienas:
nebuvo dieninių televizijos laidų, nebuvo vaizdajuosčių, ne
buvo blizgančių žurnalų, taigi ir juose spausdinamų testų,
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ir nors plokštelių parduotuvės tikriausiai buvo, bet dar ne
egzistavo muzika, kurios jis mėgsta klausytis. (Šiuo metu jis
klausėsi „Nirvanos" ir Snup Dogy Dogo - vargu ar būtum
ką panašaus išgirdęs 1933 metais.) Vadinasi, lieka tik kny
gos. Knygos. Tada jam tikrai būtų tekę ieškotis darbo, nes
kitaip, matyt, būtų išprotėjęs.
Užtat dabar viskas labai lengva. Užsiėmimų, galima sa
kyti, net per daug. Visai nebūtina pačiam gyventi įdomų
gyvenimą; pakanka spoksoti per tvorą, kaip gyvena kiti,
apie kuriuos rašo laikraščiai, rodo serialas „Eastenders“
ir filmai, kuriuos subtiliai apdainuoja liūdnos džiazo dai
nos ar kalantis repo ritmas. Būdamas dvidešimties, Vilas
tikriausiai nustebtų, gal net nusiviltų sužinojęs, kad sulau
kęs trisdešimt šešerių neturės savo gyvenimo, bet trisdešimtšešiametis Vilas nesijautė dėl to labai nelaimingas mažiau šlamšto.
Šlamštas. Vilo draugo Džono namuose jo nors vežimu
vežk. Džonas ir Kristina turi du vaikus, - antrasis gimė
vos prieš savaitę, ir Vilą pakvietė jo apžiūrėti, - todėl jų
butas, negalėjo nepastebėti Vilas, yra tikra kiaulidė. Ant
grindų primėtyta ryškiaspalvių plastiko gabalų, šalia tele
vizoriaus - šūsnis vaizdajuosčių, išimtų iš dėžučių, baltas
sofos užtiesalas primena milžinišką gabalą panaudoto tua
letinio popieriaus, nors Vilas tvirtai pasiryžo tikėti, kad
rudosios dėmės tikrai nuo šokolado... Kaip žmonės gali
šitaip gyventi?
Kol Džonas virtuvėje virė arbatą, Kristina įėjo į kamba
rį nešina kūdikiu.
- Čia Imodžena, - tarė ji.
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- A, - atsakė Vilas. - Tikrai. - Kas toliau? Žinojo, kad
kažką turi pasakyti, bet nors užmušk negalėjo prisiminti
ką. - Ji... - Ne. Vėl išgaravo. Jis susikaupė pokalbiui su
Kristina. - Na gerai, o tu kaip, Krise?
- A, žinai. Truputį nusibaigusi.
- Siautėjai?
- Ne. Ką tik pagimdžiau kūdikį.
- A. Tikrai. - Vėl teko grįžti prie to nelemto kūdikio. Turbūt ne juokais išvargino. - Jis tyčia palaukė savaitę,
kad nereikėtų kalbėti apie tuos dalykus, bet nieko gero
neišėjo. Vis tiek buvo kalbama tik apie tai.
Įėjo Džonas su padėklu ir trimis puodeliais arbatos.
- Barnis šiandien pas močiutę, - pasakė jis, Vilo many
mu, be jokios priežasties.
- Kaip laikosi Barnis? - Barnis dvejų metų, štai kaip jis
laikosi, ir dėl to įdomus tik savo tėvams, bet dėl Vilui
nesuvokiamų priežasčių vis tiek derėjo apie jį ką nors pa
sakyti.
- Gerai, ačiū, - atsakė Džonas. - Tiesa, šiuo metu jis
tikras velniūkštis ir dar nelabai suvokia, kaip elgtis su Imodžena, bet... jis baisiai mielas.
Vilas buvo matęs Barnį ir tvirtai žinojo, kad šis anaiptol
nėra mielas, todėl nutarė ignoruoti šią neesminę pastabą.
- Na, o tu kaip, Vilai?
- Aš puikiai, ačiū.
- Dar nesvajoji apie savo šeimą?
Mieliau suvalgyčiau Barnio priterštą vystyklą, pamanė
Vilas.
- Dar ne, - atsakė jis.
- Mes dėl tavęs nerimaujame, - tarė Kristina.
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- Ačiū, man ir taip gerai.
- Gali būti, - globėjiškai sutiko Kristina. Ta porelė pra
dėjo jį siutinti. Tarsi būtų negana, kad patys prasimanė
vaikų; kam reikia dar giliau bristi į klaidas ir skatinti drau
gus elgtis taip pat? Štai jau kelerius metus Vilas buvo įsiti
kinęs, kad gyvenimą įmanoma nugyventi ir be tų vargų,
kuriuos užsitraukė Džonas su Kristina (jis buvo absoliu
čiai tikras, kad jie vargsta, nors ir pasiekė kažkokią ypa
tingą pakitusios sąmonės būseną, neleidžiančią suvokti,
kokie iš tikrųjų yra nelaimingi). Žinoma, tam reikia pini
gų, - Vilo manymu, vienintelė priežastis turėti vaikų yra
viltis, kad jie tave prižiūrės, kai būsi senas, nuskurdęs ir
niekam tikęs, - bet pinigų jis turi, o tai reiškia, kad gali
išvengti šlamšto, tualetinį popierių primenančių sofos už
tiesalų ir pasigailėtino troškimo įtikinti draugus, kad jie
turėtų būti tokie pat nelaimingi kaip jis pats.
O juk Džonas ir Kristina kitados buvo visai nieko, tik
rai. Kai Vilas draugavo su Džesika, jie visi keturiese porą
kart per savaitę eidavo į kokį klubą. Džesika ir Vilas išsi
skyrė, kai Džesika panoro lengvą, neįpareigojančią drau
gystę pakeisti tvirtesniais santykiais; Vilas kurį laiką jos
pasigesdavo, bet netekęs klubo būtų liūdėjęs labiau. (Jie ir
dabar kartais susitikdavo, per pietų pertrauką suvalgyda
vo picą, ji jam parodydavo savo vaikų nuotraukas ir pasa
kodavo, kad jis vėjais leidžia gyvenimą, kad net neįsivaiz
duoja, ko netenka, o jis jai atsakydavo, kad labai gerai,
jog neįsivaizduoja, tada ji pareikšdavo, kad jis vis viena
nesugebėtų prisiimti atsakomybės už šeimą, tada jis atrėž
davo, kad nė neketina aiškintis, kaip ten iš tiesų būtų;
tada abu nutildavo ir sėdėdavo, piktai dėbsodami vienas į
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kitą.) Dabar, kai Džonas ir Kristina paskui Džesiką nužy
giavo tiesiai į užmarštį, jis nebeketina turėti su jais nieko
bendro. Visiškai netrokšta matyti Imodženos, nenori ži
noti, kaip sekasi Barniui, nesiruošia klausytis, kokia Kris
tina nusibaigusi - o jiems daugiau niekas nerūpi. Daugiau
su jais nesusidės.
- Mes čia pagalvojom, - prakalbo Džonas, - gal tu kar
tais norėtum būti Imodženos krikštatėviu? - Ir abu sėdėjo,
viltingai šypsodamiesi, tarsi jis turėtų staiga pašokti nuo
sofos, apsipilti ašaromis, griebti juos glėbin ir iš džiaugsmo
parversti ant kilimo. Vilas nervingai susijuokė.
- Krikštatėviu? Tuo, kur bažnyčioje? Dovanoti gimta
dienio dovanas? Įdukrinti, jei jūs žūsite lėktuvo katastro
foje?
-A ha.
- Juokauji.
- Mums visada atrodė, kad gilumoje tu visai kitoks,pasakė Džonas.
- A, bet matai, iš tikrųjų tai ne. Aš baisiai paviršutiniškas.
Jie vis dar šypsojosi. Jie jo nesuprato.
- Klausyk. Aš labai sujaudintas, kad pasiūlėt. Bet negalė
čiau įsivaizduoti nieko blogesnio. Rimtai. Tai tiesiog ne man.
Netrukus po to jis išėjo.
Po poros savaičių Vilas susipažino su Endže ir pirmą
kartą tapo laikinu patėviu. Jei būtų sutramdęs savo išdi
dumą ir nuslopinęs neapykantą vaikams, šeimai, namams,
monogamijai bei ramiai leidžiamiems vakarams, gal būtų
išvengęs milžiniškų rūpesčių.
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/ trys

Po pirmos dienos mokykloje Markus naktį prabusdavo
kas kokį pusvalandį. Jis žiūrėdavo į šviečiančias savo laik
rodžio su dinozaurais rodykles: 10.41, 11.19, 11.55,
12.35, 1.31... Niekaip negalėjo patikėti, kad reikės ten
eiti kitą rytą ir dar kitą, ir dar, ir... na, paskui bus savaitga
lis, bet šiaip jau, galima sakyti, kiekvieną savo gyvenimo
rytą. Kas kartą vos prabudus pasirodydavo, kad šitą baisų
jausmą galima kaip nors apeiti, susilpninti ar net įveikti;
anksčiau, kai jis dėl ko nors susisielodavo, paprastai atsi
rasdavo išeitis - dažniausiai pakakdavo pasakyti mamai,
kas negerai. Bet šį kartą ji niekuo negalėjo padėti. Juk
neperkels jo į kitą mokyklą, o jei ir perkeltų, niekas nepa
sikeistų. Markus tebebūtų tas, kas yra, o būtent čia, kaip
jam atrodė, ir glūdi problemos esmė.
Paprasčiausiai mokykla - ne jam. Bent jau vidurinė mo
kykla. Ir viskas. Kaip tokį dalyką kam nors paaiškinti?
Kai kurie dalykai žmogui gali netikti (jau žinojo, kad va
karėliai - ne jam, nes yra per drovus, ir ne jam plačios
apsmukusios kelnės, nes turi per trumpas kojas), bet ne
tikti mokyklai - didžiulė problema. Visi lanko mokyklą.
Niekur nuo to nedingsi. Markus žinojo, kad kai kuriuos
vaikus tėvai moko namuose, bet jo mama negali taip elg
tis, nes turi eiti į darbą. Nebent jis jai mokėtų už mokymą neseniai mama pasakė, kad darbe gauna tris šimtus pen
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kiasdešimt svarų per savaitę. Trys šimtai penkiasdešimt
svarų per savaitę. Kur Markus gaus šitokius pinigus? Tik
ne laikraščius nešiodamas, čia tai jau aišku. Vienintelė ki
ta galimybė nelankyti mokyklos, kurią jam pavyko sugal
voti, - tai tapti tokiu vaiku kaip tas Makolis Kalkinas.
Kartą šeštadienio rytą jį rodė per televizorių ir sakė, kad jį
moko privatus mokytojas filmavimo aikštelės furgone.
Markui atrodė, kad taip gyventi būtų neblogai. Daugiau
negu neblogai, nes Makolis Kalkinas tikriausiai gauna tris
šimtus penkiasdešimt svarų per savaitę, gal net daugiau,
taigi jei Markus būtų Makolis Kalkinas, jis pats galėtų su
mokėti mamai už mokymą. Bet jei tam, kad taptum kaip
Makolis Kalkinas, reikia mokėti vaidinti, tai nieko iš to
neišeis:.Markus nemokėjo vaidinti, nes nemėgo, kai žmo
nės į jį spokso. Todėl ir mokyklos nekentė. Todėl ir norė
jo būti kaip Makolis Kalkinas. Todėl niekada gyvenime,
net po tūkstančio metų, netaps toks kaip Makolis Kalki
nas, jau nekalbant apie artimiausias kelias dienas. O rytoj
reikės eiti į mokyklą.
Visą naktį Markaus mintys lakstė tarsi bumerangai: iš
pradžių nuskriedavo tolyn, iki pat filmavimo aikštelės fur
gono Holivude, ir tada keletą akimirkų jis jausdavosi ko
ne patenkintas, pabėgęs kuo toliau nuo mokyklos ir tik
rovės; paskui mintys sugrįždavo, bumpteldavo jam per
galvą, ir jis vėl pasijusdavo lygiai taip pat kaip anksčiau.
Tik laikas vis bėgo ir nenumaldomai artėjo rytas.
Per pusryčius jis buvo tylus.
- Pamatysi, kaip priprasi, - pasakė mama, kai jis valgė
dribsnius; matyt, atrodė labai nelaimingas. Markus tik link
telėjo galva ir nusišypsojo; gerai, kad ji taip pasakė. Kar
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tais jis ir pats giliai širdyje suprasdavo, kad prie ko nors
pripras, nes iš patirties žinojo, jog po kurio laiko net
sunkiausi dalykai darosi lengviau pakeliami. Tą dieną,
kai išėjo tėtis, mama ir jos draugė Korina nusivežė jį į
Glastonberį, ir ten palapinėje buvo labai puiku. Bet šį
kartą viskas bus tik blogiau. Toji baisi, klaiki, gąsdinanti
pirmoji mokyklos diena niekada nepasidarys lengviau pa
keliama.
Jis atėjo į mokyklą anksčiau, susirado klasę ir atsisėdo į
savo suolą. Čia galėjo jaustis pakankamai saugus. Vaikai,
kurie jį vakar persekiojo, tikriausiai ne iš tų, kurie ateina į
pamokas anksčiau; turbūt dabar jie kur nors rūko, lei
džiasi narkotikus ir prievartauja žmones, niūriai pagalvo
jo Markus. Klasėje vaikštinėjo pora mergaičių, bet jos ne
kreipė į jį jokio dėmesio, jei tik juoko protrūkis, kurį iš
girdo traukdamasis iš kuprinės knygą, nebuvo kaip nors
su juo susijęs.
Iš ko čia juoktis? Tiesą pasakius, visiškai nėra iš ko, jei
tik nesi toks žmogus, kuris amžinai ieško, ką čia išjuokus.
Nelaimė, Markus jau buvo patyręs, kad daugelis vaikų
būtent tokie. Jie kaip kokie rykliai skrodžia mokyklos ko
ridorius, dairydamiesi ne kruvinos mėsos, o nemadingų
kelnių, blogai nukirptų plaukų, ne tokių sportbačių; ką
nors tokio suradę, pasiunta iš džiaugsmo. Kadangi Mar
kus dažniausiai dėvi nemadingas kelnes, avi ne tokius
sportbačius, o jo plaukai absoliučiai visada blogai nukirp
ti, tai jam net nereikia nieko daryti - vos jį pamatę, tie
vaikai ima klykti iš susijaudinimo.
Markus žinojo, kad yra keistuolis, ir žinojo, kad iš da
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lies taip yra dėl to, kad jo mama keistuolė. Ji visiškai ne
supranta tokių dalykų. Nuolat jam kartoja, kad tik pavir
šutiniški žmonės vertina kitus pagal drabužius ar plaukus,
neleidžia žiūrėti šlamšto per televizorių, klausyti šlamštiškos muzikos ar žaisti šlamštiškus kompiuterinius žaidi
mus (visi žaidimai jai atrodė šlamštas), o tai reiškia, kad
panorėjęs užsiimti kuo nors, ką kiti vaikai daro visą laiką,
Markus turi ištisas valandas su ja ginčytis. Dažniausiai jis
pralaimi, bet mama ginčijasi taip gerai, kad pralaimėti ne
atrodo nesmagu. Ji sugeba puikiausiai paaiškinti, kodėl
Markui daug geriau klausytis Džoni Mičel ir Bobo Marlėjaus (jos mėgstamiausių dainininkų) negu Snup Dogy
Dogo ir kodėl skaityti knygas svarbiau negu žaisti tėčio
dovanotu „Gameboy“. Bet vaikams mokykloje jis negali
šito pasakyti. Jei pamėgintų paaiškinti Ly Hartliui, - di
džiausiam, garsiausiai rėkiančiam ir bjauriausiam iš va
kar sutiktos vaikų gaujos, - kad nemėgsta Snup Dogy
Dogo už tai, kad šis negerbia moterų, Ly Hartlis jam
tuoj pat užvožtų ar išvadintų tokiais žodžiais, kurių ne
sinori nė girdėti. Kembridže nebuvo taip blogai, nes ten
gyveno daugybė mokyklai netinkamų vaikų ir daugybė
mamų, kurios juos tokiais padarė, bet Londone viskas
kitaip. Čia vaikai žiauresni, kietesni ir ne tokie draugiš
ki; Markui atrodė, kad jei jau mama privertė jį pakeisti
mokyklą, nes pati susirado geresnį darbą, tai bent galėtų
baigti tuos niekam nereikalingus ilgiausius pokalbius apie
viską pasaulyje.
Namuose viskas sekėsi gerai - jis klausėsi Džoni Mičel
ir skaitė knygas, bet mokykloje iš to nebuvo jokios nau
dos. Keista, juk daugelis žmonių tikriausiai pagalvotų prie
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šingai - kad knygų skaitymas namuose turėtų padėti mo
kykloje, tačiau taip nėra: Markus buvo kitoks negu visi,
todėl jautėsi nesmagiai, o kad nesmagiai jautėsi, tai sten
gėsi nuo visko pabėgti - nuo vaikų, mokytojų ir pamokų.
Negalima sakyti, kad dėl visko kalta buvo tik mama.
Kartais Markus jausdavosi keistuolis, nes toks iš tiesų bu
vo, o ne dėl to, kad keistai elgėsi. Pavyzdžiui, tas dainavi
mas... Kada pagaliau susiprotės? Jo galvoje nuolatos skam
bėjo melodijos, o kartais, ypač labiau susijaudinus, melo
dija tarsi savaime išslysdavo iš burnos. Nežinia, kodėl
Markus nesugebėjo pajusti skirtumo tarp melodijos, skam
bančios jo galvoje, ir melodijos, išsiveržusios iš burnos;
tiesą sakant, jam neatrodė, kad toks skirtumas yra. Pavyz
džiui, šiltą dieną plaukiodamas šildomame baseine kar
tais nė nepajunti, išlindai iš vandens ar ne, nes vandens ir
oro temperatūra vienoda - taip jam nutikdavo su daina
vimu. Šiaip ar taip, vakar per anglų kalbos pamoką, kai
mokytoja skaitė tekstą, jis staiga uždainavo ir netruko pa
tirti - jei nori, kad žmonės iš tavęs juoktųsi, rimtai juok
tųsi, tikrai ir nuoširdžiai kvatotųsi, tai geriau už netiku
siai apkirptus plaukus juos prajuokins garsi daina, pasi
girdusi nutilusių ir nuobodžiaujančių vaikų pilnoje klasėje.
Sį rytą viskas klojosi gerai iki pirmos popietinės pertrau
kos. Markus tykiai kiūtodavo savo vietoje prieš pamokas,
koridoriuose vengdavo kam nors pakliūti į akis, paskui
buvo dvi matematikos pamokos - matematiką jis mėgo ir
ji jam sekėsi, nors mokytoja uždavė pratimus, kuriuos jis
jau buvo mokęsis. Per pertrauką jis priėjo prie pono Brukso, vieno iš matematikos mokytojų, ir pasakė, kad nori
užsirašyti j kompiuterių klubą. Buvo patenkintas, kad taip
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pasielgė; iš pradžių ketino per pertrauką pasėdėti klasėje
ir paskaityti, bet paskui įveikė save - net sugebėjo pereiti
mokyklos kiemą.
Bet per anglų kalbą vėl viskas pagedo. Mokytoja liepė
skaityti iš tokios knygos, sudarytos iš įvairiausių tekstų
gabalų; tą dieną skaitė ištrauką iš „Skrydis virš gegutės
lizdo“. Markus žinojo, apie ką skaitys, nes buvo su mama
matęs filmą, todėl aiškiai numatė, kas bus toliau - taip
aiškiai, kad panoro išbėgti iš klasės.
Tikrovėje viskas pasirodė dar baisiau, negu jis buvo įsi
vaizdavęs. Ponia Magvair liepė vienai mergaitei, gerai skai
tovei, garsiai perskaityti ištrauką, paskui pamėgino už
megzti diskusiją.
- Tai štai, viena iš pagrindinių šios knygos temų yra
tokia... Kaip nustatyti, koks žmogus psichiškai sveikas,
o koks - ne? Jūs turbūt žinote, kad mes visi truputį bepro
čiai, ir jei kas nors sugalvotų kitą žmogų pavadinti bepro
čiu, tai kaip tas žmogus... kaip jis galėtų įrodyti, kad toks
nėra?
Tyla. Pora vaikų atsiduso ir susižvalgė užvertę akis aukš
tyn. Markus buvo pastebėjęs, kad jei esi mokykloje naujo
kas, iškart aiškiai pamatai, kaip mokytojams sekasi valdyti
klasę. Ponia Magvair buvo jauna, jaudinosi, ir jai, Markaus
nuomone, sekėsi nekaip. Iš klasės galėjai laukti bet ko.
- Gerai, paklausiu kitaip. Iš ko galima spręsti, kad žmo
gus psichiškai nesveikas?
Na štai, pagalvojo jis. Štai.
- Jei jis nei iš šio, nei iš to klasėje uždainuoja, tamsta
mokytoja.
Juokas. Paskui buvo dar blogiau, negu Markus tikėjosi.
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Visi atsigręžė ir sužiuro į jį; jis pasižiūrėjo į ponią Magvair, bet ši šypsojosi plačia dirbtine šypsena ir vengė žiū
rėti jam į akis.
- Taip, tai vienas požymis, gerai. Kai žmogus taip elgia
si, tikrai galima pagalvoti, kad jam ne visi namie. Bet kol
kas palikime Markų ramybėje...
Vėl kilo juokas. Markus suprato, kodėl mokytoja taip
elgiasi, ir už tai jos nekentė.
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Pirmą kartą Vilas Endžę pamatė - ar, kaip vėliau paaiškė
jo, nepamatė - mažoje plokštelių parduotuvėje „Championship Vinyl“ prie Holovėjaus kelio. Jis rausėsi po plokš
teles, tempė laiką, mėgindamas surasti seną „R and B“
rinkinį, kurį kadaise turėjo, mėgo, bet vėliau prarado; ir
netyčia nugirdo, kaip ji sako surūgusiam, depresijos
kamuojamam pardavėjui, jog ieško Pinkio ir Perkio plokš
telės savo dukterėčiai. Kol ją aptarnavo, Vilas slankiojo
palei plokštelių eiles, todėl taip ir nematė jos veido, tik
medaus geltonumo plaukų kupetą, ir išgirdo savotišką,
dusloką balsą, kokius visi, taip pat ir jis, paprastai vadina
seksualiais; klausėsi, kaip ji aiškina pardavėjui, jog jos duk
terėčia net nežino, kas yra Pinkis ir Perkis.
Kaip jums atrodo, juk tai baisu, ar ne? Įsivaizduokit,
penkerių metų vaikas nežino, kas yra Pinkis ir Perkis. Ko
jie moko vaikus šiais laikais?
Ji stengėsi kalbėti linksmu balsu, bet Vilas jau buvo spėjęs
iš savo skaudžios patirties sužinoti, kad „Championship
Vinyl“ pardavėjai linksmumo nevertina. Kaip jis ir tikėjo
si, moteris sulaukė žudančios paniekos kupino žvilgsnio
ir burbtelėjimo, aiškiai rodančio, jog gaišina brangų par
davėjo laiką.
Po dviejų dienų Vilas pastebėjo tą pačią moterį sėdint
šalia kavinėje Aper gatvėje. Jis atpažino jos balsą (jie abu
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užsisakė po kapucino kavą ir raguolį), šviesius plaukus
ir džinsinį švarkelį. Jie vienu metu atsistojo, norėdami
pasiimti kavinėje esančius laikraščius - ji pasiėmė Guar
dian, - taigi jam liko Mail, - ir jis jai nusišypsojo, bet
buvo aišku, kad ji jo neprisimena; Vilas būtų viską taip ir
palikęs, jei moteris nebūtų buvusi tokia daili.
- Man patinka Pinkis ir Perkis, - pasakė jis, kaip tikėjo
si, maloniu, draugišku ir sąmojingu tonu, bet vos šitai iš
taręs, tuoj pat pamatė padaręs siaubingą klaidą - tai buvo
ne ta moteris, ji nė nenutuokė, apie ką jis kalba. Vilas
panūdo išsirauti liežuvį ir koja sutrinti jį ant medinių ka
vinės grindų.
Ji pažvelgė į jį, nedrąsiai nusišypsojo ir žvilgsniu paieš
kojo padavėjo, turbūt svarstydama, per kiek laiko jis spės
atbėgti iš kito kavinės galo, užlaužti Vilui rankas ir par
griauti jį ant grindų. Vilas ją suprato ir užjautė. Kai prie
tavęs kavinėje prisėda visiškai nepažįstamas žmogus ir
tyliai prisipažįsta mėgstąs Pinkį ir Perkį, taip siekdamas
užmegzti draugišką pokalbį, belieka daryti prielaidą, kad
netrukus jis nukirs tau galvą ir paslėps lavoną po grindų
lentomis.
- Atsiprašau, - pratarė Vilas, - aš apsipažinau. - Jis iš
raudo, o ji tai pamačiusi regimai aprimo: sumišimas bent
iš dalies liudijo, kad šis vyrukas nėra visiškas beprotis. Jie
du toliau skaitė laikraščius, bet moteris kartkartėmis nu
sišypsodavo ir žvilgtelėdavo į jį.
- Žinau, kad pasirodysiu įžūli, - galiausiai prakalbo ji, bet tiesiog negaliu nepaklausti. Kuo jūs mane palaikėte?
Visaip stengiausi sugalvoti paaiškinimą, bet neišeina.
Vilas paaiškino, ji vėl susijuokė, ir tada jis pagaliau ga
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vo šansą pradėti viską iš pradžios, šį kartą normaliai. Jie
du pasikalbėjo, kaip gera nedirbti rytais (jis neprisipaži
no, kad nedirba ir popiet), paskui apie plokštelių parduo
tuvę, paskui, žinoma, apie Pinkį ir Perkį ir dar keletą vai
kiškų filmukų herojų. Jis niekada anksčiau nebuvo mėginęs
šitaip nuo nulio užmegzti santykius, bet jiems baigiant gerti
po antrą kapucino kavą jau turėjo jos telefono numerį ir
buvo susitaręs kartu papietauti.
Kai jie susitiko antrą kartą, ji iškart pasakė apie vaikus;
Vilas panoro sviesti servetėlę ant grindų, pastumti stalą ir
išlėkti lauk.
- Tai kas? - pasakė jis. Akivaizdu, kad atsakymas pasi
rodė teisingas.
- Tik pagalvojau, kad tau reikėtų žinoti. Kai kam tokie
dalykai svarbūs.
- Kokia prasme?
- Na, turiu galvoje, vyrams.
- Na taip, aš tai supratau.
- Atsiprašau, man nelabai gerai sekasi aiškinti, ar ne?
- Ką tu, puikiausiai.
- Supranti, aš manau, kad... jei čia tikras pasimatymas,
o man taip atrodo, tai pamaniau, kad reikia tau pasakyti.
- Ačiū. Bet rimtai sakau, nėra jokios problemos. Bū
čiau nusivylęs, jei tu neturėtum vaikų.
Ji nusijuokė:
- Nusivylęs? Kodėl?
Geras klausimas. Iš tiesų, kodėl? Suprantama, jis tai pa
sakė tik todėl, kad pamanė, jog jai patiks, bet juk negalėjo
to atskleisti.
- Nes aš niekada anksčiau nesusitikinėjau su moterimi,
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kuri turi vaikų, nors visada to norėjau. Manau, man ne
blogai sektųsi.
- Kas sektųsi?
Aha. Kas sektųsi? Kas jam galėtų gerai sektis? Štai jis,
milijono dolerių vertės klausimas, į kurį jis dar nė sykio
gyvenime nesugebėjo atsakyti. Gal jam gerai sektųsi su
tarti su vaikais, nors ir kaip nekenčia jų ir visų tų, kurių
dėka jie atsiranda pasaulyje. Gal jis pernelyg skubotai nu
rašė Džoną, Kristiną ir mažąją Imodženą? Gal čia ir yra
atsakymas? Gal jis gimęs būti dėde Vilu.
- Na, nežinau. Sektųsi su vaikais. Terliotis su jais.
Be abejo, jis tai sugebėtų. Juk visi sugeba, argi ne? Gal
jam seniai reikėjo pradėti dirbti su vaikais. Gal tai lemia
mas posūkis jo gyvenimo kelyje. Reikia pridurti, kad jo
apsisprendimą iš naujo įvertinti santykius su vaikais gero
kai paveikė Endžės grožis. Dabar Vilas jau žinojo, kad
prie ilgų šviesių plaukų dera ramus, atviras veidas, dide
lės mėlynos akys ir nepaprastai seksualios raukšlelės ap
link akis - ji buvo patraukliai, sveikai graži, kaip aktorė
Džiulė Kristi. Tai ir buvo svarbiausia. Kada gyvenime jam
galėtų pasitaikyti šansas susitikinėti su Džiulės Kristi tipo
moterimi? Moterys, panašios į Džiulę Kristi, nesusitikinėja su tokiais vyrais kaip jis. Jos susitikinėja su kitomis
kino žvaigždėmis, su aristokratais ar su Formulės 1 lenk
tynininkais. Tad kas čia nutiko? Vilas nusprendė, kad vis
ką lėmė vaikai; kad vaikai, tarsi simbolinis trūkumas, pa
vyzdžiui, apgamas ar antsvoris, suteikė jam šansą, kurio
šiaip nebūtų gavęs. Gal vaikai paverčia gražias vienišas
moteris demokratiškomis?
- Atvirai pasakysiu, - kalbėjo Endžė, nors jis susimąs
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tęs praleido negirdomis beveik viską, ką ji sakė iki tol, kai moteris yra vieniša motina, ji labai dažnai pradeda
vertinti pasaulį pagal feminizmo šablonus. Zinai, kad visi
vyrai niekšai, kad moteriai vyras reikalingas kaip... na kaip
kas nors, kas iš tiesų niekam nereikalinga, ir panašiai.
Tai jau tikrai, - supratingai pritarė Vilas. Jį apėmė
jaudulys. Jei vienišos motinos tikrai mano, kad visi vyrai
niekšai, tai jis turi šansą prasimušti. Jei pasiseks, galės visą
laiką susitikinėti su moterimis, kurios atrodo kaip Džiulė
Kristi. Endžė liejo jausmus toliau, o Vilas linkčiojo, raukė
kaktą ir pritariamai pūtė lūpas, mintyse kurdamas naują,
visą jo gyvenimą pakeisiančią strategiją.
Kelias savaites po to jis buvo Gerasis Vyrukas Vilas,
Atpirkėjas Vilas, ir jam tai baisiai patiko. Be to, neprireikė
jokių pastangų. Jam taip ir nepavyko susidraugauti su Meise, paslaptinga ir niūria penkiamete Endžės dukterimi, kuri, atrodo, laikė jį nusikalstamai lengvabūdišku. Užtat tri
metis Džo prilipo kone išsyk, daugiausia dėl to, kad pir
mą kartą susitikus Vilas jį iškėlė galva žemyn už kulkšnių
ir truputį palaikė. Ir viskas. Tik tiek ir reikėjo. Vilas pa
galvojo, kaip būtų gerai, jei santykiai su normaliais žmo
nėmis būtų tokie pat paprasti.
Jie ėjo į „McDonald’s". Aplankė Mokslo muziejų ir
Gamtos istorijos muziejų. Irstėsi valtele po upę. Per tuos
kelis kartus, kai buvo pagalvojęs apie galimybę turėti vai
kų (galvodamas visada būdavo girtas ir papildomai ap
svaigęs nuo ką tik užsimezgusių naujų santykių), Vilas spėjo
save įtikinti, kad tėvystė - tai savotiška sentimentali fotosesija, ir tėvystės vaidinimas su Endže buvo būtent toks:
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jis eina su gražia moterimi susikibęs už rankų, aplink links
mai laksto vaikai, į juos žiūri žmonės, o pasibaigus popie
tei galima viską palikti ir grįžti namo.
O kur dar seksas. Po pirmos nakties, praleistos su Endže, Vilas nusprendė, kad seksas su vieniša motina neabe
jotinai pranoksta bet kokį kitokį iki šiol patirtą seksą. Pa
kanka pasirinkti tinkamą moterį - kurią jos vaikų tėvas
ilgai kamavo ir galiausiai metė, kuri nuo to laiko su nie
kuo nesusitikinėjo (nes kai turi vaikų, neįmanoma vaka
rais išeiti iš namų, o be to dauguma vyrų nemėgsta ne
savo vaikų ir negali pakęsti chaoso, besivelkančio paskui
vaikus tarsi kometos uodega)... pakanka pasirinkti tokią
moterį, ir ji mylės tave vien už tai. Nei iš šio, nei iš to
tampi gražesnis vyras, geresnis meilužis, geresnis žmogus.
Vilo akimis, jų santykiai buvo kuo sėkmingiausi. Dau
gybė vyrų ir moterų, priklausančių bevaikių viengungių
pasauliui, susitinka dėl sekso, leidžia naktis svetimose lo
vose, žinodami, kad tai tik seksas... jie net nesuvokia, ko
netenka. Aišku, bus ir tokių žmonių, kuriems Vilo logika
pasirodys atgrasi ir ciniška, bet jam tai nė motais. Mažiau
konkurentų.
Vis dėlto lemiamas veiksnys, dėl kurio Vilas negalėjo
atsidžiaugti santykiais su Endže, buvo faktas, kad jis nė
ra Kitas Žmogus. Šiuo atveju tai reiškia, kad jis ne Saimonas, jos buvęs vyras, kuris turėjo darbo ir alkoholio
keliamų problemų ir didvyriškai nepaisydamas stereoti
pų miegojo su savo sekretore. Vilui buvo visiškai lengva
nebūti tokiu kaip Saimonas; jis tiesiog įkvėptai nebuvo
Saimonas, jam tai genialiai sekėsi. Tiesą pasakius, atro
dė beveik nesąžininga, kad dalykas, nereikalaujantis nė
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mažiausių pastangų, duoda tiek daug naudos, bet taip
jau susiklostė: už tai, kad nėra Saimonas, Vilas pasirodė
mylimas labiau, negu kada nors buvo mylimas už tai,
kad yra jis pats.
Net neišvengiamai atėjusi santykių pabaiga pasirodė vi
siškai patenkinama. Vilui visada būdavo sunku nutraukti
santykius: jam niekaip nesisekė suimti jautį už ragų ir tie
siai šviesiai viską iškloti, tad iki šiol vis pasitaikydavo keb
lių nesusipratimų. Bet su Endže viskas praėjo kaip sviestu
patepta - tiesą pasakius, taip sklandžiai, kad jis net išsi
gando, ar čia nėra kokio kabliuko.
Jų santykiai truko jau šešias savaites, ir Vilas pradėjo
įžvelgti kai kuriuos trūkumus. Pirmiausia, Endžė pasiro
dė esanti nelabai lanksti, ir vaikai kartais tikrai trukdė prieš savaitę jis nupirko bilietus į naujo Maiko Li filmo
premjerą, o ji atbėgo į kiną praėjus geram pusvalandžiui
nuo filmo pradžios, nes pavėlavo auklė. Tada Vilas rimtai
susinervino, nors, atrodo, sugebėjo paslėpti susierzinimą
ir jie vis tiek neblogai praleido vakarą. Be to, Endžė nie
kada nelikdavo pas jį nakvoti, jam tekdavo eiti pas ją, ta
čiau jos namuose beveik nebuvo kompaktinių plokštelių,
vaizdajuosčių grotuvo, palydovinės ar kabelinės televizi
jos, todėl šeštadienio vakarais jiems amžinai tekdavo žiū
rėti „Niujorko policiją" ir sumautą televizijos filmą apie
kokį nors sergantį vaiką. Vilas patyliukais ėmė abejoti, ar
tikrai Endžė jam skirtoji moteris, bet štai ji pati nuspren
dė viską užbaigti.
Ji jam tai pasakė, jiems sėdint indų restorane Holovėjaus kelyje.
- Vilai, man labai gaila, bet atrodo, nieko iš to neišeis.
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Jis nieko neatsakė. Praeityje panašūs pokalbiai būtų reiš
kę, kad ji ką nors apie jį sužinojo arba kad jis žiauriai,
kvailai, gal neįtikėtinai bukai pasielgė; bet šį kartą buvo
įsitikinęs, kad nieko tokio negali būti. Todėl tylėdamas
tempė laiką, rausdamasis atmintyje kokios nors pamirš
tos niekšybės, bet nieko neprisiminė. Jei ji būtų ką nors
atradusi, - pavyzdžiui, primirštą smulkią neištikimybę ar
kasdienio žiaurumo apraišką, - Vilas labai nusiviltų. Pa
dorus jo elgesys buvo šių santykių esmė, tad mažiausias
priekaištas reikštų, jog jis vis dėlto absoliučiai nepatiki
mas, ir čia jau nieko nebepataisysi.
- Čia ne tavo kaltė. Kalta aš. Na bent jau tai, kokioje
padėtyje aš esu.
- Tavo padėtis visiškai normali. Bent jau mano many
mu. -Vilui taip palengvėjo, kad jis galėjo sau leisti pasiro
dyti kilnus.
- Tu daug ko nežinai. Apie Saimoną.
- Ar jis ir toliau tave kamuoja? Jei taip, tai... - Tai ką? norėjo niekinamai savęs paklausti. Tai parėjęs namo susi
suksi suktinę ir viską pamirši? Ar pradėsi susitikinėti su
moterimi, kuri turi mažiau problemų?
- Ne, negalėčiau to pasakyti. Na, gal iš šono taip ir
atrodo. Jis labai nepatenkintas, kad aš susitikinėju su ki
tu. Žinau, kad tai skamba kvailai, bet aš jį pažįstu, jis
tiesiog niekaip nesusitaiko su tuo, kad mes išsiskyrėme.
Kita vertus, svarbiau, kad ir aš nelabai su tuo susitaikau.
Dar nesu pasirengusi pradėti normalių santykių su kitu
žmogumi.
- Tau visai gerai sekėsi.
- Blogiausia, kad sutikau sau tinkamą žmogų, bet visiš
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kai netinkamu laiku. Pradžiai man reikėjo kokio nors leng
vabūdiško romano, o ne... ne su žmogumi, kuris...
Vilas negalėjo neįžvelgti, kad situacija gerokai ironiš
ka. Jei tik Endžė geriau pamąstytų, iškart suprastų, kad jis
ir yra tinkamiausias; kažin ar dar yra pasaulyje žmogus,
taip tobulai tinkamas lengvabūdiškam romanui. Aš visą
laiką vaidinau, - norėjo pasakyti jis, - esu baisus. Garbės
žodis, esu daug paviršutiniškesnis, negu tu manai. Tačiau
buvo per vėlu.
- Aš taip ir galvojau, kad per daug tave skubinu. Viską
sugadinau, tiesa?
- Ne, Vilai, tikrai ne. Tu buvai nuostabus. Man taip
gaila, kad...
Ji pradėjo po trupučiuką ašaroti, ir jam tai be galo pati
ko. Niekada anksčiau nebuvo žiūrėjęs į verkiančią mote
rį, nesijausdamas kaltas; naujasis jausmas pasirodė visai
malonus.
- Tu visai be reikalo atsiprašinėji. Tikrai. - Tikrai, tik
rai, tikrai.
- O ne.
- Garbės žodis.
Kada paskutinį kartą jo prašė atleidimo? To nebuvo nuo
pat mokyklos baigimo, o gal ir ilgiau. Iš visų vakarų, pra
leistų su Endže, paskutinis jam patiko labiausiai.
Tai ir nulėmė tolesnį Vilo gyvenimą. Jis suprato, kad
bus ir kitų moterų, - tokių kaip Endžė, - kurios iš pra
džių norės reguliaraus sekso, bet paskui supras, jog ramus
gyvenimas vertas daugiau už triukšmingų orgazmų virti
nę. Kadangi ir jis galvojo panašiai, nors ir dėl kitų prie
žasčių, tai pamatė prieš jį atsiveriančias galimybes. Puikus
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seksas, pataikavimas, laikina tėvystė be kaprizų ir išsisky
rimas, negresiantis kaltės jausmu - ko dar gali norėti vy
ras? Vienišos motinos - sumanios, patrauklios, nesunkiai
prieinamos moterys, kurių Londone tūkstančių tūkstan
čiai - buvo geriausias Vilo gyvenimo atradimas. Prasidėjo
naujoji jo - serijinio geriečio - karjera.

3 4 ) apie vaikiną

/ penki

Vieną pirmadienio rytą mama pradėjo verkti prieš pus
ryčius, ir tai jj išgąsdino. Verkimas rytais buvo visiškai
naujas dalykas - labai labai blogas ženklas. Tai reiškė,
kad dabar ji gali pravirkti visiškai netikėtai, bet kuriuo
dienos metu - niekada negalėjai jaustis saugus. Iki šios
dienos rytai būdavo malonūs; atrodo, mama nubusdavo
tikėdamasi, kad visos jos nelaimės per naktį bemiegant
kažkur išnyko, kaip kartais praeina peršalimas ar pilvo
skausmas. Be to, kai šį rytą jam sušuko, kad greičiau judintųsi, balsas skambėjo kaip paprastai - nebuvo nei pik
tas, nei nelaimingas, nei įsiutęs, bet normalus, įprastas
mamos balsas. O dabar štai ji rauda, susisupusi į chalatą,
užsikvempusi ant virtuvės stalo, o priešais lėkštėje guli
prakąstas skrebutis; veidas nuo verksmo užtinęs, iš no
sies varva snargliai.
Markus niekada nieko nesakydavo, kai mama imdavo
verkti. Nežinojo ką sakyti. Jis nesuprato, kodėl mama taip
elgiasi, o kadangi nesuprato, tai negalėjo ir padėti, o ka
dangi negalėjo padėti, tai tik stovėjo ir išsižiojęs spoksojo,
o ji verkė toliau, tarsi nieko nebūtų atsitikę.
- Gal nori arbatos?
Markui teko atspėti, ką ji atsakė, nes labai garsiai
šniurkščiojo.
- Taip. Būk geras.
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Jis pasiėmė iš džiovyklos švarų dubenėlį ir nuėjo į san
dėliuką išsirinkti dribsnių. Tai truputį pakėlė jo nuotai
ką. Buvo visai pamiršęs, kad šeštadienį rytą mama jam
leido įdėti į parduotuvės vežimėlį įvairių dribsnių rinki
nį. Kaip visada, buvo be galo sunku apsispręsti: žinojo,
kad pirmiausia reikia suvalgyti neįdomiausius dribsnius,
kukurūzinius ir tuos su vaisių gabaliukais, nes jei dabar
jų nesuvalgys, tai nesuvalgys niekada, jie gulės ant lenty
nos, kol sudus, tada mama supyks ir kelis mėnesius teks
valgyti kokią nors bjaurastį iš didžiulio šeimyninio pa
ko. Markus viską kuo puikiausiai suprato, bet vis tiek
įsipylė šokoladinių dribsnių, kaip visada. Mama nieko
nepastebėjo - pirma jos baisios depresijos teigiamybė,
kurią iki šiol pavyko atskleisti. Tiesa, teigiamybė ne per
didžiausia: apskritai paėmus, jau geriau ji būtų linksmesnė
ir pasiųstų jį atgal į sandėliuką pakeisti dribsnių. Jis mie
lai atsisakys šokoladinių dribsnių, jei mainais į tai mama
liausis verkusi.
Jis suvalgė dribsnius, išgėrė arbatą, pasiėmė kuprinę,
pabučiavo mamą - normaliai, o ne sentimentaliai, ne už
jausdamas - ir išėjo. Nė vienas nepratarė nė žodžio. Kaip
kitaip galėjo pasielgti?
Pakeliui į mokyklą Markus mėgino suprasti, kas jai at
sitiko. Kas tokio jai atsitiko, apie ką jis nieko nežino? Ji
turi darbą, vadinasi, jie nėra vargšai, nors ir ne turtuoliai ji muzikos terapeute, kitaip tariant, moko neįgalius vai
kus, ir vis kartoja, kad už tai moka pasigailėtinai, niekin
gai, nusikalstamai mažai. Bet butui užtenka, ir maistui, ir
atostogoms kartą per metus, ir net kartais galima nusi
pirkti kompiuterinių žaidimų. Ko dar žmonės verkia, jei
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ne dėl pinigų? Dėl mirties? Bet jei būtų miręs koks nors
artimas žmogus, jis žinotų; taip baisiai verkti mama galė
tų tik dėl senelio, močiutės, dėdės Tomo ir Tomo šeimos,
o su jais visais matėsi praėjusį savaitgalį, per pusseserės
Elos ketvirtą gimtadienį. Gal dėl vyrų? Jis žinojo, kad ma
ma ieško draugo; bet žinojo tik todėl, kad ji kartais apie
tai pajuokaudavo, o jis niekaip negalėjo suprasti, kaip ga
lima iš pradžių apie kažką juokauti, o paskui staiga dėl to
paties prapliupti nenumaldomai verkti. Be to, ji pati išva
rė Rodžerį, o jei taip labai būtų norėjusi draugo, to nebū
tų padariusi. Tai kas dar gali būti? Markus pamėgino pri
siminti, dėl ko verkdavo „Eastenders“ herojės, išskyrus
pinigus, mirtį ir vyrus, bet iš to buvo mažai naudos: jos
verkė, kai artimieji patekdavo į kalėjimą, kai netikėtai pa
stodavo ar susirgdavo AIDS, o tokie dalykai prie mamos
kažkaip nelipo.
Įeidamas pro mokyklos vartus, jau buvo spėjęs viską
pamiršti. Ne, jis nenusprendė taip imti ir pamiršti. Tiesiog
šias mintis pergalėjo savisaugos instinktas. Įsivėlus į bėdą
su Ly Hartliu ir jo draugužiais atrodytų visai nesvarbu, ar
tavo mama eina iš proto, ar ne. Sį rytą viskas atrodė ne
blogai. Markus juos pamatė per saugų atstumą, atsirėmu
sius į sporto salės sieną, susibūrusius aplink kažkokią bran
genybę, todėl klasę pavyko pasiekti be jokių sunkumų.
Ten jau buvo jo draugai Nikis ir Markas, jie žaidė „Tetrį“ su Marko „Gameboy“. Jis priėjo prie jų.
- Viskas gerai?
Nikis atsakė „labas“, bet Markas buvo pernelyg užsi
ėmęs žaidimu. Markus pamėgino taip įsitaisyti, kad ma
tytų, kaip jam sekasi, bet Nikis buvo užėmęs vienintelę
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vietą, iš kurios galėjai matyti mažytį „Gameboy“ ekraną,
tad teko atsisėsti ant suolo ir palaukti, kol jie baigs. Jie
niekaip nebaigė. Tiksliau pasakius, baigė, bet po to iškart
pradėjo naują partiją; jam nepasiūlė, nepadėjo šalin žaidi
mo, pamatę jį ateinant. Markus pajuto, kad jo tyčia ven
gia ir nesuprato, ką bus padaręs ne taip.
- Ar per pietų pertrauką eisit į kompiuterių klasę? Ten, kompiuterių klube, jis ir susipažino su Nikiu ir Mar
ku. Kvailas klausimas, nes jie visad ten eidavo. Jei neitų,
jiems, kaip ir jam, tektų visą pertrauką tipinėti kur nors
pakampiais, stengiantis nepasipainioti po kojomis kokiam
nors madingai apsikirpusiam rėksniui.
- Nežinau. Gal. Kaip manai, Markai?
- Nežinau. Turbūt.
- Tai gerai. Gal tada pasimatysim.
Jie pasimatys gerokai anksčiau. Pavyzdžiui, matosi jau
dabar - juk jis nesiruošia kur nors išeiti. Tiesiog reikėjo
ką nors pasakyti.
Per pertrauką vėl tas pat: Nikis su Marku užsiėmę „Gameboy“, Markus kaip koks prielipas sukiojasi aplink. Aiš
ku, jie nėra tikri draugai, ne tokie kaip tie draugai, ku
riuos turėjo Kembridže, - bet paprastai visi trys neblogai
sutardavo, jau vien dėl to, kad klasėje daugiau į juos pa
našių nebuvo. Vieną dieną po pamokų Markus net buvo
užėjęs pas Nikį namo. Jie žinojo, kad yra moksliukai ir
mažvaikiai, kaip mėgo pravardžiuotis mergaitės (visi trys
nešiojo akinius, nė vienam nerūpėjo drabužiai, Markas
buvo raudonplaukis ir strazdanotas, o Nikis atrodė gerais
trejais metais jaunesnis už visus kitus septintokus), bet dėl
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to nelabai kamavosi. Svarbiausia, kad jie turėjo vienas ki
tą, kad nereikėjo nuolatos slankioti koridoriais, beviltiš
kai stengiantis niekam neužkliūti.
- Ei tu, šizike, nagi padainuok, - tarpduryje stovėjo
keletas aštuntokų. Markus jų nepažinojo; tai reiškė, kad
garsas apie jį pasklido po visą mokyklą. Jis pasistengė at
rodyti labai užsiėmęs - ištiesė kaklą ir apsimetė įdėmiai
stebįs „Gameboy“ ekraną, nors vis tiek nieko nematė, be
to, Nikis su Marku pradėjo trauktis palikdami jį vieną.
- Ei tu, ryžas. Morkagalvi. Akiniuoti. - Markas ėmė
rausti.
- J ie visi akiniuočiai.
- Tikrai, pamiršau. Ei tu, ryžas akiniuoti. Kas ten tau
ant kaklo - zasosas?
Jiems atrodė, kad tai klaikiai juokinga. Jie amžinai juo
kaudavo apie mergaites ir seksą; Markus nesuprato ko
dėl. Tikriausiai jie pamišę dėl sekso.
Markas pasidavė ir išjungė „Gameboy“. Tokie dalykai
pastaruoju metu kartojosi vis dažniau, ir nieko nebuvo
galima padaryti. Liko tik stovėti ir kentėti, kol kankinto
jams nusibos. Sunkiausia buvo sugalvoti, kuo per tą laiką
užsiimti, kaip atrodyti, ką galvoti. Neseniai Markus pradė
jo mintyse žaisti tokį žaidimą, kurį turėjo jo mama: jame
buvo kortelės su kokios nors daiktų grupės pavadinimais,
pavyzdžiui, „Saldumynai44, ir varžovų komanda turėjo at
spėti, kokie dvylika saldumynų surašyti toje kortelėje, pas
kui keičiamasi vaidmenimis, ir tada tavo komanda turi
atspėti, kokie dvylika pavadinimų surašyti varžovų korte
lėje „Futbolo komandos“. Čia Markus negalėjo žaisti kaip
dera, nes neturėjo kortelių, be to, nebuvo varžovų ko
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mandos, tad jis truputį pakeitė taisykles: sugalvodavo ko
kią nors daiktų grupę, kuriai priklauso labai daug pavadi
nimų, tarkime, „Vaisiai44, ir stengdavosi prisiminti kuo dau
giau pavadinimų, kol kankintojai nueis savo keliais.
„Šokoladiniai batonėliai44. Aišku, „Marš44. „Snickers44.
„Bounty44. Ar dar yra tokių, iš kurių daro ir ledus? Ne
beprisiminė. „Kit Kat44. „Marš44.
- Ei, Markau, koks tavo mėgstamiausias reperis? Tupakas? Vorenas Dži? - Markus buvo girdėjęs šiuos vardus,
bet nežinojo nei ką jie reiškia, nei apie ką tie dainininkai
dainuoja; ir apskritai jis puikiausiai suprato, kad niekas iš
jo nesitiki atsakymo. Jei pradės atsakinėti, jam galas.
Galva staiga ištuštėjo, bet juk būtent tam ir sugalvotas
žaidimas. Namuose būtų vienas juokas prisiminti šokola
dinių batonėlių pavadinimus, bet čia, klausantis, kaip ty
čiojasi tie vaikai, tai atrodė beveik neįmanoma.
„Milky Way44.
- Ehei, lilipute, ar žinai, kas yra vibratorius? - Nikis
apsimetė žiūrįs pro langą, bet Markus būtų galėjęs pri
siekti, kad jis ničnieko nemato.
„Kit Kat44. Ne, tas jau buvo.
- Na baikit, jau nusibodo.
Ir jie nuėjo sau. Tik šeši. Niekinga.
Kurį laiką pasilikusi trijulė netarė nė žodžio. Paskui Ni
kis žvilgtelėjo į Marką, Markas į Nikį, ir galiausiai Mar
kas prabilo:
- Markau, mes nebenorim, kad tu būtum su mumis.
Jis nežinojo, kaip į tai reaguoti, todėl pasakė:
- Aha. - Paskui paklausė: - Kodėl?
- Dėl jų.
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- Bet aš juk čia niekuo dėtas.
- Dėtas. Kol tavęs nebuvo, prie mūsų niekas nesikabinėjo, o dabar kimba kiekvieną dieną.
Markus juos suprato. Jis sutiko, kad jei Nikis ir Markas
nebūtų su juo susipažinę, jų kontaktai su Ly Hartliu bei jo
draugužiais būtų minimalūs, kaip piranijų su koalomis.
Tik per jį koalos įkrito į jūrą ir piranijos jomis susidomė
jo. Niekas jų nelietė, - kol kas nelietė, - ir Markus pui
kiausiai žinojo, kad kalbos - tuščias dalykas, svarbiausia darbai. Bet geriau pagalvojus, įžeidinėjimai lekia panašiai
kaip raketos - jei atsitiktinis žmogus atsiduria ugnies lini
joje, jį gali sužeisti. Taip ir nutiko Nikiui su Marku: dėl jo
kaltės jie tapo matomi, jis juos pavertė taikiniais, tad jei
nori būti padorus draugas, privalo tuoj pat pasitraukti nuo
jų kuo toliau. Tik kad nėra kur eiti.
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/ šeši
Aš vienišas tėvas. Turiu dvejų metų sūnų. Aš vienišas tė
vas. Turiu dvejų metų sūnų. Aš vienišas tėvas. Turiu dvejų
metų sūnų. Kad ir kiek kartų Vilas sau tai kartojo, vis
atrasdavo priežastį nepatikėti; mintyse - ne pats svarbiau
sias dalykas gyvenime, bet vis dėlto gana reikšmingas - jis
neįsivaizdavo esąs tėvas. Jis tam per jaunas, per senas, per
kvailas, per gudrus, per kietas, per nekantrus, per sava
naudiškas, per nerūpestingas, per atsargus (nepriklauso
mai nuo konkrečios moters kontraceptinės būklės, Vilas
visada, net tais laikais, kai dar nebuvo būtina, naudojo
,,Durex“), jis nieko neišmano apie vaikus, per dažnai va
karais nebūna namie, per daug geria, per daug vartoja
narkotikų. Pažiūrėjęs į veidrodį jis niekaip negalėjo sutik
ti, kad mato tėčio atvaizdą, juo labiau vienišo tėčio.
Jis mėgino veidrodyje įžiūrėti vienišą tėvą, nes pritrūko
vienišų motinų, su kuriomis būtų galima miegoti; tiesą pasa
kius, Endžė kol kas pasirodė esanti pirma ir paskutinė šios
grupės atstovė. Bepigu nuspręsti, kad ateitis priklauso vieni
šoms mamoms, kad pasaulyje gyvena milijonai nusivylusių
gražuolių, panašių į Džiulę Kristi, kurios tik ir laukia jo skam
bučio; tikrovė pasirodė ne tokia smagi - jis neturėjo nė vie
nos iš jų telefono numerio. Kur su jomis susipažinti?
Gerokai vėliau nei derėtų jis susivokė, kad vienišoms
mamoms, pagal apibrėžimą, priklauso turėti vaikų, o vai
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kai, kaip visiems žinoma, trukdo tėvams išeiti iš namų.
Vilas kelis kartus pamėgino švelniai, nedrąsiai paklausi
nėti draugų ir pažįstamų, bet kol kas nieko rimto nepešė;
jo pažįstami arba nepažinojo vienišų mamų, arba nenorė
jo jam padėti su jomis susipažinti, veikiami netikusio Vi
lo, kaip romantiško herojaus, įvaizdžio. Bet dabar jis ra
do idealią išeitį iš netikėtos vienišų motinų trūkumo pa
dėties. Jis išsigalvojo dvejų metų sūnų Nedą ir pradėjo
lankyti grupę, skirtą vienišiems tėvams.
Dauguma žmonių taip nevargtų dėl kažkokios užgaidos,
bet Vilas gana dažnai darydavo tai, ko nedarytų kiti - jau
vien dėl to, kad turėjo pakankamai laiko. Visą dieną dykinė
damas jis galėjo kiek tinkamas svajoti, kurti planus ir apsi
mesti kuo nors kitu. Po vieno ypač savanaudiško savaitgalio,
apniktas atgailos, net pasisiūlė padirbėti labdaros valgykloje,
ir, nors į darbą taip ir neatėjo, vien tai, jog sugebėjo ten pa
skambinti, porą dienų jam leido įsivaizduoti, kad jei labai
reikėtų, galėtų ir ateiti. Buvo galvojęs ir apie kitas savanorių
organizacijas, net užpildė reikalingas paraiškas, be to, išsikirpo iš laikraščio skelbimą, kviečiantį mokyti atsilikusius vai
kus, ir dar buvo kalbėjęs su nekilnojamojo turto ekspertais
apie galimybę atidaryti restoraną, paskui knygyną...
Esmė tokia: jei jau esi kada nors mėginęs apsimetinėti,
tai įstoti į grupę vienišiems tėvams, nesant vienišu tėvu,
nebeatrodo nei sudėtinga, nei baisu. Jei nepavyks, teks
mėginti ką nors kita. Nieko baisaus.
VTVK (Vieniši Tėvai Visada Kartu) rinkdavosi pirmą
mėnesio ketvirtadienį vietinio suaugusiųjų mokymo cent
ro patalpose, ir šįvakar Vilas ten eis pirmą kartą. Jis buvo
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beveik tikras, kad pirmas kartas sykiu bus ir paskutinis:
juk būtinai ką nors pasakys ne taip arba nežinos, kuo var
du paštininko Pato katė ar kokios spalvos Nodžio auto
mobilis (ar, dar blogiau, pamirš savo vaiko vardą - kažin
kodėl vis pagalvodavo, kad jis vardu Tedas, o juk tik šį
rytą jį pakrikštijo Nedu), tada visi supras, kad jis apgavi
kas, ir gėdingai išmes lauk. Bet jei susitikimas teikia šansų
sutikti tokią moterį kaip Endžė, pabandyti verta.
Automobilių stovėjimo aikštelėje prie mokymo cent
ro stovėjo tik vienas automobilis, aplamdytas 2CV, ku
riam, sprendžiant iš lipdukų, teko lankytis Česingtono
Nuotykių pasaulyje ir Eurodisneilende; Vilo automobi
lis, naujutėlis Gti, niekada nebuvo buvęs panašiose vie
tose. O kodėl? Vilas negalėjo sugalvoti nė vienos prie
žasties, išskyrus vienintelę, akivaizdžią: nes automobilio
savininkas yra bevaikis trisdešimt šešerių metų vyriškis
ir nejaučia poreikio važiuoti mylių mylias, kad galėtų
plastelėti ant kvailo padėklo ir leistis nuo plastikinio pa
sakų kalno.
Mokymo centro vaizdas jam pasirodė slogus. Beveik
dvidešimt metų nebuvo įkėlęs kojos į pastatą su klasėmis,
koridoriais ir vaikų pieštais plakatais ant sienų; buvo spė
jęs pamiršti, kad Britanijos ugdymo sistema atsiduoda de
zinfekcijos priemonėmis. Jis nė nepagalvojo, kad gali ne
rasti, kur renkasi VTVK. Manė, jog nesunkiai juos su
seks, eidamas link triukšmo, kurį kelia patenkinti žmonės,
pamiršę visus, vargus ir leidęsi džiugiai girtauti, bet jokio
smagaus triukšmo nebuvo girdėti, tik tolumoje gedulin
gai skimbčiojo kibiras. Galiausiai Vilas pastebėjo prie vie
nos klasės durų prisegtą rašomojo popieriaus lapą, ant
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kurio flomasteriu buvo užrašyta VTVK su šauktuku. Šauk
tukas jį sutrikdė. Jie aiškiai persistengia.
Klasėje buvo tik viena moteris. Ji ėmė iš kartoninių dė
žių balto vyno, alaus, mineralinio vandens bei prekybos
centruose pardavinėjamos kolos butelius ir krovė juos ant
stalo, stovinčio kambario vidury. Kiti stalai buvo sustumti
j galą; už jų eilėmis sukrautos kėdės. Tai buvo nykiausia
vieta vakarėliui, kokią tik Vilui yra tekę matyti.
- Ar aš teisingai atėjau? - paklausė jis moters. Ji buvo rau
donskruostė, aštrių bruožų ir priminė vaikišką medinę lėlę.
- Į VTVK? Užeikit. Tai jūs Vilas? Aš Frensė.
Jis nusišypsojo ir paspaudė jai ranką. Šiandien su Frense buvo kalbėjęs telefonu.
- Atsiprašau, kiti dar nesusirinko. Mes dažnai vėluo
jam pradėti. Auklės, žinote.
- Aišku. - Vadinasi, jis padarė klaidą atvykęs laiku. Jau
beveik išsidavė. Ir, aišku, nereikėjo sakyti „aišku“,. tarsi
būtų sulaukęs atsakymo į seniai kamuojantį klausimą. Rei
kėjo palinguoti galva ir atsakyti kaip išvargusiam sąmoks
lininkui, pavyzdžiui: „Kaipgi, kaipgi" arba: „Tik jau ne
pasakokit man apie aukles".
Gal dar nevėlu. Jis palingavo galva.
- Tik jau nepasakokit man apie aukles, - tarė. Paskui
karčiai nusijuokė ir dar papurtė galva, kad labiau įtikintų.
Frensė nepastebėjo ekscentriškos laiko paklaidos ir iškart
užkibo:
- Tai jums irgi šiandien buvo nelengva?
- Ne, nieko. Jį prižiūri mano mama. - Jis didžiavosi,
kad susiprato pavartoti įvardį. Nuskambėjo labai kasdie
niškai. Bet buvo ir minusas - kaip žmogus, neturintis tie
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sioginių problemų su auklėmis, jis per daug lingavo galva
ir per karčiai juokėsi.
-Anksčiau, tiesa, būdavo visaip, - paskubėjo pridurti. Po
kalbis trunka vos dvi minutes, o jo nervai jau suirę į skutus.
- Kam tai nežinoma? - atsakė Frensė.
Vilas nuoširdžiai nusijuokė.
- Kurgi ne, - atsakė jis. - Jau man tai tikrai.
Vilui atrodė, jog dabar jau turėtų būti absoliučiai aišku,
kad jis arba melagis, arba pamišėlis, bet jam dar nespėjus
pagilinti duobės, į kurią buvo spėjęs įkristi, pradėjo rinktis
kiti VTVK nariai - vien tik moterys, ir visos, išskyrus vieną,
įžengusios į ketvirtą dešimtį. Frensė jį su visomis supažindi
no: Salė ir Moira, kurios atrodė kietos ir negailestingos, ne
kreipė į Vilą jokio dėmesio, įsipylė vyno į popierines stikli
nes ir išnyko tolimiausiame kambario kampe (Vilas susido
mėjęs pastebėjo, kad Moira vilki marškinėliais su Lorenos
Bobit vardu); Ližė buvo smulkutė, miela ir sutrikusi; Helena
ir Susana, kurioms VTVK aiškiai atrodė per prastas, griežtai
kritikavo vyną ir susirinkimo vietą; Saskija, gera dešimčia
metų jaunesnė už visas kitas susirinkusias moteris, veikiau
atrodė kaip kieno nors duktė, o ne motina; ir Sjuzė - aukšta,
šviesiaplaukė, išblyškusi, nervinga, graži. Ji visai nieko, pa
galvojo jis, ir nustojo dairęsis į ateinančius žmones. Vilas ieš
kojo moters, kuri būtų šviesiaplaukė ir graži; tai, kad ji dar ir
blyški bei nervinga, tarsi suteikė jam priežastį jos ieškoti.
- Labas, - pasisveikino jis. - Aš Vilas, naujokas, nieko
čia nepažįstu.
- Labas, Vilai. Aš Sjuzė, senbuvė ir visus čia pažįstu.
Jis nusijuokė. Ji nusijuokė. Visą vakarą, kiek leido man
dagumas, jis praleido jos draugijoje.
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Pokalbis su Frense paskatino jį susikaupti, tad šnekė
damas Nedo klausimu pasirodė visai pakenčiamai. Kad
ir kaip būtų, Sjuzė buvo nusiteikusi kalbėti, o jis nepa
prastai mielai klausėsi. Klausytis buvo ko. Sjuzė buvo
ištekėjusi už vyruko, vardu Denas, kuris šeštą jos nėštu
mo mėnesį užmezgė kitą romaną, o likus dienai iki gim
dymo išėjo iš namų. Savo dukterį Meganą Denas buvo
matęs tik vieną kartą, atsitiktinai, „ B o d y Shopu parduo
tuvėje Islingtone. Neatrodė, kad norėtų pamatyti dar kar
tą. Dabar Sjuzė skurdo (stengėsi susirasti darbą ir mokė
si dietologės profesijos) ir buvo kupina kartėlio; Vilas ją
puikiausiai suprato.
Sjuzė apsidairė po kambarį.
- Vienas dalykas, kuris man čia patinka, tai, kad galima
kiek nori pykti ir niekas tavęs už tai nepasmerks, - tarė ji. Iš esmės visos čia turi ant ko pykti.
- Tikrai? - Vilui jos neatrodė labai piktos.
- Nagi pažiūrėkim... Moteris džinsiniu švarkeliu, ma
tai? Vyras ją paliko, nes pamanė, kad vaikas ne jo.
Hmmm... Helena... nieko įdomaus... vyras darbe susira
do kitą... Moira... jos vyras susivokė esąs gėjus... Susana
Kertis... atrodo, jis turėjo dvi šeimas...
Pasirodo, esama begalės šios temos variacijų. Vieni vy
rai palikdavo namus, vos metę pirmą žvilgsnį į naujagimį;
kiti palikdavo namus, vos metę pirmą žvilgsnį į naują bend
radarbę; treti paprasčiausiai palikdavo namus šiaip sau,
kad būtų įdomiau. Staiga Vilas pajuto, jog nuoširdžiai su
pranta Moiros pagarbą Lorenai Bobit; kai Sjuzė baigė il
giausią išdavysčių ir melo litaniją, jis beveik buvo pasiren
gęs nusipjauti penį virtuviniu peiliu.
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- Ar daugiau vyrų čia ateina? - paklausė jis Sjuzę.
- Tik vienas. Džeremis. Jis dabar atostogauja.
- Tai kartais ir moterys palieka vaikus?
- J o žmona žuvo autokatastrofoje.
- A. Na ką gi.
Vilas pasijuto toks prislėgtas, kad yra vyras, jog nutarė
pakeisti jėgų pusiausvyrą.
- Tai ką. Vadinasi, aš vienas, - pratarė jis; tikėjosi, kad
jo žodžiai nuskambėjo paslaptingai ir kiek pavydžiai.
- Atsiprašau, - atsiliepė Sjuzė. - Aš taip ir nepaklausiau
apie tave.
- Et... tai nesvarbu.
- Tai ji tave metė?
- Na... Turbūt galima pasakyti, kad taip. - Jis liūdnai,
stojiškai nusišypsojo.
- Ar tavo buvusi žmona lanko Nedą?
- Kartais. Bet nepersistengia. - Jis pradėjo jaustis ge
riau; malonu pranešti blogas žinias apie moterį. Na taip,
tas blogas žinias Vilas pats išgalvojo, bet, pamanė jis, jose
esama gilios emocinės tiesos; netikėtai jam ėmė atrodyti,
kad šio vakaro vaidinimas ima darytis meniškas. Tai kas,
kad jis vaidina - juk vaidina kilniausia, giliausia šio žo
džio prasme. Jis ne apgavikas. Jis Robertas de Niro.
- O kaip jis viską išgyvena?
- O... jis labai geras berniukas. Labai šaunus.
- Vaikai tiek daug sugeba ištverti, ar ne?
Vilas apstulbęs pajuto, kad akyse tvenkiasi ašaros, ir
Sjuzė guosdama uždėjo ranką jam ant alkūnės. Egzaminas
išlaikytas, neverta nė abejoti.
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Kai kas ėjo normaliai, kaip ir anksčiau. Savaitgalį Markus
buvo pas tėtį Kembridže ir ilgiausiai žiūrėjo televizorių.
Sekmadienį jis, tėtis ir Lindsė, tėčio draugė, nuvažiavo
pas Lindsės mamą į Norfolką, ten vaikščiojo pajūriu, ir
Lindsės mama nei iš šio, nei iš to davė jam penkis svarus.
Markui patiko Lindsės mama. Lindsė irgi. Ji patiko net
Markaus mamai, nors ši kartais apie ją pasakydavo ką nors
negražaus. (Markus niekada Lindsės neužsistodavo. Prie
šingai, kaupė atmintyje jos pasakytas ar padarytas kvai
lystes ir parvažiavęs namo papasakodavo mamai: taip bu
vo lengviau.) Viskas sekėsi tikrai neblogai. Tik dabar tų
žmonių pasidarė tiek daug. Tačiau Markus su visais gerai
sutarė, ir jie jo nelaikė keistuoliu, bent jau to nesakė. Jis
grįžo į mokyklą galvodamas, kad gal be reikalo bus puo
lęs į paniką.
Tačiau einant iš mokyklos namo, kampinėje laikraščių
krautuvėlėje vėl viskas prasidėjo iš naujo. Krautuvėlės sa
vininkai buvo geri žmonės ir leido jam vartyti žurnalus
apie kompiuterius. Galėdavo žiūrinėti juos kokias dešimt
minučių, tik tada savininkas ką nors pasakydavo, bet vis
tiek maloniai, juokaudamas, ne piktai ir be neapykantos
vaikams - kaip kitų parduotuvių savininkai. „Į parduotu
vę vienu metu įleidžiami ne daugiau kaip trys vaikai“. Jis
baisiai nekentė tokių dalykų. Tarsi vien dėl amžiaus jau
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būtum vagis... Markus neidavo j tas parduotuves, kurių lan
guose kabėdavo toks užrašas. Tegu apsieina be jo pinigų.
- Kaip sekasi tavo gražiajai mamai, Markau? - paklau
sė pardavėjas Markui įėjus. Šioje parduotuvėje mėgo jo
mamą, nes ji pasikalbėdavo su savininkais apie šalį, iš ku
rios šie atvykę; kadaise, labai seniai, kai buvo tikra hipė, ji
buvo ten nuvažiavusi.
- Gerai, - jis neketino nieko jiems pasakoti.
Markus susirado žurnalą, kurį praėjusią savaitę buvo įpu
sėjęs, ir pamiršo viską pasaulyje. Atsitokėjęs pamatė, kad
jie visi čia, stovi apsupę glaudžiu ratu ir vėl iš jo juokiasi.
Jam jau bloga nuo jų juoko. Net jeigu visame pasaulyje
niekas niekada nebenusijuoktų, Markus dėl to nenuliūstų.
- Ką čia dainuoji, šizike?
Štai ir vėl. Jo galvoje skambėjo viena iš mamos mėgsta
mų Džoni Mičel dainų, ta apie taksi - atrodo, ir vėl bus
išsprūdusi garsiai. Jie irgi ėmė dainuoti, nepataikydami į
toną, išgalvodami kvailus žodžius, kumščiuodami Mar
kų, kad šis atsisuktų. Markus nekreipė į juos dėmesio ir
stengėsi susikaupęs skaityti. Prieš akis turint straipsnį apie
kompiuterius, nereikėjo stengtis prisiminti šokoladinių ba
tonėlių pavadinimų. Iš pradžių tik apsimetinėjo, kad skai
to, bet netrukus susikaupė ir visai juos pamiršo, o kai at
sikvošėjo, jie jau ėjo iš krautuvėlės.
- Ei, Mohamedai, - sušuko vienas iš vaikų. Pono Pate
lio vardas buvo kitoks. - Geriau patikrink jo kišenes. Jis
tave apvogė. - Ir jie išėjo. Markus patikrino kišenes. Jos
buvo prigrūstos šokoladų ir kramtomosios gumos pake
lių. O jis nė nepajuto. Jam pasidarė bloga. Pradėjo aiškin
tis, bet ponas Patelis jį nutraukė:
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- Aš viską mačiau, Markau. Nieko tokio.
Jis nuėjo prie prekystalio ir sukrovė visus daiktus ant
laikraščių.
- J ie iš tavo mokyklos?
Markus linktelėjo.
- Geriau nesipainiok jiems po kojomis.
Aha, kurgi ne. Velniava. Nesipainioti po kojomis.
Kai Markus parėjo namo, mama gulėjo ant grindų ap
siklojusi paltu ir žiūrėjo vaikiškus animacinius filmus. Ji
nepakėlė galvos.
- Šiandien nėjai į darbą?
- Sį rytą nėjau. Popiet paskambinau ir pasakiau, kad
sergu.
- Kuo sergi?
Tyla.
Taip negalima. Juk jis dar vaikas. Pastaruoju metu daž
nai apie tai pagalvoja, nors kasdien darosi vyresnis. Neži
nia, kodėl taip išeina. Gal todėl, kad kai iš tiesų dar buvo
vaikas, nesugebėjo to suprasti - kad suvoktum, jog esi ga
na mažas, turi sulaukti tam tikro amžiaus. O gal dėl to,
kad kai jis buvo mažas, nebuvo dėl ko nerimauti - prieš
kokius penkerius ar šešerius metus mama negulėdavo pu
sę dienos drebėdama su paltu ir nežiūrėdavo idiotiškų multikų, o jei ir būtų taip dariusi, Markus nė nebūtų supratęs,
kad nutiko kažkas negero.
Bet dabar reikėjo ką nors daryti. Jam blogai mokyk
loje, blogai namie, o kadangi turi, galima sakyti, tik
namus ir mokyklą, vadinasi, jam visą laiką blogai, iš
skyrus tą laiką, kai miega. Kas nors privalo ką nors da
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ryti, nes jis pats negali, o vienintelis žmogus, sugeban
tis ką nors pakeisti, jam atrodė, yra toji paltu apsiklojusi
moteris.
Keista ta jo mama. Vis jai reikia pasikalbėti. Nuolatos
ragina jį viską pasakoti, bet Markus įsitikinęs, jog iš tiesų
jai ne tas galvoje. Smulkmenas galima pasakyti, čia viskas
gerai, tačiau jis žinojo, kad jei pradės jai pasakoti svar
biausius dalykus, nieko gero nebus, ypač dabar, kai ji per
dienas bliauna dėl niekų. Bet dabar Markus suprato, kad
nutylėti nepavyks. Juk jis dar vaikas, o ji jo mama; jei jam
blogai, ji privalo ką nors padaryti, kad būtų geriau - pa
prastas daiktas. Tai kas, kad ji nenori, tai kas, kad jai pa
čiai nuo to bus blogiau. Ką padarysi. Labai gaila. Jis buvo
pakankamai supykęs ir galėjo pradėti pokalbį.
- Ką čia žiūri? Juk tai šlamštas. Pati man visada sakai.
- Maniau, tu mėgsti filmukus.
- Mėgstu. Tik ne šitą. Jis klaikus.
Jiedu nutilo ir įsispoksojo į ekraną. Ten kažkoks kvai
las šuo stengėsi pagauti berniuką, kuris mokėjo pasiversti
skraidančia lėkšte.
- Kuo tu sergi? - jis tyčia paklausė šiurkščiai, kaip mo
kytojas paklaustų kokį nors Paulių Koksą, ar tas padarė
namų darbus.
Vėl tyla.
- Mama, kuo tu sergi?
- Oi, Markau, čia ne tokia liga, kad...
- Nemanyk, kad aš idiotas, mama.
Ji vėl pradėjo pasikūkčiodama raudoti, ir jis išsigando.
- Baik.
- Negaliu.
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- Privalai. Jei negali normaliai manim pasirūpinti, su
rask ką nors, kas pasirūpins.
Ji apsivertė ant pilvo ir pažvelgė į jį:
- Kaip tu gali sakyti, kad aš tavimi nesirūpinu?
- Užtat kad nesirūpini. Tik padarai man valgyti, bet tą
aš ir pats galiu. O daugiau visą laiką verki. Iš to... nieko
gero. Man iš to nieko gero.
Tada ji prapliupo dar labiau raudoti, ir jis paliko ją ra
mybėje. Užlipo laiptais į savo kambarį ir užsidėjęs ausines
žaidė NBA krepšinį, nors tai daryti buvo galima tik sa
vaitgaliais. Kai nulipo žemyn, pamatė, kad mama atsikė
lusi, o antklodė sulankstyta. Ji šaukštu dėjo į lėkštes ma
karonus su padažu, ir atrodė, kad viskas vėl gerai. Mar
kus žinojo, kad ne, - tai kas, kad jis dar vaikas, bet jau
pakankamai patyręs ir žino, jog žmonės nesiliauja ėję iš
proto (jau buvo pradėjęs suvokti, kad mamos liga iš to
kių) vien dėl to, jog kas nors jiems uždraudžia, - bet jam
tai nerūpėjo, svarbiausia, mama bent jo akivaizdoje elgia
si normaliai.
- Šeštadienį eisi į parką, - staiga pasakė mama.
- Į parką?
- Taip. Ridžento parką.
- Su kuo?
- Su Sjuze.
- Ką, su tais iš VTVK?
- Taip, su tais iš VTVK.
- Aš jų negaliu pakęsti. - Kai jie tik atsikraustė gyventi
į Londoną, Fijona buvo nusivedusi Markų į VTVK orga
nizuotą vasaros vakarėlį kažkieno sode, bet daugiau į su
sirinkimus nebevaikščiojo; Markus aktyviau už ją dalyva
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vo draugijos veikloje, nes Sjuzė buvo jį pasiėmusi į dar
vieną iškylą.
- Tant pis.
Kam jai prireikė taip kalbėti? Markus žinojo, kad pran
cūziškai tai apytikriai reiškia „tada pasikark44, bet kodėl
ji negalėjo imti ir tiesiog pasakyti: „Tada pasikark44. Ko
čia stebėtis, kad jis keistuolis. Jei tavo mama nei iš šio,
nei iš to pradeda kalbėti prancūziškai, tai galima garan
tuoti, kad pats visai netyčia garsiai uždainuosi laikraščių
krautuvėlėje. Jis prisikrovė ant makaronų gausybę sūrio
ir ėmė maišyti.
- O tu eisi?
-N e.
- Tai kodėl man reikia eiti?
- Nes aš noriu pailsėti.
- Aš galiu tau netrukdyti.
-A š padariau, kaip tu prašei. Suradau, kas tavimi pasi
rūpins. Sjuzė daug sumanesnė už mane.
Sjuzė - geriausia mamos draugė, jos pažįstamos nuo
mokyklos laikų. Markui ji labai patinka. Bet jis vis tiek
nenorėjo eiti į parką su ja ir dar su tais siaubingais VTVK
mažvaikiais. Jis gera dešimtimi metų vyresnis už juos vi
sus ir, kiek anksčiau buvo su jais susidūręs, liko baisiai
nepatenkintas. Paskutinį kartą, kai jie ėjo į zoologijos so
dą, Markus grįžęs mamai pareiškė, kad ketina pasidaryti
vazektomiją. Mama iš to labai juokėsi, bet jis kalbėjo rim
tai. Buvo tvirtai įsitikinęs, kad niekada neturės vaikų, tai
kodėl negalima visko susitvarkyti jau dabar?
- Darysiu, ką liepsi. Galiu visą dieną sėdėti kambaryje
ir žaisti kompiuteriu. Net nėjusi, kad aš namie.
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- Noriu, kad išeitum į lauką. Kad padarytum ką nors
normalaus. Pas mus per sunki atmosfera.
- Ką tai reiškia?
- Ką reiškia... Oi, aš net nežinau, ką tai reiškia. Tik
žinau, kad mes vienas kitą blogai veikiam.
Pala pala. Jie blogai veikia vienas kitą? Pirmą kartą nuo
to laiko, kai mama pradėjo verkti, jam irgi pasidarė liūd
na. Matė, kad mama jį blogai veikia, bet nesuvokė, jog tą
patį jaučia ir ji. Ką jis jai padarė? Nieko negalėjo prisi
minti. Kada nors jis jos paklaus, ką ji turi galvoje, tik ne
šiandien, ne dabar. Įtarė, kad atsakymas jam veikiausiai
nepatiks.
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- Kokia bjaurybė.
Vilas nuleido akis ir kažką sumurmėjo, tarsi ketindamas
Sjuzę įtikinti, jog jo buvusi žmona ne tokia jau bloga, visai ne.
- Vilai, taip juk niekas nedaro. Negalima paskambinti
prieš penkias minutes ir viską pakeisti. Turėjai jai pasaky
ti, tegu... - ji apsidairė, ar nesiklauso Markus, keistas vai
kigalis, su kuriuo jiems, atrodo, teks tąsytis visą dieną, ... tegu atsiknisa.
Kaltę už tai, kad Nedas neatvyko į parką, Vilas seniai
ketino suversti savo buvusiai žmonai (pasak Sjuzės, ji var
du Paula - matyt, aną vakarą jis paminėjo ir vardą), bet
Sjuzei taip akivaizdžiai įpykus, jis pajuto neaiškų poreikį
ją ginti. Gal jau persistengė?
- Ai, žinai, - kartojo jis, klausydamasis Sjuzės siautėji
mo, - juk žinai, kaip būna.
- Tau negalima būti tokiam atlaidžiam. Ji darys su ta
vim, ką tik panorės.
- Anksčiau ji niekada taip nesielgė.
- Gal ir ne, bet dabar pradės. Pamatysi. Tu per geras.
Tokios situacijos labai bjaurios. Teks užsiauginti šarvus.
- Tikriausiai. - Vilas nebuvo įpratęs, kad moterys jį va
dintų per geru ir ragintų užsiauginti šarvus, bet šią aki
mirką jautėsi visiškai bevalis, ir buvo nesunku suprasti,
kad Paula iš jo virvutes veja.
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- Ir dar mašina. Kaip galėjai jai leisti paimti mašiną?
Apie mašiną Vilas buvo pamiršęs. Paula ją paėmė iš pat
ryto dėl labai sudėtingų, sunkiai paaiškinamų priežasčių,
tad Vilui teko skambinti Sjuzei ir prašyti, kad pavežtų jį
iki Ridžento parko.
- Žinau, žinau. Ji... - jam pritrūko žodžių. Jis puikiai
suprato, kad jei vertinsi visą situaciją, nepamirštant nei
Nedo, nei automobilio, bus aišku, jog Paula pasielgė pasi
baisėtinai, ir vis dėlto buvo sunku ant jos supykti taip,
kaip priklauso. Nors Vilas suprato, jog supykti teks, bent
jau įrodant Sjuzei, kad jis nėra beviltiškas, apsiseilėjęs bestu
buris. - J i tikra karvė.
- Taip jau geriau.
Išgalvoti žmones pasirodė daug sudėtingiau, negu Vi
las buvo įsivaizdavęs; jis pradėjo suvokti, kad per mažai
viską apgalvojo. Jis jau turėjo tris personažus - Paulą, Ne
dą ir savo mamą (kuri nebuvo visiškai išgalvota ir kadaise
net gyveno, tik reikia pripažinti, kad tai buvo jau seniai) ir suprato, kad jei viskas ir toliau taip klostysis, netrukus
jo dramoje jų atsiras tūkstančiai. Bet kaip viskas bus to
liau? Kiek kartų galima leisti, kad Nedą paskutinę minutę
pasičiuptų jo mama, močiutė ar tarptautiniai teroristai?
Kaip Sjuzei paaiškinti, kodėl jis jos nepasikviečia pas sa
ve, į butą, kuriame nėra nei žaislų, nei lovelės, nei vystyk
lų, nei buteliukų, nėra net antro miegamojo? Gal numa
rinti Nedą kokia nors siaubinga liga ar nužudyti automo
bilių katastrofoje - Dieve, kokia tragedija, bet juk reikia
gyventi toliau? Gal geriau ne. Vaikų mirtis paprastai labai
paveikia tėvus, o privalomo gedulo metai jo aktoriniams
sugebėjimams gali būti per sunki užduotis. O kaip Paula?
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Gal galima Nedą išsiųsti pas ją, nors ji ir nelabai to nori?
Bet tada... tada jis nebebus vienišas tėvas. Galima sakyti,
praras savo egzistencijos pateisinimą.
Buvo aišku, kad katastrofa artėja ir nieko padaryti ne
įmanoma. Geriausia būtų pasitraukti dabar, imti ir nueiti
sau, tegu jie visi mano, kad jis viso labo pakvaišęs ekscent
rikas, o ne iškrypėlis ar fantazuotojas, kokiu ketino pavirs
ti. Bet imti ir nueiti buvo ne Vilo stilius. Jis visada tikėda
vosi, kad kas nors pasikeis, nors dažniausiai - net, galima
sakyti, visada - viskas išlikdavo, kaip buvę. Kartą, prieš
daugelį metų, kai dar buvo vaikas, jis papasakojo vienam
draugui (pirmiausia patikrinęs, ar tas nėra K. S. Liujiso ger
bėjas), kad iš drabužių spintos per galinę sieną galima įžengti
į kitą pasaulį, ir pakvietė jį pas save namo pamėginti. Juk
galėjo persigalvoti, galėjo ką nors papasakoti, bet nenorėjo
be būtino reikalo vargintis, tad jiedu kelias minutes krapš
tėsi spintoje tarp pakabų, kol galiausiai Vilas ėmė murmėti,
neva tas pasaulis šeštadieniais popiet būna uždarytas. Svar
biausia, iki šiol prisimena, kaip iki paskutinės minutės tikė
josi: o gal kas nors atsitiks, gal neteks apsigėdyti. Nieko
neatsitiko, jis apsigėdijo, ir dar kaip, bet iš šio patyrimo
ničnieko nepasimokė: veikiau liko tvirtai įsitikinęs, kad ki
tą kartą jau tikrai pasiseks. Todėl ir dabar, įpusėjęs ketvirtą
dešimtį ir absoliučiai tikrai žinodamas, jog neturi jokio dvi
mečio sūnaus, vis dėlto laikėsi įsitikinimo - kai ateis lemia
ma akimirka, sūnus iš kur nors atsiras.
- Man atrodo, tu mielai išgertum kavos, - pasakė Sjuzė.
- Su didžiausiu malonumu. Na ir rytas, - jis apstulbęs
papurtė galvą, o Sjuzė užjaučiamai išpūtė skruostus. Vilas
staiga pamanė, kad jam tikrai smagu.
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- Aš net nežinau, ką tu veiki, - pasakė Sjuzė, jiems su
sėdus į automobilį. Salia jos vaikiškoje kėdutėje sėdėjo Megana, o Vilas buvo ant galinės sėdynės su tuo keistu vai
ku, Markumi - šis kažką nevykusiai niūniavo.
- Nieko.
- O.

Paprastai jis ką nors išgalvodavo, bet per pastarąsias
kelias dienas jau tiek visko buvo išgalvojęs... jei dar pridė
tų neegzistuojantį darbą, tai ne tik pats galutinai susipai
niotų, bet ir išsiduotų, kad Sjuzei viską sumelavo.
- O ką dirbai anksčiau?
- Nieko.
- Tu niekada nedirbai?
- Kartais, po kokią dieną šen ar ten, bet šiaip...
- O. Tai truputį...
Ji nutilo, ir Vilas puikiai suprato kodėl. Neturėti net
darbo, tai jau visiškas... niekas. Nėra ką net pasakyti, bent
jau ne iš karto.
- Mano tėtis parašė dainą. Tūkstantis devyni šimtai tris
dešimt aštuntais metais. Ta daina labai populiari, ir aš gy
venu iš honorarų.
- Tai tu pažįsti Maiklą Džeksoną, ar ne? Jis uždirba
milijoną svarų per minutę, - pasakė keistasis vaikas.
- Nemanau, kad milijoną svarų per minutę, - suabejo
jo Sjuzė. - Tai labai daug.
- Milijoną per minutę, - pakartojo Markus. - Šešiasde
šimt milijonų per valandą.
- Na, aš neuždirbu šešiasdešimt milijonų per valandą, pasakė Vilas. - Anaiptol.
- O kiek?
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- Markau, - sudraudė Sjuzė. - O kokia tai daina? Jei tu
gyveni iš honorarų už ją, tai mes tikriausiai būsim ją gir
dėję?
- Mmmm... „Senio dovanų karutis", - atsakė Vilas. Jis
ištarė dainos pavadinimą be jokios išraiškos, bet kas iš to neįmanoma jo pasakyti taip, kad nenuskambėtų kvailai.
Kaip būtų gerai, jei jo tėvas būtų parašęs bet kurią kitą
pasaulio dainą, gal tik išskyrus „Itsy Bitsy Teeny Weeny
Yellow Polka Dot Bikini" arba „How Much Is That Doggie In The Window?".
- Tikrai? „Senio dovanų karutis"? - Sjuzė su Markumi
iškart vienbalsiai uždainavo tą patį posmelį:
Ei, uždekit žvakeles ant puošnios eglutės,
Atveža Senelis dovanų karutį Kupinas karutis
Senio dovanų.
Visi taip elgiasi. Visada uždainuoja, ir visada būtent šį
posmelį. Kai kurie Vilo draugai padainuodavo kelias eilu
tes kiekvieną kartą, kai jam paskambindavo, o kai šis ne
prapliupdavo juokais, apkaltindavo jį nesuprantant hu
moro. Bet kas čia juokinga? Pagaliau net jei ir būtų, kaip
galima ištisus metus kiekvieną kartą juoktis iš to paties?
- Turbūt visi žmonės taip daro, kai sužino?
- Ne, judu pirmieji.
Sjuzė dirstelėjo į jo atvaizdą veidrodėlyje.
- Atsiprašau.
- Ne, nieko. Tikrai, aš pats kaltas.
- Bet aš vis tiek nesuprantu. Kaip tu gauni pinigus? Ar
visi, kurie koncertuose dainuoja kalėdines dainas, turi tau
mokėti dešimt procentų?
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- Turėtų. Bet ne visus lengva pagauti. Ne, šita daina yra
absoliučiai visuose kalėdinių dainų albumuose. Žinot, El
vis ją dainavo. Ir Mapetai. Ir Desas O ’Konoras. Ir „The
Crankies“. Ir Bingas Krosbis. Ir Deividas Būvis su Ža Ža
Gabor. Ir Vėlas Dunikanas, ir Sila Blek, ir Rodąs Halas, ir
Emu. Ir pankroko grupė iš Amerikos, kuri vadinosi „The
Cunts“, ir dar mažiausiai šimtas kitų albumus išleidusių
dainininkų. Iš honorarų ataskaitų jis žinojo visus vardus,
ir nė vienas jam nepatiko. Vilas didžiavosi, kad yra kietas
ir modernus; jam buvo nemalonu suvokti, kad pinigų
gyventi gauna iš Vėlo Dunikano.
- Tai tu niekada nenorėjai dirbti?
- O, ne. Kartais noriu. Tiktai... Aš nežinau. Kažkaip
niekaip neprisiruošiu.
Ir tai buvo gryniausia tiesa. Jis niekaip neprisiruošė.
Pastaruosius aštuoniolika metų jis kas rytą keldavosi, nu
siteikęs pagaliau imti ir visiems laikams išspręsti karjeros
klausimą; tačiau netrukus liepsningas troškimas susirasti
deramą vietą pasaulyje pradėdavo blėsti.
Sjuzė pastatė automobilį prie įėjimo į parką ir ištraukė
Meganos vežimėlį, o Vilas nejaukiai mindžikavo ant šali
gatvio greta Markaus. Markus absoliučiai juo nesidomė
jo, nors negalėjai pasakyti, kad ir Vilas būtų labai stengę
sis su juo susipažinti. Tiesa, Vilui toptelėjo mintis, kad
retas suaugęs vyras sugebėtų taip gerai sutarti su paaug
liais, kaip sutaria jis (tik sunku pasakyti, ar Markus iš tie
sų yra paauglys. Jo plaukai keistai apkirpti ir pasišiaušę, ir
apsirengęs jis kaip dvidešimt penkerių metų buhalteris iš
eiginę dieną: naujutėliais džinsais ir marškinėliais su už
aštuoni ( 61

rašų „Microsoft44). Juk Vilas mėgsta sportą, mėgsta popsinę muziką ir puikiausiai žino, kaip kartais lėtai slenka
laikas; iš esmės galima pasakyti, kad jis pats yra paauglys.
Be to, jo santykiams su Sjuze anaiptol nepakenktų, jei pa
vyktų užmegzti draugiškus, gyvus santykius su jos drau
gės sūnumi. Megana pasirūpins vėliau. Turėtų pakakti
trumpo pakutenimo.
- Tai ką, Markau, koks tavo mėgstamiausias futboli
ninkas?
- Aš nekenčiu futbolo.
- Tikrai. Kaip gaila.
-Kodėl?
Vilas nuleido klausimą negirdomis.
- Tai kas tada tavo mėgstamiausias dainininkas?
Markus šnirpštelėjo.
- Tu šituos klausimus imi iš knygos?
Sjuzė nusijuokė. Vilas paraudo.
- Ne, man tiesiog įdomu.
- Gerai. Mano mėgstamiausia dainininkė yra Džoni
Mičel.
- Džoni Mičel? O tau nepatinka EmSi Hameris? Ar
Snup Dogy Dogas? Ar Polas Veleris?
- Ne, man nė vienas nepatinka. - Markus nužvelgė Vi
lą nuo galvos iki kojų, įvertino jo sportbačius, šukuoseną,
saulės akinius ir žiauriai pridūrė: - Niekam jie nepatinka.
Tik seniams.
- Tai ką, tavo mokykloje visi klauso Džoni Mičel?
- Dauguma.
Vilas žinojo apie hiphopą, eisid hausą, grandžą ir indie; jis reguliariai skaitė „Time Out“, „iD“, „Rolling Sto
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ne“ ir „Spin“. Bet niekur nebuvo paminėta, kad Džoni
Mičel vėl grįžo į madą. Jis pajuto nusivylimą.
Markus nuėjo tolyn, ir Vilas nemėgino jo vytis. Patirta
nesėkmė bent jau suteikė progą pasikalbėti su Sjuze.
- Ar tau dažnai tenka jį prižiūrėti?
- Ne taip dažnai, kaip norėčiau, ar ne, Markau?
- Ką? - Markus sustojo ir palaukė, kol jie prisivys.
- Sakau, ne taip dažnai gaunu tave prižiūrėti, kaip no
rėčiau.
-A .
Jis vėl nuėjo priekin, bet jau nebe taip toli, tad Vilas
nežinojo, ką ir kiek jis girdi.
- Kas jo mamai? - tyliai paklausė Vilas Sjuzę.
- J i truputį... net nežinau. Pasimetusi.
- J i kraustosi iš proto, - dalykiškai atsiliepė Markus. Visą laiką bliauna. Nebeina į darbą.
- Ak, Markau, baik. Nenuėjo į darbą tik porą kartų.
Visi taip daro, kai kas nors, na žinai, kai kas nors nesusi
klosto.
- Nesusiklosto? Tu manai, tai šitaip vadinama? - pa
klausė Markus. - Aš manau, kad ji išprotėjo. - Tokią
pašaipią ir sykiu karingą gaidą Vilas anksčiau buvo gir
dėjęs tik kalbant seniems žmonėms, kurie stengėsi pasa
kyti, jog viskas gerokai blogiau, negu tu norėtum many
ti: panašiai kalbėjo jo tėvas paskutinius kelerius savo gy
venimo metus.
- Na, man ji neatrodo išprotėjusi.
- Todėl, kad tu nedažnai su ja susitinki.
- Susitinku, kai tik galiu.
Jos balse Vilas išgirdo įskaudinto žmogaus mėginimą
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gintis. Kas čia per vaikas? Tik pamato skaudžią žmogaus
vietą ir įsikimba kaip vilkiukas.
- Gal.
- Gal? Ką reiškia „gal“?
Markus gūžtelėjo pečiais.
- Be to, su tavim ji nebūna išprotėjusi. Ji išprotėja tik
namie, kai mes liekam dviese.
- J i susitvarkys, - pasakė Sjuzė. - Jai tik reikia savaitga
lį pailsėti. Mes tuoj pavalgysim, o kai tu vakare grįši, ji
bus pailsėjusi ir pilna jėgų.
Markus sušnirpštė ir nubėgo. Jie jau buvo parke ir ma
tė, kaip prie ežero susibūrę VTVK dalyviai pila iš pakelių
sultis ir išvynioja iš folijos sumuštinius.
- Aš susitinku su ja bent kartą per savaitę, - pasiaiškino
Sjuzė. - Kai galiu, skambinu. Ko jis dar nori? Juk nesė
džiu be darbo ištisas dienas. Mokausi. Turiu prižiūrėti Meganą. Jėzau.
- Netikiu, kad tie vaikai klausosi Džoni Mičel, - atsakė
Vilas. - Būčiau apie tai skaitęs. Nesu toks nuo visko ati
trūkęs.
- Turbūt reikės jai skambinti kasdien, - kalbėjo Sjuzė.
- Mesiu skaityti tuos žurnalus. Iš jų jokios naudos, kalbėjo Vilas.
Jie žingsniavo ežero link, jausdamiesi seni, įveikti ir de
maskuoti.
Vilas jautė, kad VTVK kompanija patikėjo jo atsiprašy
mais ir aiškinimu, kodėl neatsivežė Nedo, nors jis puikiai
žinojo, jog jie neturi nė mažiausios priežasties juo netikė
ti. Neįmanoma, kad žmogus taip aistringai trokštų suval
gyti sumuštinį su kiaušiniais bei pipirne arba pažaisti ski
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niuką, ir vien dėl to ryžtųsi išsigalvoti vaiką. Bet jam vis
tiek buvo truputį nesmagu, todėl ėmė leisti popietę taip
energingai, kaip dažniausiai pavykdavo tik su cheminėmis
medžiagomis ar alkoholiu. Jis žaidė kamuoliu, pūtė bur
bulus, susprogdino pakelį nuo bulvių traškučių (tai buvo
klaida - marios ašarų, daugybė suirzusių žvilgsnių), slėpė
si, ieškojo, kuteno, mėtė... Padarė iš esmės viską, kad tik
išvengtų suaugusių būrelio, susėdusio ant patiesalų po me
džiu, ir Markaus, kuris slankiojo aplink ežerą ir mėtė an
tims sumuštinių likučius.
Taip jam buvo geriau. Jis mieliau žais slėpynių negu
sėdės ir kalbėsis, o iki spiegesio palinksminti mažus vai
kus - ne pats blogiausias būdas praleisti popietę. Netru
kus prie jo prisidėjo Sjuzė, stumdama vežimėlį su užmigu
sia Megana.
- Tu jo pasiilgai, ar ne?
-K o ?
Jis paklausė visiškai nuoširdžiai; neturėjo nė mažiausio
supratimo, apie ką ji kalba. Bet Sjuzė išmintingai nusišyp
sojo, ir Vilas, staiga susipratęs, atsakė šypsena.
- Netrukus aš jį pamatysiu. Nieko tokio. Nors jam čia
būtų patikę.
- Koks jis?
- O... Šaunus. Labai šaunus berniukas.
- Įsivaizduoju. O į ką panašus?
- Hmmm... Turbūt į mane. Nepasisekė vargšui.
- Ką tu, galėjo būti ir blogiau. Na, nesvarbu. Megana
kaip du vandens lašai panaši į Deną, ir mane tai siutina.
Vilas pažvelgė į miegantį vaiką.
- J i gražutė.
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- Na taip. Todėl aš ir siuntu. Pasižiūriu į ją, taip miegan
čią, ir pagalvoju, koks nuostabus vaikas, o paskui pagalvo
ju, koks jis niekšas, paskui... Paskui nebežinau, ką galvoju.
Viskas susimaišo. Tarsi jis nuostabus, o ji niekše... Galiau
siai pradedi nekęsti savo vaiko ir ilgiesi vyro, kuris ją metė.
- Na taip, - atsakė Vilas. Jis pradėjo jaustis nejaukiai ir
suirzo. Kai pokalbis nukrypsta į tokius dalykus, pats lai
kas judėti. - Tu būtinai ką nors susirasi.
- Manai?
-N a... Vyrų tiek daug... Tai yra, supranti, tu juk labai...
Na, supranti. Tai yra, tu juk susitikai mane, ir aš žinau,
kad nesiskaitau, bet... Zinai, juk yra daug... - jis viltingai
nutilo. Jei ji dabar neužkibs - baigta.
- Kodėl tu nesiskaitai?
Bingo.
- Todėl, kad... aš nežinau...
Staiga prieš juos atsirado Markus, šokčiojantis nuo ko
jos ant kojos, tarsi vos laikydamasis neapsišlapinęs.
- Atrodo, aš užmušiau antį, - pasakė jis.
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Markus netikėjo savo akimis. Negyva. Negyva antis. Na
taip, jis stengėsi pataikyti jai į galvą sumuštinio gabalu,
bet juk yra stengęsis daryti daugybę dalykų, ir nieko pa
našaus iki šiol neatsitiko. Stengėsi surinkti maksimalų
rezultatą žaisdamas „Stargazer“ automatu Hornsio kelio
kebabinėje - ir nieko. Stengėsi perskaityti Nikio mintis,
visą savaitę per matematikos pamokas stebeilydamasis jam
į pakaušį - ir nieko. Markus ne juokais susierzino, kad
vienintelis dalykas, kurį pavyko pasiekti stengiantis, pasi
rodė yra tai, ko jis iš tiesų ne taip jau labai ir norėjo. O be
to, ar kada nors gyvenime paukštis yra žuvęs dėl to, kad į
jį pataikė sumuštinio gabalas? Vaikai ištisas dienas ką nors
mėto į Ridžento parko antis. Kaip jam pavyko pasirinkti
tokią pasigailėtiną antį? Turbūt ji jau buvo nesveika. Tik
riausiai tuoj būtų padvėsusi nuo infarkto ar ko nors pana
šaus - tai tik sutapimas. Ir vis dėlto niekas juo nepatikės.
Jei ir atsirastų liudytojų, paaiškėtų, kad jie matė, kaip duo
nos gabalas pataikė ančiai tiesiai į pakaušį, ir ji tuoj pat
užvertė kojas. Tada visi pridėtų du prie dviejų, gautų pen
kis, o jis sėstų į kalėjimą už nusikaltimą, kurio nepadarė.
Vilas, Sjuzė, Megana ir Markus stovėjo ant tako ežero
pakrantėje ir spoksojo į negyvą antį, plūduriuojančią van
denyje.
- Dabar jau nieko nebepadarysi, - pasakė Vilas, tas pidevyni ( 67

žonas, besigretinantis prie Sjuzės. - Palik ją ramybėje. Kas
čia tokio?
- Na... O jeigu kas nors mane matė?
- Manai, galėjo?
- Nežinau. Gal. Gal nutarė viską pasakyti parko sargui.
- Tave kas nors galėjo matyti ar tikrai matė? Galbūt
nutarė pasakyti parko sargui ar tikrai nuėjo pasakyti? Markui tas vyrukas nepatiko, tad jis jam nieko neatsakė.
- O kas ten plūduriuoja netoliese? - paklausė Vilas. Ar tai duona, kurią metei?
Nelaimingas Markus linktelėjo galva.
- Čia ne sumuštinis, čia sumautas kepalas. Nieko nuosta
baus, kad antis nusibaigė. Tokiu ir mane galėtum užmušti.
- Ak, Markau, ką tu žaidei?
- Nieko. Aišku, kad nieko. - Markus pradėjo dar la
biau jo nekęsti. Kuo tas Vilas save laiko? - Aš nesu visiškai
tikras, kad tai mano kaltė. - Atėjo laikas išbandyti savo
teoriją. Jei Sjuzė ja nepatikės, maža šansų, kad patikės po
licija ir teisėjai.
- Kaip tai?
- Man atrodo, ji jau buvo nesveika. Turbūt ir taip būtų
padvėsusi.
Niekas nieko neatsakė; Vilas piktai papurtė galvą. Mar
kus nusprendė, jog šis gynybos argumentas niekam tikęs,
nors tai ir buvo tiesa.
Jie taip atidžiai stebeilijo į nusikaltimo vietą, kad paste
bėjo parko sargą tik tada, kai šis jau stovėjo visai greta.
Markus pajuto, kad jo viduriai virsta sriuba. Na štai.
- Viena jūsų antis nudvėsė, - pasakė Vilas. Jis taip išta
rė šiuos žodžius, kad galėjai pagalvoti, jog tai liūdniausia
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visų laikų istorija. Markus pakėlė į jį akis; gal ir neverta jo
taip labai neapkęsti.
- Man sakė, kad jūs su tuo susiję, - tarė parko sargas. Juk žinote, kad už tai baudžiama?
-Jum s sakė, kad aš su tuo susijęs? - paklausė Vilas. - Aš?
- Na, gal ne jūs, gal tas jūsų berniūkštis.
- J ū s norite pasakyti, kad Markus užmušė antį? Mar
kus be galo myli antis, tiesa, Markau?
- Taip. Jos mano mėgstamiausi gyvūnai. Na, antros iš
eilės. Po delfinų. Užtat tikrai mano mėgstamiausi paukš
čiai. - Visiški niekai, nes jis nekentė visų gyvūnų, bet pa
galvojo, kad taip bus geriau.
- Man sakė, kad jis mėtė į antis didžiausius duonos
kepalus.
- Iš pradžių mėtė, bet paskui aš jam uždraudžiau. Ži
not, berniukai, - tarė Vilas. Markus vėl pradėjo jo neap
kęsti. Taip ir žinojo, kad Vilas jį paskųs.
- Tai jis ją užmušė?
- Dievulėliau, aišku, kad ne. Atsiprašau, iš karto jūsų
nesupratau. Ne, jis mėtė duoną į negyvą paukštį. Manau,
stengėsi ją nuskandinti, nes Megana pradėjo jaudintis.
Parko sargas pažvelgė į vežimėlyje miegantį vaiką.
- Neatrodo, kad ji būtų labai susijaudinusi.
- Dabar ne. Vargšiukė tiek verkė, kad užmigo.
Stojo tyla. Markus jautė, kad atėjo lemiama akimirka;
arba parko sargas juos visus apkaltins apgavyste ir pakvies
policiją, arba tuo viskas ir baigsis.
- Turėsiu įbristi ir ją ištraukti, - pasakė sargas. Jie išsi
suko. Markui neteks kalėti už nusikaltimą, kurio jis tikrai na gerai, tikriausiai - nepadarė.
devyni ( 69

Tikiuosi, neprasidėjo kokia nors ančių epidemija, užjaučiamai tarė Vilas, kai jie jau pasisuko eiti pas visus
kitus.
Būtent tada Markus pamatė - ar pamanė, kad mato savo mamą. Ji stovėjo tiesiai priešais, užstodama takelį, ir
šypsojosi. Jis jai pamojavo ir atsigręžė į Sjuzę norėdamas
pasakyti, kad pasirodė mama, bet kai vėl pažvelgė atgal,
jos nebebuvo. Jis pasijuto kvailai ir daugiau niekam nieko
nebesakė.
Markus taip niekada ir nesuprato, kodėl Sjuzė užsispy
rė parlydėti jį iki pat namų. Jis jau anksčiau buvo su ja kur
nors išvykęs, ir paprastai ji paleisdavo jį prie durų, pa
laukdavo, kol jis atsirakins ir įeis, tada nuvažiuodavo. Bet
tą vakarą ji pastatė automobilį, iškėlė Meganą iš kėdutės
ir nusekė paskui Markų. Ji taip ir nesugebėjo paaiškinti,
kodėl taip padarė.
Vilo niekas nekvietė, bet jis irgi nuėjo, ir Markus jam
neuždraudė. Tos dvi minutės jau iš karto kažkodėl atrodė
paslaptingai įsimintinos: lipimas laiptais, laiptinėje sklin
dantys maisto kvapai, pirmą kartą pastebėtas kilimo raštas.
Vėliau Markus galvojo, kad jau tada jaudinosi, bet veikiau
siai tik išsigalvojo, nes tuomet dar nebuvo ko jaudintis.
Jis įkišo raktą į duris, jas atrakino, ir staiga bumbt - be
jokio įspėjimo prasidėjo naujas jo gyvenimo etapas.
Mama gulėjo pusiau nuslydusi nuo sofos; galva kybojo
prie pat grindų. Ji buvo išblyškusi, ant kilimo matyti vė
malų bala, bet pati mama buvo beveik švari - arba jai pa
kako proto nevemti ant savęs, arba paprasčiausiai pasise
kė. Ligoninėje pasakė, kad tikras stebuklas, kaip ji neuž
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springo vėmalais ir nemirė. Vėmalai buvo pilki, su kažko
kiais gumulais, nuo jų dvokė visas kambarys.
Jis negalėjo pratarti nė žodžio. Nežinojo, ką sakyti. Bet
neverkė. Viskas buvo pernelyg rimta. Tad tiesiog stovėjo
nejudėdamas. Užtat Sjuzė metė Meganos kėdutę, pribėgo
prie mamos, ėmė ant jos rėkti ir pliaukšėti per veidą. Tik
riausiai Sjuzė tik įėjusi pamatė tuščią vaistų buteliuką, bet
Markus jį pastebėjo gerokai vėliau, kai atvažiavo greitoji
pagalba, tad iš pradžių sutriko; nesuprato, ko Sjuzė taip
širsta ant žmogaus, kuriam pasidarė bloga.
Sjuzė suriko Vilui, kad kviestų greitąją ir liepė Markui
tuoj pat išvirti juodos kavos; mama sujudėjo ir taip šiur
piai suvaitojo, kaip vaitojant Markus niekada nebuvo gir
dėjęs ir niekada nebenorėjo išgirsti. Sjuzė verkė, paskui ją
pravirko Megana, ir netrukus kambaryje tvyrojusią bau
gią tylą pakeitė triukšminga, baugi panika.
Fijona, kaip tu galėjai taip pasielgti, - klykė Sjuzė. Juk turi vaiką. Kaip tu taip galėjai?
Tik tada Markus suvokė, kad visa tai jam blogai baigsis.
Markus buvo daug ką matęs, daugiausia vaizdajuostė
se, būdamas pas draugus. Buvo matęs, kaip vienas vyru
kas išdūrė kitam akį kebabo iešmu filme „Pragaro šuo 3“.
Buvo matęs, kaip vienam vyrui smegenys išvarvėjo pro
npsį - tai buvo filme „Pabaisos sugrįžimas". Buvo matęs,
kaip vienu mačetės smūgiu nukertamos rankos, buvo ma
tęs kūdikius su kalavijais toje vietoje, kur turėjo būti pimpaliukai, net buvo matęs, kaip moteriai iš bambos lenda
unguriai. Tačiau niekada dėl to nesigalavo nemiga ir ne
sapnavo košmarų. Aišku, ir gyvenime buvo šio to matęs,
bet iki šiol nemanė, kad tai svarbu: sukrėtimas yra sukrė
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timas, kad ir kur jį pamatytum. Labiausiai jį paveikė tai,
kad čia net nebuvo nieko labai sukrečiančio, tik truputis
vėmalų ir riksmo, be to, mama nebuvo mirusi. Vis tiek tai
buvo baisiausia, ką jam yra tekę matyti, milijoną kartų
baisiau už visa kita, ir vos įėjęs į kambarį suprato, kad
nuo šiol apie tai galvos visą gyvenimą.
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Kai atvažiavo greitoji, kilo ilga ir sudėtinga diskusija, kas ir
kaip važiuos į ligoninę. Vilas tikėjosi, kad bus išsiųstas na
mo, tačiau išėjo kitaip. Greitosios pagalbos gydytojai ne
norėjo imti Sjuzės, Markaus ir mažosios, todėl galiausiai
jam teko vežti Meganą ir Markų į ligoninę Sjuzės automo
biliu, o ši su Markaus motina sėdo į greitosios pagalbos
mašiną. Vilas stengėsi laikytis netoliese, bet vos išvažiavęs į
pagrindinį kelią pametė juos iš akių. Jis baisiausiai norėjo
apsimesti, kad važiuoja policijos automobiliu su mėlyna švie
sele, lėkti ne savo eile ir važiuoti visur degant raudonoms
šviesoforo šviesoms, bet nebuvo tikras, kad abi kita mašina
važiuojančios motinos jam už tai padėkos.
Ant galinės sėdynės vis dar klykė Megana; Markus niū
riai spoksojo pro langą.
- Pamėgink ją nuraminti, - pasiūlė Vilas.
- Kaip?
- Nežinau. Sugalvok ką nors.
- Pats sugalvok.
Ką gi, teisingai, pamanė Vilas. Turbūt tokiomis aplin
kybėmis iš vaiko neverta nieko kito tikėtis.
- Kaip jautiesi?
- Nežinau.
- Jai viskas bus gerai.
- J o . Turbūt. Bet... ne tai juk svarbiausia, ką?
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Vilas pats žinojo, kad ne tai svarbiausia, bet jį nustebi
no, kad Markus taip greitai susivokė. Pirmą kartą jam ding
telėjo mintis, kad vaikas, ko gero, anaiptol nekvailas.
- Ką tai reiškia?
- Pats sugalvok.
- Tu bijai, kad ji ir vėl bandys?
- Klausyk, gal užsičiaupk, gerai?
Tad Vilas užsičiaupė, ir jie važiavo į ligoninę apsupti
tylos, kurią trikdė tik vaiko klyksmas.
Kai jie atvažiavo, Fijoną jau buvo kažkur išvežę, o Sju
zė sėdėjo laukiamajame suspaudusi rankoje plastikinį puo
delį. Markus dunkstelėjo šalia jos vaikišką kėdutę, kurios
keleivė nuo verksmo jau sunkiai gaudė kvapą.
- Na, tai kaip reikalai? - Vilas paskutinę akimirką susi
valdė nepatrynęs rankų. Jis nuoširdžiai įsijautė į situaciją taip įsijautė, kad beveik jautė malonumą.
- Nežinau. Dabar plauna skrandį ar dar kažką. Greito
joje ji pamėgino kalbėti. Klausė, kur tu, Markau.
- Labai gražu.
- Markau, tu čia niekuo dėtas. Juk pats žinai, ar ne?
Noriu pasakyti, ji visai ne dėl tavęs... Ji tikrai ne dėl tavęs
čia atsidūrė.
- Iš kur tu žinai?
- Žinau, ir tiek. - Ji tai pasakė šiltai ir linksmai, purty
dama galvą ir šiaušdama Markui plaukus, bet ir jos into
nacija, ir judesiai buvo netikri, tinkamesni kitoms, rames
nėms, labiau naminėms aplinkybėms; ir nors toks elgesys
pats tinkamiausias dvylikamečiui berniukui, jis niekaip ne
tiko pačiam seniausiam dvylikamečiui berniukui pasauly
je, kokiu staiga tapo Markus. Jis nustūmė Sjuzės ranką.
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- Gal kas turi smulkių? Noriu kai ką nusipirkti.
Vilas davė Markui saują monetų, ir šis nuėjo.
- Prakeikimas, - tarė Vilas. - Ką dera sakyti vaikui,
kurio mama ką tik pabandė nusižudyti? - Jam buvo pa
prasčiausiai smalsu, tačiau klausimas, laimė, nuskambėjo
retoriškai ir dėl to priminė užuojautą. Jis nenorėjo kalbėti
kaip žmogus, atidžiai žiūrintis tikrai gerą filmą apie kokią
nors madingą ligą.
- Nežinau, - atsakė Sjuzė. Ji laikė ant kelių Meganą ir
stengėsi jai į burną įkišti džiūvėsį. - Turėsim pamėginti ką
nors sugalvoti.
Vilas nežinojo, ar ji turi galvoje ir jį, bet tai neturėjo
didelės reikšmės. Kad ir kokia kvapą gniaužianti jam at
rodytų šio vakaro programa, neturėjo jokio noro ją kar
toti; šita kompanija jam atrodė pernelyg keista.
Vakaras slinko lėtai. Megana iš pradžių verkė, paskui
zirzė, galiausiai užmigo; Markus vis vaikščiojo prie auto
mato ir grįždavo nešinas tai „Coca Cola“, tai „Kit Kat“,
tai traškučių pakeliais. Nė vienas jų daug nekalbėjo, tik
Markus kartais pabambėdavo apie tai, kokios baisios ei
lės gydymo įstaigose.
- Aš jų nekenčiu. Jie visi girti. Pažiūrėkit, kaip jie atro
do. Visi su kažkuo mušėsi.
Jis buvo teisus. Beveik visi kiti laukiamajame sėdintys
žmonės atrodė kaip valkatos - benamiai, girtuokliai, nar
komanai ar tiesiog pamišėliai. Keletas laukiančiųjų, čia at
vestų atsitiktinės nelaimės (moteris, kuriai įkando šuo, ir
ji laukė skiepų; motina su maža dukrele, kuri griūdama,
atrodo, bus susilaužiusi kulkšnį), atrodė sunerimę, išblyš
kę, nusikamavę; šis vakaras jiems tikrai nebuvo eilinis.
dešimt

(75

Užtat visi kiti paprasčiausiai perkėlė savo kasdienio gyve
nimo chaosą į kitas aplinkybes. Jiems buvo tas pat, ar rėk
ti ir keikti praeivius gatvėje, ar kolioti medicinos seseris
ligoninėje - toks jų darbas.
- Mano mama ne tokia kaip šitie.
- Niekas to ir nesakė, - atsakė Sjuzė.
- Bet jeigu jie taip pagalvos?
- Nepagalvos.
- O jeigu? Juk ji išgėrė vaistų, ar ne? Ją atvežė visą
apsivėmusią? Iš kur jie žinos, kad ji ne tokia?
- Aišku, kad žinos. O jei patys nesusipras, mes jiems
pasakysim.
Markus linktelėjo galva, ir Vilas pamatė, kad Sjuzė atsa
kė teisingai: koks žmogus, pamatęs Fijonos draugus, galėtų
ją palaikyti valkata? Vilas pagalvojo, kad šį kartą Markaus
klausimas nesvarbus. Svarbiausias klausimas būtų toks:
Koks, po velnių, skirtumas? Juk jei Fijoną nuo visos šitos
šutvės skiria tik automobilio rakteliai, drąsinamai blizgan
tys Sjuzės rankoje, ar brangūs laisvalaikio drabužiai, ku
riuos dėvi Vilas, tai prasti jos reikalai. Žmogus turi turėti
savo erdvę, tarsi burbulą. Neįmanoma patekti į kito žmo
gaus burbulą, nes tada jis sprogtų. Vilas pirko drabužius,
kompaktines plokšteles, automobilius, „Heal’s“ baldus ir
narkotikus sau ir tik sau; jei Fijona negali sau leisti tokių
dalykų ir neturi ją gaubiančio burbulo, tai jos reikalas.
Kaip tik tą akimirką prie jų priėjo moteris - ne gydyto
ja, ne seselė, bet ligoninės administracijos darbuotoja.
- Labas vakaras. Jūs atlydėjote Fijoną Bruver?
- Taip. Aš jos draugė Sjuzė, čia Vilas, o čia Fijonos sū
nus Markus.
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- Aišku. Šią naktį Fijona pabus čia, o jums, aišku, nėra
jokio reikalo pasilikti. Ar Markus turi kur nakvoti? Markau, ar namie dar kas nors yra?
Markus papurtė galvą.
- Šiąnakt jis nakvos pas mane, - pasakė Sjuzė.
- Gerai, bet tam aš turiu gauti motinos leidimą, - atsa
kė moteris.
- Žinoma.
- Aš ir pats noriu pas ją nakvoti, - pavymui ištarė Mar
kus, kai moteris jau buvo apsisukusi eiti. Ji atsigręžė ir
nusišypsojo. - Aišku, niekam tas nerūpi.
- Ką tu kalbi, žinoma, rūpi, - užtikrino Sjuzė.
- Manai?
Po poros minučių moteris grįžo šypsodamasi ir linksė
dama galva, tarsi Fijona ką tik būtų pagimdžiusi sveiką
kūdikį, o ne leidusi sūnui pernakvoti pas draugę.
- Viskas gerai. Ji prašė padėkoti.
- Puiku. Na, tai eime, Markau. Padėsi man išskleisti
sofą.
Sjuzė vėl įkėlė Meganą į kėdutę ir visi išėjo į automobi
lių stovėjimo aikštelę.
- Netrukus pasimatysim, - pasakė Vilas. - Aš tau pa
skambinsiu.
- Tikiuosi, tau su Nedu ir Paula viskas susitvarkys.
Vėl trumpas sumišimas: Nedas ir Paula, Nedas ir Pau
la... Ak, taip, jo buvusi žmona ir sūnus.
- O, viskas bus gerai. Ačiū. - Jis pabučiavo Sjuzę į skruos
tą, kumštelėjo Markui į alkūnę, pamojavo Meganai ir nuėjo
ieškoti taksi. Buvo labai įdomu, bet negalima to kartoti
kiekvieną vakarą.
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Tas daiktas gulėjo ant virtuvės stalo. Markus merkė į vazą
gėles, kaip buvo liepusi Sjuzė, ir jį pamatė. Vakar visi taip
skubėjo ir jaudinosi, kad nieko nepastebėjo. Markus jį pa
siėmė ir atsisėdo.
Mielas Markau,
Man atrodo, kad ir ką tau parašyčiau šiame laiške, vis
tiek galiausiai imsi manęs neapkęsti. O gal ne galiausiai:
gal kai paaugsi, pajusi dar ką nors, ne tik neapykantą.
Bet iki tol tu tikrai ilgai galvosi, kad aš pasielgiau blogai,
kvailai, savanaudiškai ir negražiai. Todėl noriu pasinau
doti galimybe ir viską paaiškinti, nors iš to gal ir nebus
jokios naudos.
Klausyk. Didelė manęs dalis supranta, kad elgiuosi
blogai, kvailai, savanaudiškai ir negražiai. Tiesą sakant,
didžioji dalis. Blogiausia, kad toji dalis manęs nebevaldo. Todėl tokia baisi ta liga, kuri mane kamuoja pastaruosius kelis mėnesius - ji paprasčiausiai nieko neklau
so ir apie nieką negalvoja. Nori daryti taip, kaip suma
no pati. Tikiuosi, tau niekada neteks pačiam patirti, ką
tai reiškia.
Su tavimi tai visiškai neturi nieko bendra. Aš visada
džiaugiausi, kad esu tavo mama, nors kartais man buvo
sunku. Nežinau, kodėl man nepakanka būti tavo mama,
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bet taip yra, ir tiek. Aš nesu tokia nelaiminga, kad nebeno
rėčiau gyventi. Jaučiuosi visai ne taip. Veikiau esu pavar
gusi, man nuobodu, vakarėlis per ilgai užsitęsė, ir aš noriu
namo. Niekas man nebeįdomu, nebėra ko tikėtis, tad ge
riausia bus viską pabaigti. Kaip aš galiu taip jaustis, kai
turiu tave? Nežinau. Tik žinau, kad jei stengčiausi išsilai
kyti vien dėl tavęs, tau dėl to nebūtų geriau; man atrodo,
kai viskas praeis, tau bus geriau, negu buvo anksčiau. Tik
rai. Galėsi persikelti pas tėtį, be to, Sjuzė sakė, kad, jei
man kas nors atsitiktų, ji tavimi pasirūpins.
Aš tavimi rūpinsiuos, jei galėsiu. Man atrodo, kad galė
siu. Man atrodo, kad jei motinai kas nors atsitinka, jai
leidžiama pasirūpinti vaiku, net jei pati buvo kalta.
Nenoriu baigti šito laiško, bet nebesugalvoju, kodėl tu
rėčiau jį tęsti.
Aš tave myliu,
Mama
Kai mama grįžo iš ligoninės su Sjuze ir Megana, jis te
besėdėjo prie virtuvės stalo. Ji iškart pamatė, ką jis rado.
- O velnias, Markau. Aš buvau visai jį pamiršusi.
- Pamiršusi? Tu pamiršai savo priešmirtinį laišką?
- Na, juk nemaniau, kad reikės jį prisiminti, kaip sa
kai? - J i nusijuokė. Tikrai nusijuokė. Štai kokia jo mama.
Tai ji per pusryčius bliauna į dribsnius, tai juokiasi kalbė
dama apie savižudybę.
- Jėzau, - pratarė Sjuzė. - Tai čia tas laiškas? Nereikėjo
Markaus čia palikti, kai važiavau tavęs pasiimti. Pagalvo
jau, bus gražu, jei jis truputį viską aptvarkys.
- Sjuze, aš tikrai nemanau, kad tu kuo nors kalta.
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- Turėjau apie jį pagalvoti.
- Ko gero, mudviem su Markumi reikia pasikalbėti vie
niems.
- Žinoma.
Sjuzė su mama apsikabino, paskui Sjuzė priėjo prie Mar
kaus jo pabučiuoti.
- Ji jau tvarkoj, - sušnibždėjo Sjuzė pakankamai gar
siai, kad mama išgirstų - Nesijaudink dėl jos.
Kai Sjuzė išėjo, Fijona užkaitė arbatinuką ir atsisėdo
greta prie stalo.
- Tu ant manęs pyksti?
- O kaip tu manai?
- Dėl laiško?
- Dėl laiško, dėl to, ką padarei, dėl visko.
- Aš tave suprantu. Aš jaučiuosi kitaip negu šeštadienį,
jei tau nuo to bus geriau.
- Ką, viskas taip ir praėjo?
- Ne, bet... dabar jaučiuosi geriau.
- Man nepakanka dabar. Aš pats matau, kad dabar tau
geriau. Tu ką tik užkaitei arbatinuką. Bet kas bus, kai iš
gersi arbatą? Kas bus, kai aš grįšiu į mokyklą? Aš negaliu
visą laiką tavęs prižiūrėti.
- Žinau, kad negali. Bet mes abu turime vienas kitą
prižiūrėti. Negalima to daryti tik vienam.
Markus linktelėjo, bet žodžiai jam jau nebeatrodė labai
svarbūs. Jis perskaitė jos laišką, ir dabar jam nebebuvo
įdomu, ką ji kalba; svarbu buvo tik tai, ką daro ir ką keti
na daryti. Šiandien ji nieko tokio nepadarys. Išgers arba
tos, vakare jiedu užsisakys maisto, žiūrės televizorių ir at
rodys, kad prasideda kiti, geresni laikai. Bet netrukus tie
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laikai pasibaigs, ir prasidės visai kas kita. Jis visada pasiti
kėjo motina - tai yra niekada nesugalvojo ja nepasitikėti.
Bet nuo šiol viskas bus kitaip.
Dviejų žmonių negana, štai kur visa problema. Markus
visad manė, kad du - labai geras skaičius, ir nenorėjo gy
venti šeimoje, kurioje yra trys, keturi ar penki nariai. Bet
dabar suprato, kam tokios šeimos reikalingos: jei kas nors
nuslysta į bedugnę, tu lieki ne vienas. Kaip padidinti šei
mą, jei tau niekas, kaip čia pasakius, nepadeda? Teks pa
čiam ką nors sugalvoti.
- Aš padarysiu arbatos, - linksmai pasakė jis. Dabar jis
bent turės kuo užsiimti.
Vakarą jie nutarė praleisti ramiai. Užsisakė į namus in
diško kario, Markus nuėjo į nuomos punktą išnuomoti
vaizdajuostės, bet baisiai ilgai užtruko: atrodė, jog visi fil
mai tik apie mirtį, o jis nenorėjo žiūrėti filmo apie mirtį.
Tiksliau, nenorėjo, kad mama žiūrėtų filmus apie mirtį,
nors nebūtų galėjęs pasakyti kodėl. Kažin kas jau tokio
atsitiks, jei mama pamatys, kaip Stivenas Segalas pistole
to šūviu ištaško kokių nors niekšų smegenis? Ne apie to
kią mirtį jie šįvakar stengiasi negalvoti. Jie stengiasi ne
galvoti apie tykią, liūdną, tikrą mirtį, o ne apie triukšmin
gą, tarsi skirtą pasirodymui. (Žmonės mano, kad vaikai jų
neskiria, bet iš tiesų skiria, ir dar kuo puikiausiai.) Paga
liau jis paėmė „Švilpiko dieną“ ir liko patenkintas, nes
vaizdajuostė buvo neseniai išleista, o ant aplankalo para
šyta, kad tai komedija.
Pradėjo filmą žiūrėti, kai atvežė maistą. Fijona sudėjo
karį į lėkštes, o Markas persuko reklamas, kad filmas pra
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sidėtų, kai tik jis atsikąs indiško paplotėlio ir paspaus myg
tuką. Ant aplankalo buvo parašyta teisingai: tai komedi
ja. Toks vyrukas įstrigo vienoje dienoje, kuri vis kartojosi,
nors niekas normaliai nepaaiškino, kaip tai gali būti, ir
Markui tai nepatiko - jis mėgo žinoti, kaip viskas padary
ta. Gal tai buvo filmas apie tikrus įvykius, gal tikrai koks
nors vyrukas buvo įstrigęs vienoje savo gyvenimo dienoje
ir pats nežinojo, kaip tai atsitiko. Markų tai išgąsdino. O
jei jis rytoj atsibus ir pamatys, kad iš tiesų kartojasi vaka
rykštė diena - antis, ligoninė, visa kita? Geriau apie tai
negalvoti.
Bet staiga filmas pasikeitė, jame atsirado savižudybė.
Tą vyruką taip užkniso šimtus metų gyventi vieną ir tą
pačią dieną, kad jis pamėgino nusižudyti. Bet nieko jam
neišėjo. Kad ir ką darytų, vis tiek nubusdavo kitą rytą (tiesa,
ne kitą, o tą patį. Tą patį rytą, kaip visada).
Markus rimtai supyko. Ant vaizdajuostės aplankalo nič
nieko nebuvo parašyta apie savižudybę, o filme vyrukas
mėgina žudytis jau kokį tristūkstantąjį kartą. Gerai, jam
vis nepavyksta, bet tai visai nejuokinga. Jo mamai irgi ne
pavyko, bet niekas apie ją komedijos nekurs. Kodėl nėra
jokio perspėjimo? Tikriausiai milijonai žmonių nori pasi
žiūrėti gerą komediją po to, kai pabandė nusižudyti. Kas
bus, jei jie pasirinks būtent šitą?
Iš pradžių Markus sėdėjo tyliai, taip tyliai, kad kone
nustojo kvėpuoti. Jis nenorėjo, kad mama girdėtų, kaip
jis alsuoja ir nepagalvotų, kad iš liūdesio alsuoja garsiau
negu paprastai. Bet netrukus nebeišlaikė ir nuotolinio val
dymo pultu išjungė filmą.
- Kas atsitiko?
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- Norėjau pažiūrėti šitą. - Jis mostelėjo į televizoriaus
ekraną, kuriame su prancūzišku akcentu kalbantis vyriš
kis virėjo kepure mokė vieną Gladiatorių išskrosti ir išva
lyti žuvį. Tai nebuvo viena iš tų programų, kurias Markus
paprastai žiūrėdavo, juolab kad jis nekentė maisto gami
nimo. Ir žuvies. Ir Gladiatorius nelabai mėgo.
- Šitą? Kodėl tu užsimanei žiūrėti šitą?
- Mus mokykloje moko gaminti maistą ir namų dar
bams uždavė pažiūrėti šitą programą.
- Au revoir, - pasakė vyriškis virėjo kepure.
- Iki, - atsakė Gladiatorius. Jiedu pamojavo, ir progra
ma baigėsi.
- Tai rytoj tau bus blogai, - pasakė mama. - Kodėl ne
pasakei, kad šiandien turi ją pažiūrėti?
- Pamiršau.
- Na gerai, dabar galim baigti žiūrėti filmą.
- Tu tikrai nori?
- Taip. Juokingas filmas. Ar tau nejuokinga?
- Bet nelabai tikroviškas, ar ne?
Ji nusijuokė:
- Oi, Markau. Tu mane verti žiūrėti filmus, kuriuose
žmonės iš sprogstančių sraigtasparnių šokinėja ant judan
čių traukinių, o dabar skundiesi, kad trūksta tikroviškumo.
- Taip, bet ten matyti, kaip viskas padaryta. Matai, kaip
jie šoka. O kai jis kasdien pabunda tą patį rytą, negali
žinoti, ar tai tiesa - gal jie visi tik apsimeta?
- Kartais tu taip nusišneki.
Didinga. Jis stengiasi apsaugoti mamą, kad ši kelias va
landas nežiūrėtų, kaip žmogus žudosi, o jinai jį išvadina
idiotu.
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- Mama, juk tu supranti, kodėl aš išjungiau tą filmą?
-N e .
Jis nepatikėjo savo ausimis. Ar gali būti, kad ji negalvo
ja apie tai visą laiką kaip jis?
- Dėl to, ką jis ketino padaryti.
Mama pažvelgė į jį.
- Atsiprašau, Markau, aš vis tiek nesuprantu.
- Dėl... to.
- Markau, tu protingas berniukas. Prašau paaiškinti nor
maliai.
Ji varė jį iš proto.
- Paskutines penkias minutes jis mėgino nusižudyti.
Kaip tu. Aš nenorėjau to matyti ir nenorėjau, kad tu ma
tytum.
- A. - Ji paėmė nuotolinio valdymo pultą ir išjungė
televizorių. - Atsiprašau. Atrodo, esu gana nesupratinga.
- Taip.
- Aš taip ir neįžvelgiau ryšio. Neįtikėtina. Viešpatie. Ji papurtė galvą. - Turbūt reikės gerai susiimti.
Markus visai nebesuprato mamos. Dar visai neseniai
jis manė, kad ji... gal netobula, nes jie juk ginčydavosi, ji
jam neleido daryti to, ką jis norėjo, ir panašiai, bet niekad
nebuvo pagalvojęs, kad ji kvaila, pamišusi ar kad klysta.
Net kai jie ginčydavosi, jis suprasdavo mamos poziciją: ji
sakė tai, ką ir turi sakyti mamos. Bet šią akimirką Markus
ničnieko nesuprato. Anksčiau jis nesuprato, ko ji verkia,
o dabar, kai tikėjosi, kad ji bus dvigubai nelaimingesnė
negu bet kada anksčiau, pasirodo, jog ji visai normali. Jis
pradėjo abejoti savimi. Gal bandymas nusižudyti iš tikrų
jų nieko ypatingo? Nejau po to neįprasta ilgai kalbėtis,
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verkti, apsikabinti? Atrodo, ne. Paprasčiausiai atsisėdi ant
sofos ir žiūri filmus kaip niekur nieko.
- Įjungti filmą? - paklausė jis. Tai buvo savotiškas iš
bandymas. Ankstesnioji mama būtų supratusi, kad jis to
visai nenori.
- Būk geras, - pasakė ji. - Noriu pasižiūrėti, kaip baigsis.
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/ dvylika

Vilui niekada nekildavo problemų, ką veikti per dienas.
Gal jis ir nesididžiavo tuo, kad per visą gyvenimą nieko
nepasiekė, užtat didžiavosi sugebėjimu sėkmingai plū
duriuoti bekraščiame jam skirto laiko vandenyne; ne
toks išradingas žmogus turbūt jau seniai būtų sutrikęs
ir nuskendęs.
Vakarais viskas būdavo gerai; jis turėjo daug pažįsta
mų. Pats nežinojo, kaip juos įsigijo, nes niekada neturėjo
bendradarbių ir niekada nebendraudavo su buvusiomis
merginomis. Bet jam kažkaip sekėsi susipažinti su žmonė
mis - vyrukais, kadaise dirbusiais jo pamėgtose muzikos
įrašų parduotuvėse, vyrukais, su kuriais žaidė futbolą ar
skvošą, vyrukais iš aludėje susibūrusios žaidimo koman
dos ir panašiais - ir to pakako. Jei Vilą ištiktų toks neįti
kėtinas dalykas, tarkime, suicidinė depresija, ar plyštų iš
skausmo širdis (tai dar labiau neįtikėtina), iš šitų pažįsta
mų būtų mažai naudos, bet prireikus sulošti biliardą, nueiti
išgerti ar suvalgyti kario jie buvo pats tas.
Ne, vakarais tikrai viskas gerai; štai dienos yra tikras jo
kantrybės ir išradingumo išbandymas, nes visi tie žmonės
dienomis dirba - išskyrus tuos, kurie sėdi namuose su vai
kais, kaip Džonas, Barnio ir Imodženos tėvas, bet tų Vilas
ir pats nenorėjo matyti. Jis sugalvojo būdą, kaip prastum
ti dieną: kiekvieną užsiėmimą reikia apibrėžti jam skiria
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mais laiko vienetais po kokias trisdešimt minučių. Jis jau
buvo patyręs, kad valanda - sudėtingesnis laiko matas, be
to, daugelis dieninių užsiėmimų trunka pusvalandį. Per
skaityti laikraštį, išsimaudyti, sutvarkyti butą, pažiūrėti „Be
namų negerai" ar televiktoriną, greitai tualete išspręsti kry
žiažodį, papusryčiauti ir papietauti, nueiti į gretimą par
duotuvę... Štai taip devynis iš dvidešimties dienos vienetų
(vakarai nesiskaito) užima vien būtiniausi dalykai. Tiesą
pasakius, jis buvo pasiekęs tokį lygį, kad stebėjosi, kaip jo
draugai sugeba suderinti gyvenimą ir darbą. Gyvenimas
užima tiek daug laiko - nejau įmanoma, sakysim, dirban
čiam žmogui tą pačią dieną dar ir išsimaudyti? Jis įtarė,
kad vienas kitas iš jo pažįstamų žmonių buvo priversti
taupyti laiką gana nesimpatiškais būdais.
Kartais, pagautas nuotaikos, jis išsiųsdavo darbo prašy
mą pagal skelbimus, kuriuos atrasdavo „Guardian" prie
de. Vilas mėgo šį priedą, nes buvo įsitikinęs galįs kuo pui
kiausiai užimti bet kurias jame reklamuojamas pareigas.
Nejau būtų sunku redaguoti profesinį statybos pramonės
žurnalą, vadovauti menų dirbtuvėlei arba rašyti tekstus
kelionių agentūrų leidiniams? Visiškai nesunku, manė jis,
todėl atkakliai rašė laiškus būsimiems darbdaviams, aiš
kindamas, kodėl jis šiam darbui tinkamiausias. Net pridė
davo savo gyvenimo aprašymą, nors tas buvo tik vieno
puslapio su uodegėle. Vilas, manydamas elgiąsis gana gud
riai, sunumeravo šiuos du lapus kaip „pirmą“ ir „trečią“,
tuo tarsi leisdamas suprasti, jog antras puslapis su visomis
jo stulbinančios karjeros smulkmenomis kur nors dingo.
Sumanymas buvo toks: laiškas padaro tokį įspūdį, platus
interesų ratas taip visus apakina, jog nusprendžiama jį pa
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sikviesti pasikalbėti, o tada jau viską lemia asmenybės jė
ga. Iš tikrųjų jis taip ir nesusilaukė nė vieno pasiūlymo,
nors yra gavęs keletą standartinių atsisakymo laiškų.
Tiesą pasakius, jam tai nerūpėjo. Rašydavo darbo pa
siūlymus apimtas tos pačios nuotaikos kaip tada, kai pasi
siūlė dirbti labdaros valgykloje arba kai sugalvojo tapti
Nedo tėvu: tai buvo išgalvota alternatyvi tikrovė, netu
rinti visiškai nieko bendra su jo tikruoju gyvenimu, kad ir
koks jis būtų. Vilui nereikėjo darbo. Jam buvo gerai ir
taip. Jis daug skaitė, popiet eidavo j kiną, bėgiodavo, ga
mino skanius patiekalus sau ir savo draugams, kartais, kai
pasidarydavo ypač nuobodu, nuvažiuodavo į Romą, Niu
jorką ir Barseloną... Negalėjo pasakyti, kad gyventų degi
namas karštos permainų ugnies.
Šiaip ar taip, šį rytą Vilas jautėsi truputį sutrikdytas
keistų savaitgalio įvykių. Nežinia kodėl - gal dėl to, kad
eilinėmis, dvidešimties laiko vienetų dienomis su grei
tais kryžiažodžiais tualete retai pasitaikydavo tikrai dra
matiškų įvykių; jis vis prisimindavo Markų ir Fijoną, spė
liodavo, kaip jiems sekasi. Maža to, neradęs „Guardian"
priede nė vieno tikrai patrauklaus darbo skelbimo, jis
ėmė galvoti apie keistą ir tikriausiai liguistą galimybę kaip
nors paveikti jų gyvenimus. Gal Fijonai ir Markui jis rei
kalingesnis negu Sjuzei? Gal jis tikrai galėtų... ką nors
dėl jų padaryti? Galėtų giminiškai jais pasidomėti, at
nešti į jų namus truputį linksmybės ir veiksmo. Susidrau
gautų su Markumi, kartais galėtų jį kur nors nusivesti pavyzdžiui, į futbolo rungtynes. O Fijoną gal norėtų ret
karčiais kur nors padoriai pavakarieniauti ar kokį vaka
rą išeiti į teatrą.
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Vėlyvą rytmetį jis paskambino Sjuzei. Megana neseniai
buvo užsnūdusi, ir Sjuzė kaip tik prisėdo išgerti kavos.
- Norėjau paklausti, kaip ten jiems sekasi, - pasakė jis.
- Man atrodo, neblogai. Ji dar neina į darbą, bet Mar
kus šiandien išėjo į mokyklą. O kaip tu?
- Ačiū, gerai.
- Tavo balsas linksmas. Turbūt viskas susitvarkė?
Jei balsas linksmas, tai viskas, be abejo, bus susitvarkę.
- O taip. Jau viskas gerai.
- Ir Nedui viskas gerai?
- Taip, puikiausiai. Ar ne, Nedai? - Kam jam šito pri
reikė? Visiškai nereikalingas pagražinimas. Nejau negalė
jo paprasčiausiai patylėti?
- Tai gerai.
- Klausyk, kaip manai, gal aš galėčiau Markui ir Fijonai
kuo nors padėti? Pavyzdžiui, Markų kur nors nusivesti?
- O tu norėtum?
- Žinoma. Jis man pasirodė... - Koks? Koks jam pasi
rodė Markus - kiek pakvėšęs ir kažkoks piktdžiugiškas? Pasirodė tikrai šaunus. Mes gerai sutarėm. Zinai, gal man
pavyktų pratęsti draugystę.
- Aš galiu paklausti Fijonos.
- Ačiū. Būtų smagu netrukus pamatyti jus su Megana.
- Aš vis dar mirštu, kaip noriu pamatyti Nedą.
- Tai ką nors sugalvosim.
Na štai ir ji: didžiulė, laiminga šeima. Tiesa, šiai lai
mingai šeimai priklausė neegzistuojantis dvimetis, pakvė
šęs dvylikametis ir j savižudybę linkusi jo mama; bet pa
gal visus niekšybės dėsnius žmogus, kuris išvis nemėgsta
šeimų, galiausiai įsigis būtent tokią.
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Vilas nusipirko „Time Out“ ir perskaitė jį nuo pirmos
iki (beveik) paskutinės eilutės, mėgindamas surasti ką nors,
ką šeštadienio popietę norėtų veikti dvylikametis berniu
kas - nors iš tikrųjų ieškojo ko nors tokio, kas Markui
leistų aiškiai suprasti, jog jis susidūrė ne su kokiu eiliniu,
beviltiškai atsilikusiu trisdešimtšešiamečiu. Pirmiausia
peržvelgė vaikų puslapius, bet netruko suprasti, kad Mar
kus ne iš tų vaikų, kuriuos sudomintų žalvario ornamen
tai ar lėlių teatras; tiesą pasakius, Markus išvis ne vaikas jam jau dvylika, taigi vaikystė baigėsi. Vilas pamėgino pri
siminti, ką jis pats veikė tokio amžiaus, tačiau nieko ne
atėjo į galvą, nors puikiausiai prisiminė, ko veikti nemė
go. Jis nemėgo daryti to, ką jam liepdavo suaugusieji, kad
ir kokių gerų ketinimų skatinami. O gal kiečiausia būtų,
jei jis šeštadienį paleistų Markų visiškon laisvėn - duotų
šiek tiek pinigų, nuvežtų į Soho ir ten paliktų. Nors teko
pripažinti, kad toks veiksmas, padedantis pelnyti maksi
mumą taškų kietumo skalėje, šiek tiek silpniau reprezen
tuotų atsakomybę asmens, atsidūrusio in loco parentis;
jei Markus nuo šio šeštadienio nuspręstų paskirti gyveni
mą prostitucijai ir mama niekada daugiau jo nebepamaty
tų, Vilas pasijustų dėl to kaltas ir gal net gailėtųsi.
Kinas? Videožaidimai? Čiuožykla? Muziejai? Meno ga
lerijos? „McDonald’s"? Jėzau, kaip žmonės sugeba išgy
venti paauglystę, užuot tyčia keleriems metams užmigę?
Jei Vilas būtų priverstas pakartoti savo vaikystę, jis nueitų
miegoti tuo metu, kai „Mikė Pūkuotukas" praranda pa
trauklumą, ir paprašytų pažadinti, kada ateis laikas bal
suoti. Ko čia stebėtis, kad jaunimas griebiasi nusikaltimų,
narkotikų ir prostitucijos. Jie griebiasi visų šitų dalykų to
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dėl, kad dabar šie jiems pasiekiami, kad tai jaudinančios,
spalvingos ir įdomios galimybės, kurių neturėjo Vilo kar
tos jaunuoliai. Kur kas svarbesnis kitas klausimas - kodėl
Vilo kartos jaunuoliai buvo tokie apatiški, tokie neįdo
miai klusnūs - juk tada nebuvo net paprasčiausių paaug
liams skirtų muilo operų, net australiškų filmų, šiuolaiki
nėje visuomenėje pripažintų jaunimo mėgstamomis pra
mogomis.
Vilas kaip tik svarstė, ar Britanijos dujų finansuojama
laukinės gamtos fotografų metinė paroda galėtų būti nuo
bodesnė už savo pavadinimą, kai suskambo telefonas.
- Labas, Vilai, čia Markus.
- Labas. Keista, aš kaip tik galvojau...
- Sjuzė sakė, kad tu nori šeštadienį mane kur nors nu
sivesti.
- Na taip, aš čia kažkaip...
- Aš eisiu, jei pakviesi ir mano mamą.
- Atsiprašau?
- Eisiu, jei tu pakviesi ir mano mamą. Be to, ji neturi
pinigų, todėl mums arba reikės eiti į pigią vietą, arba tu
turėsi už mus mokėti.
- Aišku. Nagi, Markau, tik nesidrovėk. Tiesiai rėžk vis
ką, ką turi galvoje.
- Nežinau, kaip dar aiškiau pasakyti. Mes visai be pini
gų. Tu turtingas. Tu ir mokėk.
- Gerai, gerai. Aš pajuokavau.
- A. Aš nesupratau.
- Ne. Klausyk, aš nesu pavojingas. Pagalvojau, gal ge
riau išeitume tik mes dviese.
- Kodėl?
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- Gal tavo mama nori pabūti viena?
- Na, žinai...
Staiga jis viską suprato, tik truputį per vėlai. Praėjusį
savaitgalį jie kaip tik buvo palikę Markaus mamą vieną;
pasinaudojusi laisvalaikiu, ji susipylė į burną buteliuką tab
lečių ir galiausiai teko plauti jai skrandį.
- Atsiprašau, Markau. Aš tikras bukagalvis.
-Jo.

- Aišku, pasiimk ir mamą. Bus puiku.
- Mes ir mašinos neturim. Turėsi paimti savo.
- Gerai.
- J e i nori, gali pasiimti ir savo berniuką.
Jis nusijuokė.
- Ačiū.
- Nieko tokio, - kilniaširdiškai atsakė Markus. - Taip
bus teisinga.
Vilas jau pastebėjo, kad sarkazmas Markų labiausiai glu
mina, todėl, būdamas Vilas, niekaip negalėjo susilaikyti.
- Šeštadienį jis vėl bus pas savo mamą.
- Gerai. Užvažiuok kokią pusę dvylikos ar panašiai. At
simeni, kur mes gyvenam? Antras butas, Kreisfeldo kelio
trisdešimt pirmas namas, Islingtonas, Londonas N1 2SF.
- Anglija, pasaulis, visata.
- Na taip, - be išraiškos atsakė Markus - paprasčiau
siai patvirtino bukagalviui reikalingą informaciją.
- Aišku. Gerai, tai iki pasimatymo.
Po pietų Vilas išvažiavo į „Mothercare“ parduotuvę
pirkti vaikiškos automobilio kėdutės. Jis neketino prikrauti
savo butą lovelių, naktipuodžių ar aukštų kėdučių, bet
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pamanė, kad jei jau savaitgaliais apsiėmė vežioti žmones,
tai teks padaryti šiokių tokių nuolaidų, patvirtinančių Nedo egzistavimą.
- Seksistinis užrašas, ar jūs tai žinot? - išdidžiai pareiš
kė jis pardavėjai.
- Atsiprašau?
- „Mothercare“. O ką daryti tėvams?
Ji mandagiai nusišypsojo.
- „Fathercare“, - pridūrė Vilas, jei ji kartais būtų ne
supratusi.
- Jūs pirmas man tai sakote.
- Tikrai?
- Ne, - ji nusijuokė. Jis pasijuto kaip Markus.
- Na, gerai. Tai kuo galiu jums padėti?
- Ieškau automobilio kėdutės.
- Taip. - Jie stovėjo automobilio kėdučių skyriuje. Kokios firmos?
- Nežinau. Bet kokios. Pigiausios. - Jis bičiuliškai nusi
juokė. - Kokias dažniausiai perka?
- N a ... Ne pigiausias. Paprastai ieško, kurios saugiau
sios.
- A, taip, - jis liovėsi juoktis. Saugumas - rimtas daly
kas. - Kas iš to, kad sutaupysi kelis svarus, jei paskui vai
kas išlėks pro langą, ar ne?
Galiausiai - turbūt perdėtai trokšdamas užglostyti pa
rodytą nejautrumą - Vilas nusipirko brangiausią kėdutę,
milžinišką, kietai prikimštą mėlyną konstrukciją, kurios,
atrodė, Nedui užteks iki jis pats taps tėvu.
-J a m baisiai patiks, - pasakė Vilas paduodamas parda
vėjai kreditinę kortelę.
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Dabar atrodo gražiai, bet pamatysit, kaip greit jis ją
išterlios saldainiais, traškučiais ir taip toliau.
Vilas nebuvo pagalvojęs apie saldainius, traškučius ir
taip toliau, tad grįždamas namo nusipirko šokoladinių sau
sainių ir porą pakelių sūrio traškučių, viską sutrupino ir
gausiai apibarstė naująjį pirkinį.
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/ trylika

Nors Vilui pasakė kitaip, iš tiesų Markus nelabai bijojo
palikti mamą vieną. Jis žinojo, kad ji dabar kurj laiką nie
ko panašaus nedarys, ir dėl to kalta keista ją apėmusi ra
mybė. Bet, pasakęs Vilui, kad nori pasiimti kartu ir ma
mą, Markus planavo suvesti ją su Vilu; paskui, mąstė jis,
viskas eis lengvai. Jo mama graži, o Vilas, atrodo, gana
turtingas, tad jie visi galės gyventi su Vilu ir jo vaiku, tada
jų jau bus keturi, o tai dusyk geriau nei du. Gali būti, kad
jie turės dar vieną vaiką, jei norės. Jo mama ne per sena.
Jai trisdešimt aštuoneri. Tada jie jau bus penki, ir jei kuris
nors numirs, nebebus taip baisu. Na, bus, aišku, kad bus,
bet vis dėlto niekas - nei jis, nei jo mama, nei Vilas, nei jo
vaikas - neliks visiškai vienas. Markus net negalėjo pasa
kyti, patinka jam Vilas ar ne, bet tai jau nebeturėjo reikš
mės; buvo aišku, kad jis nėra blogas, ne girtuoklis, ne mu
šeika, taigi turės tikti.
Negalima sakyti, kad Markus nieko apie Vilą nežinojo:
žinojo, tyčia patikrino. Kartą eidamas iš mokyklos pama
tė, kaip Vilas eina į parduotuvę, ir parsekė jį iki jo namų
kaip privatus seklys. Nelabai daug apie jį sužinojo, tik kur
gyvena ir į kokias parduotuves vaikšto. Atrodo, gyvena
vienas - nei draugės, nei žmonos, nebuvo matyti net ma
žylio. Nors mažylis gal gyvena pas jo draugę. Bet jei jis
turi draugę, tai kodėl nori pakabinti Sjuzę?
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- Kada atvažiuos tas vyrukas? - paklausė mama. Jie
tvarkė namus, klausydami Bobo Marlėjaus „Exodus“.
- Po kokių dešimt minučių. Tu persirengsi, ar ne?
- Kam?
- Nes atrodai kaip valkata, o jis nori mus vežtis pietau
ti j „Planet Hollywood“. - Šito Vilas dar nežinojo, Mar
kus jam nepasakė, bet jis tikrai neprieštaraus.
Mama pažvelgė j jį.
- Kodėl tau parūpo, kaip aš apsirengusi?
- Dėl „Planet Hollywood“.
- O kas ten tokio?
- Ten negalima eiti apsirengus kaip elgetai. Kuris nors
iš jų gali tave pamatyti.
- Kas ten mane pamatys?
- Briusas Vilisas ar kuris kitas.
- Markau, jų ten nebus, ar žinai?
- J ie ten visada būna. Na nebent nebūna, kai dirba. Ir
tai stengiasi visada filmuotis Londone, kad galėtų ten nueiti
papietauti.
Fijoną pradėjo kvatotis ir niekaip negalėjo liautis.
- Kas tau taip sakė?
Jam taip sakė vienas vaikas iš senosios mokyklos, Šė
mas Lovelas. Geriau pagalvojęs Markus prisiminė, kad
Semas jam yra pasakęs dar keletą dalykų, kurie pasirodė
esantys netiesa: kad Maiklas Džeksonas ir Džanet Džekson yra vienas ir tas pats žmogus ir kad prancūzų kalbos
mokytojas ponas Harisonas buvo vienas iš bitlų.
- Visi tai žino.
- O jei ten nebus jokių kino žvaigždžių, ar vis tiek no
rėsi eiti?
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Iš tikrųjų tai ne, bet negi dabar jai pasakysi.
- Nu jo. Aišku.
Mama gūžtelėjo pečiais ir nuėjo persirengti.
Vilas paskambino į duris, jiems nespėjus išeiti iš buto.
Jis prisistatė - Markui tai pasirodė gana kvaila, juk visi ir
taip žino, kas jis toks.
- Labas. Aš Vilas, - pasakė jis. - Mes... Na, aš... - Buvo
aišku, kad jis niekaip nesugalvoja, kaip čia mandagiau pa
sakius, jog yra matęs ją praėjusią savaitę išdrikusią ant so
fos šalia vėmalų balos, tad nutilo ir tik šypsojosi.
- Aš Fijona. - Markas pagalvojo, kad mama atrodo ge
rai. Ji apsiavė gražiausias sportines kelnes ir apsivilko pla
tų gauruotą megztinį; pirmą kartą po ligoninės buvo pa
sidažiusi ir įsisegusi kabančius auskarus, kuriuos jai kaž
kas atsiuntė iš Zimbabvės. - Ačiū už pagalbą praėjusį
savaitgalį. Tikrai labai dėkoju.
- Nieko tokio. Tikiuosi, tu jautiesi... Tikiuosi, jau...
- Mano skrandis visiškai susitvarkė. Tik gal dar esu tru
putį apsvaigusi. Tokie dalykai taip greit nepraeina, ar ne?
Vilas atrodė sukrėstas, bet tik nusijuokė. Markus nega
lėjo pakęsti, kai mama pradėdavo juokauti su nepakanka
mai pažįstamais žmonėmis.
- Na, jaunasis Markau, tai ar jau nusprendei, kur norė
tum eiti?
- Į „Planet Hollywood“.
- O Viešpatie. Tikrai?
- Taip. Sako, ten klasiška.
- Tikrai? Akivaizdu, kad mes skaitome skirtingas res
toranų apžvalgas.
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- Aš tai žinau ne iš restoranų apžvalgos. Man sakė Šė
mas Lovelas iš senosios mokyklos.
- A, na jei jau taip... Galim eiti?
Vilas atidarė duris ir pamojo Fijonai kviesdamas išeiti.
Markus tiksliai nežinojo, kokius ženklus dera stebėti, bet
pajuto, kad čia šis tas išeis.
Jie važiavo ne automobiliu - Vilas pasakė, kad „Planet
Hollywood“ yra Lesterio aikštėje, o ten nebus kur maši
nos pastatyti, tad sulipo į autobusą. Pakeliui į stotelę Vilas
parodė savo automobilį.
- Šitas mano. Tas, su kėdute ant galinės sėdynės. Jūs tik
pažiūrėkit. Na ir šiukšlynas.
- Vajetau, - tarė Fijona.
- Tikrai, - atsiliepė Markus.
Daugiau nebesugalvojo ką pasakyti, tad nuėjo toliau.
Prie „Planet Hollywood“ stovėjo ilgiausia eilė žmonių,
norinčių patekti vidun, be to, lijo. Visoje eilėje jie vienin
teliai kalbėjo angliškai.
- Ar tu tikrai nori čia eiti, Markau? - paklausė mama.
- Taip. O kur dar galima nueiti? - Jei kks nors pasiūlys
padorų variantą, jis pasirengęs sutikti. Nenorėjo čia sto
vėti italų ir prancūzų minioje. Taip nedera.
- Čia už kampo yra „Pizza Express“, - pasakė Vilas.
- Ačiū, ne.
- Tu juk vis kauliji, kad eitume valgyti picos, - priminė
mama.
- Visai ne. - Visai taip, bet pica per pigi, pagalvojo
Markus.
Jie nutilo ir toliau stovėjo eilėje. Jei taip bus ir toliau,
niekas nieko neves. Per šlapia, per bjauru.
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- Pasakyk, kodėl tu nori eiti j „Planet Hollywood“,
ir aš pamėginsiu sugalvoti ką nors panašaus, - pasiūlė
Vilas.
- Nežinau. Todėl, kad tai garsi vieta. Ir ten yra maisto,
kuris man patinka. Bulvyčių ir kitko.
- Tai jei aš sugalvosiu kitą garsią vieta, kur galima gauti
bulvyčių, galėsim eiti ten?
- Jo. Bet ta vieta turi būti garsi kaip man atrodo, ne
kaip tau atrodo.
- Ką tai reiškia?
- Turi būti garsi vieta, kurią žino vaikai. Nepakaks, kad
tu man pasakytum, jog ji garsi, nes jei aš jos nebūsiu gir
dėjęs, tai ji nebus garsi.
- Vadinasi, jei aš pasiūlysiu eiti į „Twenty eight“, tu ne
norėsi?
- Ne. Nes ji negarsi. Nieko apie ją negirdėjau.
- Bet ten eina garsūs žmonės.
- Kas?
- Aktoriai ir taip toliau.
- Kokie aktoriai?
- Man atrodo, vienu ar kitu metu visi yra ten buvę.
Tik jie neperspėja iš anksto. Pasakysiu tau atvirai, Mar
kau. Gali būti, kad nueisim ten ir pamatysim Tomą Kru
zą ir Nikolę Kidman. O gali būti, kad nepamatysim nie
ko. Bet bulvytės ten skanios. Matai, čia mes stovim jau
valandą, o kai įeisim vidun, vis tiek nepamatysim nieko
garsaus.
- Tada gerai.
- Rimtai?
- Taip.
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- Šaunuolis.
Jokie garsūs žmonės tame „Twenty eight“ nesilankė. Tas
buvo aiškiai matyti. Vieta gera, ir bulvytės skanios, bet
šiaip viskas kaip įprasta; ant sienų nebuvo jokių įdomes
nių dalykų, pavyzdžiui, Klinto Istvudo švarko ar kaukės,
kurią dėvėjo Maiklas Kytonas, kai vaidino Betmeną. Ne
buvo net fotografijų su autografais. Indiškas restoranas
prie namų, kuriame jie užsakinėdavo maistą, visiškai ne
garsus, ir tai jame kabo tokio vyruko, kadaise žaidusio
„Arsenale", nuotrauka su parašu. Bet Markus nesupyko.
Svarbiausia, kad jie sėdi sausai bei patogiai, ir Vilas gali
pradėti kalbėtis su jo mama.
Iš pradžių jiems reikėjo truputį padėti; nė vienas ne
pratarė nė žodžio, kol padavėjas atėjo priimti užsakymo.
- Aš norėčiau omleto su grybais ir keptų bulvyčių. Ir
kokakolos, - pasakė Markus.
- O man kardžuvės kepsnį, - tarė Vilas. - Daržovių
nereikia, tik salotų.
Fijona niekaip negalėjo apsispręsti.
- Gal paimk kardžuvės kepsnį? - pasiūlė Markus.
- Hmmm...
Jis pamėgino atkreipti mamos dėmesį taip, kad Vilas
nepastebėtų. Smarkiai linktelėjo galva, paskui sukosėjo.
- Ar kas atsitiko, mielasis?
Jis paprasčiausiai manė, kad bus geriau, jei mama užsi
sakys tą patį, ką Vilas. Pats nežinojo kodėl. Vargu ar gali
ma amžių amžius kalbėtis apie kokį nors kardžuvės keps
nį, bet gal taip jie pajus, jog šis tas juos sieja, jog kartais jie
pasirenka tuos pačius dalykus. Tai kas, kad šitai netiesa.
- Mes vegetarai, - pasakė Markus. - Bet žuvį valgom.
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- Taigi ne tikri vegetarai.
- Bet žuvį valgom nedažnai. Kartais valgom žuvį su
keptom bulvytėm. Užtat namuose žuvies niekad negaminam, tiesa?
- Ne, nedažnai.
- Niekada.
- Oi, neišduok manęs.
Markus nesuprato, kodėl pasakyti, kad mama niekada
namie negamina žuvies, reiškia ją išduoti - ar vyrams pa
tinka moterys, kurios gamina žuvį? Kodėl? Bet jis tikrai
nenorėjo jos išduoti.
- Gerai, - sutiko jis. - Ne niekada. Kartais.
- Gal man sugrįžti po poros minučių? - paklausė pada
vėjas. Markus buvo visai pamiršęs, kad jis dar čia.
- Hmmm...
- Valgyk kardžuvę, - pakartojo Markus.
- Aš paimsiu penė su pešto padažu, - apsisprendė ma
ma. - Ir salotas.
Vilas užsisakė alaus, o mama - taurę balto vyno. Visi
vėl nutilo.
Markus neturėjo draugės, ir niekada nieko panašaus į
draugę nebuvo turėjęs, nebent įskaičiuotum Holę Garet,
kurios neverta įskaičiuoti. Bet jis tvirtai žinojo: kai susi
tinka mergina ir vaikinas, nė vienas jų neturi kito draugo,
abu gerai atrodo ir vienas kitu nesibjauri, yra labai didelė
tikimybė, kad jie pradės susitikinėti. Kokia prasmė to ne
daryti? Vilas neturi draugės, nebent įskaičiuotum Sjuzę,
kurios neverta įskaičiuoti, ir jo mama taip pat neturi drau
go, taigi... Visiems būtų tik geriau. Juo daugiau Markus
apie tai galvojo, juo aiškiau viskas atrodė.
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Markui nereikėjo žmogaus, kuris užimtų tėčio vietą.
Jau labai seniai buvo apie tai pakalbėjęs su mama. Jie žiū
rėjo per televizorių laidą apie šeimą, ir viena kvaila storu
lė iš torių partijos pareiškė, jog kiekvienas vaikas turi tu
rėti motiną ir tėvą; tada mama supyko, o vėliau nuliūdo.
Tada - tai buvo dar prieš ligoninę - jis manė, kad toji torė
šneka niekus, taip ir mamai pasakė, bet tada dar nebuvo
suvokęs, kaip pavojinga gyventi tik dviese. Dabar, kai tą
sužinojo, vis tiek negalėjo tvirtinti, kad torė protinga; jei
paklaustumėte Markaus, tai jo šeimoje gali būti vieni vy
rai, arba vienos moterys, arba vaikai. Jam tik reikia, kad
aplink būtų daugiau žmonių.
- Nesėdėkit taip, - staiga ištarė jis.
Vilas ir mama sužiuro į jį.
- Girdėjot, ką sakiau. Nesėdėkit taip. Kalbėkitės.
- Manau, ir taip tuoj kalbėsim, - atsakė mama.
- Kol jūs sugalvosit, ką pasakyti, ir pietūs baigsis, - su
burbėjo Markus.
- Apie ką norėtum, kad mes pakalbėtume? - paklausė
Vilas.
- Apie bet ką. Politiką. Kinus. Žmogžudystes. Man tas
pat.
- Nemanau, kad pokalbiai vyksta būtent taip, - pasakė
mama.
- Gal per tiek laiko jau galėjot išmokti. Esat pakanka
mai suaugę.
- Markau.
Užtat Vilas juokėsi.
- Jis teisus. Nežinau, kiek tau metų, Fijona, bet skai
čiuojant mus abu, išeis kokie šešiasdešimt metų bendros
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patirties kalbantis su įvairiais žmonėmis, tai gal tikrai kas
nors gali pavykti.
- Na gerai.
- Taigi.
- Tu pirmas.
Jiedu nusijuokė, bet nė vienas nieko nepasakė.
- Vilai, - kreipėsi Markus.
- Taip, Markau, - atsiliepė Vilas.
- Ką tu manai apie Džoną Meidžorą?
- Ne kažin ką.
- O tu, mama?
- Tu žinai, ką aš apie jį manau.
- Pasakyk Vilui.
- Ne kažin ką.
Beviltiška.
- O kodėl?
- Oi, Markau, palik mus ramybėje. Nuo tavo pastangų
tik sunkiau, o ne lengviau. Tu mus verti gėdytis. Tuoj mes
ir patys pradėsim kalbėtis.
- Kada?
- Na baik.
- Ar tu buvai vedęs, Vilai?
- Markau, tuoj aš tikrai ant tavęs supyksiu.
- Nieko, nieko, Fijona. Ne, nebuvau. O tu?
- Aišku, ne. Aš dar per jaunas.
-A .
- Dabar paklausk mamos.
- Fijona, ar tu buvai ištekėjusi?
- Ne.
Iš pradžių Markus sutriko; kai jis dar buvo tikras vai
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kas, mažas vaikas, jis manė, kad tik vedę žmonės gali būti
tėčiai ir mamos, lygiai kaip vairuoti gali tik tie, kurie turi
vairuotojo pažymėjimą. Dabar jau žinojo, kad tai netiesa,
ir žinojo, kad jo tėvai nebuvo susituokę, bet kažkodėl bu
vo sunku atsikratyti minčių, su kuriomis užaugai.
- Ar tu norėjai ištekėti, mama?
- Nelabai. Man tai neatrodė svarbu.
- Tai kodėl kiti taip stengiasi?
- O, tam yra įvairiausių priežasčių. Žmonės nori sau
gumo. Arba jų šeimos to reikalauja. Arba jie klaidingai
įsivaizduoja romantiką.
Tai išgirdęs Vilas nusijuokė.
- Cinikė, - pasakė jis.
Markus šito nesuprato, bet atrodė, jog viskas klojasi
gerai: mamą ir Vilą jau sieja bent vienas dalykas, kurį pra
dėjo ne jis.
- Ar tu dar susitinki su Markaus tėvu?
- Kartais. Nelabai dažnai. Markus dažnai su juo mato
si. O kaip tu? Ar susitinki su savo buvusiąja?
- Hmmm... Na, taip. Labai dažnai susitinku. Šį rytą ji
pasiėmė Nedą. - Markui pasirodė, kad Vilas tai pasakė
kažkaip keistai. Tarsi buvo pamiršęs ir staiga prisiminė.
- Ir tau nieko?
- O, visai nieko. Aišku, visaip būna.
- Kaip atsitiko, kad Nedas pasiliko pas tave? Tai yra,
aišku, tu puikus tėtis ir taip toliau, bet dažniausiai juk su
siklosto kitaip, ar ne?
- Taip. Jai tuo metu kažkas buvo užėję, kaip tame filme
„Kramer prieš Kramerį“. Na žinai, kai būtinai prireikia
išsiaiškinti, kas tu esi ir kam gyveni.
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- Ir jai pavyko išsiaiškinti, kas ji yra?
- Nepanašu. Man atrodo, niekam tas iki galo nepa
vyksta, kaip manai?
Atnešė maistą, bet suaugusieji to beveik nepastebėjo; Mar
kus džiugiai kibo į savo omletą ir bulvytes. Kažin, pagalvo
jo jis, ar persikelsim į Vilo butą, ar susirasim naują?
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Vilas žinojo, kad Fijona ne jo tipo moteris. Pirmiausia, ji
atrodo ne taip, kaip jam patinkančios moterys - tiesą pa
sakius, Vilas suabejojo, ar išvaizda jai išvis rūpi. Su šituo
jis neketino taikytis. Jo įsitikinimu, visi žmonės - ir mote
rys, ir vyrai - privalo rūpintis savo išvaizda, net jei žaliava
tam labai netinkama; išimtis sudaro tie, kuriems visiškai
nerūpi seksualinis gyvenimo aspektas - čia jau nieko ne
padarysi. Jei taip, tai gali daryti, ką tik nori. Pavyzdžiui,
Einšteinas... Vilas ničnieko nežinojo apie asmeninį Einš
teino gyvenimą, bet fotografijose jis atrodė kaip žmogus,
kuriam rūpi visai kas kita. Tiesa, Fijona juk ne Einšteinas.
Gali būti, kad ji tokia pat protinga, bet sprendžiant iš po
kalbio per pietus, jai rūpi santykiai su žmonėmis, o jei
taip, tai kodėl negali labiau pasistengti? Kodėl jai nenusikirpus pas normalią kirpėją, užuot nešiojus tokius gaurus,
kodėl nenusipirkus drabužių, su kuriais galėtų padoriau
atrodyti? Vilo protas to niekaip neaprėpė.
Be to, ji tokia hipė. Dabar Vilas suprato, kodėl Mar
kus keistuolis. Fijona domisi visokiais alternatyviais da
lykais, - aromaterapija, vegetarizmu, aplinkosauga, - į ku
riuos jam pačiam, atvirai pasakius, absoliučiai nusispjau
ti. Jis žinojo, kad jei jie pradėtų susitikinėti, iškart imtų
siaubingai rietis, tada ji susikrimstų, o šito jis šiuo metu
visiškai nenorėtų.
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Teko pripažinti, kad patraukliausias Fijonoje buvo bū
tent jos mėginimas nusižudyti. Čia tai įdomu - net, gali
ma sakyti, seksualu, gal kiek nesveikai seksualu. Tiktai
kaip pradėti draugauti su moterimi, bet kurią akimirką
galinčia pasidaryti galą? Anksčiau Vilas manė, kad ne juo
kas susitikinėti su vaikų turinčia moterimi; tai kaip tada
būtų susitikinėti su vaikų turinčia moterimi, ketinančia
nusižudyti?
Vis dėlto Vilas nenorėjo visai atsisveikinti su Fijona ir
Markumi. Jis tebegalvojo, kad jiedu gali atstoti - ir gal
net visam laikui - labdaros valgyklą bei darbą iš „Guar
dian" puslapių. Tiesą pasakius, per daug stengtis nė ne
reikės - pakaks drauge suvalgyti vieną kitą kardžuvės keps
nį, pažiūrėti vieną kitą sumautą filmą, į kurį ir šiaip būtų
nuėjęs. Nejau tai labai sunku? Tikrai daug lengviau, negu
jėga maitinti valkatas. Geri darbai. Pagalba žmonėms. Štai
kuo jis dabar užsiims. Vilui atrodė, kad jis padėjo Endžei
su ja permiegodamas (nors, tenka pripažinti, neapsieita ir
be egoistiško intereso), o dabar jis ketino išsiaiškinti, ar
įmanoma padėti žmogui, su juo nepermiegojus. Juk turi
būti įmanoma? Kitiems tai pavyko, motinai Teresei, slau
gei Florens Naitingeil ir kitiems, nors Vilo geri darbai vei
kiausiai bus kiek kitokio pobūdžio.
Po pietų jie nieko daugiau nesusitarė. Išėjo iš restora
no, pasivaikščiojo po Kovent Gardeną, metro parvažiavo
į Šiaurės Londoną, paskui Vilas grįžo namo ir dar spėjo
pažiūrėti sporto žinias. Tačiau jis tvirtai žinojo, kad tai,
kas šiandien prasidėjo, anaiptol nesibaigė.
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Po kelių dienų Vilas iš esmės persigalvojo. Geri darbai
jo nebedomina. Nebedomina nė Markus su Fijona. Vien
pagalvojus apie juodu, išpila šaltas nejaukus prakaitas. Vilas
nutarė su jais nebesimatyti; atvirai pasakius, net abejojo
sugebėsiąs kada nors ramiai nuvykti į Holovėjų - taip bi
jojo atsitiktinai juos susitikti. Žinojo, kad perdeda, bet
nemanė, kad labai. Dainavimas... Kaip galima bendrauti
su žmonėmis, kurie tave verčia dainuoti? Juk žinojo, kad
jie šiek tiek trenkti, bet kad tokie...
Viskas prasidėjo labai paprastai: jie pakvietė Vilą vaka
rienės, ir nors maistas jam nepatiko, - kažkoks vegetariš
kas patiekalas su avižiniais dribsniais, ryžiais ir konservuo
tais pomidorais, - pasikalbėti buvo visai įdomu. Fijona
papasakojo apie savo darbą - ji dirbo muzikos terapeute,
o Markus papasakojo Fijonai, kad Vilas uždirba milijonus
svarų per minutę, nes jo tėtis parašė dainą. Vilas padėjo
suplauti indus, Fijona išvirė arbatos, paskui atsisėdo prie
pianino ir pradėjo groti.
Ji grojo visai neblogai. Tiesa, dainavo prasčiau, nors
balsas nebuvo blogas - paprastas, gal kiek skystokas, už
tat labai melodingas. Ne, jį sutrikdė ne muzikos kokybė,
o jos nuoširdumas. Vilas ir seniau turėjo draugų, mėgusių
paimti į rankas gitarą ar prisėsti prie pianino (tiesa, ši drau
gystė tęsėsi nelabai ilgai), bet jie visada kaip nors apsidrausdavo: tyčia grodavo kvailas dainas arba dainuodavo kvai
lais balsais, arba išsidirbinėdavo, norėdami parodyti, kad
tai tik žaidimas, pramoga.
Fijona nežaidė. Ji itin nuoširdžiai padainavo „Knocking
on Heaven’s Door“, paskui taip pat nuoširdžiai - „Fire
and Rain“, paskui „Both Sides Now“. Atrodė, kad jos nuo
108 ) apie vaikiną

dainų niekas neskiria; ji tarsi gyveno dainose. Dainuoda
ma iš nuoširdumo net užsimerkdavo.
- Gal nori prieiti arčiau, kad matytum žodžius? - pa
klausė ji, padainavusi „Both Sides Now“. Vilas sėdėjo prie
stalo, nustėręs spoksodamas į Markų, kol Markus irgi pra
dėjo dainuoti; tada Vilas įsispoksojo į sieną.
- Hmmm... O ką dabar grosi?
- J e i nori, pasakyk tu.
Jis norėjo, kad ji pagrotų kokią nors dainą, kurią dai
nuojant nereikia užsimerkti, pavyzdžiui, „Keturiasdešimt
vyrų ant numirėlio skrynios64 arba „Hei hop“, bet nebe
galėjo pakeisti kambaryje tvyrančios nuotaikos.
- Man tas pat.
Ji išsirinko „Killing Me Softly with His Song“. Vilui
nebeliko nieko kito, kaip atsistoti greta jos ir kartais leisti
pusbalsiu iš burnos ištrūkti pridususioms žodžių galūnėms.
„.. is... oj... o“. Na taip, jis, be abejo, žinojo, kad daina
netruks amžinai, kad visas vakaras kada nors baigsis, kad
netrukus jis bus namie ir jaukiai gulės savo lovoje, kad
nieko jam nenutiks, jei truputį padainuos kartu su depre
sijos ištikta hipe ir jos keistuoliu sūnumi. Jis viską žinojo,
bet jautė ką kita. Absoliučiai aiškiai suvokė, kad su šiais
žmonėmis neturi nieko bendra. Kaip kvaila buvo galvoti,
kad iš to gali kas nors išeiti.
Grįžęs namo Vilas užsidėjo „Pet Shop Boys“ plokštelę
ir be garso įsijungė „Kalėjimo kamerą H “. Jis norėjo pa
siklausyti žmonių, kurie dainuoja nenuoširdžiai, ir pasi
žiūrėti į žmones, iš kurių galima pasijuokti. Be to, jis pri
sigėrė; prisikrovė į stiklinę ledo, paskui kelis kartus pylėsi
viskio. Gėrimui pradėjus veikti suprato, kad nuoširdūs
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žmonės žudosi daug dažniau už tuos, kurie tik žaidžia; jis
pats neprisiminė kada nors jutęs bent menkiausią norą
sąmoningai atsisveikinti su gyvenimu, ir neįsivaizdavo, kad
gali kada nors pajusti. Jei jau kalbėti rimtai, tai nėra tokio
dalyko, kuris jam būtų labai svarbus. Vegetarams labai svar
bios jų pažiūros; žmogui, kuris užsimerkęs dainuoja „Both
Sides Now“, svarbi atrodo daina; pagaliau motinoms vi
sada svarbūs jų vaikai. Vilui niekas neatrodė pernelyg svar
bu, ir dėl to jis žinojo nugyvensiąs ilgą, depresijų nesubjau
rotą gyvenimą. Jis labai suklydo manydamas, kad geri dar
bai - tai jo ateities kelias. Nieko panašaus. Jie tik išvaro iš
proto. Fijona darė gerus darbus, ir šie ją išvarė iš proto:
dabar ji sutrikusi, pametusi orientaciją, lengvai pažeidžia
ma. Vilas turėjo puikiai ištobulintą sistemą, kurios pade
damas tikėjosi be vargo prisikasti iki karsto lentos. Nebe
norėjo visko gadinti.
Po anos kankynės Fijona kartą paskambino Vilui, pali
ko pranešimą atsakiklyje, tačiau jis neatsakė. Skambino ir
Sjuzė, bet Vilas, nors ir norėdamas ją pamatyti, įtarė, jog
ją pasiuntė Fijona, todėl kalbėjo miglotai ir nieko nesusi
tarė. Jam atrodė, kad vienišų mamų tema baigta, ir metas
grįžti prie to gyvenimo, kurį gyveno prieš sutikdamas Endžę. Gal taip visiems bus geriau.
Jis pirko muzikos įrašų, pirko drabužių, truputį pa
žaidė tenisą, ėjo į aludes, žiūrėjo televizorių, su draugais
vaikščiojo į kiną ir į koncertus. Laiko vienetus pavyko
užpildyti be jokių pastangų. Jis net vėl pradėjo popiet
skaityti knygas; vieną ketvirtadienį, tuo baisiu negyvu
metu tarp televizijos viktorinos ir žinių, kai Vilas buvo
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įpusėjęs Džeimso Elrojaus trilerį, staiga suskambo durų
skambutis.
Vilas pamanė, kad tai keliaujantis prekiautojas, todėl
atidaręs duris išsyk nieko nepamatė - jo lankytojas buvo
gera pėda žemesnis už vidutinį žmogų.
- Atėjau tavęs aplankyti, - pasakė Markus.
- A. Aišku. Įeik. - Vilui pasirodė, kad kalba gana šiltai,
bet nežinia kodėl pajuto kylančią paniką.
Markus ryžtingai įžengė į svetainę, atsisėdo ant sofos ir
atidžiai apsidairė.
- Tu neturi vaiko, ar ne?
Štai ir panikos priežastis.
- Na... - atsakė Vilas, tarsi ketindamas pradėti ilgą ir
sudėtingą pasakojimą, tik prieš tai dar turi prisiminti vi
sas smulkmenas.
Markus atsistojo ir ėmė vaikščioti po butą.
- Kur pas tave tulikas? Baisiai noriu sysio.
- Ten, koridoriaus gale.
Kol Markus buvo tualete, Vilas stengėsi sukurti istori
ją, paaiškinančią, kodėl bute nėra jokių Nedo daiktų, bet
galvoje buvo tuščia. Gal Markui pasakyti, kad nieko pa
našaus, jis turi vaiką, o jo ir jo daiktų čia nėra todėl, kad...
kodėl sugalvos vėliau; o gal apsipilti ašaromis ir prisipa
žinti, kad jis beviltiškas fantazuotojas. Antrasis variantas
Vilui nepatiko.
- Pas tave tik vienas miegamasis, - pranešė grįžęs Markus.
- Apšniukštinėjai?
- Taip. Vienas miegamasis, vonioje nėra jokių vaikiškų
žaislų, čia irgi nėra žaislų... Tu net neturi jo nuotraukų.
- O koks tavo reikalas?
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-Joks. Išskyrus tai, kad tu melavai man, mano mamai
ir mano mamos draugei.
- Kaip sužinojai, kur aš gyvenu?
- Kartą parsekiau tave namo.
- Iš kur?
- Pamačiau, kaip vaikštinėji, ir nutariau pasekti.
Taip galėjo atsitikti. Jis dažnai vaikštinėdavo, be to,
nei Sjuzei, nei Fijonai, nei kitoms VTVK moterims ne
buvo sakęs, kur gyvena, taigi negalėjo būti kito paaiški
nimo.
- Kodėl?
- Nežinau. Nebuvo ką veikti.
- Gal tu geriau eik namo, Markau?
- Gerai. Bet aš viską pasakysiu mamai.
- Ojojoj, kaip išsigandau.
Vilas juste juto, kad ritasi į baimės ir kaltės liūną, kuria
me paskutinį kartą buvo atsidūręs mokyklos laikais, taigi
natūraliai teko prisiminti žodžius, kuriuos tada vartoda
vo. Jis nieko negalėjo Markui paaiškinti, išskyrus tiesą, kad norėdamas susipažinti su moterimis išsigalvojo turįs
vaiką, - tačiau tiesa skambėjo gerokai nykiau, negu Vilas
buvo ketinęs.
- Na gerai, eik, eik sau.
- Siūlau susitarti. Aš nieko mamai nesakysiu, jei tu ir
toliau su ja susitikinėsi.
- Kodėl tu nori, kad tavo mama susitikinėtų su tokiu
žmogumi kaip aš?
- Man atrodo, tu ne toks jau blogas. Aišku, melagis,
bet šiaip atrodai visai nieko. O jai liūdna, man atrodo, jai
reikia draugo.
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- Markau, aš negaliu pradėti draugauti su tavo mama
tik dėl to, kad tu man liepei. Reikia, kad ji man patiktų.
- O kuo ji bloga?
- Niekuo, bet...
- Tai tu nori draugauti su Sjuze, ar ne?
- Aš nenoriu su tavim apie tai kalbėti.
- Aš taip ir maniau.
- Aš nieko nesakiau. Tik pasakiau, kad... Klausyk, aš
tikrai nenoriu su tavim apie tai kalbėti. Eik namo.
- Gerai. Bet aš dar ateisiu. - Ir jis išėjo.
Kai Vilas sugalvojo savo planą ir nuėjo į VTVK, jis įsi
vaizdavo mielus vaikučius, o ne pusaugius vaikigalius, kurie
sugebės sužinoti jo adresą ir ateiti į svečius. Jis svajojo,
kad įeis į jų pasaulį, bet nenumatė, jog ir jie prasiskverbs
pas jį. Vilas mėgo būti svečias, tačiau anaiptol nenorėjo,
kad jį lankytų kiti.
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Markus nebuvo trenktas. Na gerai, kartais visko pasitai
kydavo, kaip su tuo dainavimu, bet kvailas jis tikrai nebu
vo, tik šiaip paplaukęs. Jis iškart suprato, kad žinios apie
Vilą, - kad jis neturi vaiko, neturi buvusios žmonos ir pa
našiai, - labai vertingos, todėl jų negalima iškart išplepė
ti: o gal dar pravers. Jei po pirmo apsilankymo pas Vilą jis
pardrožtų tiesiai namo ir viską papasakotų mamai su Sjuze, tuo viskas ir būtų pasibaigę. Jos būtų uždraudusios
Markui matytis su Vilu, o jis to nenorėjo.
Pats negalėtų pasakyti, kodėl nenori. Tiesiog juto, kad
vengia iškart pasinaudoti turima informacija, kaip veng
davo iškart išleisti gimtadieniui gautus pinigus; norėjo pa
laikyti juos kišenėje, pasidairyti, išsiaiškinti, ką už juos ga
lima įsigyti. Markus jau žinojo, kad jei Vilui nerūpi jo ma
ma, tai jo nepavyks priversti su ja draugauti, bet gal pavyks
jį priversti padaryti ką nors kita, ko dar net nesugalvojo,
taigi jis pradėjo ateidinėti pas Vilą bene kasdien pakeliui
iš mokyklos, tikėdamasis, jog kas nors ateis į galvą.
Markui atėjus antrą kartą, Vilas nelabai apsidžiaugė.
Stovėjo tarpduryje, uždėjęs ranką ant durų rankenos.
- Ko? - paklausė Vilas.
- Nieko. Pagalvojau, imsiu ir užsuksiu. - Tai išgirdęs, Vilas
nusišypsojo, nors Markus nesuprato kodėl. - Ką tu veiki?
- Ką aš veikiu?
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- Aha.
- Žiūriu televizorių.
- O ką žiūri?
- Viktoriną.
- O kas tai yra? - Markus puikiausiai žinojo, kas tai
yra. Kiekvienas vaikas, kuriam nors kartą teko pareiti na
mo iš mokyklos, žinojo, kas tai yra: nuobodžiausia pro
grama per visą televizijos istoriją.
- Toks klausimų ir atsakymų šou. Žodžiai, skaičiai.
- A. Ar man patiktų? - Aišku, kad ne. Niekam ji nepa
tiko, išskyrus jo tėčio draugės mamą.
- Žinai, man turbūt tai nerūpi.
- Jei nori, galėčiau pažiūrėti su tavim.
- Tu labai malonus, Markau, bet aš paprastai susidoro
ju ir vienas.
- Man gerai sekasi anagramos. Ir matematika. Jei tau
svarbu gerai pasirodyti, aš tikrai galėčiau padėti.
- Tai tu žinai, kas yra viktorina.
- Taip. Dabar prisiminiau. Man ji labai patinka. Kai
baigsis, išeisiu.
Vilas pažiūrėjo į jį ir palingavo galva.
- Et, velniai nematė. Įeik.
Markus jau ir taip buvo beveik įėjęs. Jis atsisėdo ant
ilgos, grietinėlės spalvos Vilo sofos, nusispyrė batus ir
patogiai išsitiesė. Viktorina buvo visiškas niekalas, bet
jis nesiskundė ir neprašė perjungti kanalo. (Vilas turėjo
kabelinę televiziją, ateičiai įsiminė Markus.) Kantriai sė
dėjo ir žiūrėjo. Kol rodė programą, Vilas nieko nedarė:
garsiai nešaukė atsakymų, nesipiktino, kai dalyviai kly
do. Tiktai rūkė.
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- J e i nori kaip reikiant žiūrėti, turi pasiimti popieriaus
ir parkerį, - baigiantis programai pastebėjo Markus.
- Na taip.
- Ar tu kada nors taip darai?
- Kartais.
- O šiandien kodėl nedarei?
- Nežinau kodėl. Jėzus Marija.
- Galėjai. Aš nebūčiau prieštaravęs.
- Tu labai kilnus.
Vilas išjungė televizorių nuotolinio valdymo pultu, ir
jiedu sėdėjo tylėdami.
- Ko tu nori, Markau? Ar tau nereikia ruošti pamokų?
- Reikia. Gal nori padėti?
-A š ne tą turėjau galvoje. Norėjau paklausti, kodėl neini
namo ir neruoši pamokų?
- Paruošiu po vakarienės. Ar žinai, kad rūkyti negalima?
- Žinau. Ačiū, kad priminei. Kada pareina tavo mama?
- Maždaug tokiu metu.
- Taigi?
Markus nekreipė į tai dėmesio ir ėmė dairytis po bu
tą. Aną kartą jis tik įsitikino, kad čia negyvena joks Ne
das, bet tada daug ko nepastebėjo: prašmatnios garso
aparatūros, šimtų kompaktinių pokštelių, tūkstančių įrašų
bei vaizdajuosčių, ant sienų kabančių filmų plakatų ir
nespalvotų fotografijų su saksofonais grojančiais žmo
nėmis, medinių grindų, įvairių kilimų. Markų nustebi
no, kad butas toks mažas. Jei Vilas gauna tiek pinigų,
kiek įsivaizdavo Markus, jis galėtų įsigyti gerokai dides
nį butą. Bet ir šitas butas atrodė kietas. Jei Markus turė
tų savo butą, turbūt irgi panašiai įsirengtų, gal tik ant
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sienų pasikabintų kitokius plakatus. Vilas buvo pakabi
nęs Markui negirdėtų filmų plakatus - „Dviguba kaltė",
„Didysis miegas". Markus tikrai pasirinktų „Brangioji,
aš sumažinau vaikus", paskui „Išlaisvinkite Vilį", dar....
bet tikrai ne „Pragaro skaliką 3" ar „Pabaisos sugrįži
mą". Tik ne dabar. Po Negyvos Anties Dienos tokie da
lykai jam visiškai nebepatiko.
- Gražus butas.
- Ačiū.
- Tik labai mažas.
- Man pakanka.
- Bet jei norėtum, galėtum įsigyti daug didesnį.
- Man ir šitas geras.
- Tu turi labai daug kompaktų. Daugiau negu kiti ma
no pažįstami. - Markus priėjo jų apžiūrėti, bet pats neži
nojo, ko ieškoti. - įgis Popas, - ištarė jis ir nusijuokė iš
tokio vardo, bet Vilas tik dėbtelėjo į jį.
- Kas tie žmonės, kurių nuotraukos ant sienų? Tie su
saksofonais ir trimitais.
- Saksofonistai ir trimitininkai.
- Bet kas jie tokie? Ir kodėl tu juos pasikabinai ant sienos?
- Čia Čarlis Parkeris, o čia Četas Beikeris. Pasikabinau
juos todėl, kad mėgstu jų muziką, jie kieti vyrukai.
- Kodėl jie kieti?
Vilas atsiduso.
- Nežinau. Turbūt todėl, kad buvo narkomanai ir nuo
to mirė.
Markus atsigręžė pasižiūrėti, ar Vilas nejuokauja, bet
atrodė, kad ne. Markus nenorėtų ant sienos turėti nuotrau
kų žmonių, kurie buvo narkomanai ir nuo to mirė. Jis
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norėtų niekada gyvenime apie tokius dalykus negalvoti, o
ne žiūrėti į juos kiekvieną dieną.
- Gal ko nori? Arbatos, kokakolos, dar ko nors?
- Aha, gerai.
Markus nusekė paskui Vilą į virtuvę. Ji buvo visai ne
tokia, kaip jų virtuvė. Daug mažesnė ir baltesnė, daug dau
giau įvairių prietaisų, ir visi atrodo naujut naujutėliai. Na
muose stovėjo mikseris ir mikrobangė, nutaškyti dėmė
mis, kurios laikui bėgant pajuodo.
- Kas čia?
- Espresso aparatas.
- O čia?
- Ledų gaminimo aparatas. Ko nori?
- Norėčiau ledų, jei pagaminsi.
- Ne. Labai ilgai užtruks.
- Tada geriau jau nusipirkti parduotuvėje.
- Kokakolos?
- Taip.
Vilas padavė jam skardinę, ir Markus ją atsidarė.
- Tai tu visą dieną žiūri teliką?
- Ne, žinoma ne.
- O ką dar veiki?
- Skaitau. Einu į parduotuves. Susitinku su draugais.
- Gerai gyveni. O kai buvai vaikas, ėjai į mokyklą?
- Žinoma.
- O kodėl? Juk tau nereikėjo?
- Ką tu čia sugalvojai? Kaip manai, kam reikalinga mo
kykla?
- Kad gautum darbą.
- O kur išmokti skaityti ir rašyti?
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- Aš jau seniausiai tai išmokau, ir vis tiek turiu eiti į
mokyklą. Nes man reikės gauti darbą. Tu galėjai nustoti
lankęs mokyklą, kai buvai kokių šešerių ar septynerių me
tų. Kam tau tas vargas? Juk nereikia mokėti istorijos, kad
galėtum eiti į parduotuvę ar skaityti žurnalus?
- O jei nori skaityti knygas apie istoriją?
- Tai tu skaitai tokias knygas?
- Ne, nedažnai.
- Na gerai, tai kodėl ėjai į mokyklą?
- Užsičiaupk, Markau.
-Jeigu aš žinočiau, kad ir taip gausiu darbą, tikrai nebeičiau.
- Tau ten nepatinka? - Vilas virėsi arbatą. Kai jis įsipylė
pieno, jiedu grįžo į svetainę ir susėdo ant sofos.
- Ne. Aš jos nekenčiu.
- Kodėl?
- Mokykla ne man. Aš nesu mokyklai tinkamas žmo
gus. Mano kitoks asmenybės tipas. - Seniau, tik atsikrausčius į Londoną, mama jam buvo pasakojusi apie asmeny
bės tipus. Ji sakė, kad jie abu intravertai, todėl daugelis
dalykų - susidraugauti su naujais žmonėmis, pradėti lan
kyti naują mokyklą ar eiti į naują darbą - jiems sekasi
sunkiau. Ji manė, kad tai sužinojus Markui palengvės, bet
nieko panašaus neatsitiko, jis nė nesuprato, kodėl mama
taip galvojo: Markaus akimis, būti intravertu reiškė, kad
gali nė nesistengti, vis tiek nieko neišeis.
- Ar vaikai su tavim blogai elgiasi?
Markus pažvelgė į Vilą. Iš kur jis sužinojo? Turbūt vis
kas jau visai blogai, jei žmonės tai supranta, jam dar nieko
nepasakius.
- Nelabai. Tik pora vaikų.
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- Dėl ko jie tave persekioja?
- Dėl nieko. Na žinai, dėl plaukų, dėl akinių. Ir dėl
dainavimo, šiaip dėl visokių dalykų.
- Kokio dainavimo?
- Ai, žinai... aš kartais nepajuntu, kaip pradedu dai
nuoti.
Vilas nusijuokė.
- Nieko čia juokingo.
- Atsiprašau.
- Aš nekaltas.
- Bet galėtum ką nors padaryti plaukams.
- Pavyzdžiui, ką?
- Apsikirpti.
- Kaip?
- Kaip tai kaip? Kaip nori.
- Aš taip ir noriu.
- Tada teks susitaikyti, kad vaikai tave erzina. Kodėl tu
nori tokių plaukų?
- Nes jie taip auga, o aš nekenčiu kirpyklų.
- Matau. Ar dažnai eini?
- Niekada. Mama nukerpa.
- Mama? O Jėzau. Kiek tau metų? Dvylika? Maniau,
tokio amžiaus žmogus jau pats sugeba apsikirpti.
Markų sudomino žodžiai „tokio amžiaus". Jam nedaž
nai tekdavo juos girdėti.
- Taip manai?
- Aišku. Dvylika? Po ketverių metų galėsi vesti. Ar ir
tada norėsi, kad mama tau plaukus kirptų?
Markus nemanė, kad po ketverių metų bus vedęs, bet
suprato, ką Vilas nori jam pasakyti.
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- J a i tas nepatiktų, ar ne?
- Kam?
- Mano žmonai. Jei turėčiau žmoną, nors manau, kad
neturėsiu. Po ketverių metų dar tikrai ne.
- Aš ne tai norėjau pasakyti. Manau, tu pats jausiesi
nevėkšla, jei mama turės viską už tave daryti. Kirpti plau
kus ir kojų nagus, nutrinti nugarą...
- A, aišku. Taip, dabar aš tave supratau.
Taip, jis suprato, ką Vilas nori pasakyti, ir taip, Vilas
buvo teisus. Tokiomis aplinkybėmis jis tikrai jaustųsi ne
vėkšla. Bet galima galvoti ir kitaip: jei po ketverių metų
mama vis dar turės kirpti jam plaukus, tai reiškia, kad
per tą laiką neatsitiks nieko baisaus. O šiuo metu jis taip
jautė, kad mielai sutiktų kartą per porą mėnesių pasijus
ti nevėkšla.
Tą rudenį Markus dažnai lankėsi pas Vilą, ir po kokio
trečio ar ketvirto karto pajuto, kad Vilas prie jo priprato.
Per antrą apsilankymą jie truputį pasiginčijo - Vilas nebe
norėjo jo įleisti, Markui teko parodyti atkaklumą, bet pa
galiau viskas susiklostė taip: Markui paskambinus į duris,
Vilas jam atidarydavo net nepaklausęs, kas ten, ir grįžda
vo atgal į svetainę, o Markus sekdavo iš paskos. Porą kar
tų Vilo nebuvo namie, bet Markus nežinojo, ar jis išėjo
tyčia, o kadangi nenorėjo žinoti, tai ir neklausė.
Iš pradžių jie mažai kalbėdavosi, bet galiausiai, kai Mar
kaus vizitai tapo įpročiu, Vilas, atrodo, susiprato, jog de
ra palaikyti pokalbį. Tiesa, jam tai nelabai sekėsi. Pirmą
kartą, kai jie kalbėjo apie tokį storulį, kuris nuolat laimė
davo viktorinoje, Vilas nei iš šio nei iš to paklausė:
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- Kaip reikalai namie?
- Tu klausi apie mano mamą?
- Turbūt.
Buvo taip akivaizdu, kad Vilas mieliau kalbėtų apie tą
storulį iš viktorinos negu apie tai, kas vyko Markaus na
muose, kad šis trumpam net įsižeidė, mat pats negalėjo
pasirinkti. Jei galėtų, mieliau visą laiką galvotų tik apie
storulį iš viktorinos, bet negalėjo, nes reikėjo galvoti apie
labai daug kitų dalykų. Bet nuoskauda greitai praėjo. Vilas
juk dėl to nekaltas, be to, jis stengiasi, nors matyti, kaip
jam tai sunku.
- Jai viskas gerai, ačiū, - atsakė Markus tokiu tonu,
tarsi jai niekada nieko blogo nebūtų atsitikę.
- Ne, aš turiu galvoje...
- Aš žinau. Ne, nieko panašaus.
- Ar tu vis dar dėl to nerimauji?
Nuo to vakaro, kai viskas įvyko, jis nė karto apie tai
nekalbėjo; net tada niekam nesakė, ką jaučia. O iš tiesų
visą laiką, kiekvieną mielą dieną jautė siaubingą baimę.
Pagrindinė priežastis, dėl kurios po pamokų eidavo pas
Vilą, buvo ta, kad šitaip galėjo atidėti parėjimą namo; kas
kartą lipdamas laiptais žiūrėdavo sau į kojas ir prisimin
davo Negyvos Anties Dieną. Užlipus, kai reikėdavo kišti
raktą į spyną, širdis taip daužydavosi, kad buvo justi ne
tik krūtinėje, bet ir rankose, ir kojose; pamatęs, kad ma
ma žiūri žinias arba gamina valgyti, arba dirba prie valgo
mojo stalo, jis vos susivaidydavo nepradėjęs verkti, o gal
vemti ar dar ką nors.
- Truputį. Kai pagalvoju.
- Ar dažnai galvoji?
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- Nežinau. - Visą laiką, visą laiką, visą laiką. Ar galima
tai pasakyti Vilui? Nežinia. Mamai negalima, tėčiui nega
lima, Sjuzei irgi ne; jie visi pradės be reikalo jaudintis.
Mama nulius, Sjuzė norės pasikalbėti, tėtis sugalvos, kad
jam reikia persikelti atgal į Kembridžą... kam jam šito rei
kia? Tai kam išvis sakyti? Kokia prasmė? Jis norėjo tik
vieno - kad kas nors, nesvarbu kas, tvirtai pažadėtų: dau
giau niekada taip nebus; o šito niekas negalėjo pažadėti.
- Velnias, koks šūdas, - pasakė Vilas. - Atsiprašau, ne
turėčiau prie tavęs taip kalbėti, ar ne?
- Nieko. Mokykloje visi taip kalba.
Ir viskas. Vilas tik tiek tepasakė. „Velnias, koks šūdas".
Markus nesuprato, ko Vilas taip keikiasi, bet jam tai pati
ko - kažkodėl net pasijuto geriau. Pasakyta buvo rimtai,
nepersistengta, be to, Markus pasijuto nesąs visiškas men
kysta, nors visą laiką baisiai bijo.
- Dabar jau geriau pasilik, pažiūrėsi „Pagaliau skambu
tis", - tarė Vilas. - Kitaip nematysi pradžios. - Markus
niekada nežiūrėjo „Pagaliau skambutis", jis nė nesuprato,
kodėl Vilas tai sugalvojo, bet vis tiek pasiliko. Pajuto, kad
taip reikia. Jiedu tylėdami pažiūrėjo seriją, o kai prasidėjo
muzika, Markus mandagiai padėkojo ir išėjo namo.
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/ šešiolika

Vilas pastebėjo, kad ima derinti Markaus apsilankymus
prie savo dienotvarkės. Tai nebuvo sunku, nes jo padriko
je dienotvarkėje buvo pilna didžiulių, patogių spragų; ta
čiau jas juk galima užpildyti kitais, lengvesniais dalykais pavyzdžiui, dar keletu žygių į parduotuves ar kiną. Nie
kas neįrodytų, kad Markus prilygsta prastam filmui su
Stivu Martinu arba maišeliui karamelės. Problema ne ta,
kad Markus atėjęs netikusiai elgėsi - jis taip nedarė - arba
kad su juo sunku kalbėtis - tai netiesa. Su Markumi pa
prasčiausiai sunku, nes jis dažnai atrodo taip, tarsi būtų
trumpam stabtelėjęs šioje planetoje keliaudamas kur nors
visai kitur, kur labiau pritiktų ir geriau jaustųsi. Kartais jis
ilgam užsisklęsdavo ir nieko nepastebėdavo, o kartais at
gydavo ir tarsi stengdamasis kompensuoti aną tylos pe
riodą imdavo be paliovos klausinėti.
Porą kartų Vilas buvo pajutęs, kad nebegali to pakęsti,
ir išėjo į parduotuvę ar į kiną; bet dažniausiai penkiolika
po keturių sėdėdavo namie ir laukdavo skambučio - kar
tais tiesiog tingėdavo kur nors eiti, kartais pasijusdavo Mar
kui kažką skolingas. Jis nežinojo ką ir kodėl, bet matė, jog
vaiko gyvenime atlieka kažin kokį vaidmenį, o kadangi
niekieno kito gyvenime jokio vaidmens nevaidino, tai nu
tarė, kad nenumirs. Ir vis dėlto kiekvieną popietę tąsytis
su kažkokiu vaikigaliu buvo gana nuobodu. Kai Markus
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susiras ką nors kitą, kas vaidins vaidmenį jo gyvenime,
Vilas lengviau atsikvėps.
Per trečią ar ketvirtą apsilankymą Vilas paklausė apie
Fijoną ir tuoj pat pasigailėjo, nes buvo absoliučiai aišku,
kad vaikas nepajėgia susitvarkyti su tuo, kas įvyko. Vilas
jo nekaltino, bet ir nesugalvojo pasakyti jokio paguodos
ar padrąsinamo žodžio, todėl galiausiai užjausdamas nu
sikeikė; turint galvoje Markaus amžių, tokia reakcija bu
vo visiškai netikusi. Daugiau Vilas tokių klaidų nebeda
rys. Jei Markus nori kalbėtis apie savo savižudę mamą,
tegu kalbasi su Sjuze ar su psichologu, ar dar su kuo nors,
sugebančiu ką nors pasakyti, o ne tik keiktis.
Svarbiausia, kad Vilas visą gyvenimą stengėsi išvengti tik
rovės. Ne veltui jis - sūnus ir įpėdinis žmogaus, parašiusio
„Senio dovanų karutį". Santa Klausas, kurio egzistavimu
pagrįstai abejojo daugelis suaugusiųjų, atnešė Vilui visus jo
drabužius, valgius, gėrimus, baldus ir net butą; galėjai visai
tvirtai pasakyti, kad tikrovės vengimas užkoduotas Vilo ge
nuose. Jis mėgo žiūrėti tikroviškus filmus - „Eastenders“ ir
kitus, mėgo klausytis, kaip Džo Strameris, Kertis Meifiidas
ir Kurtas Kobainas dainuoja apie tikrus dalykus, bet nieka
da anksčiau tikrovė nebuvo sėdėjusi jo kambaryje ant so
fos. Todėl nieko nuostabaus, kad pasiūlęs jai arbatos ir sau
sainį Vilas netrukus suvokė nebežinąs, ką daryti toliau.
Kartais jie sugebėdavo pasikalbėti apie Markaus gyve
nimą, vikriai apeidami dvi pagrindines nelaimes - namus
ir mokyklą.
- Mano tėtis nebegeria kavos, - staiga pareiškė Markus
vieną popietę, kai Vilas pasiskundė pergėręs kavos (tik
riausiai tai - profesinė liga tų, kurie neturi profesijos).
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Vilas niekada nebuvo pagalvojęs apie Markaus tėtį. Mar
kus buvo toks grynas savo mamos sūnus, kad tėvo egzis
tavimas atrodė beveik neįtikimas.
- O ką jis veikia, tavo tėtis?
- J is dirba Kembridže socialiniu darbuotoju.
Kaipgi kitaip, pamanė Vilas. Visi tie žmonės atrodė ki
lę iš kitos šalies, pilnos dalykų, apie kuriuos Vilas ničnie
ko nežinojo ir nenorėjo žinoti - muzikos terapeutų, globos
namų darbuotojų, sveiko maisto parduotuvių su informa
cinėmis lentomis, aromaterapijos aliejų, ryškiaspalvių
megztinių, sudėtingų Europos rašytojų romanų ir visokių
jausmų. Markus buvo jų įsčių vaisius.
- Ką jis ten daro?
- Nežinau. Bet jis nedaug uždirba.
- Ar tu dažnai su juo susitinki?
- Dažnokai. Kartais savaitgaliais. Per atostogas. Jis turi
draugę, vardu Lindsė. Ji labai nieko.
-A .
- Nori, kad dar apie jį papasakočiau? - paslaugiai pa
klausė Markus. - Jei nori, galiu.
- O tu nori dar ką nors apie jį papasakoti?
- Taip. Namie mes apie jį beveik nešnekam.
- Ką nori papasakoti?
- Nežinau. Galėčiau pasakyti, kokia jo mašina, ar jis
rūko.
- Gerai. Tai ar jis rūko? - Vilo jau seniai nebetrikdė
šiek tiek ekscentriška Markaus pokalbio maniera.
- Ne. Metė, - triumfuodamas atsakė Markus, tarsi įvi
liojęs Vilą į spąstus.
- Aha.
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- Bet buvo sunku.
- Įsivaizduoju. Ar pasiilgsti tėčio?
- Kaip tai?
- Na, kaip... Ar tu... nežinau, kaip pasakyti... ar tu jo
pasiilgsti? Juk supranti, ką tai reiškia.
- Aš dažnai su juo susitinku. Kaip galėčiau jo pasiilgti?
- Ar norėtum susitikinėti dažniau?
-N e .
- A. Tada viskas gerai.
- Galima dar kokakolos?
Iš pradžių Vilas nesuprato, kodėl Markus prakalbo apie
tėtį, bet buvo aiškiai matyti, kad verta pakalbėti apie ką
nors nesusijusio su Markų apsupusiomis baisiomis nelai
mėmis. Tėtis, o ne pats Markus įveikė priklausomybę nuo
nikotino, bet Markaus gyvenime šiuo metu pergalių išvis
nebuvo, tad teko džiaugtis bent šia.
Vilas suprato, kaip tai liūdna, bet jis taip pat suprato,
kad tai ne jo vargai. Niekieno vargai negali tapti jo var
gais. Labai mažai kas galėtų pasakyti, kad visai neturi rū
pesčių ar vargų, bet tai, tiesą pasakius, irgi ne Vilo reika
las. Vilui tai visiškai neatrodė gėda - priešingai, veikiau
nežaboto, siautulingo džiugesio priežastis; sulaukti tokio
amžiaus, nesusidūrus su jokiais rimtesniais sunkumais išties pasigėrėtinas rekordas, todėl visai neblogai kartais
pavaišinti Markų skardine kokakolos, bet visiškai neverta
kištis į jo gyvenimą, tikrą bėdų ir nelaimių kamuolį. Kam
jam to reikia?
Kitą savaitę Vilo pasimatymą su televizijos viktorina
nutraukė triukšmas - iš pradžių atrodė, tarsi kažkas bū
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tų saujomis metęs smulkius akmenukus į svetainės lan
gą, paskui pasigirdo nesiliaujantis, skvarbus ir įsakmus
durų skambutis. Vilas suprato, kad įvyko kažkas nema
lonaus, - jo manymu, dėl malonumo niekas nesimėto
akmenukais į svetainės langus ir lyg paklaikęs nemyga
skambučio, - todėl iš pradžių norėjo sumažinti televizo
riaus garsą ir apsimesti, kad jo nėra namie. Tačiau paskui
bailumą įveikė savigarba, jis pakilo nuo sofos ir nužings
niavo prie durų.
Ant laiptelių stovėjo Markus, gausiai apšaudomas sal
dainiais, kietais ir apvaliais kaip akmenukai ir galinčiais
ne prasčiau už juos sužeisti. Vilas tą patyrė, nes keli sal
dainiai pataikė tiesiai į jį. Jis įleido Markų vidun ir išvydo
bombarduotojus - du trumpai apsikirpusius žiaurios iš
vaizdos paauglius.
- Ką čia veikiate?
- O kas jūs toks?
- Ne jūsų sumautas reikalas. Kas jūs tokie? - Vilas ne
beprisiminė, kada jam paskutinį kartą niežėjo rankas ką
nors prikulti, bet vos pažvelgus į tuos du, rankos taip ir
panižo. - Tuoj pat varot iš čia.
- Ojojoj, - neaiškiai nutęsė vienas. Vilas suvokė, kad
tuo jis nori parodyti nieko nebijąs, bet netrukus paaugliai
patys sugadino šlovingą įspūdį skubiai pabėgdami. Tai bu
vo ir staigmena, ir palengvėjimas. Pats Vilas niekada gy
venime nebūtų nuo savęs bėgęs (tikriau pasakius, jei atsi
tiktų menkai įtikėtinas dalykas ir Vilas sutiktų pats save
tamsiame skersgatvyje, abu Vilai tuoj pat pabėgtų vieno
du, labai dideliu greičiu, tik į skirtingas puses). Bet jis juk
suaugęs žmogus, ir, nors paaugliai šiais laikais ničnieko
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negerbia, ir todėl seniai metas įvesti privalomą karo tar
nybą ir taip toliau, vis dėlto tik būdami visiškai pagedę ar
iki dantų ginkluoti jie rizikuotų stoti prieš stambesnį ir
vyresnį žmogų. Vilas grįžo į butą, jausdamasis stambesnis
ir vyresnis, o tai anaiptol nebuvo nemalonu.
Markus buvo paėmęs sausainį ir sėdėjo ant sofos žiūrė
damas televizorių. Jis atrodė lygiai taip pat kaip visada,
įdėmiai sekė programą laikydamas sausainį prie burnos;
nebuvo matyti nė mažiausių sutrikimo ženklų. Jei šitą vai
ką, kuris dabar sėdi ant sofos ir žiūri viktoriną, kas nors
kada nors persekiojo, tai tik labai seniai, ir jis jau viską
pamiršo.
- Gerai, klok, kas jie tokie?
-K as?
- Kas? Ogi tie vaikigaliai, kurie norėjo saldainiais pra
kirsti tau makaulę.
- A, šitie, - atsakė Markus neatplėšdamas akių nuo ek
rano. - Aš nežinau jų vardų. Jie devintokai.
- Ir tu nežinai jų vardų?
- Ne. Jie prikibo prie manęs, kai išėjau iš mokyklos.
Todėl pagalvojau - neisiu tiesiai namo, kad nesužinotų,
kur aš gyvenu. Pamaniau, geriau užeisiu pas tave.
- Labai tau ačiū.
- Į tave jie nemėtys saldainių. Jie persekioja tik mane.
- Ir dažnai taip būna?
- Jie anksčiau nemėtė saldainių. Tik šiandien taip su
galvojo. Ką tik.
- Aš klausiu ne apie saldainius. Klausiu apie... vyres
nius vaikus, kurie nori tave pribaigti.
Markus pažvelgė į Vilą.
šešiolika ( 129

- Jo. Aš juk tau sakiau.
- Tu nesakei, kad viskas taip rimta.
- Kaip tai?
- Sakei, kad pora vaikų kartais tave užsipuola. Bet ne
sakei, kad visai nepažįstami žmonės seka tau iš paskos ir
apmėto įvairiais daiktais.
- Tada jie taip nedarė, - kantriai paaiškino Markus. Tik dabar sugalvojo.
Vilui pradėjo trūkti kantrybės; jei būtų namie turėjęs
saldainių, pats būtų Markų jais apmetęs.
- Markau, dėl Dievo meilės, aš kalbu ne apie tuos su
šiktus saldainius. Ar tu visada viską supranti pažodžiui?
Aš supratau, kad anksčiau jie taip nedarė. Bet jie jau se
niai tave kankina?
- O, taip. Ne šitie...
- Na gerai, gerai, ne šitie. Bet kiti, panašūs į juos.
- Aha. Seniausiai.
- Aišku. Tą ir norėjau sužinoti.
- Galėjai taip ir paklausti.
Vilas nuėjo į virtuvę ir užkaitė virdulį vien tik norėda
mas užsiimti darbu, dėl kurio negrėstų teismas ir kalėji
mas, bet šito įvykio negalėjo pamiršti.
- Tai ką tu darysi?
- Kaip tai?
- Ar ketini leisti, kad tai tęstųsi dar velniai žino kiek
metų?
- Tu kalbi kaip mūsų mokytojai.
- Ką jie sako?
-A , žinai. „Nesipainiok jiems po kojomis.“ Klausyk, aš
juk ir nesistengiu painiotis.
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- Bet tau tikriausiai labai sunku.
- Turbūt. Aš apie tai negalvoju. Kaip tada, kai susilau
žiau riešą lipdamas ant švediškos sienelės.
- Nesupratau.
- Stengiausi apie tai negalvoti. Taip atsitiko, geriau bū
tų neatsitikę, bet ką padarysi, toks gyvenimas, ar ne?
Kartais Markus kalbėdavo kaip šimtametis senis, ir Vi
lui plyšdavo širdis jo klausantis.
- Bet gyvenimas juk nebūtinai turi būti toks, ką?
- Nežinau. Tu geriau žinai. Aš nieko nepadariau. Tik
pradėjau lankyti naują mokyklą, ir viskas prasidėjo. Pats
nežinau kodėl.
- O kaip buvo senojoje mokykloje?
-T en buvo kitaip. Visi vaikai buvo skirtingi. Buvo pro
tingų, buvo kvailų, madingų, keistuolių. Ten aš nesijau
čiau kitoks negu kiti. Čia jaučiuosi.
- Negali būti, kad čia vaikai būtų kitokie. Vaikai yra
vaikai.
- Tai kur tada visi keistuoliai?
- Gal iš pradžių jie buvo keistuoliai, o paskui susigrie
bė. Išliko keistuoliais, bet to jau nebematyti. O tave tie
vaikai mato iš tolo. Tu pats krenti į akis.
- Tai man tapti nematomu? - Markus sušnirpštė dėl to
kios neįveikiamos užduoties. - Kaip tai padaryti? Gal tavo
virtuvėje stovi mašina, kuri gali paversti nematomu?
- Visai neverta tapti nematomu. Tik reikia užsimaskuoti.
- Kaip, prisiklijuoti ūsus, ir šiaip?
- O taip, būtinai ūsus. Dvylikamečio berniuko su ūsais
tikrai niekas nepastebės, ar ne?
Markus pažvelgė į jį.
-
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- Tu juokauji. Visi iškart pastebės. Visoje mokykloje tik
aš vienas toks būsiu.
Vilas buvo pamiršęs, kad Markus kurčias sarkazmui.
- Na gerai, pamirštam ūsus. Netikusi mintis. Bet jei tu
dėvėtum tokius pat drabužius ir akinius kaip kiti, jeigu
taip pat apsikirptum plaukus? Tada viduje galėtum kiek
nori būti keistuolis. Svarbiausia susitvarkyti išorę.
Jie pradėjo nuo avalynės. Markus avėjo batus, kuriuos,
Vilo įsitikinimu, jau seniai buvo liovęsi gaminti - papras
tus juodus mokasinus; jų vienintelė paskirtis gyvenime bu
vo nešioti savininką mokyklos koridoriais, nepatraukiant
direktoriaus pavaduotojo dėmesio.
- Ar tau patinka šitie batai? - paklausė Vilas. Jie ėjo
Holovėjaus keliu ieškoti sportbačių. Markus prisimerkė,
kad ankstyvo vakaro prietemoje apžiūrėtų savo kojas, ir
tuoj pat atsitrenkė į storą moterį, nešiną keliais prikimš
tais pigios parduotuvės maišeliais.
- Kaip tai?
- Klausiu, ar tau jie patinka?
- Čia mano mokykliniai batai. Jie neturi man patikti.
- Viskas, ką aūniesi ir rengiesi, gali patikti, jei tik pasi
rūpinsi.
- Ar tau patinka viskas, ką dėvi?
- Aš nedėviu to, ko nemėgstu.
- Tai ką tada darai su drabužiais, kurie tau nepatinka?
- Kaip tai ką - neperku.
- Na taip, nes neturi mamos. Atsiprašau, kad taip pasa
kiau, bet juk tikrai neturi.
- Nieko, viskas gerai. Aš jau pripratau.
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Sportbačių parduotuvė buvo milžiniška ir pilnutėlė žmo
nių, apšviesta taip, kad visi pirkėjai priminė ligonius; kad
ir kokia būtų tikroji žmogaus veido spalva, šioje šviesoje
jis įgydavo žalsvą atspalvį. Vilas pastebėjo jųdviejų atspin
dį veidrodyje ir sukrėstas pamatė, jog juos lengva palaiky
ti tėvu ir sūnumi; anksčiau jis įsivaizdavo esąs Markui kaip
vyresnysis brolis, bet veidrodyje išryškėjo vieno jaunystė,
kito branda - Vilo barzdos šeriai ir raukšlelės aplink akis,
Markaus glotnūs skruostai ir spindintys balti dantys. Ir
dar plaukai... Vilas didžiavosi, kad iki šiol pavyko išveng
ti net mažiausios plikės, ir vis tiek Markaus pakaušis atro
dė bene dukart vešlesnis, tarsi Vilo plaukus būtų išpešio
jęs pats gyvenimas.
- Kurie tau patinka?
- Nežinau.
- Man atrodo, reikia pirkti „Adidas“.
- Kodėl?
- Todėl, kad visi juos avi.
Sportbačiai buvo sudėti pagal gamintojus, ir prie „Adidas“ skyrelio būriavosi daugiau žmonių negu prie visų kitų.
- Avys, - pareiškė Markus, jiems einant artyn. - Beee.
- Iš kur tai ištraukei?
- Mano mama taip sako, kai jai atrodo, kad žmonės
elgiasi nesavarankiškai.
Staiga Vilas prisiminė, kad jo mokykloje vienas berniu
kas turėjo mamą, panašią į Fijoną - ne tokią kaip Fijona,
nes Vilui ji atrodė gryniausias šių laikų kūrinys, sudarytas
iš aštuntojo dešimtmečio plokštelių, devintojo dešimtme
čio politinių pažiūrų ir dešimtojo dešimtmečio aromati
nio losjono kojoms, bet tokią, kokia Fijona būtų buvusi
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septintajame dešimtmetyje. Stiveno Fuliko mama neken
tė televizijos, sakė, kad ji paverčia žmones androidais, to
dėl jie namie televizoriaus neturėjo. Kiekvieną pirmadie
nio rytą Vilas paklausdavo: „Ar matei...“, ir tuoj pat prisi
minęs išrausdavo, tarsi televizorius būtų tėtis, kuris ką tik
mirė. Ir kokią naudą tai atnešė Stivenui Fulikui? Jei Vilas
gerai prisimena, jis netapo nei garsiu poetu, nei tapytoju
primityvistu; atrodo, dirba kažkurioje provincijos notari
nėje kontoroje, kaip ir visi kiti jų mokyklą baigę vaikai.
Be jokio regimo tikslo žmogus turėjo ištverti ilgus paže
minimo metus.
- Svarbiausias šios mudviejų kelionės tikslas, Markau,
ir yra padėti tau išmokti tapti panašesniu į avį.
- Tikrai?
- Aišku. Juk tu nenori, kad visi tave pastebėtų. Nerei
kia atrodyti kitokiam negu kiti. Beee.
Vilas išrinko krepšiniui skirtus „Adidas“ sportbačius,
kurie atrodė kietai, tačiau nekrito j akį.
- Kaip tau šitie?
- Jie kainuoja šešiasdešimt svarų.
- Nežiūrėk į kainą. Kaip jie tau patinka?
- Na, nieko.
Vilas sučiupo už rankos pardavėją, liepė atnešti tinka
mą dydį, ir Markus apsiavęs kurį laiką trypė kojomis. Jis
pasižiūrėjo į savo atspindį veidrodyje ir pasistengė nuslo
pinti šypseną.
- Pats supranti, kad atrodai kietas, ar ne? - paklausė
Vilas.
-A ha. Tik dabar... dabar visi kiti drabužiai atrodo kaž
kaip ne taip.
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- Tai kitą kartą ką nors darysim su kitais drabužiais.
Iš parduotuvės Markus nuėjo tiesiai namo, nešinas kuprinėn įkištais sportbačiais; Vilas žingsniavo atgal švytėda
mas, labai patenkintas savo geru darbu. Štai ką žmonės
turi galvoje, kai kalba apie natūralų nuotaikos pakilumą.
Jis neprisiminė, kad anksčiau būtų taip jautęsis - toks ra
mus, toks tikras dėl savo vertės. Neįtikėtina, jog visa tai
kainavo tik šešiasdešimt svarų. Kiek būtų tekę sumokėti
už tokio stiprumo cheminę ekstazę? (Geriau pagalvojus,
turbūt kokius dvidešimt penkis svarus, bet juk cheminiai
malonumai iš esmės prastesni už natūralius.) Jis laikinai
padarė nelaimingą berniuką laimingu, o jam pačiam iš to
nebuvo jokios naudos. Jis net nenorėjo permiegoti su ber
niuko mama.
Rytojaus dieną Markus pasirodė prie Vilo durų apsipylęs
ašaromis, vietoje „Adidas“ sportbačių mūvėdamas peršla
pusias juodas kojines; žinoma, juos tuoj pat pavogė.
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Jei mama būtų paklaususi Markaus, iš kur gavo sportba
čius, jis būtų pasakęs, bet ji nepaklausė, nes net nepaste
bėjo, kuo vaikas apsiavęs. Na gerai, mama gal ir nėra pa
stabiausias žmogus pasaulyje, bet sportbačiai atrodė tokie
didžiuliai, balti, neįprasti ir traukiantys dėmesį, kad Mar
kui atrodė, jog jis eina apsiavęs ne batais, o kokiais nors
gyvais padarais - pavyzdžiui, triušiais.
Užtat kai sportbačiai dingo, ji tuoj pat pastebėjo. Kaip
visada. Triušių, kurių niekada nepamatysi ant kojų, ji ne
pastebėjo, o kojines - iškart, nors jos buvo ten, kur ir pri
klauso būti kojinėms.
- Kur tavo batai? - sukliko ji vos Markui parėjus namo.
(Vilas jį parvežė, bet jau buvo lapkritis, šlapia, todėl kol
jis perėjo šaligatvį ir užlipo iki laiptinės durų kojinės vėl
spėjo kiaurai permirkti.) Jis pažvelgė į savo kojas ir ne iš
karto atsakė: pagalvojo, gal verta apsimesti apstulbusiam
ir atsakyti, jog pats nežino, bet netruko suvokti, kad ma
ma nepatikės.
- Pavogė, - pagaliau atsakė jis.
- Pavogė? Kam prireikė vogti tavo batus?
- Todėl, kad... - teks pasakyti tiesą, bet tai reiškia, jog
klausimams nebus galo. - Todėl, kad jie buvo gražūs.
- Paprasčiausi juodi mokasinai.
- Ne. Nauji „Adidasu sportbačiai.
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- Iš kur gavai naujus „Adidas“ sportbačius?
- Vilas nupirko.
- Koks Vilas? Tas, kuris buvo mus nusivedęs pietų?
- Taip, Vilas. Tas vyrukas iš VTVK. Mes su juo, galima
sakyti, draugai.
- J ū s su juo, galima sakyti, draugai?
Markus buvo teisus. Klausimams iš tiesų nebuvo galo,
tik ji klausinėjo kažkaip nuobodžiai: kartojo paskutinį jo
pasakytą sakinį, tik su klaustuku gale ir labai garsiai.
- Po pamokų aš einu pas jį į namus.
- PO PAMOKŲ TU EINI PAS JĮ Į NAMUS?
Arba:
- Na, supranti, iš tikrųjų tai jis neturi vaiko.
- IŠ TIKRŲJŲ TAI JIS NETURI VAIKO?
Ir taip toliau. Na, o klausimų ir atsakymų vakarėliui
pasibaigus Markus buvo iki soties prisiviręs košės, nors
vis dėlto mažiau negu Vilas.
Markus vėl apsiavė senuosius batus, ir jiedu su mama
nudrožė tiesiai pas Vilą. Vos tik Vilas spėjo juos pakviesti
vidun, Fijona pradėjo siautėti; kol ji rėkavo apie VTVK ir
išgalvotą sūnų, jis atrodė sutrikęs ir norėjo atsiprašinėti,
bet neturėjo ką atsakyti į jos klausimus, taigi tik stovėjo ir
spoksojo į grindis. Bet paskui ir pats pradėjo niršti.
- Na gerai, - rėkė Fijona, - o dabar paaiškink, kas čia
per užklasiniai arbatos vakarėliai kasdien po pamokų?
- Atsiprašau?
- Kam suaugusiam žmogui kasdien susitikinėti su dvy
likos metų berniuku?
Vilas pažvelgė į ją.
- Ar tu tikrai tai turi galvoje, ar tik man atrodo?
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- Aš nieko neturiu galvoje.
- Man atrodo, meluoji, ar ne? Iš tikrųjų mėginai užsi
minti, kad aš... kabinėjausi prie tavo sūnaus.
Markus sužiuro į Fijoną. Tai ji dėl to užsiuto? Dėl kabi
nėjimosi?
- Aš paprasčiausiai klausiu, kodėl tu kvieti pas save į
svečius dvylikametį vaiką?
Vilui trūko kantrybė. Jis išraudo ir pats pradėjo labai
garsiai rėkti.
-T u nori pasakyti, kad aš, po velnių, turiu pasirinkimą?
Tavo vaikis čia ateina kasdien, kaip sušiktas laikrodis. Kar
tais jį vejasi laukinių gaujos. Galėčiau jį palikti už durų,
tegu pats dorojasi, bet įsileidžiu vidun, nes man rūpi jo sau
gumas. Puiku, kitą kartą nebesivarginsiu. Eikit jūs abu subinėn. Gerai, baigėm, išsiaiškinom, varykit iš čia.
- Tiesą pasakius, aš dar neišsiaiškinau. Kodėl tu jam
nupirkai tokius brangius sportbačius?
- Todėl, kad... tu tik pažiūrėk į jį. - Jie abu pasižiūrėjo
į jį. Net Markus pasižiūrėjo į save.
- O kas yra?
Vilas atsigręžė į ją.
- Tu nė velnio nesupranti, teisybė? Iš tikrųjų absoliu
čiai nieko nesupranti.
- Apie ką?
- Tai žinok, mokykloje Markų baigia gyvą suėsti. Kiek
vieną sumautą dieną prie jo kabinėjasi gaujos paauglių, o
tu rūpiniesi, iš kur tie sportbačiai ir ar aš kartais jo neišnaudoju.
Staiga Markus pasijuto be galo pavargęs. Kol Vilas ne
šaukė, jis pats nesuprato, kaip viskas blogai, bet Vilas bu
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vo teisus, mokykloje jį tikrai baigia gyvą suėsti, ir taip
būna kiekvieną sumautą dieną. Iki šiol Markus nebuvo
susiejęs dienų: kiekviena diena buvo bloga, bet jis apsi
gaudinėjo galvodamas, jog viena bloga diena niekaip ne
susijusi su kitomis blogomis dienomis. Dabar aiškiai pa
matė, koks buvo kvailas, kaip viskas sumauta, todėl la
biausiai norėjo pulti į lovą ir nebesikelti iki pat savaitgalio.
- Markui puikiausiai sekasi, - atsakė mama. Jis ne iš
karto patikėjo, kad ji taip pasakė, o paskui, kai įsiklausė į
jos žodžius, pamėgino įžvelgti juose kokią nors kitokią
prasmę. Gal yra kitas Markus? Gal jam puikiausiai sekasi
kas nors kita, apie ką jis pamiršo? Nors, žinoma, jokio
kito Markaus nėra, o jam niekas puikiausiai nesiseka; pa
prasčiausiai jo mama akla, kvaila ir pamišusi.
- Tu juokauji, - atsakė Vilas.
-A š žinau, kad jam nelengva apsiprasti naujoje vieto
je, bet...
Vilas nusijuokė.
- Kurgi ne. Praeis dar pora savaičių, ir viskas susitvar
kys, ar ne? Kai tik jie liausis vogę jo batus ir persekioję
pakeliui į namus, viskas bus kuo puikiausiai.
Tai buvo netiesa. Jie abu pamišę.
- Aš taip nemanau, - paprieštaravo Markus. - Užtruks
ilgiau kaip porą savaičių.
- Nieko, aš pats žinau, - atsakė Vilas. - Aš pajuokavau.
Markui neatrodė, kad tokiame pokalbyje dera juokau
ti, tačiau, laimė, bent vienas žmogus suprato, kas iš tiesų
darosi. Bet kodėl jį suprato Vilas, su kuriuo susipažino
prieš dvi minutes, o ne nuosava mama, kurią pažįsta, ga
lima sakyti, visą gyvenimą?
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- Man atrodo, tu šiek tiek dramatizuoji, - tarė Fijona. Gal nesi pratęs bendrauti su vaikais.
Markus nesuprato, ką reiškia tas žodis su „drama44, bet
Vilą jis dar labiau įsiutino.
- Aš pats, po perkūnais, buvau vaikas, - pareiškė Vilas.
Dabar jis keikėsi nebesivaidydamas. - Ir lankiau sušiktą
mokyklą. Ir žinau, kuo skiriasi vaikai, kuriems sunku pri
prasti naujoje vietoje, nuo vaikų, kuriems velniškai bloga,
todėl nemalk man šito šūdo apie dramatizavimą. Ir dar
kas kalba, ta, kuri pati...
- Oūū, - suriko Markus. - Kovabunga.
Jiedu sužiuro į jį, o jis - į juos. Nebūtų mokėjęs paaiš
kinti, kodėl staiga taip pratrūko; paprasčiausiai suriko tai,
kas pirmiausia atėjo į galvą, nes pamatė, kad Vilas tuoj
prabils apie ligoninę, o šito jis labai nenorėjo. Taip nega
lima. Gal jo mama bukaprotė, bet tai nereiškia, kad Vilas
gali jai prikaišioti. Markus manė, kad ligoninės dalykai
rimtesni už saldainius ir sportbačius, todėl niekam negali
ma jų čia painioti.
- Kas tau pasidarė? - paklausė Vilas.
Markus gūžtelėjo pečiais.
- Nieko. Šiaip... nežinau. Užsinorėjau parėkti.
Vilas papurtė galvą.
- Jėzau Marija, - ištarė jis. - Tai bent šeima.
Markui nepatiko popietės kivirčai, bet jiems pasibai
gus jis suprato, kokia iš jų nauda. Mama sužinojo, kad
Vilas neturi vaiko, - tikriausiai tai gerai, - be to, sužinojo,
kad Markus po pamokų dažnai užeina pas Vilą, o tai irgi
gerai, nes pastaruoju metu jis nemažai prisimelavo ir dėl
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to nejaukiai jautėsi. O svarbiausia - ji sužinojo, kas darosi
mokykloje, nes Vilas viską labai aiškiai išrėžė. Markus ne
sugebėjo visko išrėžti, nes anksčiau ir pats nematė visu
mos, tačiau kad ir kas būtų tai padaręs, svarbiausia kit
kas: dabar Fijona viską žino.
- Tu ten daugiau neisi, - pasakė ji jiems einant namo.
Markus žinojo, kad mama taip pasakys, ir žinojo, kad
nepaklausys jos, bet vis tiek pamėgino ginčytis.
- Kodėl?
-J e i turi ką papasakoti, sakyk man. Jei nori naujų dra
bužių, aš tau juos nupirksiu.
- Bet tu nežinai, kokių man reikia.
- Tai pasakyk.
- Aš pats nežinau. Tik Vilas žino, ko reikia.
- Nebūk juokingas.
- Tikrai. Jis žino, kaip vaikai rengiasi.
-Vaikai rengiasi tuos drabužius, kuriuos rytą randa pa
dėtus prie lovos.
- Tu supranti, apie ką aš kalbu.
- Nori pasakyti, kad jis laiko save moderniu ir kad net
sulaukęs Dievas žino kiek metų vis dar žino, kokie sport
bačiai madingi, nors ir neišmano nieko daugiau.
Būtent tai Markus ir norėjo pasakyti. Vilas šiuo atžvilgiu
labai naudingas, ir Markus džiaugėsi su juo susipažinęs.
- Mums tokie žmonės nereikalingi. Mums ir taip gerai.
Markus pažvelgė pro autobuso langą, pagalvojo, ar tai
tiesa, ar ne, ir nutarė, kad ne, kad nė vienam iš jų nėra
gerai, kad ir kaip pažiūrėtum.
-J e i tau kas nors negerai, tai tikrai ne dėl to, kad avi ne
tokius batus, štai ką aš tau pasakysiu.
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- Ne, aš žinau, bet...
- Markau, patikėk manim, gerai? Aš jau dvylika metų
esu tavo mama. Ir ne taip blogai su tuo susidoroju. Aš
žinau, ką darau.
Anksčiau Markus niekada taip negalvojo apie mamą kaip apie žmogų, kuris žino, ką daro. Tiesa, negalvojo,
kad ji visiškai nesusivokia; tiesiog tai, ką ji jam (su juo?
dėl jo?) darė, neatrodė apibrėžiama tokiomis kategorijo
mis. Buvimą mama jis visada laikė paprastu dalyku, kaip
vairavimą: daugelis žmonių tai moka, nors galima pada
ryti ir akivaizdžių klaidų - įvažiuoti į autobusą ar neišmo
kyti vaiko sakyti „ačiū“ ir „atsiprašau" (jis prisiminė, kad
mokykloje pilna tokių vaikų, kurie vagiliauja, be paliovos
keikiasi ir skriaudžia kitus vaikus; jų mamos ir tėčiai turė
tų už tai atsakyti). Kai žvelgi į padėtį šitaip, nėra ko per
daug galvoti. Bet štai mama mėgina pasakyti, kad viskas
ne taip paprasta. Ji tvirtina turinti planą.
Jei ji turi planą, tai jis turi pasirinkimą. Arba jis pasitiki ja
ir tiki, kai ji sako žinanti, ką daranti; tai reiškia, jog reikia
susitaikyti su tuo, kas vyksta mokykloje, nes galų gale vis
kas bus gerai, mama žino tai, ko nežino jis. Arba jam teks
nuspręsti, kad mama iš tiesų išsikraustė iš proto kaip žmo
gus, kuris išgeria mirtiną vaistų dozę ir netrukus, atrodo,
viską pamiršta. Abu variantai baugino. Markus nenorėjo
taikytis su tuo, kas yra dabar, bet kita galimybė reiškė, jog
nuo šiol teks pačiam tapti savo mama, o kaip tu gali būti
savo mama, kai tau tik dvylika? Jis gali išmokyti save sakyti
„ačiū" ir „atsiprašau", tai visai nesunku, bet nebežinojo, ko
griebtis. Jis net nežinojo, kas toliau. Iki šios dienos net ne
žinojo, kad yra kas nors „toliau".
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Kad ir kaip Markus apie tai galvojo, viskas baigdavosi
tuo pačiu: jie tiktai du, ir bent vienas - bent vienas - iš jų
išėjo iš proto.
Vėliau kelias dienas Markus atidžiai klausėsi visko, ką
jam sakė Fijona. Jį domino viskas, ką mama liepė žiūrėti,
klausyti, skaityti ar valgyti: kažin ar ji laikosi plano, ar
kaskart sugalvoja ką nors nauja? Markui neatėjo į galvą
apie tai paklausti, kol kartą mama liepė nueiti į parduotu
vę nupirkti vakarienei kiaušinių: staiga jis suprato, kad
yra vegetaras tik todėl, kad jo mama vegetarė.
- Ar tu visada žinojai, kad aš būsiu vegetaras?
Ji nusijuokė:
-Aišku, žinojau. Juk nenusprendžiau tokio dalyko stai
ga, kai namuose pritrūko dešros.
- Ir tu manai, kad tai sąžininga?
- Kaip tai?
- Ar nereikėjo man leisti nuspręsti pačiam?
- Kai būsi vyresnis, galėsi nuspręsti.
- O kodėl aš dabar per mažas?
- Todėl, kad tu negamini maisto. Aš nenoriu gaminti
mėsos, todėl tau teks valgyti tą pat, ką valgau aš.
- Bet tu man neleidi eiti į „McDonald’s".
- Kas čia, ankstyvas paauglystės maištas? Aš negaliu
tau uždrausti eiti į „McDonald’s".
- Tikrai?
- Kaip galėčiau uždrausti? Tik man būtų liūdna, jei tu
ten eitum.
Liūdna. Jis ją nuliūdintų. Štai kaip mama pasiekia sa
vo. Ji dažnai taip elgiasi.
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-Kodėl?
- Maniau, tu esi vegetaras iš įsitikinimo.
- Aš ir esu.
- Na, tada negali eiti į „McDonald’s".
Ji ir vėl jį įveikė. Nuolat sakydavo, kad jis gali daryti,
ką nori, o paskui tol ginčydavosi, kol jis užsinorėdavo to
paties, ko ir ji. Jį tai pradėjo erzinti.
- Taip negarbinga.
Ji nusijuokė.
- Toks gyvenimas, Markau. Tau teks išsiaiškinti savo
pažiūras ir jų laikytis. Tai sunku, bet užtat garbinga. Bent
jau nesunkiai suprantama.
Kažkas čia buvo ne taip, bet jis nesuvokė kas. Tik žino
jo, kad ne visi taip galvoja. Kai mokykloje būdavo kalba
ma apie rūkymą, visi sutikdavo, kad rūkyti blogai, bet vis
tiek daugybė vaikų rūkė; kai būdavo kalbama apie smur
tinius filmus, visi juos smerkdavo, bet vis tiek žiūrėdavo.
Jie galvojo viena, o darė kita. Markaus namuose viskas
buvo kitaip. Jiedu nuspręsdavo, kas blogai, ir to nebeda
rydavo arba neliesdavo. Markus manė, kad tai protinga:
jis manė, kad negerai vogti, negerai žudyti, užtat ir nevo
gė, ir nežudė. Tai ką, ir viskas? Kažin, kažin.
Bet jis nujautė, kad šis dalykas svarbiausias iš visų, ku
rie darė jį kitokį. Todėl vilkėjo drabužius, iš kurių kiti vai
kai juokėsi - nes jie su mama buvo pasikalbėję apie madą
ir nusprendę, kad madų vaikytis kvaila; todėl jis klausėsi
pasenusios muzikos, apie kurią niekas nieko nebuvo gir
dėjęs - nes jie su mama buvo pasikalbėję apie šiuolaikinę
popmuziką ir nusprendę, jog tai tik įrašų kompanijų pasi
pelnymo būdas. Tai todėl jam nebuvo leidžiama žaisti
144 ) apie vaikiną

smurtinių kompiuterinių žaidimų, valgyti mėsainių, dary
ti šį, tą ar aną. Dėl visko jis su mama sutiko, nors ir ne
visai: veikiau pralaimėjo visus ginčus.
- Kodėl tu paprasčiausiai nepasakai man, kaip reikia
elgtis? Kam būtinai apie viską kalbėtis?
- Tam, kad aš noriu išmokyti tave savarankiškai mąstyti.
- Tai tavo planas?
- Koks planas?
- Atsimeni, kaip tada sakei, kad žinai, ką darai.
- Apie ką?
- Apie tai, kad esi mano mama.
- Aš taip sakiau?
- Aha.
- A. Ką gi. Na, aišku, aš noriu, kad tu mąstytum sava
rankiškai. Visi tėvai to nori.
- Bet visada išeina taip, kad mes ginčijamės, ir aš pralai
miu, ir darau taip, kaip tu nori. Geriau negaiškim laiko.
Paprasčiausiai pasakyk man, ko neleidi, ir tuo baigsim.
- Iš kur tos mintys?
- Aš pradėjau savarankiškai mąstyti.
- Šaunuolis.
- Aš savarankiškai pamąsčiau ir nutariau, kad noriu po
pamokų eiti pas Vilą.
- Šitą ginčą tu jau pralaimėjai.
- Man reikia pasikalbėti su kitais žmonėmis, ne tik su
tavim.
- O kaip Sjuzė?
- Ji tokia pat kaip tu. Vilas ne toks.
- Ne. Jis melagis, jis nieko nedirba ir...
- Jis man nupirko sportbačius.
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- Taip. Jis turtingas melagis, kuris nieko nedirba.
- Jis supranta, kas darosi mokykloje. Jis daug žino.
-J is daug žino? Markau, jis net nesuvokia, kad gyvena.
- Dabar supratai, apie ką aš kalbu? - Jis ne juokais su
sinervino. - Aš savarankiškai mąstau, o tu tik... ir nieko
neišeina. Vis tiek tu laimi.
- Todėl, kad tu neturi argumentų. Nepakanka man pa
sakyti, kad savarankiškai mąstai. Turi man tai parodyti.
- Kaip aš tau tai parodysiu?
- Pateik rimtų priežasčių.
Gerai, jis pateiks priežastį. Tai nebus tikroji priežastis,
ir jam nesmagu apie ją sakyti, be to, ją išgirdusi mama
tikriausiai apsiverks. Bet priežastis gera, privers ją nutilti,
o jei tik taip galima laimėti ginčus, tai teks ja pasinaudoti.
- Todėl, kad man trūksta tėvo.
Išgirdusi mama tikrai nutilo ir apsiverkė. Priežastis su
veikė.
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/ aštuoniolika

Lapkričio devyniolikta. Lapkričio, po velnių, devynio
likta. Tai kažkoks naujas rekordas, niūriai pastebėjo Vi
las. Pernai tai prasidėjo lapkričio, po velnių, dvidešimt
šeštą. Jau daug metų nėra pavykę ištempti iki gruodžio;
tikriausiai kai jam bus kokie penkiasdešimt ar šešiasde
šimt, „Senio dovanų karutį" pradės groti liepos ar rugpjū
čio mėnesį. Šiais metais išgirdo ją Eindželo metro stoty
je, nusileidęs eskalatoriumi - linksma, simpatiška mer
gina grojo smuiku, ir buvo aišku, kad ji stengiasi prisidurti
prie muzikinės stipendijos. Vilas iššiepė dantis ir nužvel
gė merginą kiek galėdamas rūsčiau, norėdamas parody
ti, kad ne tik neduos jai pinigų, bet mielai sudaužytų jos
instrumentą, o paskui prisegtų jos galvą prie eskalato
riaus pakopų.
Vilas nekentė Kalėdų, ir jį buvo nesunku suprasti: į jo
duris pradeda belstis žmonės, dainuojantys nekenčiamiausią pasaulio dainą, ir tikisi už tai iš jo gauti pinigų. Vaikys
tėje buvo dar blogiau, nes jo tėvas irgi nekentė Kalėdų, ir
jį buvo nesunku suprasti (nors Vilas tai suprato tik gero
kai vėliau - tada paprasčiausiai manė, kad tėčiui, kaip ir
kitiems, mirtinai pabodo ta daina): daina ir Kalėdos pri
minė jam, koks yra nevykėlis. Žurnalistai dažnai kalbin
davo tėvą apie „Senio dovanų karutį", ir kiekvienas būti
nai paklausdavo, ką jis dar yra parašęs; tėvas jiems pasa
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kodavo, kartais net pagrodavo kokią ištrauką ar parody
davo kitų savo dainų įrašus. Jie sutrikdavo, imdavo už
jaučiamai caksėti liežuviu ir pradėdavo suokti, kaip sunku
žmogui, kuris išgarsėjo vienu seniai parašytu kūriniu, klau
sinėdavo, ar ta daina nesugriovė jo gyvenimo, ar jis nesva
joja, kad niekada nebūtų jos parašęs. Tėvas supykdavo,
liepdavo jiems liautis tauškus kvailystes, nepradėti jo mo
kyti ir nebūti storžieviais, o jiems išėjus karčiai skųsdavo
si, kad ta daina sugriovė jo gyvenimą, ir svajodavo, kad
niekada nebūtų jos parašęs. Vienas radijo žurnalistas,
įkvėptas pokalbio su Čarlzu Frimenu, net padarė visą se
riją laidų „Vieno kūrinio autoriai" apie žmones, kurie pa
rašė vieną garsią knygą ar suvaidino viename garsiame
filme, ar parašė vieną garsią dainą; paskui žurnalistas iš
drįso paprašyti dar vieno interviu, bet Vilo tėvas atsisakė,
ir jį turbūt nesunku suprasti.
Todėl Kalėdos Vilui siejosi su pykčiu, kartėliu, apgai
lestavimais ir apmaudu, gėrimo priepuoliais, pašėlusiais
ir juokingai nevykusiais darbštumo periodais (per vienas
Kalėdas tėvas parašė niekam nereikalingą, iš anksto pa
smerktą miuziklą, stengdamasis įrodyti, kad jo talento pa
kanka ne tik vienai dainai). Kalėdos siejosi ir su dovano
mis, sukrautomis prie židinio, bet jau būdamas devynerių
metų Vilas mielai būtų atidavęs visus mechaninius auto
mobilius ir kitus žaislus mainais į taiką ir ramybę geros
valios žmonėms.
Bet laikai pasikeitė. Mirė tėvas, paskui ir mama, Vilas
liovėsi palaikęs ryšius su įbroliu ir įsesere, kurie ir šiaip
buvo seni nuobodylos, ir pradėjo Kalėdas leisti su drau
gais arba su draugių šeimomis; išliko tik „Senio dovanų
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karutis“ ir čekiai, kuriuos jis atskraidindavo drauge su pir
mu sniegu. To užteko, net su kaupu. Vilas dažnai pagal
vodavo, ar pasaulyje yra bent viena tokia paika daina, ku
rioje būtų sukaupta tiek skausmo, nevilties ir apgailesta
vimo. Vargu. Bobo Dylano buvusi žmona tikriausiai
nedažnai klausosi „Blood on the Tracks“, bet juk „Blood
on the Tracks“ visai kas kita - joje dainuojama apie skaus
mą ir žalą. „Senio dovanų karutis44 turėjo būti linksma
daina, bet kaskart išgirdęs ją parduotuvės lifte ar prekybos
centro salėje prieškalėdinėmis dienomis, Vilas pajusdavo,
kad nori prisigerti, išsikalbėti su psichologu arba iki va
lios išsiverkti. Gal yra ir daugiau tokių kaip jis; gal jam
reikėtų įkurti „Populiariausių dainų teisių paveldėtojų"
paramos grupę, į kurią rinktųsi turtingi vyrai ir moterys
kartėlio paženklintais veidais, sėdiniuotų brangiuose res
toranuose ir kalbėtųsi apie šuniukus, paukštelius, bikinius,
pienininkus ir šiurpulingus šokius.
Šioms Kalėdoms jis neturėjo jokių planų. Draugės nė
ra, taigi nėra ir draugės tėvų; yra draugai, pas kuriuos
būtų galima nesunkiai įsiprašyti, bet Vilas kažkodėl neno
rėjo. Geriau pasiliks namie, pasižiūrės milijoną filmų, pri
sigers ir apsirūkys. Kodėl ne? Jam ne mažiau už kitus rei
kia poilsio, tai kas, kad nėra nuo ko ilsėtis.
Pirma mintis, atėjusi jam į galvą, kai metro stotelėje
išgirdo tą dainą, buvo apie tėvą - nesunaikinamą praėju
sių Kalėdų vaiduoklį; užtat antra mintis buvo skirta Mar
kui. Jis pats nesuprato kodėl. Po to atsitikimo su sport
bačiais Vilas nedažnai apie jį galvodavo, o nuo to laiko,
kai Fijona prieš savaitę ištempė sūnų iš Vilo buto, net
nebuvo jo matęs. Gal prisiminė Markų dėl to, kad tai
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vienintelis Vilui tikrai pažįstamas vaikas, nors Vilas ne
buvo linkęs sutikti su sentimentaliu tvirtinimu esą Kalė
dos - tai vaikų šventė; veikiau atsitiko taip, kad Vilas
netyčiomis susiejo savo vaikystę su Markaus. Negalima
pasakyti, kad Vilas vaikystėje būtų buvęs moksliukas su
kvailais batais; priešingai, jis visada avėjo teisingus ba
tus, teisingas kojines ir teisingas kelnes, vilkėjo teisingus
marškinius ir teisingai kirpdavosi pas teisingą kirpėją.
Vilo manymu, tai ir yra mados esmė; tai reiškė, kad tu
priklausai kietųjų, galingųjų grupei, o ne atstumtiesiems
silpnuoliams - to Vilas ir siekė, tad sėkmingai išvengė
stipresniųjų erzinimo, įnirtingai ir entuziastingai erzin
damas silpnesniuosius.
Bet Fijonos bute buvo aiškiai justi Frimenų būsto aro
matas: jame galėjai užuosti tą pačią neviltį, sutrikimą, pra
laimėjimo nuojautą ir neslepiamą beprotybę. Žinoma, Vi
las užaugo turtingoje šeimoje, o Markus - ne, bet norint
tapti psichopatu, pinigai nereikalingi. Koks skirtumas, kad
Čarlzas Frimenas lėtai žudėsi brangiu salykliniu viskiu, o
Fijona pamėgino greitai nusižudyti valstybės kompensuo
jamais raminamaisiais? Jei jie būtų susitikę kokiame vaka
rėlyje, tikrai turėtų apie ką pasišnekėti.
Vilui nelabai patiko šių samprotavimų rezultatas; jis
rodė, kad būdamas padorus žmogus Vilas privalo ap
siimti globoti Markų, pasinaudoti savo patirtimi, su
kaupta augant pakvaišusioje šeimoje, ir padėti berniu
kui pasiekti saugumo. Bet jis to visai nenorėjo. Per daug
darbo, per daug bendravimo su žmonėmis, kurių jis ne
suprato ir kurie jam nė kiek nepatiko, be to, viktoriną jis
mėgo žiūrėti vienas.
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Tačiau Vilas buvo pamiršęs, kad nekontroliuoja savo
santykių su Markumi ir Fijoną. Lapkričio, po velnių, dvi
dešimtą, kitą dieną po lapkričio, po velnių, devyniolik
tos, kai Vilas jau buvo beveik nusprendęs, jog Markui teks
apsieiti be jo pagalbos, staiga paskambino Fijoną ir ėmė
kalbėti visiškas nesąmones.
- Markui visiškai netrūksta tėvo, o jei ir trūksta, tai
tikrai ne tokio kaip tu, - pareiškė ji. Jai dar nepradėjus
kalbėti, Vilas jau buvo galutinai sutrikęs. Iki šiol į pokalbį
tebuvo spėjęs įterpti, tiesa, atsargią, bet šiaip jau neskaus
mingą repliką: „Labas, kaip gyveni?"
- Atsiprašau?
- Atrodo, Markus mano, kad jam trūksta bendravimo
su suaugusiu vyriškiu. Atliekančiu tėvo vaidmenį. Ir kaž
kodėl paminėjo tavo vardą.
- Zinai, Fijoną, galiu tau prisiekti, kad aš jo neprimo
kiau. Man visiškai netrūksta bendravimo su nesubrendu
siu paaugliu, juo labiau atliekančiu sūnaus vaidmenį. Tai
viskas gerai. Mudu su tavim puikiai sutariame.
-A r tai reiškia, kad tu su juo nesusitiksi, net jei jis norės?
- Kodėl jis negalėtų pamėginti prikalbinti savo tėvą at
likti tėvo vaidmenį? Ar tai nebūtų paprasčiausia išeitis, o
gal aš ko nors nesuprantu?
- J o tėvas gyvena Kembridže.
- Kokiame Kembridže - Australijoje? Kalifornijoje? Ne
jau mes kalbame apie tą Kembridžą, į kurį veda kelias
M II?
- Markus negali vienas važiuoti keliu M II. Jam dvyli
ka metų.
- Pala, pala. Tu man paskambini ir liepi nelįsti prie Mar
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kaus. Aš tau atsakau, kad nė nesiruošiau lįsti prie Markaus.
0 dabar tu pradedi sakyti... Ką? Aš kažką praleidau?
- Tiesiog man atrodo, kad tu labai lengvai jo išsižadi.
- Tai tu neliepi man nelįsti prie Markaus? Siūlai tapti
jo globėju?
- Ar tu be sarkazmo visiškai nesugebi kalbėti?
- Būk gera, paaiškink man paprastais žodžiais, ko iš
manęs nori, tik nekeisk nuomonės vidury aiškinimo.
Ji atsiduso.
- Yra dalykų, kuriuos ne taip lengva paaiškinti, Vilai.
- Paskambinai, kad tai pasakytum? Man atrodo, aš anks
čiau tave ne taip supratau, tada, kai kalbėjai, kad Markui
jokiu būdu netrūksta tokio žmogaus kaip aš.
- Su tavim tikrai nelengva kalbėti.
- Tai nekalbėk. - Dabar jis beveik rėkė. Buvo tikrai
įpykęs. Jie kalbėjosi kokias tris minutes, o jam jau ėmė
rodytis, kad šis telefono pokalbis truks visą gyvenimą; kad
po kelių valandų jis padės ragelį, pavalgys, numigs, nueis
į tualetą, bet paskui ir vėl Fijona sakys jam tai viena, tai
kita, ir taip begalę kartų. - Imk ir padėk ragelį. Baik po
kalbį. Aš tikrai neįsižeisiu.
- Man atrodo, mums reikia normaliai apie tai pakalbė
ti, kaip manai?
- Apie ką? Apie ką mums reikia normaliai pakalbėti?
- Apie visa šitai.
- Nėra jokio „viso šito“. Nėra nė pusės.
- Gal galėtume rytoj vakare susitikti ir ko nors išgerti?
Turbūt bus geriau, jei pasikalbėsim akis į akį. Šitaip nieko
neišeina.
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mės nekovoti. Jie susitarė susitikti ir ko nors išgerti, ir
Vilas buvo toks sutrikęs ir piktas, kad sutarimą dėl susiti
kimo vietos ir laiko suvokė kaip didžiulę pergalę.
Vilas niekada anksčiau nebuvo likęs su Fijona vienas;
anksčiau su jais visad būdavo Markus ir reguliuodavo,
kada ir apie ką kalbėti - išskyrus sportbačių dieną, kai
jis, galima sakyti, lėmė, apie ką kalbėti, nors pats nieko
nesakė. Vilas atnešė prie staliuko gėrimus, - jie nuėjo į
ramią aludę netoli Liverpulio kelio, kur tikrai žinojo ra
sią vietos atsisėsti ir kur kalbantis nereiks stengtis perrėk
ti muzikos automato, grandžo grupės ar pokštus žarstan
čio komiko, - atsisėdo prieš Fijoną ir visai nevalingai
dar kartą įsitikino, jog ji jo nė kiek netraukia, tik staiga
suprato dar vieną dalyką: štai jau gerus dvidešimt metų
jis vaikšto išgerti į aludes, bet iki šiol nė karto nebuvo
atėjęs į aludę su moterimi, visiškai jo nedominančia sek
sualiniu atžvilgiu. Vilas geriau pagalvojo. Ar taip gali būti?
Na taip, jis vis dar susitinka su Džesika, buvusia mergi
na, nuolat tvirtinančia, jog jis pats nesuvokia, ko neten
ka. Bet l^adaise jis ja domėjosi ir tvirtai žinojo, kad jei
Džesika praneštų panorusi subtilaus nesantuokinio ro
mano, jis tikrai pasiūlytų savo kandidatūrą, pateiktų ją
svarstyti.
Ne, tai tikrai pirmas kartas, todėl Vilas nebuvo tikras,
ar tokioje situacijoje galioja tos pačios elgesio taisyklės.
Aišku, nebūtų nei protinga, nei racionalu paimti Fijoną
už rankos ir žiūrėti jai į akis arba nejučiomis imti kalbėti
apie seksą, kad pokalbis pasidarytų labiau jaudinantis.
Jei jis neturi jokio noro miegoti su Fijona, tada, aišku,
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nebūtina apsimesti, kad jį domina kiekvienas jos ištartas
žodis. Tačiau nutiko keistas dalykas: jam su ja buvo įdo
mu, beveik visą laiką įdomu. Tai nereiškia, kad niekada
nebuvo nieko panašaus girdėjęs - tai kas, kad Fijona vei
kiausiai žino begalę dalykų, apie kuriuos Vilas nė nenu
tuokia, Vilas įtarė, kad daugelis tų dalykų pasirodys klai
kiai nuobodūs. Tiesiog jis įsitraukė į pokalbį. Klausėsi, ką
ji sako, galvojo apie tai, stengėsi atsakyti. Jis nė neprisimi
nė, kada taip buvo paskutinį kartą; tai iš kurgi dabar visa
tai? Ar tai niekšybės dėsnis - jei žmogus tavęs netraukia,
tuoj pat pasirodo, kad jis be galo įdomus, - o gal čia vyks
ta dalykai, apie kuriuos verta pamąstyti?
Šiandien ji buvo kitokia. Nesirengė jam pasakoti, koks
jis niekam tikęs menkysta, nesirengė kaltinti, kad jis iš
naudoja jos sūnų; galėjai pamanyti, jog ji nutarė susitai
kyti su jo trūkumais ir priimti viską taip, kaip yra. Vilui
nelabai patiko išvados, kurias iš to teko padaryti.
- Atsiprašau už vakar, - tarė ji.
- Nieko.
Vilas prisidegė cigaretę, Fijona susiraukė ir pamojavo
ranka vaikydama dūmus. Vilui labai nepatikdavo, kai žmo
nės taip elgdavosi rūkančiųjų vietose - jose neturėdavo
jokios teisės taip daryti. Jis nesiruošė atsiprašinėti už tai,
kad rūko aludėje; visai priešingai, ketino sukurti tirštą dū
mų uždangą, per kurią jiedu nebematytų vienas kito.
- Kai skambinau, buvau labai susinervinusi. Markus
man pasakė, jog jam trūksta tėvo globos, ir aš pasijutau
tarsi gavusi per veidą.
- Įsivaizduoju.
Jis neturėjo nė menkiausio supratimo, apie ką ji kalba.
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Kam reikia kreipti nors mažiausią dėmesį į tai, ką kalba
Markus?
- Supranti, kai išsiskiri su savo sūnaus tėvu, pirmiausia
apie tai pagalvoji - kad jam reikia vyriškos rankos, ir taip
toliau. Paskui viską įveikia feministinėmis pažiūromis grįs
tas sveikas protas. Bet nuo to laiko, kai Markus pakanka
mai užaugo, mes ne kartą apie tai kalbėjomės, ir kiekvie
ną kartą jis mane tikindavo, kad jam tai nerūpi. O vakar
staiga kaip perkūnas iš giedro dangaus... Jis visada žinojo,
kad aš dėl to labai kankinuosi.
Vilas visiškai nenorėjo į tai kištis. Kas jam darbo, ar
Markui reikia vyriškos rankos, ar ne? Ko jam rūpintis?
Tai ne jo reikalas, nors atrodo, kad kalbama apie jį. Juk
jis to neprašė, be to, jei Markui ir reikia tėvo, tai tikrai
ne tokio kaip Vilas. Tačiau dabar klausydamasis Fijonos
Vilas suvokė, kad kartais jis Markų supranta geriau už
motiną - veikiausiai dėl to, nenoromis pagalvojo, kad jis
vyras, o Fijona ne, o gal dėl to, kad Markus klastingas
vyras, nors dar labai jaunas ir ekscentriškas. Vilas supra
to klastingus vyrus.
- Tai viskas aišku, - abejingai tarė jis.
- Kas aišku?
- Tam jis ir pasakė. Nes žinojo, kad pavyks.
- Kas pavyks?
- Tai, ką jis norėjo tuo metu pasiekti. Tikriausiai jis
taupė šitą ėjimą. Tai jo branduolinis ginklas. Apie ką jūs
ginčijotės?
- Aš ką tik buvau jam pakartojusi, kad prieštarauju jū
sų draugystei.
- A. - Labai bloga žinia. Jei Markus pasiryžęs kovoti
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už Vilą branduoliniais ginklais, tai Vilas bus įklimpęs gi
liau, negu manė.
- Ar aš tikrai teisingai tave supratau? Markus smogė man
į skaudžiausią vietą tik todėl, kad norėjo laimėti ginčą?
- Aha. Aišku, kad taip.
- Markus negalėtų taip pasielgti.
Vilas sušnirpštė.
- Galvok, kaip nori.
- Tu tikrai taip manai?
- Jis juk ne trenktas.
- Man rūpi ne jo protas. Man rūpi jo... emocinis sąži
ningumas.
Vilas vėl sušnirpštė. Jis buvo pasirengęs šiame pokalby
je nuslėpti savo tikrąsias mintis, bet jos vis veržėsi pro
nosį. Kokioje planetoje gyvena šita moteris? Ji tokia pri
plaukusi, kad sunku patikėti, jog patiria suicidinę depre
siją, nors ir dainuoja užmerktomis akimis: žmogus, skra
jojantis taip aukštai debesyse, tikriausiai turi būti nuo vis
ko apsaugotas? Bet tai ir yra blogiausia. Štai jie sėdi ir
kalbasi, nes dvylikamečio klasta staiga nutrenkė ją ant že
mės, o jei tai padarė Markus, vadinasi, tą pat gali padaryti
bet kuris draugas, viršininkas ar buto šeimininkas - bet
kuris jos nemylintis suaugęs žmogus. Tai kokia čia apsau
ga? Kodėl žmonės taip stengiasi viską suknisti? Gyveni
mas juk lengvas, lengvutėlis, paprasčiausia aritmetika: ri
zika pamilti žmones ir leistis jų mylimam pasiteisina tik
tada, kai visi pranašumai tavo pusėje, o šiuo atveju taip
tikrai nėra. Pasaulyje gyvena kokie septyniasdešimt devy
ni skvilijonai žmonių, ir jei tau labai pasiseks, tave mylės
geriausiu atveju penkiolika ar dvidešimt. Tai ar reikia di
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delio proto, kad susivoktum, jog rizikuoti neverta? Na
gerai, Fijona suklydo, įsigijo vaiką, bet čia dar ne pasaulio
pabaiga. Jei Vilas būtų jos vietoje, jis neleistų, kad mažasis
niekšelis gadintų jam nuotaiką.
Fijona žiūrėjo į jį.
- Kodėl kai tik aš ką nors pasakau, tu taip darai?
- Kaip?
- Šnirpšti.
-Atsiprašau. Tiesiog aš... matai, aš nieko nežinau apie
raidos etapus - kokio amžiaus vaikas ką turi mokėti ar
panašiai. Bet aš tikrai žinau, kad maždaug nuo tokio am
žiaus negalima tikėti niekuo, ką berniukas sako apie savo
jausmus.
Fijona niūriai įsistebeilijo į savo „Guinness“ alų.
- Tai pasakyk, eksperte, kada tai baigsis? - Žodis „eks
pertas" nuskambėjo tarsi brėžiamas buku, surūdijusiu pei
liu, bet Vilas tai praleido pro ausis.
- Kai jis sulauks septyniasdešimt ar aštuoniasdešimt me
tų ir pradės sakyti tiesą netinkamiausiomis akimirkomis,
kad visus šokiruotų.
- Manęs tada jau nebus.
- Aha.
Ji nuėjo prie baro nupirkti jam gėrimo, o grįžusi sunkiai
susmuko į krėslą.
- Bet kodėl tu?
- Aš ką tik tau paaiškinau. Iš tikrųjų jam netrūksta vy
riškos įtakos. Jis taip pasakė, kad pasiektų savo.
- Žinau, žinau. Tą aš supratau. Bet kodėl jis taip nori su
tavimi bendrauti, kad yra pasiryžęs taip su manimi elgtis?
- Nežinau.
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- Tikrai nežinai?
- Tikrai.
- Gal bus geriausia, jei jūs nebesimatysit.
Vilas nieko neatsakė. Šio to buvo pasimokęs iš vaka
rykščio pokalbio.
- Kaip manai?
- Niekaip.
-K ą?
-A š nieko nemanau. Nieko. Tu jo motina. Tu ir spręsk.
- Bet dabar įsitraukei ir tu. Jis nuolatos pas tave lanko
si. Tu jį vediesi pirkti batų. Aš nebegaliu suvaldyti jo gyve
nimo, taigi teks tai daryti tau.
- Aš neketinu nieko valdyti.
- Tada bus geriau, jei jūs nebesusitikinėsite.
- Mes jau kalbėjom apie tai. Tai ką man daryti, kai jis
paskambins į duris?
- Neįsileisk jo.
- Gerai.
- Aš noriu pasakyti, kad jei tu neketini pagalvoti, kaip
man padėti, tai geriau nelįsk.
- Tvarka.
- Dieve, koks tu savanaudis.
- Bet aš gyvenu vienas. Tik aš. Galvoju apie save, nes
daugiau neturiu apie ką galvoti.
- Na, dabar turi ir jį. Suprask, negali pabėgti nuo gyve
nimo.
Jis galėjo beveik laiduoti, kad ji klysta. Nuo gyvenimo
galima pabėgti. Jei neatidarysi durų, kaip jis pateks vidun?
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Markui nepatiko, kad mama kalbėjosi su Vilu. Truputį anks
čiau būtų tuo apsidžiaugęs, bet dabar jau negalvojo, kad jie
su mama, Vilu, Nedu ir gal dar vienu kūdikiu netrukus
apsigyvens Vilo bute. Pirmiausia, Nedas neegzistuoja, o antriausia, jei taip galima pasakyti, Fijoną su Vilu nelabai vie
nas kitam patiko, be to, ir Vilo butas per mažas jiems vi
siems, net jei jų pasirodė mažiau, negu jis buvo manęs.
Bet dabar visi žinojo per daug, be to, buvo daug daly
kų, apie kuriuos, Marko manymu, aniems dviem nederė
jo kalbėtis jam nesant. Jis nenorėjo, kad Vilas užsimintų
mamai apie ligoninę, nes ji galėjo vėl pradėti keistai elg
tis; nenorėjo, kad Vilas jai papasakotų, kaip Markus jį
šantažavo, liepdamas su ja susitikti; nenorėjo, kad mama
pasakytų Vilui, kiek laiko Markui leidžiama žiūrėti teliką,
nes Vilas gali pradėti jam atėjus išjunginėti televizorių...
Atrodė, kone visos įmanomos pokalbių temos vienaip ar
kitaip galėjo lemti nelaimes.
Mama buvo vakare išėjusi tik porą valandų, todėl auk
lės ieškoti nereikėjo; Markus uždarė duris ir uždėjo gran
dinę, paruošė pamokas, truputį pažiūrėjo televizorių, pas
kui žaidė kompiuteriu ir laukė. Penkios po devynių ji su
tartu būdu paskambino į duris. Jis ją įleido ir atidžiai
įsižiūrėjo į veidą norėdamas nustatyti, ar ji labai pikta ar
prislėgta, bet atrodė, jog viskas gerai.
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- Ar tau buvo smagu?
- Nieko.
- Ką tai reiškia?
- J is nelabai geras žmogus, kaip sakai?
- Man atrodo, visai geras. Nupirko man sportbačius.
- Na, vis tiek daugiau pas jį neisi.
- Tu negali manęs sulaikyti.
- Ne, bet jis tau neatidarys durų, taigi tik veltui sugaiši
laiką.
- Iš kur tu žinai, kad jis neatidarys?
- Todėl, kad jis pats man taip sakė.
Markus puikiausiai įsivaizdavo, kaip Vilas tai sako, ta
čiau jo tai nesustabdė. Jis žinojo, kaip garsiai bute aidi
durų skambutis, be to, turėjo pakankamai laiko skambin
ti, skambinti ir skambinti.
Markui teko dėl sportbačių užeiti pas direktorę. Mama
pasiskundė mokyklos administracijai, nors Markus labai
prašė, maldavo to nedaryti. Jie taip ilgai dėl to ginčijosi,
kad Markui teko eiti pas direktorę, kai po vagystės jau
buvo praėjusios kelios dienos. Todėl dabar jis galėjo pasi
rinkti: arba pameluoti direktorei, pasakyti, kad nenutuo
kia, kas pavogė jo sportbačius, ir pasirodyti kvailys; arba
viską jai pasakyti ir pakeliui į namus netekti batų, švarko,
marškinių, kelnių, apatinių, taip pat tikriausiai akies ar
gabalo ausies. Nevertėjo nemiegoti per naktį svarstant,
kurį variantą pasirinkti.
Jis nuėjo pas direktorę prasidėjus pietų pertraukai, kaip
jam buvo liepusi klasės auklėtoja, bet ponia Morison dar
negalėjo jo priimti; jis stovėjo už durų ir girdėjo, kaip ji
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ant kažko rėkia. Kurį laiką jis buvo vienas, bet netrukus į
laukiamąjį įėjo Elė Makrei, tokia paniurusi, apdriskusi de
šimtokė, kuri pati kirposi plaukus ir juodai dažėsi lūpas;
ji atsisėdo ant paskutinės kėdės ilgoje eilėje. Elė buvo pa
garsėjusi visoje mokykloje. Ji nuolatos įkliūdavo už vie
nokius ar kitokius nusižengimus, dažniausiai sunkius.
Jie truputį pasėdėjo tylėdami, bet paskui Markus pa
manė, kad reikia ją užkalbinti; mama jam amžinai zirzė,
kad daugiau kalbėtųsi su klasės ir mokyklos draugais.
- Labas, Ele, - pasakė jis. Ji pažvelgė į jį ir tyliai nusi
juokė, paskui karčiai papurtė galvą ir nusisuko. Markus
nesupyko. Tiesą pasakius, vos nesusijuokė. Kaip gaila, kad
neturi vaizdo kameros. Būtų taip gerai parodyti mamai,
kas atsitinka, kai jis pamėgina mokykloje ką nors užkal
binti, ypač vyresnį moksleivį, juo labiau mergaitę. Dau
giau tikrai nebesistengs.
- Kaip čia yra, kad visokie mažyčiai snargliuoti susišikėliai žino mano vardą?
Markus negalėjo patikėti, kad ji kalba su juo, o kai atsi
suko į ją, niekas nepaaiškėjo, nes Elė tebežiūrėjo į priešin
gą pusę. Jis nutarė nekreipti į ją dėmesio.
- Ei tu, aš su tavim kalbu. Po velniais, nebūk toks chamas.
- Atsiprašau. Negalvojau, kad tu kalbi su manim.
- Aš čia daugiau nematau mažyčių snargliuotų susišikėlių, o tu matai?
- Ne, - pripažino Markus.
- Tai va. Iš kur žinai mano vardą? Aš neturiu nė ma
žiausio supratimo, kas tu toks.
- Tu garsi. - Vos tik tai ištaręs jau suprato, kad padarė
klaidą.
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- Kuo gi aš tokia garsi?
- Nežinau.
- Oi ne, žinai. Aš garsi, nes amžinai už ką nors įkliūvu.
- Taip.
- Prakeikimas.
Jie dar pasėdėjo tylėdami. Markus nebenorėjo kalbė
tis; jei žodžiai „Labas, Ele“ sukėlė tiek vargo, tai geriau
jos neklausti, ar smagiai praleido savaitgalį.
- Aš amžinai įkliūvu, ir amžinai už nieką, - galiausiai
tarė ji.
- Taip.
- Iš kur žinai?
- Nes tu ką tik pasakei. - Markui pasirodė, kad tai ge
ras atsakymas. Jei Elė Makrei sako, kad nepadarė nieko
blogo, vadinasi, taip ir yra.
- J e i erzinsiesi, gausi į galvą.
Būtų gerai, jei ponia Morison paskubėtų. Nors Markus
buvo pasirengęs patikėti, jog Elė niekada gyvenime nepa
darė nieko blogo, jis suprato, kodėl žmonės galėtų pama
nyti kitaip.
- Ar žinai, ką aš šį kartą padariau?
- Nieko, - tvirtai atsakė Markus.
- Gerai, ar žinai, kuo jie mane šį kartą kaltina?
- Niekuo. - Tai jo atsakymas, ir jis jo nekeis.
- Na, turi mane kuo nors apkaltinti, kitaip juk aš čia
nesėdėčiau, kaip manai?
-N e.
- Viskas dėl šitų marškinėlių. Jie nenori, kad aš juos
vilkėčiau, o aš nė negalvoju jų atsisakyti. Taigi skandalas
garantuotas.
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Markus pažvelgė į jos marškinėlius. Mokykloje reikėjo
vilkėti marškinėlius su mokyklos ženklu, bet ant Elės marš
kinėlių buvo nupieštas kažkoks vyrukas išdrikusiais plaukais
ir skysta barzdele. Jo akys buvo didelės, o jis pats truputį
priminė Jėzų, tik modernesnį, šviesiai dažytais plaukais.
- Kas čia toks? - mandagiai paklausė Markus.
- Turėtum žinoti.
- Hmmm... A, taip.
- Tai kas čia toks?
- Hmmm... Pamiršau.
- Tu nežinojai.
-N e.
- Neįtikėtina. Tai tas pat, kaip nežinoti, kas yra mi
nistras pirmininkas, ar panašiai.
- Aha. - Markus trumpai nusijuokė stengdamasis pa
rodyti, kad jei ne kažin ką žino, tai bent suvokia, koks yra
kvailas. - Tai kas čia toks?
- Kirkobainas.
- A, tikrai.
Markus niekada nebuvo girdėjęs Kirkobaino, bet jis
daug ko nebuvo girdėjęs.
- O ką jis daro?
- Žaidžia „Manchester United".
Markus dar kartą pažiūrėjo į marškinėlius, nors tam
reikėjo dirstelėti ir į Elės papus. Bet gal ji supras, jog jam
rūpi ne papai, o paveikslas.
- Tikrai? - Vyrukas daug labiau priminė dainininką ne
gu futbolininką. Futbolininkai paprastai nebūna liūdni, o
šitas atrodė liūdnas. Be to, Markus niekad nebūtų pagal
vojęs, kad Elė iš tų, kurie mėgsta futbolą.
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- J o . Praėjusį šeštadienį pelnė jiems šešis įvarčius.
- Oho, - pasakė Markus.
Atsidarė ponios Morison kabineto durys ir išėjo du iš
blyškę septintokai.
- Jeik, Markau, - pakvietė ponia Morison.
- Iki, Ele, - atsisveikino Markus. Elė vėl, kaip anks
čiau, papurtė galvą, matyt, negalėdama susitaikyti su fak
tu, kad jos reputacija taip plačiai pasklido. Markus neno
rėjo kalbėtis su ponia Morison, bet jei galėtų pasirinkti,
eiti į jos kabinetą ar likti koridoriuje su Ele, tai bėgtų pas
direktorę tarsi skalikų vejamas.
Kalbėdamas su direktore jis nesusivaldė. Paskui ir pats
suprato, kad nevertėjo taip daryti, juo labiau kalbantis su
naujosios mokyklos direktore, bet taip jau išėjo. Ji buvo
tokia buka, kad galiausiai Markui teko pradėti rėkti. Vis
kas prasidėjo neblogai: ne, anksčiau niekas nevogė jo ba
tų, ne, jis nežino, kas tai galėjo padaryti, ne, mokykloje
jam nelabai patinka (kol kas tik vienas melas). Bet paskui
ji pradėjo pasakoti apie visokias „išgyvenimo strategijas",
ir jis nebesusivaldė.
- Supranti, aš manau, kad ir pats apie tai pagalvojai,
bet vis dėlto gal galėtum pasistengti tiesiog nesipainioti
jiems po kojomis?
Jie ką visi mano, kad jis bukagalvis? Nejau galvoja, kad
Markus kas rytą keliasi su mintimi: būtinai privalau susi
rasti, kas mane pravardžiuotų ir uitų, ir kad pavogtų sport
bačius, o paskui dar ką nors sugalvotų?
- Aš bandžiau. - Tuo metu daugiau nieko negalėjo pa
sakyti. Buvo pernelyg susierzinęs.
- Gal tu per mažai stengeisi.
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To jau buvo per daug. Ji taip pasakė ne dėl to, kad no
rėjo jam padėti, bet dėl to, jog jis jai nepatiko. Šitoje mo
kykloje Markus niekam nepatiko, bet jis niekaip nesupra
to kodėl. Gana. Jis atsistojo eiti.
- Sėsk, Markau. Aš dar nebaigiau.
- Bet aš baigiau.
Jis pats nežinojo, kad ketina tai pasakyti, ir pasakęs bai
siai apstulbo. Anksčiau jis niekada nedraskė akių moky
tojams, daugiausiai dėl to, kad nebuvo jokio reikalo. Da
bar pats suprato, kad pasielgė nelabai kaip. Jei jau ketini
pakliūti į bėdą, gal geriausia pradėti nuo hierarchijos apa
čios, pasipraktikuoti, paskui lėtai kilti aukštyn. O jis pra
dėjo nuo paties viršaus - tikriausiai taip negalima.
- SĖSK.
Bet jis nesisėdo. Ėmė ir išėjo, kaip buvo įėjęs.
Išėjęs iš ponios Morison kabineto Markus pasijuto ki
taip, daug geriau, tarsi virvė būtų trūkusi, ir jis dabar kris
tų žemyn. Iš tikrųjų jaudinantis pojūtis, daug malonesnis
už ankstesnį - tarsi nuolatos kybotų virš bedugnės. Tik
dabar galėjo pasakyti, kad anksčiau jautėsi tarsi „paka
bintas", bet taip buvo iš tiesų. Apsimetinėjo, kad viskas
normalu, - na taip, sunku, bet normalu, - ir tik dabar, kai
nutrūko, aiškiai pamatė, kaip nenormalu buvo anksčiau.
Normaliame gyvenime niekas nepavagia tavo batų. Nor
maliame gyvenime anglų kalbos mokytoja neišvadina ta
vęs pamišėliu. Normaliame gyvenime niekas tau į galvą
nemėto karamelių. Ir visa tai tik mokykloje, o kur dar ...
Ir štai jis pabėgo iš pamokų. Eina sau Holovėjaus keliu,
o tie, kurie liko mokykloje... na, tiesą pasakius, jie valgo
pietus, bet vis tiek jis negrįš. Netrukus jis eis Holovėjaus
devyniolika ( 165

keliu (na, gal ir ne Holovėjaus keliu, nes jau buvo jį be
veik visą nuėjęs, o pietų pertrauka truks dar pusvalandį),
kitiems sėdint istorijos pamokoje, ir tada jau bus tikrai
pabėgęs iš pamokų. Įdomu, ar visi pamokų praleidinėtojai šitaip pradeda, ar visų jų gyvenime būna kas nors pa
našaus į pokalbį su ponia Morison, po kurio jie tiesiog
užsiplieskia ir išeina savo keliu. Markus manė, kad tik
riausiai taip. Anksčiau jis manė, kad iš pamokų bėga ypa
tingi žmonės, visai kitokie negu jis, kad jie veikiausiai ap
sigimę pamokų praleidinėtojais, bet dabar jau aišku, jog
klydo. Dar gegužės mėnesį, prieš jiems persikeliant į Lon
doną, kai Markus paskutinį trimestrą mokėsi senojoje mo
kykloje, jis nė iš tolo nebuvo toks kaip anie pamokų praleidinėtojai. Jis lankė mokyklą, klausėsi, ką žmonės kal
ba, ruošė pamokas, dalyvavo įvairioje veikloje. Bet per
šešis mėnesius viskas po truputėlį pasikeitė. Markus su
prato, kad panašiai turbūt atsitinka valkatoms. Vieną va
karą jie išeina iš namų ir pagalvoja - na, šiąnakt pernak
vosiu parduotuvės tarpduryje; bet po pirmo karto kažkas
žmoguje pasikeičia ir jis tampa valkata, o ne šiaip žmogu
mi, neturinčiu kur pernakvoti. Tas pat nutinka nusikaltė
liams. Ir narkomanams. Ir... Jis nutarė liautis apie tai gal
vojęs. Jei galvos toliau, gali prisigalvoti, jog išėjimas iš
ponios Morison kabineto - tai akimirka, pakeitusi visą jo
gyvenimą; Markus nebuvo įsitikinęs, kad yra tam pasi
rengęs. Juk jis visai nenori tapti pamokų praleidinėtoju,
valkata, žmogžudžiu ar narkomanu. Jį paprasčiausiai už
kniso ponia Morison. Negali būti, kad tai tas pat.
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Vilas mėgo važinėtis po Londoną. Jam patiko eismas, lei
džiantis ir save priskirti užsiėmusiems žmonėms ir sutei
kiantis galimybių papykti bei pasierzinti (kiti žmonės steng
davosi kaip nors nuleisti garą, o Vilui tekdavo tyčia jį su
kaupti); patiko važinėti pažįstamomis gatvėmis, patiko
jaustis apsuptam nesiliaujančio miesto gyvenimo. Kad ga
lėtum važinėti po Londoną, nebūtina turėti nei darbą, nei
šeimą, pakanka automobilio, o jį Vilas turėjo. Kartais jis
išvažiuodavo šiaip pasivažinėti, o kartais važiuodavo, nes
norėjo pasiklausyti muzikos tokiu garsu, kokio negalėjo
sau leisti namie: tuoj pat būtų išgirdęs nirtulingą beldimą
į lubas ar sieną.
Šiandien jam pavyko save įtikinti, kad būtinai reikia
nuvažiuoti į „Waitrose“, nors, atvirai pasakius, paprasčiau
siai knietėjo labai garsiai padainuoti „Nevermind", o na
mie to padaryti negalėjo. Vilas mėgo „Nirvana", nors jo
amžiaus tokius pomėgius jau dera slėpti. Kiek pykčio, kiek
skausmo, kiek neapykantos sau... Vilą kartais viskas... tru
putį užknisdavo, bet jam niekaip nebūtų pavykę apsimes
ti, kad jaučia ką nors stipresnio. Todėl garsi roko muzika,
užuot išreiškusi Vilo tikruosius jausmus, juos tik atstojo,
o Vilui dėl to nebuvo nei šilta, nei šalta. Ir apskritai kokia nauda iš tikrų jausmų?
Kasetė kaip tik apsivertė, kai Vilas pamatė Markų, kėb
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linantį Haier gatve. Nebuvo jo matęs nuo ano nutikimo su
sportbačiais ir ne per labiausiai troško pamatyti, bet dabar
staiga pajuto užplūstant simpatiją vaikui. Markus ėjo įsigi
linęs į save, nieko aplink nematydamas, ir dėl to simpatija
atrodė vienintelė įmanoma reakcija: regis, šis berniukas sy
kiu ir nieko neprašo, ir prašo absoliučiai visko.
Simpatija, kurią Vilas pajuto, nebuvo tokia stipri, kad
priverstų sustabdyti automobilį ar bent pasignalizuoti: jis
jau seniai buvo pastebėjęs, kad Markų mėgti daug leng
viau, jei laikaisi nuo jo kiek atokiau - ir tiesiogine, ir per
keltine prasme. Tik keista, kodėl jis vidury dienos be tiks
lo slankioja gatvėmis... Kažkas nedavė Vilui ramybės. Ko
dėl keista? Todėl, kad Vilas nebuvo matęs Markaus dienos
šviesoje. Anksčiau jie susitikdavo prietemoje, žiemos po
pietėmis. O kodėl jie susitikdavo žiemos popietėmis? To
dėl, kad Markus pas jį ateidavo po pamokų. Bet dabar tik
antra valanda. Markus turėtų būti mokykloje. Velniava.
Vilas pasigrūmė su savo sąžine, pargriovė ją ant žemės
ir laikė prispaudęs, kol nebebuvo girdėti nė cyptelėjimo.
Kodėl jam turi rūpėti, ar Markus lanko mokyklą, ar ne?
Ne, ne taip. Jis puikiai žinojo, kodėl turėtų rūpintis, ar
Markus lanko mokyklą. Geriau paklausti kitaip: Ar labai
jam rūpi, ar Markus lanko mokyklą, ar ne? Atsakymas:
Nelabai. Šitaip jau geriau. Vilas parvažiavo namo.
Lygiai penkiolika po ketvirtos, kaip tik įpusėjus vikto
rinai, nuaidėjo durų skambutis. Jei Vilas nebūtų susekęs,
kad Markus pabėgo iš pamokų, jis nė nebūtų pastebėjęs,
kaip tiksliai šis numatė apsilankymo laiką, bet dabar vis
kas atrodė aišku kaip diena: Markus nusprendė, jog at
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vykdamas pas Vilą iki ketvirčio po ketvirtos sukels įtari
mų, todėl pasistengė nutaikyti sekundės tikslumu, l iesa,
tai buvo nesvarbu: Vilas neketino atidaryti durų.
Markus paskambino dar kartą; Vilas vis dar neatida
rė. Pasigirdus trečiam skambučiui, jis išjungė viktoriną
ir uždėjo „In Utero“ tikėdamasis, jog „Nirvana" užgoš
visus kitus garsus geriau už viktorinos vedėją. Kai pra
dėjo groti „Pennyroyal Tea“, aštuntą ar devintą plokšte
lės įrašą, Vilui jau buvo įkyrėjęs ir Kurtas Kobainas, ir
Markus: pastarasis neabejotinai išgirdo už durų grojan
čią muziką ir nesiliaudamas akompanavo jai durų skam
bučiu. Vilas pasidavė.
- Tau negalima čia ateiti.
- Atėjau tavęs kai ko paprašyti. - Nei iš Markaus veido
išraiškos, nei iš balso nebūtum pasakęs, kad gerą pusva
landį užtrukęs grojimas durų skambučiu sukėlė jam nors
mažiausią nepatogumą ar nemalonumą.
Po to jiedu trumpai pasigrūmė: Vilas norėjo užstoti Mar
kui kelią į butą, bet šis vis dėlto prasiveržė vidun.
- O, kaip gaila, viktorina jau baigėsi. Ar tą storulį kas
nors įveikė?
- Ko tu nori manęs paprašyti?
- Noriu, kad tu nusivestum mane ir dar vieną žmogų į
futbolą.
- Tegu mama nuveda.
- J i nemėgsta futbolo.
- Tu irgi nemėgsti.
- Dabar jau mėgstu. Man patinka „Manchester United".
- Kodėl?
- Man patinka Kirkobainas.
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- Kas per Kirkobainas?
- Praėjusį šeštadienį jis jiems įmušė penkis įvarčius.
-J ie Lydse sužaidė nulis nulis.
- Tai gal tada praėjusį šeštadienį.
- Markau, nėra tokio žaidėjo Kirkobaino.
- Gal tada aš ne taip išgirdau. Bet skamba panašiai. Jis
šviesiai dažytais plaukais, su barzda ir panašus į Jėzų. Ar
galima kokakolos?
- Ne. „Man United" nėra nė vieno žaidėjo šviesiai da
žytais plaukais, su barzda, panašaus į Jėzų.
- Pasakyk man jų pavardes.
- Hjugesas? Kantona? Gigsas? Sarpas? Robsonas?
- Ne. Kirkobainas.
- O’Keinas?
Markaus veidas nušvito.
- Tikriausiai tas.
-Jis prieš kokius dvidešimt penkerius metus žaidė „Nottingham Forest". Visai nepanašus į Jėzų. Nedažė plaukų. Nie
kada nėra įmušęs penkių įvarčių. Kaip sekėsi mokykloje?
- Gerai.
- O popiet?
Markus pažvelgė į jį stengdamasis suprasti, kodėl yra
to klausiamas.
- Gerai.
- Kokios buvo pamokos?
- Istorija, paskui... hmmm...
Vilas buvo ketinęs pataupyti žinią apie Markaus pabė
gimą, lygiai kaip Markus taupė informaciją apie Nedą,
bet dabar, kai vaikas jau raitėsi ant kabliuko, buvo sunku
atsispirti pagundai dar šiek tiek jį prigriebti.
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- Šiandien trečiadienis, ar ne?
- Eee... Taip.
- Ar jums trečiadieniais popiet visada užduoda pasi
vaikščioti Haier gatve?
Buvo matyti, kad Markų palengva apima panika.
- Kaip tai?
- Aš mačiau tave šiandien popiet.
- Kur, mokykloje?
- Ne, Markau, mokykloje aš niekaip negalėjau tavęs
matyti, tiesa? Todėl, kad tu ten nebuvai.
- Šiandien popiet?
- Taip, šiandien popiet.
- A, teisybė. Man prireikė trumpam išbėgti kai ko pa
siimti.
- Trumpam išbėgti? Ir mokytojai tau nieko nesako, kai
trumpam išbėgi?
- Kur tu mane matei?
- Pravažiavau pro tave, kai ėjai Haier gatve. Turiu pa
sakyti, visiškai neatrodė, kad išbėgai tik trumpam. Buvo
panašu, kad praleidinėji pamokas.
- Tai dėl ponios Morison.
- Ji kalta, kad tau prireikė trumpam išbėgti? Ar kad
praleidinėjai pamokas?
- Ji vėl man liepė nesipainioti jiems po kojomis.
- Markau, aš tavęs nebesuprantu. Kas ta ponia M o
rison?
- Dirikė. Na tu žinai, kai aš pakliūvu į bėdą, visi man
nuolat kartoja, kad nesipainiočiau jiems po kojomis. Ji
taip pasakė apie tuos vaikus, kurie pavogė mano sportba
čius. - Markaus balsas visa oktava pakilo, ir jis ėmė šncdvidešimt ( 1 /1

keti labai greitai. - Jie mane sekė. Kaip aš galiu nesipai
nioti jiems po kojomis, kai jie mane seka?
- Gerai, gerai, nusiramink, nusiramink. Ar tu jai taip ir
pasakei?
- Aišku, kad pasakiau. Tik ji nekreipė dėmesio.
-Aišku. Tai dabar eik namo ir viską papasakok mamai.
Nėra ko skųstis man. Ir dar turėsi jai pasakyti, kad pabė
gai iš pamokų.
- Šito aš jai nesakysiu. Jai ir be manęs problemų per akis.
- Markau, tu jau ir taip kuri problemas.
- O kodėl tu negalėtum su ja pasikalbėti? Su ponia M o
rison?
-Juokauji? Kas aš toks, kad ji manęs paklausytų?
- Paklausys. Ji...
- Markau, klausyk manęs. Aš nesu nei tavo tėvas, nei
dėdė, nei patėvis - visiškai niekas. Aš neturiu su tavimi
nieko bendro. Jokia direktorė neklausys nė vieno mano
žodžio, ir labai teisingai padarys. Liaukis galvojęs, kad aš
galiu išspręsti visus tavo sunkumus, nes tai netiesa.
- Tu viską žinai. Žinojai apie sportbačius.
- Aha, ir kokią pergalę jie tau atnešė. Noriu pasakyti,
tie sportbačiai buvo tikras laimės šaltinis, kaip manai? Jei
nebūčiau tau nupirkęs sportbačių, šiandien popiet būtum
sėdėjęs pamokose.
- Be to, tu žinai apie Kirkobainą.
- Ką tokį?
- Kirkobainą.
- Futbolininką?
- Tik man dabar atrodo, kad jis gali būti ir ne futboli
ninkas. Elė juokavo, taip pat kaip tu.
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- Bet jis tikrai vadinasi Kirkobainas?
- Atrodo.
- Kurtas Kobainas, asile.
- O kas tas Kurtas Kobainas?
- Dainininkas, dainuoja grupėje „Nirvana".
- Aš taip ir pagalvojau, kad jis dainininkas. Jis dažytais
plaukais? Truputį panašus į Jėzų?
- Tikriausiai.
- Ar aš nesakiau, - pergalingai pareiškė Markus. - Tu ir
jį žinai.
- Visi jį žino.
- O aš nežinojau.
- Ne, tu ne. Bet tu, Markau, esi kitoks.
- Ir mano mama nežinotų.
- Ne, ji irgi nežinotų.
- Na matai, tu viską žinai. Tu gali man padėti.
Tik tada Vilas pagaliau suprato, kokios pagalbos reikia
Markui. Fijona buvo sakiusi, kad jam trūksta vyro, atlie
kančio tėvo vaidmenį, švelniai įvedančio į suaugusių vyrų
pasaulį, bet tai netiesa: Markui reikia padėti tapti ne suau
gusiu, o vaiku. Vilo nelaimei, būtent tokią pagalbą jis ge
riausiai galėjo suteikti. Jis nebūtų galėjęs Markui patarti,
kaip suaugti ar kaip elgtis su žudytis linkusia motina, ar
panašių dalykų, bet jis tiksliai žinojo, kad Kurtas Kobainas
nėra „Manchester United" žaidėjas, o dvylikamečiui ber
niukui, 1993 metų pabaigoje lankančiam Londono viduri
nę mokyklą, tokia informacija turbūt labiausiai reikalinga.
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Kitą rytą Markus grįžo į mokyklą. Atrodo, niekas nepaste
bėjo, kad jo nebuvo vakar popiet: klasės auklėtoja žinojo,
kad jam reikia eiti pas ponią Morison, o istorikas ponas
Sendfordas niekada jo nepastebėdavo. Gal klasės draugai
ir suprato, kad Markus pasinaudojo proga išnykti, bet ka
dangi jie su juo nesikalba, kaip jis tai sužinos?
Per pertrauką prie gėrimų automato Markus atsitrenkė
į Elę. Ji vilkėjo marškinėlius su Kurtu Kobainu ir kalbėjosi
su klasės drauge.
- Kurtas Kobainas nežaidžia „Manchester United", pasakė jai Markus. Klasės draugė prapliupo isteriškai kva
totis.
- Ką tu sakai, - atsakė Elė apsimesdama pasibaisėjusi. Nejaugi jj išmetė?
Markus iš pradžių sutriko - o gal Elė tikrai mano, kad
jis futbolininkas? Bet paskui suprato, kad ji taip juokauja:
juokų jis niekada nesuprasdavo.
- Cha cha, - atsakė jis nesijuokdamas. Taip derėjo elg
tis, ir jis pajuto jaudulį, kad bent kartą ką nors padarė
teisingai. - Ne, jis groja... dainuoja grupėje „Nirvana".
- Ačiū, kad pasakei.
- Nėr už ką. Vienas mano draugas turi jo įrašą. Vadina
si „Nevermind".
- Šitą visi turi. Galiu lažintis, kad jis neturi naujausio.
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- Gal ir turi. Jis visko daug turi.
- Kurioje jis klasėje? Nemaniau, kad dar kam nors šioje
mokykloje patinka „Nirvana".
-J is jau baigęs. Senas. „Nirvana" - tai grandžas, ar ne?
Aš net pats nežinau, patinka man grandžas ar ne. - Jis
tikrai nežinojo. Vakar Vilas jam paleido „Nirvaną", ir Mar
kus suprato, kad anksčiau nieko panašaus nėra girdėjęs.
Iš pradžių griaudėjo tik triukšmas ir riksmai, bet pasitaikė
ir ramesnių gabalų, o pabaigoje net pavyko išgirsti melo
diją. Markus nemanė, kad „Nirvana" jam kada nors pa
tiks taip, kaip patinka Džoni, Bobas ar Mocartas, bet jis
suprato, kodėl ją taip mėgsta tokie žmonės kaip Elė.
Merginos susižvalgė ir nusijuokė dar garsiau negu pir
mą kartą.
- Kaip manai, ar yra šansas, kad jis tau patiks? - pa
klausė Elės draugė.
- Na, - atsakė Markus. - Tai gryniausias triukšmas, bet
ritmas neblogas, be to, įdomus paveikslas ant viršelio. Jame buvo pavaizduotas kūdikis, po vandeniu plaukian
tis paskui dolerio banknotą. Vilas kažką kalbėjo apie vir
šelį, bet Markus nebeprisiminė ką. - Man atrodo, tas vir
šelis prasmingas. Jis atspindi visuomenę.
Merginos pažiūrėjo į jį, vėl susižvalgė ir nusijuokė.
- Tu labai juokingas, - tarė Elės draugė. - Kas tu toks?
- Markus.
- Markus. Kietas vardas.
- Tau taip atrodo? - Markus nebuvo rimtai susimąstęs
apie savo vardą, bet niekada nebūtų pasakęs, kad jis kietas.
- Ne, - atsakė Elės draugė, ir jos vėl nusijuokė. - Tai
pasimatysim, Markau.
dvidešimt vienas ( 175

- Iki.
Per daugelį mokykloje praleistų savaičių tai buvo ilgiau
sias jo pokalbis.
- Vadinasi, pavyko pakabinti, - pasakė Vilas, kai Mar
kus jam papasakojo apie Elę ir jos draugę. - Nors man
taviškė ne per labiausiai.
Kartais Markus nesuprasdavo nė vieno Vilo žodžio; kai
taip atsitikdavo, jis paprasčiausiai nekreipdavo dėmesio.
- Jos sakė, kad aš juokingas.
- Tu ir esi juokingas. Iki ašarų. Bet nemanau, kad tai
pakankamas pagrindas rimtiems santykiams.
- Ar galiu čia pasikviesti Elę?
- Nemanau, kad ji eis, Markau.
- Kodėl?
- Na... manau, kad ji ne... Kiek jai metų?
- Nežinau. Penkiolika?
- Nemanau, kad penkiolikos metų merginos draugauja
su dvylikamečiais. Galėčiau lažintis, kad jos draugui dvi
dešimt penkeri, jis važinėja „Harley Davidsonu" ir uždar
biauja dirbdamas kokios nors grupės asistentu. Jis tave
primuš. Sutraiškys kaip tarakoną, žmogau.
Markus apie tai nepagalvojo.
- Aš nenoriu su ja susitikinėti. Žinau, kad ji niekada
nesutiks susitikinėti su tokiu kaip aš. Bet gal mums galima
ateiti pas tave pasiklausyti „Nirvanos"?
- Ji tikriausiai tai jau girdėjo.
Vilas pradėjo nervinti Markų. Kodėl jis nenori, kad Mar
kus susirastų draugų?
- Na gerai, tada tiek to.
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- Atsiprašau, Markau. Aš džiaugiuosi, tikrai džiaugiuo
si, kad tu šiandien pasikalbėjai su Ele. Bet tai tik dviejų
minučių pokalbis su žmogumi, kuris visą laiką iš tavęs šai
posi... Supranti, man neatrodo, kad iš to kas nors išeis.
Markus jo nebesiklausė. Juk Elė ir jos draugė sakė, kad
jis juokingas, o jei pavyko pajuokauti vieną kartą, tai pa
vyks ir dar.
Rytojaus dieną jis vėl pamatė jas prie gėrimų automa
to. Stovėjo į jį atsirėmusios ir garsiai apkalbinėdavo kiek
vieną, kuriam pakakdavo drąsos prieiti ko nors nusipirk
ti. Markus kurį laiką į jas žiūrėjo ir tik tada ryžosi prieiti.
- Labas, Ele.
- Markus. Mano mylimiausias vyriškis.
Markus nenorėjo nė pagalvoti, ką tai galėtų reikšti, to
dėl nutarė nekreipti dėmesio.
- Ele, kiek metų tavo draugui?
Tik vienas klausimas, ir štai merginos jau juokiasi. Jis
taip ir žinojo, kad pavyks.
- Šimtas du.
- Cha cha. - Ir vėl pasielgė teisingai.
- Devyneri.
- Cha cha.
- Kam tau reikia žinoti? Iš kur apskritai žinai, kad aš
turiu draugą?
- Mano draugas Vilas sakė, kad jam turbūt kokie dvi
dešimt penkeri, jis važinėja „Harley Davidson“ ir sutraiš
kys mane kaip tarakoną.
- Oooooi, Markau, - Elė sugriebė jį už kaklo ir pašiau
šė plaukus. - Aš jam neleisiu.
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- Gerai. Ačiū. Turiu pripažinti, kad truputį sunerimau,
kai jis tai pasakė.
Vėl juokas. Elės draugė spoksojo į Markų, tarsi šis būtų
įdomiausias žmogus, kokį jai kada nors yra tekę sutikti.
- Gerai, o kiek metų tavo merginai? Ji tikriausiai irgi
norės mane nužudyti, ar ne? - Dabar jos jau visą laiką
juokėsi. Nebebūtum atskyręs, kada baigiasi vienas juoko
pliūpsnis ir prasideda kitas.
- Ne, nes aš neturiu merginos.
- Negaliu tuo patikėti. Toks dailus berniukas? Reikės
sutvarkyti šitą reikalą.
-Ačiū, man ir taip gerai. Dabar man nelabai reikia mer
ginos. Dar nesijaučiu tam pasirengęs.
- Labai išmintinga.
Staiga netoliese išdygo ponia Morison.
- Ele, tuoj pat į mano kabinetą.
- Aš nepersivilksiu marškinėlių.
- Pasikalbėsime kabinete.
- Nėra apie ką kalbėti.
- Ar nori ginčytis visiems matant?
Elė gūžtelėjo pečiais.
- J e i jums tai nerūpi, man juo labiau.
Markus puikiausiai matė, kad Elei tai tikrai nerūpi. Daugy
bė vaikų apsimesdavo nieko nebijantys, bet vos tik mokytoja
tardavo jiems bent žodį, iškart puldavo klausyti. Užtat Elė nie
ko neklausė, ir ponia Morison jokiu būdu negalėjo jos pri
versti. Tačiau Markui ji galėjo padaryti daug ką, o ir Elės drau
gė neatrodė ištroškusi kovoti su mokyklos direktore. Elė tu
rėjo kažin ką tokio, ko neturėjo kiti, - o gal visi kiti turėjo
kažin ką tokio, ko trūko Elei; Markus tiksliai nežinojo.
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- Zoja, Markau, aš norėčiau pakalbėti tik su Ele. Beje,
Markau, mudu nebaigėme vieno pokalbio, ar pameni?
- Taip, ponia Morison. - Elė pažvelgė į jį ir nusišypso
jo, ir minutėlę Markus tikrai pajuto, jog jie visi trys suda
ro visumą. Veikiausiai trikampį, kurio viršūnė - Elė, o
jiedu su Zoja pagrindo kampai.
- Galite eiti.
Ir jie nuėjo.
Elė su Zoja atėjo Markaus ieškoti per pietų pertrauką.
Jis sėdėjo prie stalo, valgė sumuštinius, klausėsi, kaip Frenkis Bolas ir Džiuljetė Lorens kalbasi apie kažkokį devin
toką, ir staiga išvydo jas priešais save.
- Štai kur jis, žiūrėk.
- Oooooūū, Markau.
Turbūt visi vaikai metė darbus ir sužiuro į juos. Buvo
aiškiai matyti, jog visi apstulbę: Elė ir Markus????? Net
Nikis ir Markas, kurie nekalbėjo su Markumi jau kelias
savaites ir apsimetinėjo niekada nebuvę su juo pažįstajni,
pakėlė galvas nuo „Gameboy"; Markus vylėsi, kad šitą
partiją jie pralošė. Jis pasijuto puikiai. Klasės draugai ne
būtų plačiau išsižioję, jei į kambarį būtų įėjęs pats Kurtas
Kobainas ir paklausęs Markaus.
- Ko čia vėpsot? Markus mūsų draugas, ar ne, Markau?
- Taip. - Kad ir kokie būtų jo santykiai su Ele ir Zoja, į
ši klausimą tikrai reikėjo atsakyti „taip".
- Na, tai tada eime. Juk nesiruoši čia maltis visą pertrau
ką? Einam į mūsų klasę. Su šitais mažvaikiais tik laiką
gaišti. Prakeikti nuobodylos.
Markus pastebėjo, kad keletas vaikų išraudo, bet nie
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kas nieko nepasakė. Ir negalėjo pasakyti, nes tai prilygtų
ginčui su Ele, o tam nė vienas iš jų nebuvo pasirengęs. Kas
iš to? Net ponia Morison nepajėgė nuginčyti Elės, tai ko
kius šansus turi Frenkis Bolas ar bet kuris kitas?
- Gerai, - atsakė Markus. - Minutę palaukit. - Jis no
rėjo paprasčiausiai pratęsti šitą akimirką: kažin ar Elė su
Zoja dar kada nors ateis jo ieškoti, o jei ir ateis, vargu ar
praneš visam pasauliui, - ar bent tai jo daliai, kuri šiuo
metu valgė sumuštinius Markaus klasėje, - kad jis jų drau
gas ir kad visi kiti - prakeikti nuobodylos. To norėti jau
būtų per daug. Bet dabar, paprašęs palaukti, Markus nebesugalvojo, kuo čia užsiėmus.
- Gal man... Ar man ką nors atsinešti?
- Pavyzdžiui, ką? - paklausė Zoja. - Butelį?
- Ne, bet gal...
- Ar prezervatyvų? - paklausė Elė. - Tu šito klausi?
Mūsų klasėje negalima užsiiminėti seksu, Markau, nors
aš, suprantama, ir labai norėčiau. Ten per daug žmonių. Zoja taip kvatojosi, jog Markus išsigando, kad jai pasida
rys bloga. Ji užsimerkė ir atrodė, kad tuoj pasprings.
- Ne, žinau, aš tik... - Gal ir nereikėjo prašyti, kad jos
palauktų. Triumfo akimirka buvo bevirstanti ilgiausiais ne
jaukumo metais.
- Mielasis Markau, svarbiausia, kad tu pats ateitum.
Tik pasijudink, gerai?
Jis juto, kad visas išraudo, ir tas gabalas apie prezerva
tyvus buvo nevykęs. Bet dar reikėjo visiems žiūrint nueiti
nuo savo suolo iki tos vietos, kur stovėjo Elė su Zoja, o
kai priėjo, Elė jį pabučiavo. Aišku, ji iš jo šaiposi, bet tai
nesvarbu: anaiptol ne kiekvienas jo klasės vaikas sulauk
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tų, kad Elė spjautų j jį, jau nekalbant apie bučinį. „Blogos
reklamos nebūna", kartą, labai seniai, pasakė tėtis, kai Mar
kus klausinėjo, kodėl aktoriai leidžiasi, kad šou vedėjas
laistytų juos vandeniu; dabar jis suprato, ką tai reiškia.
Galima pasakyti, kad Elė aplaistė jį vandeniu, bet tikrai
vertėjo to sulaukti.
Elės klasė buvo viršutiniame aukšte, o tai reiškė, kad
gerasis gabalas - „po šimts, kas galėjo pagalvoti, Markus
ir Elė" - užtruko gana ilgai. Vienas mokytojas net sustab
dė jį paklausti, ar nieko neatsitiko, tarsi su Ele galėtum
eiti tik būdamas pagrobtas arba apsvaigintas.
- Mes jį įsūnijom, mokytojau, - atsakė Elė.
- Ele, aš tavęs neklausiu. Aš klausiau jo.
- Jos mane įsūnijo, tamsta mokytojau, - atsakė Mar
kus. Jis neketino juokauti - tiesiog pagalvojo, kad Elė vi
sai protingai pasakė, bet vis vien visi nusijuokė.
- Sunku būtų surasti rūpestingesnius tėvus, - pasakė
mokytojas.
- Cha cha, - atsiliepė Markus, nors nebuvo visiškai tik
ras, kad ir šį kartą tai dera.
- Laikysime tai pagyrimu, - atsakė Elė. - Dėkoju. Mes
juo pasirūpinsim. Kad grįžtų namo iki vidurnakčio ir taip
toliau.
- Būtinai pasirūpinkit, - sutiko mokytojas. - Ir kad nie
kas jo neskriaustų.
Elė liepė Markui pastovėti už klasės durų, o pati įėjo
pranešti naujienos. Jis girdėjo, kaip ji šaukia:
- Nagi, visi paklausykit, noriu jums pristatyti Markų.
Jis vienintelis, be manęs, Kurto Kobaino gerbėjas šitoje
sušiktoje mokykloje. Įeik, Markau.
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Jis įėjo. Žmonių klasėje buvo nedaug, bet visi nusijuo
kė jį pamatę.
Aš nesakiau, kad esu tikras gerbėjas, - pasakė Mar
kus. - Tik manau, kad jų neblogas ritmas, be to, prasmin
gas įrašo viršelis.
Visi vėl nusijuokė. Elė su Zoja išdidžios stovėjo greta,
tarsi būtų ką tik padariusios fokusą, kurį gyrėsi mokan
čios, bet niekas jomis netikėjo. Jos sakė teisybę: Markus
iš tiesų pasijuto tarsi įsūnytas.
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Vilas labai stengėsi negalvoti apie Kalėdas, bet joms artė
jant ryžtas pasižiūrėti kelis šimtus vaizdajuosčių ir surū
kyti kelis tūkstančius suktinių žolės ėmė nenumaldomai
silpti. Toks planas kažkodėl neatrodė labai šventiškas, ir
nors šventės reiškė, jog kur nors kada nors būtinai įsipai
nios Ta Daina, Vilui nesinorėjo jų visiškai atsisakyti. Vilas
staiga pamanė, kad tai, kaip žmogus sutinka Kalėdas, sa
votiškai rodo jo vietą gyvenime, leidžia suprasti, kokį ur
vą jis sau išsirausė, todėl praleisdamas tris dienas visiškai
apsvaigęs ir vienišas leistų apie save sužinoti kai ką tokio,
ką verčiau nuslėpti.
Vadinasi, Kalėdas teks sutikti šeimos glėbyje - ne savo
šeimos, nes šeimos jis neturi, bet šiaip šeimos. Tiesa, vie
nos šeimos Vilas karštai troško išvengti: ne, jis neketina
per Kalėdas valgyti sušiktą vegetarišką marmalą, apsieiti
be televizoriaus ir užmerktomis akimis giedoti giesmes.
Tačiau teks elgtis atsargiai, nes jei leis įvykiams tekėti sa
vo vaga, būtent ten jie jį ir nuneš; reikia kuo skubiau pra
dėti judėti priešinga kryptimi.
Vilas taip ryžtingai nutarė jokiu būdu, niekada gyveni
me, už jokius pinigus gruodžio dvidešimt penktą neatsi
durti pas Fijoną ir Markų, kad pats gerokai nustebo, kai
kitą popietę sutiko su Markaus pasiūlymų, būtent taip ir
pasielgti.
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- Ar nori per Kalėdas ateiti pas mus? - paklausė Mar
kus, dar nespėjęs įžengti į butą.
- Mmmmm... - atsakė Vilas. - Tai, eee, labai malonus
pasiūlymas.
- Tai gerai, - atsakė Markus.
- Aš tik pasakiau, kad pasiūlymas malonus, - priminė
Vilas.
- Bet tu ateisi?
- Nežinau.
- Kodėl?
- Todėl, kad...
- Nenori?
- Ne, ką tu, žinoma, noriu, bet... O kaip tavo mama?
- Ji irgi bus.
- Taip, aš taip ir galvojau. Bet jai nepatiks, kad aš ateisiu.
- Aš jau kalbėjau su ja. Pasakiau, kad noriu pakviesti
draugą, ir ji leido.
- Bet nepasakei, kad tas draugas - tai aš?
- Ne, bet man atrodo, ji pati suprato.
- Kaip?
- Ką, tu nežinai, kad aš neturiu kitų draugų?
- Ar ji žino, kad tu ir toliau pas mane ateini?
- Turbūt. Ji manęs nebeklausinėja, ir man atrodo, kad
nustojo dėl to jaudintis.
- Ir tikrai nėra kitų žmonių, kuriuos tu labiau norėtum
pasikviesti?
- Aišku, kad ne. O jei ir būtų, niekas jų neleistų per
Kalėdas eiti pas mane. Jie eitų pas save. Tiesa, jie ir taip
gyvena pas save, tai niekur ir neitų, supranti?
Šis pokalbis pradėjo Vilą slėgti. Iš tiesų Markus atsar
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giai, aplinkiniais keliais stengėsi pasakyti, kad nenori Vilo
palikti vieno per Kalėdas.
- Aš dar nenusprendžiau, ką veiksiu.
- O ką kita tu galėtum daryti?
- Nieko, bet...
Jiems kalbantis Markus paprastai užpildydavo visas po
kalbio spragas. Jis taip susikaupdavo, kad bet kokį myki
mą, balse pasigirdusias abejones ar delsimą laikydavo ženk
lu tuoj pat keisti pokalbio temą. Tačiau dabar nežinia ko
dėl atsisakė įprasto metodo ir įdėmiai stebeilijosi į Vilą.
- Ko taip spoksai? - galiausiai neišlaikė Vilas.
- Aš nespoksau. Laukiu, kol tu atsakysi į klausimą.
- Aš atsakiau. Pasakiau: „Nieko".
- Tu sakei: „Nieko, bet..." Aš laukiu, ką pridursi prie
to „bet".
- Na gerai, nieko. Per Kalėdas aš neketinu nieko veikti.
- Tai galėsi ateiti pas mus?
- Taip, bet...
- Kas bet?
- Liaukis manęs be galo klausinėjęs: „Kas bet?"
- Kodėl?
- Todėl, kad... tai nemandagu.
- Kodėl?
- Todėl, kad... Markau, juk akivaizdu, kad aš turiu sa
vo sumetimų. Todėl ir kartoju „bet". Juk plika akimi ma
tyti, kad nesu šimtu procentų įsitikinęs, jog noriu per Ka
lėdas ateiti pas jus.
- Kodėl?
- Tu juokauji?
-N e.
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Aišku, Markus sakė teisybę: jis niekada tyčia nejuokau
davo. Vilui pakako pažvelgti į Markaus veidą, kad įsiti
kintų, jog vaikui paprasčiausiai smalsu, ir jo smalsumas
niekur nedings. Pokalbis jau buvo peržengęs visas pado
rumo ribas, ir Vilas pradėjo jaudintis, kad netrukus jam
teks garsiai ištarti be galo žiaurią tiesą: kad Markaus mo
tina, kaip ir jos sūnus, yra pamišėlė, kad, net jei į tai ne
kreipsime dėmesio, vis tiek jiedu tėra porelė nevykėlių,
kad jis ir norėdamas neįsivaizduotų nykesnių Kalėdų, kad
daug, daug mieliau prisimintų ankstesnį planą ir peržiū
rėtų visus brolių Marksų filmus negu sėstų su jais prie
Kalėdų stalo ir kad bet koks sveiko proto žmogus pasaky
tų tą pat. Jei vaikas nesupranta užuominų, ką jam belieka
daryti? Nebent... yra dar vienas variantas...
Atsiprašau, Markau, aš elgiausi nemandagiai. Su di
džiausiu malonumu ateisiu pas jus švęsti Kalėdų.
Tai ir buvo antrasis variantas. Šiaip Vilas nebūtų jo pa
sirinkęs, bet ką padarysi.
Pasirodė, kad susirinko daugiau žmonių, ir Vilui dėl to
nepaprastai palengvėjo. Iš Fijonos jis tikėjosi eilinio nelo
giško pamokslo, bet ji pasitenkino žvilgsniu; buvo aišku,
kad nenori prie kitų svečių su juo pyktis. Atėjo Markaus
tėtis Klaivas, jo draugė Lindsė ir jos mama; iš viso šeši
žmonės susigrūdo svetainėje aplink išskleistą stalą. Vilas
nė nežinojo, kad pasaulyje taip būna. Jis pats buvo septin
to dešimtmečio antrosios santuokos produktas, tad iki šiol
klaidingai manė, jog iširus šeimoms jų buvusios sudeda
mosios dalys liaujasi bendravusios, bet čia viskas buvo prie
šingai: atrodo, Fijona ir jos buvęs vyras prisiminė ne tai,
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kad jų santykiai baisiai pagedo ir galiausiai juos išskyrė,
bet tai, kad jų dėka jie susitiko ir susipažino. Tarsi bend
ras gyvenimas, bendra lova ir bendras vaikas niekuo ne
siskiria nuo trumpalaikio gyvenimo gretimuose viešbučio
kambariuose arba mokymosi vienoje klasėje - tarsi tai bū
tų smagus atsitiktinumas, leidęs jiems susidraugauti.
Negali būti, kad visi taip elgiasi, pagalvojo Vilas, kitaip
VTVK grupės būtų pilnos patenkintų išsiskyrusių sutuok
tinių, vieni kitus pažindinančių su savo buvusiaisiais, bu
simaisiais ir iš visų santuokų kilusiais vaikais; o ten juk
viskas buvo visai kitaip - tose grupėse liete liejosi pateisi
namas, teisingas pyktis ir visi atrodė labai nelaimingi. Rem
damasis VTVK patyrimu Vilas galėjo laiduoti, kad anaip
tol ne kiekviena VTVK šeima šiandien susirinks drauge
pavalgyti ir padainuoti prie eglutės.
Tai, kas vyksta Fijonos namuose, pasitaiko nedažnai,
tačiau čia ir dabar viskas klojosi puikiai, ir iš pradžių Vilas
tuo pasibjaurėjo: jei jau žmonės nesugeba kartu gyventi,
galėtų bent jau iš padorumo nekęsti vienas kito, manė jis.
Bet laikui bėgant, ypač šiek tiek išgėręs, Vilas ėmė neaiš
kiai nujausti, kad gal ir visai neblogai kartą per metus pa
sistengti elgtis draugiškai ir maloniai. Be to, visi kambary
je susirinkę žmonės stengėsi pradžiuginti Markų; net ir
Vilas nebuvo toks cinikas, kad per Kalėdas nelinkėtų jam
laimės. Per Naujuosius metus teks pasižadėti atgauti bu
vusį skepticizmą, bet iki tol elgsis kaip visi ir šypsosis net
tiems žmonėms, kurie jam nepatinka. Juk šypsotis galima
ir tiems, su kuriais neturi jokio noro amžinai susidrau
gauti? Gerokai vėliau, kai grįžo sveikas protas ir visi ėmė
smulkiai kivirčytis, Vilas suprato, kad šypsotis galima ir
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tiems, su kuriais neketini susidraugauti nė vienai dienai,
bet iki tol jis kelias valandas patenkintas praleido pasau
lyje, apverstame aukštyn kojomis.
Jis atnešė dovanų Fijonai ir Markui. Markui padova
nojo vinilinę „Nevermind" plokštelę, nes jie neturėjo kom
paktinių plokštelių grotuvo, ir marškinėlius su Kurtu Kobainu, kad neatsiliktų nuo Elės; Fijonai įteikė modernią ir
gana brangią paprasto stiklo vazą, nes kadaise po ligoni
nės ji pasiskundė neturinti kur dėti gėles. Markus dova
nojo Vilui kryžiažodžių sprendėjams skirtą žinyną, kad
būtų lengviau žiūrėti viktoriną, o Fijona juokais įteikė „Vie
nišo tėvo vadovą".
- Koks čia juokas? - paklausė jo Lindsė.
- Et, nieko, - skubiai atsakė Vilas, ir pats pajuto, kad
teisinasi.
- Vilas apsimetė turįs vaiką, kad galėtų lankyti para
mos grupę vienišiems tėvams, - paaiškino Markus.
- A, - atsakė Lindsė. Kambaryje buvę nepažįstamieji Lindsė, jos mama ir Klaivas - susidomėję pažvelgė į Vilą,
tačiau šis daugiau nieko neaiškino. Tik nusišypsojo, tarsi
kiekvienas tokiomis aplinkybėmis būtų pasielgęs būtent
šitaip. Tiesa, nesiruošė aiškinti, kokios tos aplinkybės.
Apsikeitimas dovanomis truko neilgai, ir beveik visi,
išskyrus vieną išimtį, dovanojo įprastus dalykus - turint
galvoje sudėtingus susirinkusiųjų santykius, stulbinamai
įprastus. Vilas manė, kad penio pavidalo šokoladas, aiš
ku, yra puiki dovana (tiesą pasakius, tai jis visai taip ne
manė, bet ką padarysi, žmogus juk turi būti tolerantiš
kas), tik kažin ar penio pavidalo šokoladas yra tinkamiausia
dovana dabartinio draugo buvusiai mylimajai, šiuo metu
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neturinčiai draugo ir gyvenančiai skaistybėje? Vilas nebū
tų galėjęs atsakyti j šį klausimą, tačiau jam dovana pasiro
dė šiek tiek, kaip čia pasakius, neskoninga - ar ne geriau
sia tokiomis progomis apskritai apsieiti be penių pavida
lų? - ir dar jis niekada nebūtų pagalvojęs, kad Fijonai patiks
penio pavidalo šokoladas, bet ji vis tiek juokėsi.
Margo dovanų popieriaus krūva ant grindų augo, ir
Vilas staiga pagalvojo, kad bene visas tokiomis aplinky
bėmis įteiktas dovanas galima pavadinti netinkamomis ar
niūriai reikšmingomis. Fijoną Lindsei dovanojo šilkinius
baltinius, tarsi norėdama pasakyti: „Ei, man nė truputė
lio nerūpi, kuo judu užsiimiriėjate naktimis", o Klaivui naują knygą „Slapta istorija", lyg užsimindama visai apie
ką kita. Klaivas dovanojo Fijonai Niko Dreiko kasetę, ir,
nors, kiek Vilas suprato, Klaivas nieko nežinojo apie ligo
ninę, vis dėlto buvo keistoka prislėgto savižudžio muziką
kišti klausytis prislėgtai savižudei.
Klaivo dovanos Markui buvo paprastos - kompiuteri
niai žaidimai, marškinėliai, beisbolo kepuraitė, vaikiškos
muzikos įrašai ir panašios, bet pridėjus jas prie liūdnos
Fijonos anksčiau dovanotų daiktų krūvelės - megztinio,
kuris Markui mokykloje niekaip nepadės pelnyti draugų
pagarbos (meniško, apkritusio ir gauruoto), porelės kny
gų ir natų (kaip paaiškėjo, švelnaus ir klaikiai nuobodaus
motiniško priminimo, jog Markus pastaruoju metu aplei
do muzikos pamokas), - tėvo dovanos atrodė tokios skir
tingos, kad nejučiomis įgavo papildomą prasmę. Markus
taip išdidžiai ir entuziastingai rodė Vilui menkystiškas ma
mos dovanas, kad pastarasis vos neapsiverkė... „Ir dar to
kį gražų megztinį, ir knygas, kurias bus labai įdomu skai
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tyti, ir natas, nes kai aš... kai tik aš turėsiu truputį daugiau
laiko, būtinai toliau mokysiuosi muzikos..." Anksčiau Vi
las niekada nepagalvojo, kad Markus geras vaikas - iki
šiol matė tik tai, kad jis ekscentriškas ir kelia daugybę rū
pesčių, veikiausiai todėl, kad Markus nieko daugiau ne
darė. Bet dabar buvo aiškiai matyti, kad Markus geras.
Geras ne ta prasme, kad klauso suaugusiųjų ir niekuo ne
siskundžia; veikiau gerumu galima pavadinti jo nuostatą
žiūrėti į kažkokias klaikias, niekam tikusias dovanas ir su
prasti, jog jos rūpestingai parinktos ir su meile dovano
tos, o tai tikrai nemažai. Negalima buvo sakyti, kad Mar
kus laikė stiklinę pusiau pilna, - ne, jo akimis stiklinė bu
vo sklidina, ir jis be galo apstulbtų bei suglumtų, jei
sužinotų, kad daugybė vaikų jo vietoje sviestų tėvams į
veidą gauruotą megztinį bei natas ir pareikalautų nupirk
ti „Nintendo".
Vilas žinojo, kad jis pats niekada nebus toks geras. Nie
kada gyvenime nesugebės suprasti, kad gauruotas megzti
nis - pati tinkamiausia dovana ir kad jį reikia nenusivelkant dėvėti dieną naktį. Pamatęs tokį megztinį, jis veikiau
nuspręs, kad jį dovanojantis žmogus pasigailėtinas mul
kis. Vilas kasdien taip elgėsi: pažvelgia į kokį dvidešimtpenkiametį vaikiną su riedučiais ir lakūno akiniais nuo
saulės, skriejantį Haier gatve, ir pagalvoja vieną iš trijų
dalykų: 1) Koks pižonas, 2) Kuo jis save laiko? arba 3)
Kiek jam metų? Keturiolika?
Jam atrodė, kad Anglijoje visi tokie. Pamatę vyruką su
riedučiais ir lakūno akiniais, žmonės negalvodavo: „Ei,
gerai atrodo vaikinas" arba: „Oho, kaip smagu taip mankš
tintis". Iškart pagalvodavo: pamaiva. O Markus taip ne
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galvotų. Markus arba išvis jo nepastebėtų, arba sustotų
išsižiojęs iš susižavėjimo bei nuostabos ir lydėtų jj akimis.
Tokios pažiūros nepriklausė tik nuo to, kad Markus dar
vaikas: jis jau buvo spėjęs, savo nelaimei, patirti, kad visi
jo klasės draugai priklausė kitai krypčiai, tai, kuri tvirti
no: „pamaiva44; šios pažiūros atsirado tik dėl to, kad jis
yra Markus, Fijonos sūnus. Ko gero, po dvidešimt metų
ir jis dainuos užmerktomis akimis ir ris buteliukus table
čių, bet užtat kaip džiaugiasi Kalėdų dovanomis. Vargu ar
tai atstoja jo laukiančius ilgus nesėkmių metus.
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Kaip gerai, kai mama ir tėtis spręsdami nesitaria, galvojo
Markus; tada per Kalėdas galima išpešti dvigubos nau
dos. Dovanoja visokius megztinius ir natas, dalykus, ku
riuos vis tiek būtų nupirkę, bet šalia to dar galima gauti
smagių dalykų - tokių kaip kompiuteriniai žaidimai. Jei
mama ir tėtis tebegyventų drauge, jei jie būtų tik trys, ko
kios dabar būtų jo Kalėdos? Tikriausiai labai nuobodžios.
0 dabar jos panašios į vakarėlį - atėjo Vilas, Lindsė ir
Lindsės mama, kuri Markui, atvirai pasakius, nelabai rū
pi, bet vis daugiau žmonių.
Išsidaliję dovanas valgė pietus; buvo paruoštas toks di
delis pyragas, panašus į riestainį, bet iš trapios tešlos, o
viduryje pripilta skanaus grybų padažo su grietinėle; paskui
buvo Kalėdų pudingas su įkeptais penkiapensiais (Mar
kus savo gabale surado net du), paskui šaudė fejerverkus
ir užsidėjo popierines kepures, tik Vilas savąją labai grei
tai nusiėmė. Sakė, kad nuo jos niežti galvą. Paskui per
televizorių pažiūrėjo karalienės kalbą (be Lindsės mamos,
niekas daugiau to nenorėjo, bet Markus iš patirties žino
jo, kad seni žmonės visada gauna ko užsimanę), tada Klaivas susisuko žolės suktinę ir kilo kivirčas. Lindsė supyko
ant Klaivo dėl savo mamos, nors ši neturėjo nė mažiausio
supratimo, ką jis čia daro, ir netrukus visi pradėjo garsiai
šaukti, o Fijona supyko ant Klaivo dėl Markaus, nors jis
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maždaug šimtą milijonų tūkstančių kartų buvo matęs tė
vą rūkant žolę.
- Jis jau šimtą kartų tai matė, - pasakė Klaivas. Vėliau
paaiškėjo, kad to nereikėjo sakyti, todėl Markus pasidžiau
gė, jog taip pasakė ne jis.
- Geriau būtum man to nesakęs, - tarė Fijona. - Tikrai
nenorėjau to žinoti.
- Gal tu manei, kad mums išsiskyrus aš mečiau rūkyti
žolę? Kodėl turėčiau taip daryti?
- Markus tada buvo mažesnis. Kai pradėdavai rūkyti,
jis jau miegodavo.
- Mama, aš niekada nerūkiau. Tėtis man neleido.
- A, na tada viskas puiku. Aš neprieštarauju, kad tėtis
tau demonstruotų savo priklausomybę nuo narkotikų, jei
tik neduos jų tau.
- Cha cha, - ištarė Markus. Visi trumpam sužiuro į jį,
paskui kivirčijosi toliau.
- Kažin ar vieną kitą suktinę verta vadinti priklauso
mybe nuo narkotikų, kaip tau atrodo?
- Man atrodo kitaip, ir aš ką tik tai pasakiau.
- Gal galėtume apie tai pakalbėti kada nors kitą kartą? paklausė Lindsė. Jos mama kol kas nebuvo nieko pasakiu
si, bet buvo aiškiai matyti, kad jai įdomu, kas čia vyksta.
- Kodėl? Todėl, kad čia tavo mama? - Markus dar ne
buvo matęs, kaip mama pyksta ant Lindsės, bet dabar ji
pradėjo pykti. - Deja, dėl kažin kokių man visiškai nesup
rantamų priežasčių aš paprasčiausiai negaliu pakalbėti su
Klaivu be tavo mamos. Todėl tau, po šimts velnių, teks su
tuo susitaikyti.
- Klausykit, aš padėsiu tą žolę, gerai? Tada visi nusira
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minsim, pažiūrėsim filmą apie žirgų lenktynes, ir viskas
bus gerai.
- To filmo apie žirgų lenktynes dabar nerodo, - primi
nė Markus. - Rodo „Indianą Džounsą ir pasmerkties šven
tyklą".
- Aš ne apie tai kalbėjau, Markau.
Markus nieko neatsakė, bet nebylomis paprieštaravo
tėvui: gal tai ir nebuvo pagrindinė jo mintis, bet jis tikrai
kalbėjo apie filmus.
- Aš žinau, kad jis vartoja narkotikus, - staiga pareiškė
Lindsės mama. - Aš ne akla.
- Aš nevartoju... narkotikų, - atsakė Klaivas.
- O kaip tu tai vadini? - paklausė Lindsės mama.
- Tai ne narkotikai. Tai visai... normalu. Narkotikai vi
sai kas kita.
- Ar jūs manote, kad jis juos vartoja vienas? - paklausė
Fijona Lindsės mamą. - Manote, kad jūsų duktė tik sėdi
ir žiūri?
- Ką tu nori pasakyti?
- Nieko ji nenori pasakyti, mama. Man atrodo, Klaivo
pasiūlymas labai geras. Pamirškim viską ir pažaiskim ko
kias šaradas ar ką nors.
- Aš nieko nesakiau apie šaradas. Siūliau pažiūrėti fil
mą apie žirgų lenktynes.
- Filmo apie žirgų lenktynes... - pradėjo Markus.
- Markau, nutilk, - tarė visi choru ir tuoj pat ėmė juoktis.
Tačiau po kivirčo nuotaika pasikeitė. Klaivas su Fijona
susitarė kada nors kitą kartą kaip dera pasikalbėti apie
narkotikus, Fijona su Lindsė keletą kartų purkštelėjo vie
na ant kitos, ir net Vilas atrodė nebe tas, nors buvo čia
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visiškai niekuo dėtas. Markus pagalvojo, kad Vilui anks
čiau buvo smagu, jis elgėsi kaip šeimos narys, po to kaž
kaip nutolo. Galėjo pasirodyti, kad jis juokiasi iš tų ki
virčų, nors Markus niekaip nesuprato kodėl. Paskui, po
vakarienės (mėsėdžiams buvo paduota šaltų mėsos užkan
džių, ir Markus keletą suvalgė vien tam, kad pamatytų,
kaip reaguos mama), atėjo Sjuzė su dukrele, ir tada jos
ėmė juoktis iš Vilo.
Markus nežinojo, kad Vilas nebuvo matęs Sjuzės nuo
to laiko, kai mama jai papasakojo apie Nedą, VTVK ir
visa kita. Niekas nieko nesakė, bet tai nebuvo joks ženk
las - Markus anksčiau manė, kad jam išėjus į mokyklą
arba nuėjus miegoti suaugusieji užsiima įvairiausiais daly
kais, apie kuriuos jam nieko nepasakoja, bet dabar buvo
bepradedąs įtarti, jog taip nėra ir jo pažįstami suaugusieji
apskritai neturi jokio slapto gyvenimo. Kai Sjuzė įėjo į
kambarį, galėjai labai aiškiai matyti, kad tai nejauki aki
mirka, ypač Vilui - jis atsistojo, paskui atsisėdo, paskui
vėl atsistojo, išraudo ir sumurmėjo, kad jau turbūt metas
eiti, bet Fijona liepė nebūti mulkiui, tad jis vėl atsisėdo.
Buvo likusi vienintelė laisva kėdė, kampe šalia Vilo, ir Sjuzei teko ten atsisėsti.
- Kaip tau sekasi, Sjuze? - paklausė Fijona.
- O, gerai. Mes kaip tik važiuojam iš močiutės.
- Kaip močiutė? - paklausė Vilas. Sjuzė atsigręžė į jį,
prasižiojo ir buvo beatsakanti, bet staiga persigalvojo ir
nutarė jį ignoruoti. Tai buvo vienas iš įdomiausių dalykų,
kuriuos Markui teko matyti gyvenime, ir neabejotinai įdo
miausias dalykas, nutikęs jo namų svetainėje. (Mama ir
vėmalai Negyvos Anties Dieną nesiskaito. Tai nebuvo įdo
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mu. Klaiku, ir tiek.) Markus suprato, kad Sjuzė rodo Vi
lui panieką. Jis daug buvo girdėjęs apie panieką, bet dar
nebuvo matęs, kaip žmonės niekina kitus. Buvo kiek bai
soka, bet šiaip be galo įdomu.
Vilas vėl atsistojo ir vėl atsisėdo. Jei jis tikrai sugalvos
išeiti, pagalvojo Markus, niekas jo nesulaikys. Na, aiš
ku, jie galėtų jį sulaikyti - jei visi bendromis jėgomis
sugriebtų ir užsėstų. (Markus patyliukais nusišypsojo įsi
vaizdavęs, kaip Lindsės mama prisėdusi laiko Vilo gal
vą.) Bet niekas nepuls Vilo laikyti. Tai kodėl jis papras
čiausiai neatsistoja ir neišeina? Ko čia šokčioja aukštyn
žemyn? Gal Markus dar ne viską išmano apie panieką.
Gal egzistuoja paniekos rodymo taisyklės, pagal kurias
niekinamasis privalo sėdėti ir leistis niekinamas, kad ir
kaip jam tai nepatiktų.
Megana išslydo iš motinos glėbio ir nutipeno prie eg
lutės.
- Gal ten ir tau atsiras dovana, Megana, - pasakė Fijona.
- Oooo, Megana, dovanėlės, - pritarė Sjuzė. Fijona pri
ėjo prie eglutės, paėmė vieną iš likusių kelių dovanėlių ir
padavė mergytei. Megana stovėjo, laikydama dovaną ran
kose, ir dairėsi po kambarį.
- Jį galvoja, kam ją padovanoti, - paaiškino Sjuzė. Šiandien jai labai patiko ne tik gauti dovanas, bet ir pačiai
dovanoti.
- Kaip miela, - pasakė Lindsės mama. Visi žiūrėjo į
Meganą ir laukė, kol ši apsispręs; galėjai pamanyti, kad
mažylė puikiausiai išmano niekinimo taisykles, tik nori
paišdykauti - ji priėjo prie Vilo ir ištiesė dovaną jam.
Vilas nepajudėjo.
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- Na, paimk iš jos dovaną, kvaily, - paragino Sjuzė.
- Šita sušikta dovana ne man, - atkirto Vilas. Šaunuo
lis, pagalvojo Markus. Laikas ir tau užsiimti niekinimu.
Tik negerai, kad Vilas paniekino Meganą, o ne Sjuzę Markui neatrodė, kad verta niekinti žmogų, kuriam dar
nėra trejų metų. Ką ji supras? Tiesa, Megana neatrodė
įsižeidusi; ji tol laikė atkišusi dovaną, kol Vilas pagaliau
ištiesė ranką.
- Ir kas toliau? - suirzęs paklausė jis.
- Išvyniok kartu su ja, - patarė Sjuzė. Dabar ji nebebu
vo tokia nekantri; atrodo, Vilo pyktis ją aptramdė. Jei ir
norėjo pyktis su Vilu, tai tikrai ne čia, tokios daugybės
žmonių akivaizdoje.
Vilas su Megana nuplėšė popierių ir rado plastikinį žais
lą, kuriuo galima groti įvairias melodijas. Megana jį ap
žiūrėjo ir ėmė mojuoti Vilui prieš akis.
- O dabar ką? - paklausė Vilas.
- Pažaisk su ja, - atsakė Sjuzė. - Dieve, per kilometrą
matyti, kad tu neturi vaikų.
- Zinai ką, - atsiliepė Vilas. - Tu pati ir žaisk. - Jis
numetė žaislą Sjuzei. - Aš vis tiek beviltiškas.
- Gal galėtum nebūti toks beviltiškas, - atsakė Sjuzė.
- O kam?
- Maniau, dirbant tokį darbą visai pravartu mokėti žaisti
su vaikais.
- O koks tai darbas? - mandagiai paklausė Lindsė, tarsi
tai būtų normalus normalių žmonių pokalbis.
- J is nieko nedirba, - paaiškino Markus. - Jo tėtis pa
rašė „Senio dovanų karutį", ir jis dabar už tai gauna mili
joną svarų per minutę.
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- J is apsimeta turįs vaiką, kad galėtų vaikščioti po vie
nišų tėvų paramos grupes ir kabinti vienišas motinas, paaiškino Sjuzė.
- Taip, bet už tai jam nemoka, - pasakė Markus.
Vilas vėl atsistojo ir šįkart nebeketino sėstis.
- Ačiū už pietus, ačiū už viską, - pasakė jis. - Aš jau
eisiu.
- Sjuzė turi teisę piktintis, Vilai, - pasakė Fijona.
- Tai gerai, ji jau pasipiktino, o dabar aš turiu teisę eiti
namo. - Jis pajudėjo durų link, vinguriuodamas tarp do
vanų, stiklinių su gėrimais ir žmonių.
- Jis mano draugas, - staiga pasakė Markus. - Aš jį
pakviečiau. Tai aš turėčiau jam pasakyti, kada eiti namo.
- Nesu tikras, kad tu teisingai supranti svetingumo są
voką, - atsakė Vilas.
- Bet aš nenoriu, kad jis jau išeitų, - spyrėsi Markus. Taip nesąžininga. Kodėl, pavyzdžiui, Lindsės mamos nie
kas nekvietė, bet ji vis dar čia, o vienintelis mano pakvies
tas žmogus išeina, nes jūs bjauriai su juo elgiatės?
- Pirmiausia, - prabilo Fijona, - Lindsės mamą pakvie
čiau aš, o čia juk ir mano namai. Be to, mes nesielgiame
su Vilu bjauriai. Sjuzė ant jo pyksta, nes turi teisę tai dary
ti, ir aiškiai jam tai sako.
Markus pagalvojo, kad jis atsidūrė spektaklyje. Atsistojo.
Vilas jau stovėjo, paskui atsistojo Fijona; užtat Lindsė, jos
mama ir Klaivas sėdėjo ant sofos ir spoksojo pravėrę burnas.
- Ką jis tokio padarė - porą savaičių išsigalvojo, kad
turi vaiką. Pamanykit. Kas čia tokio? Kas iš to? Kam nuo
to blogiau? Mokykloje vaikai kasdien dar ne tokių dalykų
prikrečia.
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- Matai, Markau, Vilas jau seniai baigė mokyklą. Jis
turėtų būti išaugęs iš tokių dalykų.
- Na, bet paskui jis pasitaisė, ar ne?
- Ar aš jau galiu eiti? - paklausė Vilas, bet niekas į jį
nekreipė dėmesio.
- Kaip pasitaisė? Ką jis tokio padarė? - paklausė Sjuzė.
-J is visai nenorėjo, kad aš kasdien pas jį ateičiau. O aš
vis tiek ėjau. Ir jis man nupirko tuos batus, ir klauso, kai
sakau, kad mokykloje man sunku. O tu paprasčiausiai lie
pei man priprasti. Ir jis žino, kas yra Kirkobainas.
- Kurtas Kobainas, - pataisė Vilas.
- O jūs patys tai tikriausiai niekada nedarote nieko blo
go, ką? - paklausė Markus. - Prisiminkit... - Čia reikėjo
būti labai atsargiam. Jis žinojo, kad negalima kalbėti apie
ligoninę, negalima net prasitarti. - Prisiminkit, kodėl aš
apskritai susipažinau su Vilu?
- Trumpai tariant, todėl, kad metei sumautą duonos
kepalą ančiai į galvą ir ją nudobei, - atsakė Vilas.
Markus apstulbo, kad Vilas drįsta dabar tai priminti.
Juk jis kalbėjo apie tai, ką bloga yra padarę kiti žmonės, o
ne apie tai, kaip jis pats užmušė antį. Tačiau Sjuzė su Fijo
na pradėjo juoktis, ir Markus suprato, kad Vilas žinojo,
ką daro.
- Tai tiesa, Markau? - paklausė tėtis.
- Ta antis tikriausiai sirgo, - atsakė Markus. - Man
atrodo, ji vis tiek būtų nudvėsusi.
Sjuzė ir Fijona dabar jau kvatojosi. Ant sofos sėdintys
žiūrovai atrodė pasibaisėję. Vilas vėl atsisėdo.
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Prieš pat Naujuosius metus Vilas įsimylėjo, ir ši patirtis
jam buvo absoliučiai netikėta. Ji buvo vardu Reičel, iliustra
vo vaikiškas knygas ir truputį priminė Lorą Nyro iš „Gonna Take a Miracleu viršelio - puošni, nervinga, bohemiš
ka, išsilavinusi, tankiomis išsidraikiusiomis tamsiomis gar
banomis.
Vilas visiškai nenorėjo įsimylėti. Kai tokie dalykai nu
tikdavo jo draugams, Vilui šie atrodydavo itin nesimpa
tiški: netekę svorio, sutrikusio miego, jei meilė nelai
minga - baisi nelaimė, o jei viskas klojasi gerai - įtartina,
idiotiška laimė. Įsimylėję žmonės nesugeba nei savęs kont
roliuoti, nei apsisaugoti; nors laikinai jie nustoja tenkintis
gyvenimu savo erdvėje, ir visiškai laimei pasiekti jiems
nebeužtenka naujo švarko, kapšelio žolės suktinei ir vaiz-,
dajuostės su „Rokfordo bylų“ įrašais.
Aišku, dauguma žmonių su džiaugsmu pultų prie part
nerio, kurį kompiuteris jiems išburtų ilgam ir laimingam
gyvenimui, bet Vilas buvo realistas ir iškart suprato, kad
metas skelbti pavojų. Jis buvo beveik įsitikinęs, kad Rei
čel padarys jį be galo nelaimingą, daugiausia dėl to, kad
niekaip negalėjo sugalvoti, kuo galėtų būti jai įdomus.
Jo pasirinktas gyvenimo būdas - gyvenimas be darbo,
be rūpesčių, be sunkumų ir smulkmenų, gyvenimas be kon
teksto ir struktūros - pasirodė turįs trūkumą, ir Vilas pa2 0 0 ) apie vaikiną

galiau jį atrado: naujametiniame vakarėlyje susipažinęs su
protinga, kultūringa, ambicinga, gražia ir sąmojinga nete
kėjusia moterimi, jis pasijuto esąs tuščia vieta, statistinis
vienetas, kuris gyvenime nieko daugiau neveikia, tik žiūri
televizijos viktorinas ir važinėja automobiliu klausydamasis
„Nirvanos" įrašų. Jam pasirodė, kad tai yra blogai. Jei
būdamas tuščia vieta įsimyli gražią, protingą ir visokią ki
tokią moterį, tavo padėtis nėra pati palankiausia.
Vienas iš sunkumų, galvojo Vilas, įnirtingai naršyda
mas atmintyje nors mažiausio įvykio, kuris šiai moteriai
pasirodytų vertas nors akimirkos dėmesio, yra tas, kad jis
visai neblogos išvaizdos ir pakenčiamai šneka. Jis sudaro
žmonėms apgaulingą įspūdį. Vilą kviesdavo į vakarėlius,
iš kurių po teisybei jį būtų turėję išmesti nirtūs storasprandžiai tatuiruoti apsaugininkai. Tai kas, kad Vilas gerai at
rodo ir moka pašnekėti - tai tik genų, aplinkos ir išsilavi
nimo kaprizas; širdyje jis jaučiasi esąs bjaurus ir bukas.
Gal jam reikėtų pasidaryti savotišką plastinę operaciją sudarkyti veido bruožus, kad jie nebūtų tokie harmonin
gi, kad akys būtų arčiau ar toliau viena kitos. O gal pra
verstų priaugti nežmoniškai daug svorio, užsiauginti ke
letą pagurklių ir be paliovos kiauliškai prakaituoti. Ir, ži
noma, būtų neblogai imti šniokštuoti kaip niauri gorila.
Viskas dėl to, kad per vakarienę toji Reičel prisėdo gre
ta Vilo ir kokias penkias minutes atrodė juo susidomėjusi,
bet netruko viską perprasti; o Vilas per tas penkias minu
tes spėjo patirti, koks galėtų būti gyvenimas, jei jis būtų
bent kiek įdomesnis žmogus. Vėliau, viską apgalvojęs, nu
sprendė, kad geriau būtų nepatyręs. Kokia iš to nauda?
Jis vis tiek negaus permiegoti su Reičel. Neis su ja į resto
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raną, nepamatys, kaip atrodo jos namų svetainė, niekada
nesužinos, kaip Reičel tėvo romanas su geriausia mamos
drauge paveikė jos pažiūras į vaikus. Vilas nekentė tos
jam atsivėrusios penkiaminutės galimybės. Apskritai būtų
buvę geriausia, mąstė jis, jei Reičel būtų atsigręžusi, pa
žvelgusi į jį, vos sulaikiusi norą apsivemti ir daugiau per
visą vakarą nė karto nebepažvelgusi.
Vilui trūko Nedo. Nedas teikė jam papildomo svorio,
to ii ne sait ąuoi, galinčio labai praversti tokį vakarą. Bet
vis tiek neketino jo, vargšo mažylio, atgaivinti. Tegu ilsisi
ramybėje.
- Iš kur pažįsti Robertą? - paklausė Reičel.
- Ai, aš... - Robertas buvo televizijos prodiuseris. Jis
bendravo su įvairiais aktoriais, rašytojais ir režisieriais. Ro
berto pažįstami buvo svarbūs meno pasaulio žmonės, ir
beveik visi jie atrodė prašmatniai. Vilas norėjo pasakyti,
kad jis parašė muziką naujausiam Roberto filmui arba su
teikė jam galimybę gauti puikų eterio laiką, arba kad jie
du dažnai susitinka per pietus pakalbėti apie tai, kokią
sumautą kultūros politiką vykdo šita vyriausybė. Norėjo
taip pasakyti, bet nepajėgė.
- Aš... Prieš daugelį metų pirkdavau iš jo žolę. - Deja,
tai buvo tiesa. Prieš tapdamas televizijos prodiuseriu Ro
bertas buvo dileris. Ne toks dileris, kaip tie su beisbolo
lazdomis ir pitbulterjerais prie šono; tiesiog jis nusipirk
davo truputį daugiau ir perparduodavo savo bičiuliams,
kuriems tuo metu priklausė ir Vilas, nes draugavo su vie
na Roberto pažįstama... Na, bet dabar nesvarbu, kodėl
devinto dešimtmečio viduryje Vilas bendravo su Rober
tu. Svarbiausia, kad jis buvo vienintelis visame kambaryje
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žmogus, neturintis meno pasaulyje jokios įtakos, ir Reičel
ką tik tai sužinojo.
- A, štai kaip, - tarė ji. - Ir jūs vis dar draugai.
Gal reikėtų sukurti kokią nors istoriją apie tai, kodėl
jiedu su Robertu vis dar susitinka, ir šioje istorijoje jis pats
atrodytų kiek palankiau, būtų bent kiek sudėtingesnis?
- Aha. Tiesą pasakius, taip išėjo. - Akivaizdu, kad jo
kios istorijos čia nėra. Na ką gi. Jis iš tiesų nesuprato,
kodėl jie vis dar susitinka. Jie neblogai sutarė, bet Ro
bertas neblogai sutarė su dauguma kambaryje esančių žmo
nių; Vilas nebūtų galėjęs paaiškinti, kaip jų draugystė ištvė
rė neišvengiamą nutolimą, nulemtą pasikeitusios Roberto
profesijos. Ko gero, - žinoma, toks aiškinimas paranojiš
kas, bet jame tikrai esama tiesos grūdo, - Vilas yra slun
kius ir nevykėlis, kurio paskirtis priminti Roberto kole
goms, kad šis kadaise yra gyvenęs visai kitaip, tačiau sy
kiu pakankamai patrauklus, kad jų neišgąsdintų.
Reičel dėmesio jis jau neteko, bent kol kas. Ji kalbėjosi
su vyriškiu, sėdinčiu iš kitos pusės. Kaip ją vėl privilioti?
Negali būti, kad jis neturėtų kokių nors gabumų, kuriuos
tokia proga būtų galima padidinti ir išryškinti. Kulinari
ja? Jis truputį moka gaminti valgius, bet kas to nemoka?
Gal jis rašo romaną ir buvo visai tai pamiršęs? Kas jam
geriausiai sekėsi mokykloje? Rašyba. „Ei, Reičel, ar žinai,
kaip rašyti žodį „būgštauja?" Ji tikriausiai ir taip žino. Be
viltiška.
Vilas suprato, kad įdomiausia jo gyvenimo dalis - Mar
kus. Tuo jis tikrai skyrėsi nuo kitų. „Atsiprašau, kad truk
dau, Reičel, bet žinai, aš palaikau tokius keistus santykius
su vienu dvylikamečiu berniuku. Ar tau tai tiks?" Na ge
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rai, šitą medžiagą reikia pašlifuoti, bet iš esmės pagrindas
jau yra. Beliko jį apdoroti. Vilas prisiekė sau, kad pirmai
progai pasitaikius paminės Markų.
Reičel pastebėjo, kad Vilas su niekuo nesikalba, ir pasi
traukė su kėde kiek tolėliau, kviesdama į bendrą pokalbį
apie tai, ar yra kas naujo po saule, o konkrečiai - šiuolaiki
nėje populiariojoje muzikoje. Reičel pasakė, kad jai „Nir
vana" skamba lygiai taip pat kaip „Led Zeppelin".
- Pažįstu vieną dvylikametį, kuris tave užmuštų už to
kius žodžius, - tarė Vilas. Aišku, tai buvo netiesa. Dar
prieš porą savaičių Markus manė, kad „Nirvana" daini
ninkas žaidžia „Manchester United", tad vargu ar jau bus
spėjęs pasiekti tą etapą, kai knieti išgalabyti visus, apkalti
nusius grupę mėgdžiojimu.
- Tiesą pasakius, ir aš pažįstu, - tarė Reičel. - Gal jiems
reikėtų susitikti? Kuo vardu taviškis?
Negalėčiau prisiekti, kad jis maniškis, pagalvojo Vilas.
- Markus, - atsakė jis.
- Maniškis vardu Alis. Alesteris.
- Aišku.
- Ar Markus taip pat pakvaišęs dėl riedlenčių, repo ir
„Simpsonų"?
Vilas pakėlė akis į dangų ir draugiškai susijuokė; to pa
kako, kad nesusipratimas taptų kūnu. Jis nekaltas dėl šio
pokalbio. Per visas pusantros minutės nė karto nesumela
vo. Na, gerai, gal kiek perdėjo tvirtindamas, kad Markus
ją užmuštų. Na taip, į dangų pakeltos akys ir draugiškas
juokas iš tiesų galėjo reikšti tėvišką atlaidumą. Tačiau juk
nė karto tiesiai nepasakė, kad Markus - jo sūnus. Tai ji
sugalvojo pati, visu šimtu procentų. Tikrai daugiau kaip
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penkiasdešimčia procentų. Čia viskas absoliučiai kitaip nei
VTVK paramos grupėje, kur Vilas visą vakarą susiriesda
mas melavo.
- Ar Markaus mama šįvakar irgi čia?
- Hmmm... - Vilas nužvelgė užstalę, tarsi norėdamas
prisiminti, kaipgi iš tikrųjų yra. - Ne. - Jis nemeluoja.
Nemeluoja. Markaus motinos tikrai čia nėra.
-J ū s Naujuosius metus sutinkate atskirai? - Reičel pri
merkė akis ir pažvelgė iš padilbų leisdama suprasti, jog
pati žino, koks reikšmingas šis klausimas.
- Taip. Mes... eeee... atskirai gyvenam. - Vilas pajuto,
kad pagaliau išmoko sakyti tiesą. Jei taip galima pasakyti,
užuot melavęs, ėmė sakyti ne visą tiesą, nes jis ne tik gy
veno atskirai nuo Fijonos, bet niekada su ja negyveno ir
niekada neketino gyventi.
- Atsiprašau.
- Nieko. O kaip Alio tėtis?
- Jo nėra prie šito stalo. Nei šitame mieste. Nei šitoje
šalyje. Kai persikelia gyventi į naują vietą, praneša man
savo telefono numerį.
- Aišku.
Pagaliau Vilui pavyko suteikti pokalbiui bent truputį
trinties. Anksčiau, prieš išmesdamas Markaus kortą, jis
jautė, kad slysta nuo jo paviršiaus dar nieko nepasakęs.
Dabar buvo panašu, kad kopia į kalną, bet nebe į ledyną.
Įsivaizdavo save stovintį po uolos iškyšuliu, viršuje ir ap
link save besidairantį atramų kojoms.
- O kokioje šalyje jis dabar?
- Valstijose. Kalifornijoje. Man labiau patiktų Australi
ja, bet nieko nepadarysi. Bent jau Vakarų pakrantė.
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Vilas pagalvojo, kad iki šiol yra girdėjęs kokius pen
kiasdešimt septynis šito pokalbio variantus, tačiau tai tu
rėjo savo pranašumų: jis žinojo, kas bus toliau, ir neapsi
riko. Tegu per pastaruosius penkiolika metų jis nieko ne
nuveikė, užtat tikrai moka užjaučiamai caksėti liežuviu
klausydamas, kaip moteris jam pasakoja apie blogą savo
buvusio vyro elgesį. Caksėti Vilas išmoko tiesiog puikiai.
Ir poveikis visada būdavo nuostabus - jis seniai nutarė,
kad nebus nieko blogo, jei atidžiai pasiklausys, kaip žmo
nės pasakoja savo vargus. Vertinant VTVK kriterijais, Reičel istorija buvo pati paprasčiausia, be to, paaiškėjo, kad
ji nekenčia buvusio vyro už tai, kas jis yra, o ne už tai,
kaip su ja pasielgė.
- Tai kokio velnio sugalvojai pasidaryti su juo vaiką? Jis girtas. Naujieji metai. Pajuto, kad nori būti įžūlus.
Ji nusijuokė:
- Geras klausimas. Be atsakymo. Atsitinka, kad pakeiti
nuomonę apie žmones. Kuo vardu Markaus motina?
- Fijona. - Gryna teisybė, jos toks vardas.
- Ar tu pakeitei apie ją nuomonę?
- Tiesą pasakius, ne.
- Tai kas atsitiko?
- Ką aš žinau, - jis gūžtelėjo pečiais ir kažin kaip suge
bėjo gana įtikinamai parodyti, jog pats iki šiol nieko ne
supranta, jaučiasi sutrikęs ir net apstulbęs. Ir žodžiai, ir
gestai gimė iš gryniausios nevilties; labai keista, kad šiuo
atveju jie pasirodė tinkamiausi.
Reičel nusišypsojo, paėmė peilį, kuriuo nesinaudojo, ir
atidžiai jį apžiūrėjo.
- Gerai pagalvojus, vienintelis sąžiningas atsakymas ir
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yra: „Ką aš žinau?" Nes aš irgi nežinau, o jei apsimesčiau,
kad yra kitaip, meluočiau ir tau, ir sau.
Vidurnaktį jiedu susirado vienas kitą ir pasibučiavo, pa
taikydami maždaug per vidurį tarp skruosto ir lūpų; toks
keblus dviprasmiškumas atrodė viltingas ir kupinas pras
mės. O pusę pirmos, prieš pat Reičel išeinant, jie susitarė
suvesti abu paauglius, kad šie galėtų pasikalbėti apie ried
lentes, beisbolo kepuraites ir kalėdinę „Simpsonų" seriją.
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Elė buvo pas Sjuzę naujametiniame vakarėlyje. Iš pradžių
Markus pamanė, kad ta mergina tik panaši į Elę ir vilki
tokius pat marškinėlius su Kurtu Kobainu, bet netrukus
panašj j Elę mergina atsigręžė, pamatė jį, sukliko: „Mar
kau", priėjo, apsikabino ir pabučiavo į viršugalvį; tada
viskas tarsi ir pasidarė aišku.
- Ką čia veiki? - paklausė jis.
- Mes čia visad švenčiam Naujuosius metus, - atsakė
Elė. - Mano mama labai draugauja su Sjuze.
- Aš tavęs niekada čia nesu matęs.
- Užtat kad nesi čia buvęs per Naujuosius metus, asile.
Tikrai. Markus daugybę kartų buvo pas Sjuzę, bet va
karėliuose dalyvauti iki šiol neteko. Šiemet pirmą kartą
jam leido ateiti. Kaip čia yra, kad net kalbėdamas su Ele
apie paprasčiausius, aiškiausius dalykus jis vis tiek sugeba
pasakyti ką nors kvailo?
- Kur tavo mama?
- Neklausk, - atsakė Elė. - Dabar neklausk.
- Kodėl?
- Todėl, kad ji šoka.
Markus atsisuko pažiūrėti į labai mažą grupelę žmo
nių, šokančių kampe, kur paprastai stovi televizorius. Jų
buvo keturi - trys moterys ir vyras, ir tik vienai iš jų, atro
do, buvo tikrai smagu: ji tarsi boksininke daužė kumščiais
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orą ir kratė plaukus. Markus spėjo, jog tai, matyt, ir bus
Elės mama - ne dėl to, kad būtų panaši į dukrą (joks suau
gęs žmogus negalėtų atrodyti kaip Elė, nes joks suaugęs
žmogus neišsikarpytų plaukų virtuvės žirklėmis ir nesidažytų juodai lūpų, o daugiau beveik niekas nekrisdavo j
akis), bet dėl to, kad Elė aiškiai gėdijosi, o toji moteris
vienintelė iš visų šokėjų gali priversti gėdytis. Kiti šokėjai
patys drovėjosi to, ką daro, taigi dėl jų niekas nebūtų su
sigėdęs; jie tik vos vos kilnojo kojas, ir jei nebūtų stovėję
veidais vieni į kitus - nors nežiūrėdami į akis ir nesikalbė
dami - niekas net nesuprastų, kad jie šoka.
- Ir aš norėčiau taip šokti, - pasakė Markus.
Elė susiraukė.
- Kiekvienas taip gali. Jei tik neturi nė lašo proto ir
pasirenka sušiktą muziką.
- Man ji patinka. Jai smagu.
- Kažin kam rūpi, kad jai smagu? Svarbiausia, kad ji
atrodo kaip visiška debilė.
- O ką, tau nepatinka tavo mama?
- Ne, nieko.
- O kaip tėtis?
- Jis visai nieko. Jie kartu negyvena.
- Ar tu dėl to neliūdi?
- Ne. Kartais. Nenoriu apie tai kalbėti. Na, Markau,
tai ar geri tau buvo devyniasdešimt tretieji metai?
Markus truputį pagalvojo apie 1993 metus, bet ir to
pakako, kad nuspręstų, jog 1993 metai anaiptol nebuvo
geri. Jis galėjo juos palyginti tik su kokiais dešimt ar vie
nuolika kitų metų, iš kurių trejus ar ketverius prisiminė
gana miglotai, bet vis tiek nujautė, kad tokie dvylika mė
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nesių kaip pastarieji niekam nesukeltų ypatingo džiaugs
mo. Nauja mokykla, tas reikalas su ligonine, vaikai mo
kykloje... Viskas tiesiog baisu.
-N e .
- Tau reikia išgerti, - tarė Elė. - Ko norėtum? Atnešiu
tau išgerti, o tu man viską papasakosi. Tik jei man nusi
bos klausyti, galiu imti ir nueiti. Man taip kartais būna.
- Gerai.
- Na, tai ką gersi?
- Kokakolą.
- Tau reikia normalaus gėrimo.
- Man negalima.
- Galima, aš tau leidžiu. Tiesą pasakius, jei šį vakarą
ketini būti mano palydovas, tai aš reikalauju, kad ko nors
išgertum. Įpilsiu ko nors į kokakolą, gerai?
- Gerai.
Elė išnyko, o Markus apsidairė ieškodamas savo ma
mos: ji kalbėjosi su Markui nematytu vyriškiu ir nuolatos
juokėsi. Markui tai patiko, nes jis nerimavo, kaip jai šian
dien seksis. Vilas buvo įspėjęs Markų, kad prižiūrėtų ma
mą per Naujuosius metus, ir nors nepaaiškino, kam to
reikia, Markus pats nujautė: tai laikas, kai nusižudo dau
giausiai žmonių, kurie jaučiasi nelaimingi. Jis tai buvo ma
tęs, atrodo, „Niujorko policijoje44, ir nuo to laiko neri
mastingai laukė naujametinės nakties. Buvo pasirengęs pri
žiūrėti ją visą vakarą, stebėti, ar jos akyse, balse ir žodžiuose
nešmėkštels kas nors, kas išduotų, jog ji vėl apie tai galvo
ja, bet viskas išėjo kitaip: mama išgėrė ir juokėsi - kaip ir
visi kiti svečiai. Ar žmonės kada nors nusižudo tuoj pat
po to, kai kelias valandas be paliovos kvatojosi? Markui
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atrodė, kad ne. Jei žmogus juokiasi, vadinasi, jis nutolo
nuo to per tūkstantį mylių, o Markus jau įprato viską ver
tinti atstumo požiūriu. Nuo pat Negyvos Anties Dienos
mamos savižudybė jam atrodė kažkuo panaši į uolos pa
kraštį - kartais, kai mama būdavo nuliūdusi ar išsiblaš
kiusi, jis pasijusdavo nejaukiai priartėjęs prie briaunos, o
retsykiais - kaip per Kalėdas ar šiandien - jiedu atsidur
davo labai toli, vidurinėje greitkelio juostoje. Negyvos An
ties Dieną jie atsidūrė labai arti - priekiniai mašinos ratai
sukosi, pakibę virš bedugnės, ir buvo girdėti šiurpus slys
tančių padangų garsas.
Elė grįžo su plastikine stikline; skystis joje priminė ko
kakolą, bet kvepėjo pudingu.
- Ko ten įpylei?
- Chereso.
-Visi tą geria? Kokakolą su cheresu? - Jis atsargiai siurb
telėjo. Gėrimas buvo skanus - saldus, tirštas, šildantis.
- Tai kodėl tau šitie metai tokie blogi? - paklausė Elė. Gali man išsipasakoti. Teta Elė viską supranta.
- Tiesiog... ką aš žinau. Įvyko visokių baisių dalykų. Iš tiesų jis nenorėjo Elei apie tai pasakoti, nes nežinojo,
draugai jiedu ar ne. Su ja gali visaip atsitikti: gal jis kokį
rytą ateis pas ją į klasę, o ji viską visiems garsiai išplepės, o
gal elgsis kaip tikra draugė. Rizikuoti nevertėjo.
- Tavo mama bandė nusižudyti, teisybė?
Markus pažvelgė į ją, išgėrė didelį gurkšnį pudingu kve
piančios kokakolos ir vos neapvėmė jai kojų.
- Ne, - atsakė jis, kai pagaliau liovėsi kosėjęs ir prarijo
kylantį šleikštulį.
- Ar tikrai?
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- Na, - atsakė Markus, - ne šimtu procentų, - jis pats
suprato, kaip kvailai tai skamba, ir jau pradėjo rausti, tik
staiga Elė pratrūko kvatotis. Buvo visai pamiršęs, kad su
geba taip prajuokinti Elę, ir prisiminęs labai apsidžiaugė.
- Atsiprašau, Markau. Žinau, kad tai rimta, bet tu toks
juokingas.
Tada ir jis pradėjo juoktis, tyliai nevaldomai kikenti,
burnoje jausdamas chereso ir vėmalų skonį.
Markus dar niekada nebuvo kaip reikiant kalbėjęs su
savo amžiaus vaiku. Aišku, jis kalbėdavosi su mama, su
tėčiu ir, galima sakyti, su Vilu, bet su vyresniais žmonėmis
ir dera kaip reikiant kalbėtis, be to, vis tiek reikėjo galvo
ti, ką jiems sakai. Su Ele galėjai kalbėtis kitaip, daug leng
viau, nors ji ir buvo: a) mergina, b) už jį vyresnė ir c)
bauginanti.
Pasirodė, kad ji seniausiai viską žino - netrukus po įvy
kio nugirdo, kaip jos mama kalbasi su Sjuze, bet tik gero
kai vėliau susiejo viską su Markumi.
- Tu žinai, ką aš tada pagalvojau? Dabar man labai gė
da, bet tada pamaniau sau - o kodėl ji negali nusižudyti,
jei nori?
- Bet ji turi mane.
- Tada aš tavęs nepažinojau.
- Ne, bet pati pagalvok, kaip tau patiktų, jei tavo ma
ma nusižudytų?
Elė nusišypsojo:
- Kaip man patiktų? Man visai nepatiktų. Nes mano
mama man patinka. Bet žinai ką... Juk tai jos gyvenimas.
Markus pagalvojo. Nebūtų galėjęs tvirtai atsakyti, ar
tai jo mamos gyvenimas, ar ne.
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- Bet jei žmogus turi vaikų? Tada jo gyvenimas nebėra
tik jo vieno, ar ne taip?
- Tavo tėtis niekur nedingęs, teisybė? Jis būtų tave glo
bojęs.
- Na taip, bet... - Kažkas Elės žodžiuose buvo ne taip.
Ji kalbėjo taip, tarsi mamai susirgus gripu tėtis turėtų vie
toje jos nuvesti Markų į baseiną.
- Supranti, jei nusižudytų tavo tėtis, niekas nesakytų: o,
vaje, juk jis turėjo sūnų, kuriuo reikia rūpintis. O kai mote
rys taip padaro, žmonės iškart susijaudina. Taip neteisinga.
- Todėl, kad aš gyvenu su mama. Jei gyvenčiau su tė
čiu, tai manyčiau, kad ir jo gyvenimas nepriklauso tik jam
vienam.
- Bet tu negyveni su tėčiu? Kiek pažįsti vaikų, kurie
gyvena? Mūsų mokykloje turbūt milijonas vaikų, kurių
tėvai išsiskyrė. Ir niekas negyvena su tėčiu.
- Tik Stivenas Vudas.
- O taip, Stivenas Vudas. Gerai, tu laimėjai.
Jiedu kalbėjosi apie labai liūdnus dalykus, bet pokalbis
Markui vis tiek patiko. Jis atrodė toks reikšmingas, tarsi ga
lėtum žiūrėti iš įvairių pusių ir matyti skirtingus dalykus, o
to nebūdavo, kai kalbėdavosi su kitais vaikais. „Ar žiūrėjai
vakar „Popmuzikos dešimtuką"?“ Apie ką čia daug galvoti,
tiesa? Atsakai „taip" arba „ne", ir baigta kalba. Markus su
prato, kodėl mama renkasi draugus, užuot bendravusi su
atsitiktiniais pažįstamais ar su tos pat futbolo komandos
aistruoliais, ar su tais, kurie vilki panašiais drabužiais - bū
tent taip būdavo mokykloje; o mama tikriausiai panašiai
kalbasi su Sjuze, ir jų pokalbiai jaudina, nes kito žmogaus
pasakyti žodžiai skatina į viską pažvelgti naujai.
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Markus norėjo, kad toks pokalbis tęstųsi, bet nežinojo,
kaip tai padaryti, nes jj pradėjo Elė. Atrodo, jam neblogai
sekasi sugalvoti atsakymus, bet vargu ar kada pavyks paska
tinti Elę mąstyti, kaip ji skatino mąstyti jį; ši mintis jj truputį
išgąsdino - kaip būtų gerai, jei jie abu būtų vienodai protin
gi, bet taip nėra ir tikriausiai niekada nebus, nes Elė visada
liks už jį vyresnė. Gal kai Markui sueis trisdešimt dveji, o
Elei trisdešimt penkeri, skirtumas nebebus toks žymus, bet
kol kas jam atrodė, kad jei per artimiausias penkias minutes
nepasakys ko nors tikrai gudraus, ji nueis ir paliks jį vieną
visam vakarui, jau nekalbant apie kitus dvidešimt metų. Staiga
jis prisiminė, ko berniukams per vakarėlius dera paklausti
mergaičių. Jis nenorėjo šito klausti, nes žinojo, kad jam blo
gai sekasi, bet kitas variantas - leisti Elei nueiti savo keliais ir
užkalbinti ką nors kitą - pasirodė pernelyg baisus.
- Gal norėtum pašokti, Ele?
Elė pažiūrėjo į jį išplėstomis iš nuostabos akimis.
- Markau, - ji vėl pradėjo garsiai juoktis, - koks tu
juokingas. Aišku, kad nenorėčiau pašokti. Neįsivaizduoju
nieko klaikesnio.
Tada jis suprato, kad reikėjo sugalvoti dar vieną nor
malų klausimą, ką nors apie Kurtą Kobainą arba politiką,
nes Elė netrukus išbėgo kažkur parūkyti, o jam teko eiti
ieškoti mamos. Bet vidurnaktį Elė atėjo jo ieškoti ir tvir
tai apkabino, tad Markus suprato, kad nors jis ir buvo
kvailas, viskas atleista.
- Su Naujaisiais metais, mielasis, - pasakė ji, ir jis nu
raudo.
- Ačiū. Tave irgi su Naujaisiais.
- Tikiuosi, kad devyniasdešimt ketvirtieji visiems mums
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bus geresni už devyniasdešimt trečiuosius. Ei, ar nori pa
matyti tikrą šlykštynę?
Markus nežinojo, ar tikrai nori, bet niekas jo neklausė.
Elė pačiupo jį už rankos ir per galines duris ištempė į so
dą. Jis mėgino klausti, kur jie eina, bet ji liepė tylėti.
- Žiūrėk, - netrukus sušnibždėjo. Markus įsistebeilijo į
tamsą. Pagaliau jam pavyko įžiūrėti du siluetus, kurie įnir
tingai bučiavosi; vyras spaudė moterį prie sodo pašiūrės,
o jo rankos lakstė visu jos kūnu.
- Kas jie? - paklausė Markus Elės.
- Ten mano mama. Mama ir toks vyrukas, vardu Timas
Porteris. Ji prisigėrė. Kiekvienais metais jie tai daro, tik aš
neįsivaizduoju kam. Kasmet sausio pirmąją mama pramerkia
akis ir sako: „O Dieve, man atrodo, aš vėl lauke bučia
vausi su Timu Porteriu". Pasigailėtina. PASIGAILĖTINA. Paskutinį žodį Elė suriko taip, kad visi išgirstų, ir jiedu
pamatė, kaip Elės mama atstumia vyriškį ir žiūri jų pusėn.
- Ele? Čia tu?
- Juk sakei, kad šiais metais taip nebedarysi.
- Ne tavo reikalas, ką aš darau. Grįžk vidun.
-N e.
- Daryk, kas liepta.
- Ne. Tu tiesiog bjauri. Sulaukei keturiasdešimt trejų
metų, o vis dar laižaisi prie sodo pašiūrės.
- Vienintelį vakarą per metus pasielgiu beveik taip pat
blogai, kaip tu visus likusius tris šimtus šešiasdešimt ketu
ris vakarus, ir dar drįsti mane koneveikti. Eik šalin.
- Eime, Markau. Tegu ta NELAIMINGA NUSENUSI
ŠLIUNDRA daro, ką nori.
Markus nusekė paskui Elę atgal į namus. Jis niekada
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nebuvo matęs, kad jo mama darytų ką nors panašaus, ir
net neįsivaizdavo, kad ji kada nors to imtųsi, bet dabar
jau suprato, kaip kartais atsitinka kitų žmonių mamoms.
- Ar tau dėl to liūdna? - paklausė jis Elės, kai jiedu
parėjo vidun.
- Ne. Juk tai nieko nereiškia, ar ne? Ji tik nori truputį
pasilinksminti. Tiesą sakant, nedažnai turi progų.
Atrodė, Elei dėl to nei šilta, nei šalta, užtat Markus susi
rūpino. Viskas atrodė taip keista. Kembridže taip negalėjo
atsitikti, tikrai ne, bet Markus niekaip negalėjo nuspręsti,
ar dėl to, kad Kembridžas - ne Londonas, ar dėl to, kad
Kembridže jo tėvai gyveno kartu, taigi ir gyvenimas buvo
paprastesnis - niekam nereikėjo vaikų akivaizdoje laižytis
su nepažįstamais žmonėmis arba grubiai rėkti ant mamos.
Čia nebuvo jokių taisyklių, o jis jau buvo pakankamai suau
gęs ir žinojo, kad atsidūrus vietoje ar laike, kur taisyklių
nėra, viskas darosi gerokai sudėtingiau.
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- Nieko nesuprantu, - tarė Markus. Jiedu su Vilu atėjo į
Eindželo metro stotelėje įrengtą žaidimų salę pažaisti vi
deožaidimų, ir „Angel Funhous" epileptiškai mirkčiojan
čios šviesos, sirenos, sprogimai bei kampuose kiūtantys
valkatos sukūrė tinkamą košmarišką nuotaiką pokalbiui,
kuris, kaip Vilas iš anksto žinojo, bus sunkus. Galima pa
sakyti - groteskiškas. Vilas tyčia pasirinko tokią aplinką
tikėdamasis, kad Markus suminkštės ir lengviau pasakys
„taip", taigi dabar liko tik išspausti klausimą.
- Nėra ko nesuprasti, - nerūpestingai atsakė Vilas. Aiš
ku, tai buvo netiesa. Markaus manymu, suprasti buvo ką,
ir Vilas puikiausiai suvokė, kodėl šis nesupranta.
- Kodėl tu jai pasakei, kad esi mano tėtis?
- Aš jai nesakiau. Kažkaip atsitiko, kad ji mane klaidin
gai suprato.
- Tai kodėl jai iškart nepasakei, na, pavyzdžiui: „Atsi
prašau, man atrodo, jūs mane klaidingai supratote?" Ji
tikriausiai nebūtų įsižeidusi. Kas jai rūpi, ar tu esi mano
tėtis, ar ne?
- Ar tau niekada nėra pasitaikę tokių pokalbių, kai kas
nors ką nors ne taip supranta, o paskui viskas eina tarsi
savaime ir netrukus jau per vėlu ką nors paaiškinti? Įsi
vaizduok, jeigu kas nors galvotų, kad tavo vardas ne Mar
kus, o Markas, ir kiekvieną kartą jums susitikus sakytų:
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„O, labas, Markai", o tu pats sau galvotum: „Na ne, da
bar jau nebegaliu jo pataisyti, nes jam bus labai nemalo
nu, kai supras, kad jau pusę metų vadina mane ne Markumi, o Marku".
- Pusę metų?
- Ar mažiau.
- Aš jam pasakyčiau iškart, kai tik jis pirmą kartą apsi
riktų.
- Ne visada pavyksta tai padaryti.
- Kaip gali nepavykti žmogui pasakyti, kad jis nenugir
do, koks tavo vardas?
- Todėl, kad... - Vilas iš asmeninės patirties žinojo, kad
tai ne visada įmanoma. Vienas jo kaimynas, mielas sulin
kęs senukas su baisiu mažyčiu Jorkšyro terjeru vadino jį
Bilu - vadino nuo pat pirmos dienos ir tikriausiai niekada
nesiliaus taip vadinęs, iki pat mirties. Vilą tai nuoširdžiai
erzino; jis manė esąs absoliučiai nepanašus į Bilą. Bilas
nerūkytų suktinių ir neklausytų „Nirvanos". Tai kodėl jis
nieko nedaro, kad ištaisytų nesusipratimą? Kodėl dar prieš
ketverius metus nepasakė: „Tiesą pasakius, mano vardas
Vilas"? Žinoma, Markus visiškai teisus, bet kokia nauda
iš teisumo, jei klysta visas likęs pasaulis.
- Na, nesvarbu, - žvaliai tęsė Vilas, tarsi siūlydamas
pereiti prie reikalo esmės. - Šiaip ar taip, dabar ta moteris
mano, kad tu esi mano sūnus.
- Tai pasakyk jai, kad nesu.
-N e.
- Kodėl?
- Markau, mes jau kartojamės. Kodėl negali papras
čiausiai su tuo susitaikyti?
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- J e i nori, aš pats jai pasakysiu. Man nesunku.
- Ačiū, Markau, tai labai gražu, bet nieko iš to nebus.
- Kodėl?
- O Viešpatie. Todėl, kad ji serga labai reta liga, ir jei
patiki kokiu nors melu, o tu jai pasakai, kad tai netiesa,
jos smegenys gali užvirti, ir ji numirs.
- Ką tu manai, kad aš visiškas mažvaikis? Velnias, per
tave praradau gyvybę.
Vilas buvo bepatikįs, kad jis nėra geras melagis, nors
anksčiau save tokiu laikė. Na taip, jis meluoja entuzias
tingai, tas tiesa, bet entuziazmas - tai ne efektyvumas, o
jis nuolatos atsiduria situacijose, verčiančiose po minu
tės, dienos ar savaitės melavimo galiausiai pasakyti že
minančią tiesą. Geriems melagiams taip nebūna. Geras
melagis būtų jau seniausiai įtikinęs Markų, kad šiam bū
tina apsimesti Vilo sūnumi, bet Vilas tam sugalvojo tik
vieną priežastį.
- Klausyk, Markau. Mane ta moteris tikrai domina, o
vienintelis dalykas, kuriuo aš galėjau ją sudominti - leisti
patikėti, kad tu mano sūnus. Taip aš ir padariau. Atsipra
šau. Ir atsiprašau, kad iš karto tau to nepasakiau.
Markus įsistebeilijo į videoekraną - ten jį ką tik su
sprogdino Roboto policininko ir Godzilos mišrūnas - ir
nugėrė didelį gurkšnį kokakolos.
- Nieko nesuprantu, - pakartojo jis ir demonstratyviai
atsirūgo.
- Nagi, Markau, baik. Apie tai mes jau kalbėjom.
- Ką tai reiškia - ji tave tikrai domina? Kuo ji tokia
įdomi?
- Tai reiškia... - Vilas suvaitojo iš nevilties. - Markau,
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leisk man išsaugoti nors kruopelytę orumo. Daugiau nie
ko neprašau. Vieną vienintelę mažutėlę kruopelytę.
Markus pažiūrėjo į Vilą taip, tarsi šis staiga būtų pradė
jęs kalbėti urdų kalba.
- Ką bendra turi orumas ir įdomumas?
- Gerai. Nepaisyk mano orumo. Aš nenusipelniau jo
turėti. Markau, man patinka šita moteris. Noriu su ja su
sitikinėti. Noriu, kad ji būtų mano draugė.
Pagaliau Markus atitraukė akis nuo ekrano ir Vilas pa
matė, kad jos švyti iš pasitenkinimo ir susižavėjimo.
- Tikrai?
- Taip, tikrai. - Tikrai, tikrai. Nuo pat Naujųjų metų
vakaro jis apie nieką daugiau negalvojo (nelabai ir turėjo
apie ką galvoti, išskyrus žodį Reičel, miglotai prisimena
mas gausias, ilgas, tamsias garbanas bei aibę kvailų fanta
zijų, kuriose figūravo piknikai, kūdikiai, iki ašarų malo
nios uošvės bei milžiniškos viešbučių lovos) ir dabar jautė
palengvėjimą, galėdamas atvirai prabilti apie Reičel, tai
kas, kad ją įvertins tik Markus, tai kas, kad žodžiais ne
įmanoma apsakyti jos vertumo. Vilas norėjo, kad Reičel
taptų jo žmona, mylimąja, viso pasaulio šerdimi; žodis
„draugė" reiškė, kad jie tik kartais susitikinėtų ir ji gyven
tų savo gyvenimą atskirai nuo Vilo, o šito jis visiškai ne
norėjo.
- Iš kur žinai?
- Kaip tai iš kur žinau?
- Taip. Kaip sužinojai, jog nori, kad ji būtų tavo draugė?
- Nežinau. Tiesiog pajutau viduje. - Būtent viduje ir
pajuto. Jausmas gyveno ne širdyje, ne galvoje ir net ne
pilvo apačioje; būtent viduje, ir nuo šio jausmo vidus taip
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įsitempė, kad Vilas nebegalėjo praryti nieko kaloringesnio už cigaretės dūmus. Jei ir toliau maistui vartos tik ci
garetės dūmus, gal numes svorio.
- Tu ją sutikai tik vieną kartą? Per Naujuosius metus?
- Taip.
- Ir to užteko? Tu iškart supratai, kad nori su ja drau
gauti? Galima dar penkiasdešimt pensų?
Vilas išsiblaškęs padavė jam svarą. Iš tiesų, kažkas įvy
ko jau pirmą akimirką, bet į svajonių šalį Vilą įstūmė atsi
tiktinė Roberto pastaba, pasakyta po poros dienų, kai Vi
las paskambino padėkoti už vakarėlį. „Tu patikai Reičel“,
pasakė jis, ir nors šito galbūt per mažai bendrai ateičiai
sukurti, Vilui daugiau ir nereikėjo. Teigiamas atsakymas
tikrai stipriai stimuliuoja vaizduotę.
- O kas? Kaip ilgai, tavo manymu, aš turėjau ją pažinoti?
- Na, vargu ar mane galima pavadinti šios srities eks
pertu. - Vilas nusijuokė iš Markaus pastabos ir mąsliai
surauktos kaktos, tarsi prieštaraujančios jo žodžiams:
dvylikametis, kuris svarstydamas pasimatymų smulkme
nas sugeba atrodyti kaip profesorius, tikrai nusipelno būti
vadinamas ekspertu. - Bet kai aš susipažinau su Ele, iš
pradžių nesupratau, kad noriu su ja draugauti. Turėjau
subręsti.
- Na, tai turbūt rodo, kad esi suaugęs. - Istorija su Ele
Vilui buvo naujiena, ir jis staiga suprato, kur link nuo pat
pradžios krypsta pokalbis. - Tu nori, kad Elė būtų tavo
draugė?
- Aha. Aišku.
- Ne šiaip draugė, o mergina?
- Na... - Markus įmetė monetą į plyšį ir paspaudė žai
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dimo pradžios mygtuką. - Norėjau tavęs apie tai paklaus
ti. Kaip tau atrodo, koks didžiausias skirtumas?
- Tu baisiai juokingas, Markau.
- Žinau. Visi man taip sako. Man nerūpi. Noriu, kad
atsakytum į mano klausimą.
- Na gerai. Ar tau norisi ją liesti? Nuo to reikėtų pradėti.
Markus toliau sprogdino pabaisas, nekreipdamas dė
mesio į Vilo skelbiamas gyvenimo tiesas.
-N a ?
- Nežinau. Dabar galvoju. O toliau?
- Ir viskas.
- Viskas? Tik vienas skirtumas?
- Taip, Markau. Tu juk esi girdėjęs apie seksą, ar ne?
Priimta manyti, kad tai gana svarbus dalykas.
- Žinau, aš nekvailas. Tik negaliu patikėti, kad tai ir
viskas. O, velnias. - Markus prarado dar vieną gyvybę. Nes negalėčiau pasakyti, ar noriu liesti Elę, ar ne. Bet vis
tiek žinau, jog noriu, kad ji būtų mano mergina.
- Gerai, tai kas turėtų būti kitaip?
- Noriu su ja praleisti daugiau laiko. Noriu būti su ja
visą laiką, o ne tik tada, kai atsitiktinai susitinkam. Ir no
riu atsikratyti Zoja, nors Zoja man irgi patinka, bet noriu
būti su Ele vienas. Noriu jai pirmai viską pasakoti, pir
miau negu tau ar mamai. Ir nenoriu, kad ji turėtų kitą
draugą. Jei viskas būtų taip, kaip pasakiau, tai man nesvar
bu, ar liesčiau ją, ar ne.
Vilas papurtė galvą, bet Markus to nepastebėjo, nes vėl
įdėmiai žiūrėjo į ekraną.
- Štai ką tau pasakysiu, Markau. Tu netrukus pasimo
kysi. Ne amžinai taip jausiesi.
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Bet vėliau, kai Vilas jau buvo namuose ir klausėsi muzi
kos, kurios norėdavo klausytis tokiais atvejais, muzikos,
kuri tarsi surasdavo jautriausią jo būtybės vietą ir stipriai
ją paspausdavo, jis prisiminė, su kokiomis sąlygomis su
tiktų Markus. Taip, jis irgi norėjo liesti Reičel (fantazijose
su milžiniškomis viešbučių lovomis lytėjimui buvo skirta
ne paskutinė vieta), bet kol kas, jei lieptų pasirinkti, tik
riausiai ir jis sutiktų su panašiomis sąlygomis.
Pokalbis vaizdo žaidimų salėje buvo naudingas bent tuo,
kad privertė juos pajusti bendrumą: abu prisipažino, kad
kai ko trokšta, ir tas kai kas, geriau pagalvojus, abiem
atvejais - gana panašus, nors troškimų objektai, atrodo,
skiriasi kaip diena ir naktis. Iš Markaus pasakojimų Vilui
nepavyko susidaryti labai aiškaus įspūdžio apie Elę - kaž
kodėl jam prieš akis iškildavo pykčio kupinas judantis si
luetas juodai dažytomis lūpomis, panašus į kelias pankų
grupių dainininkes tuo pat metu, tačiau ir tokio įspūdžio
pakako suprasti, kad Elė ir Reičel niekaip negalėtų apsi
mesti dvynėmis. Vis dėlto atsiradusio bendrumo užteko
Markų įtikinti, kad šis pasielgtų nedraugiškai, be to, kaž
kaip sutrukdytų savo paties troškimams, jei po viso šito
atsisakytų vieną popietę suvaidinti Vilo sūnų. Taigi Vilas
smarkiai plakančia širdimi paskambino Reičel ir išsiprašė
pakvietimą šeštadienį ateiti pietų. Markus pasirodė pas
Vilą tuoj po vidudienio, apsitaisęs gauruotu megztiniu,
kurį Fijona buvo padovanojusi Kalėdoms, ir katastrofiš
komis ryškiai geltono velveto kelnėmis, galinčiomis pa
puošti bet kurį keturmetį. Vilas vilkėjo savo mėgstamiau
sius Polo Smito marškinius ir juodą odinį švarką; jam pa
tiko manyti, kad su šiais drabužiais tampa panašus į Metą
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Diloną iš „Vaistinės kaubojaus". Galima pagalvoti, sampro
tavo Vilas, kad Markus šitaip maištauja prieš puošeivos
tėčio stilių; tad nuslopino troškimą tuoj pat vestis vaiką į
drabužių parduotuvę ir nutarė verčiau juo didžiuotis.
- Ką pasakei mamai? - paklausė Vilas automobilyje,
jiems važiuojant pas Reičel.
- Pasakiau, kad tu nori mane supažindinti su savo nau
ja drauge.
- Ir ji neprieštaravo?
- Ne. Bet jai atrodo, kad tu išprotėjai.
-Nesistebiu. Kam man tave pažindinti su nauja drauge?
- O kam tau reikia sakyti savo draugei, kad aš tavo
sūnus? Jei tau taip nepatinka mano paaiškinimai, kitą kartą
sugalvok savo. Klausyk. Turiu tau keletą klausimų. Kiek
aš svėriau, kai gimiau?
- Ką aš žinau? Juk tu gimei, o ne aš.
- Na taip, bet tu juk turėtum tai žinoti? Na, jei esi ma
no tėtis.
- Ar nemanai, kad mūsų santykiai jau pakankamai tvir
ti ir nebereikia rūpintis, kiek kas gimdamas svėrė? Jei tau
būtų dvylika savaičių, gal toks klausimas ir galėtų kilti,
bet dvylika metų...
- Gerai, o kada mano gimimo diena?
- Markau, ji nė neįtaria, kad tu nesi mano sūnus. Ji
nesiruošia manęs šnipinėti.
- O jeigu apie tai pradės kalbėti? Jeigu, pavyzdžiui, aš
pasakysiu, kad tėtis man pažadėjo gimimo dienai nupirkti
„Nintendo", o ji tavęs paklaus: „Kada jo gimimo diena?"
- Kodėl manęs? Kodėl ne tavęs?
- O jeigu?
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- Na gerai, tai kada tavo gimimo diena?
- Rugpjūčio devynioliktą.
- Pažadu nepamiršti. Rugpjūčio devynioliktą.
- O ką aš labiausiai mėgstu valgyti?
- Pasakyk, - nuvargęs leido Vilas.
- Makaronus su grybų ir pomidorų padažu, kuriuos
verda mama.
- Aišku.
- O kur aš pirmą kartą buvau užsienyje?
- Nežinau. Gal Grenoblyje.
- Pfff, - niekinamai atrėžė Markus. - Ko aš ten nema
čiau? Barselonoje.
- Aišku. Supratau. Barselonoje.
- O kas mano mama?
- Atsiprašau?
- Kas mano mama?
Klausimas buvo toks paprastas, bet toks tikslus, kad
Vilas kurį laiką sutrikęs tylėjo.
- Tavo mama yra tavo mama.
- Tai tu buvai vedęs mano mamą, o paskui jūs išsiskyrėt.
- Aha. Kaip nori.
- Ar tu dėl to dar liūdi? Arba aš?
Staiga jiedu suvokė, kokie absurdiški šitie klausimai.
Markus ėmė kikenti keistu, plonu balseliu, tarsi kniauk
damas - šis juokas nebuvo panašus nei į jo, nei į jokios
kitos žmogiškos būtybės juoką, užtat pasirodė baisiai už
krečiamas. Vilą irgi ištiko kikenimo priepuolis.
- Aš neliūdžiu. O tu? - pagaliau paklausė jis.
Bet Markus nepajėgė atsakyti. Jis tebekniaukė.
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Pakako vieno sakinio, paties pirmo jos ištarto sakinio,
kad viskas, visas sudėtingas bendros praeities, dabarties ir
ateities kompleksas, taip kruopščiai Vilo sukurtas, griūtų
ir sudužtų į šipulius.
- Labas. Tu Vilas, o tu... Markas, teisingai?
- Markus, - pataisė Markus ir reikšmingai kumštelėjo
Vilui į pašonę.
- Nagi, įeikit. Susipažinsite su Aliu.
Vilas prisiminė viską viską, ką ji jam tą vakarą kalbėjo,
iki mažiausios smulkmenos. Žinojo visų jos iliustruotų kny
gų pavadinimus, tik negalėtų tiksliai pasakyti, ar pati pir
moji vadinama „Kelias į miškąu ar „Kelias per mišką“, šitai reikės patikrinti, - žinojo jos buvusio vyro vardą ir kur
jis gyvena, ir ką veikia, ir... Neįmanoma įsivaizduoti, kad
jis pamirštų Alio vardą. Tai vienas iš svarbiausių faktų. Tai
tarsi pamiršti, kada Anglija laimėjo Pasaulio taurę, ar kuo
vardu Luko Skaivokerio tikrasis tėvas - neįmanoma, kad ir
kaip stengtumeisi. O ji pamiršo Markaus vardą' - jai tas
pats, Markas ar Markus, ir dabar Vilui absoliučiai aišku,
kad jos nekamuoja karštligė ir nemiga, verčianti įsivaizduoti,
prisiminti ir svajoti. Jis pasijuto priblokštas. Galima iškart
sudėti ginklus. Būtent šitokių jos jausmų jis labiausiai bijo
jo, būtent dėl to buvo taip tvirtai įsitikinęs, kad įsimylėti gryniausias šlamštas, ir štai, prašom, tai iš tiesų šlamštas,
tačiau... tačiau jau per vėlu.
Reičel gyveno netoli Kemden Loko, aukštame siaura
me name, pilname knygų, senų baldų ir išblukusių fotogra
fijų, vaizduojančių romantiškus, ryškių bruožų giminai
čius iš Rytų Europos; akimirką Vilas apsidžiaugė, kad jei
šiaurinio Londono seisminė situacija išliks nepakitusi, jo
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butas niekada nepriartės prie jos namo. Jos namas šiltas ir
jaukus, jo butas - modernus ir stilingas, ir Vilui būtų savo
buto gėda.
Ji užvertė galvą ir žvelgdama į laiptų viršų sušuko:
- Ali.
Nieko.
-A LI.
Vis tiek nieko. Ji žvilgtelėjo į Vilą ir gūžtelėjo pečiais:
- J is tikriausiai su ausinėmis. Einam į viršų?
- J is nesupyks? - Būdamas dvylikos metų Vilas supyk
tų, ir nebūtina prisiminti, dėl kokių priežasčių.
Alio kambario durys buvo kaip ir visų kitų kambarių nei kaukolės su sukryžiuotais kaulais, nei ženklo „Drau
džiama", nei hiphopo grafiti; tačiau įėjus į vidų iškart
buvo aišku, kad čia gyvena berniukas, 1994 metais besi
kamuojantis tarp dviejų vienodai bjaurių gyvenimo tarps
nių: vaikystės ir paauglystės. Čia buvo viskas - ir plaka
tas su Rajanu Gigsu, ir plakatas su Maiklu Džordanu, ir
plakatas su Pamela Anderson, ir „Super Mario" lipdu
kai... Ateities istorikas, tyrinėjantis socialinius reiškinius,
tikriausiai sugebėtų datuoti kambario interjerą dvidešimt
keturių valandų tikslumu. Vilas žvilgtelėjo į Markų, ku
ris atrodė apstulbęs. Pastatyti Markų priešais Rajano Gigso ir Maiklo Džordano plakatus turbūt buvo tas pat, kaip
pastatyti vidutinį dvylikametį priešais Tiudorų dinasti
jos portretus Nacionalinėje galerijoje. Pats Alis su ausi
nėmis sėdėjo susmukęs prie kompiuterio nepastebėda
mas svečių. Motina priėjo prie jo, patapšnojo per petį, ir
jis pašoko.
- A, labas. Atsiprašau. - Alis atsistojo, ir Vilas tuoj pat
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suprato, kad nieko nebus. Alis buvo kietas - krepšinio
sportbačiai, apsmukusios riedlentininko kelnės, iškarpyti
grandžo stiliaus plaukai, net auskaras ausyje; ir pamačius
Markaus geltonas velveto kelnes bei gauruotą megztinį,
jo veidas aptemo.
- Markus - Alis, Alis - Markus, - pristatė Reičel. Mar
kus ištiesė ranką, ir Alis kone atvirai tyčiodamasis ją pa
spaudė. - Alis - Vilas, Vilas - Alis. - Vilas kilstelėjo antakį
Alio pusėn. Pagalvojo, kad Alis įvertins tokį santūrumą.
- Gal jūs, berniukai, norit kol kas pabūti čia? - paklau
sė Reičel. Markus dėbtelėjo į Vilą, ir, Reičel nusisukus, šis
trumpai linktelėjo.
- Gerai, - gūžtelėjo pečiais Markus, ir tą minutę Vilas
pajuto, kad jį myli, tikrai ir nuoširdžiai myli.
- Tvarka, - gaižiai atsiliepė Alis.
Reičel ir Vilas nulipo žemyn; po dešimt minučių, - ly
giai tiek laiko Vilui prireikė, kad suplanuotų, kaip jie ke
turiese išsinuomos Ispanijoje vasarnamį, - pasigirdo lau
kujų durų trinktelėjimas. Reičel nuėjo patikrinti ir tuoj
pat parbėgo atgal į svetainę.
- Atrodo, Markus išėjo namo, - pranešė ji.
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Markus buvo pasiryžęs pasistengti. Jis žinojo, kad Vilui
pietūs su Reičel labai svarbūs, be to, žinojo, kad jei jis
šiandien gerai suvaidins vaidmenį, tinkamai pasirodys,
tai gal Vilas sugalvos, kaip padėti jam su Ele. Bet vos
pamačius Alį pasidarė aišku, kad nieko nebus. Vilas su
Reičel nulipo žemyn, Alis porą sekundžių žiūrėjo į Mar
kų, paskui pradėjo.
- Nė velnio neišeis, - štai ką jis pirmiausia pasakė.
- Ne? - paklausė Markus norėdamas laimėti laiko. Bu
vo aišku, kad jis jau kažką pražiopsojo, tik nežinia ką.
- Aš tau rimtai sakau, jei tavo tėtis sugalvos susitikinėti
su mano mama, tau galas. Rimtai. Galas.
- O, bet jis visai nieko, - atsakė Markus.
Alis pažvelgė į jį kaip į pamišėlį.
- Man nerūpi, nieko jis ar ne nieko. Aš nenoriu, kad jis
susitikinėtų su mano mama. Todėl daugiau niekada neno
riu čia matyti nei jo, nei tavęs, ar aišku?
- Na, - ištarė Markus, - turbūt ne aš sprendžiu tokius
dalykus.
- Tai nuspręsk. Arba tau galas.
- A r galiu pažiūrėti tavo kompiuterį? Kokių turi žaidi
mų? - Markus žinojo, kad ne visada pasiseka pakeisti po
kalbio temą. Kartais pavyksta, bet turbūt ne tais atvejais,
kai pašnekovas grasina tave nugalabyti.
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- Ar tu girdėjai?
-Taip, bet... Nežinau, ką aš galėčiau padaryti. Mes atėjo
me pas jus pietų, ir Vilas... tai yra mano tėtis, tik aš jį
vadinu Vilu, nes, na nesvarbu... Vilas kalbasi su Reičel, tai
yra tavo mama...
- Po velnių, aš ir taip žinau, kad ji mano mama.
- ... apačioje, ir, atvirai pasakius, ji jam labai patinka,
tai ką gali žinoti? Gal jis jai taip pat patinka, taigi...
- JIS JAI NEGALI PATIKTI, - staiga suriko Alis. - JAI
PATINKU TIKTAI AŠ.
Markus jau buvo beveik įsitikinęs, kad Alis išprotėjęs,
tik nesuvokė, ką su juo daryti. }domu, ar anksčiau nėra
nutikę ko nors panašaus, o jei yra, tai gal tas vaikas, ku
riam teko Markaus dalia, iki šiol kur nors paslėptas - suka
potas gabalais ir pakištas po kilimu arba surištas, įgrūs
tas į spintą ir kartą per dieną maitinamas Alio vakarie
nės likučiais. Anas vaikas tikriausiai svėrė tris stounus ir
kalbėjo tik jam vienam suprantama kalba, tiesa,^niekas
jo ir nesiklausė, net mama ir tėtis, kurių jis niekada ne
bepamatys.
Markus rūpestingai apsvarstė atsivėrusias galimybes.
Mažiausiai patraukli ir turbūt mažiausiai reali iš jų - pasi
likti čia ir leisti laiką su Aliu, plepėti apie visokius niekus,
drauge pasijuokti ir sužaisti porą partijų kompiuteriu; ta
čiau taip tikrai nebus. Antra galimybė - nulipti žemyn ir
prisidėti prie Vilo ir Reičel, bet Vilas beveik atvirai palie
pė jam likti viršuje, tad nusileidus apačion teks paaiškinti,
kad Alis yra psichopatas, besirengiantis nukapoti jam ran
kas ir kojas; tai būtų labai keblu. Ne, Markus pasirinko
trečią variantą - niekam nematant nulėkti apačion, ištrūkti
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pro laukujės duris, sėsti į autobusą ir parvažiuoti namo.
Labai neilgai galvojęs jis būtent taip ir padarė.
Vilas jį rado stovintį autobuso stotelėje netoli Loko.
Markus nekaip orientavosi šioje vietoje, tad stovėjo, tiesą
pasakius, laukdamas autobuso, vežančio į priešingą pusę būtų juo nuvažiavęs į Vest Endą; taigi gal ir gerai, kad
Vilas privažiavo ir liepė lipti į mašiną.
- Kas čia per žaidimai? - piktai paklausė Vilas.
- Ar aš viską sugadinau? - Ir staiga ištarė tai, ko visai
neturėjo sakyti, nors pagalvojo apie tai pirmą kartą - o
gal kaip tik dėl to: - Bet tu vis tiek man padėsi su Ele?
- Kas atsitiko ten viršuje?
- J is pamišėlis. Pasakė, kad užmuš mane, jei tu susiti
kinėsi su jo mama. Ir aš juo patikėjau. Kiekvienas pati
kėtų. Jis mane išgąsdino. Kur mes važiuojam? - Pradėjo
lyti, ir Kemdene buvo gausybė automobilių bei turgaus
pirkėjų. Kur tik Markus žvelgė, visur matė vyrus ir mo
teris ilgais susitaršiusiais šlapiais plaukais - visi atrodė
taip, tarsi grotų „Nirvanoje" ar kokioje kitoje Elės mėgs
tamoje grupėje.
- Grįžtam pas Reičel.
- Aš ten nenoriu.
- Ką padarysi.
- Ji pagalvos, kad aš kvailys.
- Nepagalvos.
- Kodėl?
- Todėl, kad ji kažko panašaus tikėjosi. Sakė, kad su
Aliu kartais būna sunkoka.
Tai išgirdęs Markus nusijuokė: „Cha“; taip juokiasi žmo
nės, kurie nemato nieko juokinga.
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- Sunkoka? Jis norėjo mane surišti, uždaryti spintoje ir
maitinti vieną kartą per dieną.
- J is taip sakė?
- Na, ne visai taip.
- Šiaip ar taip, dabar jis bliauna pasikūkčiodamas.
-Tikrai?
- Tikrai. Snarglėjasi kaip trejų metų vaikas.
Markui tai be galo pakėlė nuotaiką; jis nutarė, kad bus
visai neblogai grįžti pas Reičel.
Grįžus paaiškėjo, kad Markus net norėdamas nebūtų
sugalvojęs nieko geresnio kaip pabėgti. Jei būtų žinojęs,
kad viskas taip šauniai baigsis, nebūtų šitaip panikavęs sto
vėdamas autobuso stotelėje, kai jį rado Vilas. Būtų mirk
telėjęs Vilui tarsi išmintinga sena pelėda ir taręs: „Palauk,
netrukus pamatysi". Jiems grįžus viskas buvo kitaip: tarsi
visi staiga būtų supratę, kodėl jie čia yra, o ne apsimetinėję, kad surengė pietus tik norėdami leisti Markui su Aliu
pažaisti kompiuteriais.
- Markau, Alis tau nori kai ką pasakyti, - tarė Reičel,
vos tik jie įėjo.
-Atsiprašau, Markau, - sušnirpščiojo Alis, - aš netyčia
taip pasakiau.
Markus visiškai nesuprato, kaip galima netyčia grasinti
ką nors nužudyti, bet nutarė nebesigilinti; pamatęs šniurkš
čiojantį Alį pasijuto kilnus.
- Nieko tokio, Ali, - atsakė jis.
- Nagi, vaikai, paspauskit vienas kitam rankas, - pasiū
lė Reičel, ir jie paspaudė, nors paspaudimas išėjo keisto
kas ir nejaukus. Tris kartus jie nepataikė paimti vienas ki
to rankos, ir Vilas su Reičel ėmė juoktis; Markų tai suer232 ) apie vaikiną

žino. Jis mokėjo paspausti ranką. Tai anas idiotas nesuge
ba normaliai jos paduoti.
- Aliui labai sunku su tuo susitaikyti.
- Markui taip pat. Markus panašiai jaučiasi, ar ne,
Markau?
- Dėl ko? - Jis vėl buvo užsisvajojus. Svarstė, ar Alio
verksmas kaip nors susijęs su noru žaloti žmones - ar ga
lima pasakyti, kad jis silpnas, jei taip lengvai pravirksta?
O gal jis psichopatas ir galėtų lengvai nurauti žmogui gal
vą plikomis rankomis, visą laiką graudžiai raudodamas?
Gal verkimas buvo tik maskuotė ir Markui gresia daug
didesnis pavojus, negu jis gali įsivaizduoti?
- Dėl... na žinai... dėl viso šito.
- Taip, - tvirtai atsakė Markus. - Tikrai. Labai pana
šiai. - Jis neabejojo, kad netrukus sužinos, dėl ko ir su
kuo jis taip panašiai jaučiasi.
- Aš suprantu, nusistovi tam tikra tvarka, ir bet koks
pasirodęs naujas žmogus jau iš anksto atrodo pavojingas.
- Visiškai teisingai. Paskutinis vyras, su kuriuo aš...Reičel staiga nutilo. - Atsiprašau, aš visai nesirengiau jūsų
lyginti. Ir nenorėjau pasakyti, kad mes, supranti... - Ji vėl
nutilo, dabar jau beviltiškai sutrikusi.
Vilas nusišypsojo.
- Nieko baisaus, - švelniai tarė jis, o Reičel pažvelgė į jį ir
atsakė šypsena. Staiga Markus suprato, kodėl Reičel ir Sjuzė - gražios, mielos moterys, kurioms, atrodytų, nėra jokio
reikalo prasidėti su tokiu tipu kaip Vilas - vis dėlto jį mėgsta.
Vilo veide atsirado išraiška, kurios Markus niekada nebuvo
nusipelnęs: jo akyse spindėjo kažkoks švelnumas, ir Markus
jautė, kad jis veikia pašnekovą. Klausydamasis pokalbio Mar
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kus pats pamėgino pasitreniruoti - reikia truputį primerkti
akis, paskui susikaupus žiūrėti tiesiai pašnekovui į veidą.
Ar Elei tai patiktų? Tikriausiai ji jam užvožtų.
- Šiaip ar taip, —tęsė Reičel, - paskutinis vyrukas, su
kuriuo aš draugavau, buvo... Na, negalėjai jo pavadinti
geru žmogumi, ir jis niekaip nepajėgė suprasti, koks Alio
vaidmuo mano gyvenime, tad pagaliau jie išsiskyrė... ne
labai draugiškai.
- Jis buvo išgama, - atsakė Alis.
- Klausyk, aš tikrai atsiprašau, kad viskas tapo taip...
nesubtilu, - pasakė Reičel. - Neturiu jokio supratimo, ar
tu... Tai yra pati nesuprantu, bet per Naujuosius metus
man pasirodė, kad... - Ji susiraukė. - Viešpatie, koks ne
smagumas. Ali, čia viskas per tave. Normaliai mes apie
tokius dalykus nešnekėtume.
Nieko baisaus, - žvaliai įsiterpė Markus. - Tu jam
tikrai patinki. Jis pats man sakė.
s
- Ar tu daraisi žvairas? - paklausė Elė pirmadienį po
pamokų.
- Gali būti,- atsakė Markus, nes tai buvo lengviau, ne
gu prisipažinti, kad taip išmėgina Vilo fokusą.
- Gal tau reikia pakeisti akinius.
-A ha.
- Ar būna dar stipresnių akinių? - paklausė Zoja. Ji
nemėgino tyčiotis, paprasčiausiai smalsavo.
Blogiausia, kad jie ėjo į laikraščių krautuvėlę, esančią
pakeliui į namus, ir nesikalbėjo apie kokius nors konkre
čius dalykus. Vilas su Reičel sėdėjo, žiūrėjo vienas į kitą ir
iš esmės kalbėjosi tik apie tai, kaip jie vienas kitam patin
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ka. Markus ėjo gatve, o tai reiškė, kad norint padaryti tą
pokštą su akimis jam reikėjo pasukti galvą; jis suprato,
kad iš šono tai gali atrodyti keistokai, bet juk jiedu su Ele
niekada nesusėsdavo ir nežiūrėdavo vienas į kitą. Papras
tai stoviniuodavo prie gėrimų automato, o kartais, kaip
šiandien, susitikdavo po pamokų ir kurį laiką slankioda
vo be jokio tikslo. Tai ką jam daryti? Kaip gali įdėmiai
pažvelgti žmogui į akis, jei nuolat matai tik jo ausis?
Laikraščių krautuvėlėje buvo pilna vaikų iš jų mokyk
los, ir savininkas šaukė, kad keletas išeitų laukan. Jis buvo
ne toks kaip ponas Patelis, kuris niekada nešaudė ir nevi
jo vaikų lauk.
- Aš nesiruošiu iš čia eiti, - pasakė Elė. - Aš klientė, o
ne vaikas. - Ji toliau tyrinėjo saldumynų vitriną, laikyda
ma virš jos iškeltą ranką, kad galėtų iškart pačiupti tai,
kas patrauks dėmesį.
- Tada tu, - kreipėsi savininkas į Markų. - Prašyčiau
eiti lauk.
- Markau, neklausyk jo, - patarė Elė. - Tai žmogaus
teisių pažeidimas. Jis vadina tave vagimi tik dėl to, kad esi
dar mažas. Galėčiau paduoti jį į teismą.
- Nieko tokio, - atsakė Markus. - Man nieko nereikia.
Jis išėjo iš krautuvėlės ir ėmė skaityti skelbimus lange.
„PARDUODAMOS SPECIALIOS POLICININKIŲ UNIFOR
MOS44... „BOKSININKAMS SKIRTI PUMA SPORTBAČIAI,
5 DYDIS, NEIŠPAKUOTI".
- Markau, tu iškrypėlis.
Tai buvo Ly Hardis ir pora jo draugelių; šį trimestrą jie
Markaus per daug nekankino, tikriausiai dėl to, kad jis
vaikščiojo su Ele ir Zoja.
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-K ą?
- Lažinuosi, kad net nesupranti, ką šitie skelbimai rek
lamuoja?
Markus nesuvokė ryšio tarp dviejų Hartlio ištartų saki
nių: jei jis būtų iškrypėlis, tai tikrai žinotų, ką reklamuoja
skelbimai, bet tiek to, nereikia kreipti dėmesio, kaip ir į visa
kita, kas susiję su Hartliu. Vienas Ly Hartlio draugužis ištie
sė ranką, nuėmė Markui akinius ir užsidėjo juos ant nosies.
- Prakeikimas, - tarė jis. - Nieko nuostabaus, kad jis
nesusivokia, kas aplinkui darosi. - Jis pasisukiojo vietoje,
ištiesęs j priekį rankas ir garsiai šnopuodamas, tuo duo
damas suprasti, jog Markus protiškai atsilikęs.
- Gal galėtum man juos atiduoti? Be akinių nelabai ge
rai matau.
- Eik šikt, - atrėžė Hartlio draugelis.
Staiga iš krautuvėlės išniro Elė ir Zoja.
- Apgailėtini šūdmaišiai, - tarė Elė. - Tuoj pat atiduok
jam akinius arba taip gausi, kad ilgai atsiminsi.
^
Ly Hartlio draugelis atidavė Markui akinius, bet ji vis
tiek smarkiai jam užvožė, taikydama tarp akių ir nosies.
- Apgavau, - pridūrė, ir Zoja nusijuokė. - Dabar visi
varykit iš čia, kol kaip reikiant neįsiutau.
- Šliundra, - pasakė Ly Hartlis, bet tyliai ir eidamas
šalin.
- Įdomu, kodėl aš staiga tapau šliundra, vos tik užvožiau
jam per snukį? - paklausė Elė. - Vaikinai labai keisti pada
rai. Tik ne tu, Markau. Tai yra tu irgi keistas, bet kitaip.
Bet Markus nebesiklausė. Elė - jos elgesio stilius, jos
grožis, jos sugebėjimas primušti chuliganus - taip jį pake
rėjo, kad nebekreipė jokio dėmesio į jos kalbas.
2 3 6 ) apie vaikiną

/ dvidešimt aštuoni

Praėjo dvidešimt keturios valandos, Markus niekaip ne
galėjo nurimti, o Vilui sunkiai sekėsi prisiderinti prie jo
nuotaikos. Jo manymu, berniukas klystų laikydamas Elės
puolimą prieš Kažkokio Ly bičiulį nevaldomos aistros iš
raiška: aišku, kad tai bylojo apie priešingą dalyką - kol
paauglės merginos privalo ginti Markų nuo gatvės chuli
ganų, jis vargiai ar gali būti pavadintas pavydėtinu laimi
kiu. Bet gali būti, kad Vilas mąsto nepakankamai moder
niai. Gal dabar viskas kitaip, ir kol mergina dėl tavęs nevožė kam nors į akį, į ją neverta nė dėmesio kreipti. Kad
ir kaip būtų, Markus atrodė įsimylėjęs iki ausų, ir Vilui
buvo dėl jo baugu.
- Kad būtum ją matęs, - entuziastingai klykavo Markus.
- Man jau beveik atrodo, kad mačiau.
- Oho! - kalbėjo Markus.
- Taip. Oho. Tu minėjai.
- Ji fantastiška.
- Taip, bet... - Vilas žinojo, kad teks nupasakoti naują
savo teoriją apie tai, kad Markaus įgytas aukos statusas
neprideda jam taškų nei sekso, nei romantikos srityje,
nors tokia pokalbio kryptis žadėjo daug nemalonumų. Kaip manai, ką ji galvoja apie tai, kad teko tave traukti
iš bėdos?
- Kaip tai?
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- Tiesiog... Paprastai viskas būna ne taip.
- Ne. Būtent dėl to viskas taip nuostabu.
- Nebūčiau toks tikras. Supranti, man atrodo, kad Elei
bus sunku laikyti tave savo vaikinu, jei kiekvieną kartą jai
užėjus nusipirkti „Mars“ šokoladuko kas nors atims tavo
akinius ir jai teks virsti Žanu Klodu Van Darnu.
- Kas tas Žanas Klodas Van Damas?
- Nesvarbu. Ar supratai, ką norėjau pasakyti?
- Tai ką aš turėčiau daryti? Pradėti lankyti karatė, ar ką?
- Aš tik noriu pasakyti, kad jūsų santykiai gali susiklos
tyti ne visai taip, kaip tu svajoji. Mano patirtis rodo, kad
romanai paprastai mezgasi kitaip. Judu man veikiau pri
menat šunį ar kokį kitą naminį gyvūną ir jo šeimininką
negu vaikiną ir merginą.
- Tai nieko, - nerūpestingai tarė Markus.
- Ir tu nieko prieš, kad su tavim elgtųsi kaip su... jūrų
kiaulyte?
v
- Ne. Aišku, kad ne. Man visaip gerai. Kad tik būčiau
su ja.
Ir jis tai pasakė taip nuoširdžiai, taip absoliučiai savęs
nesigailėdamas, kad pirmą kartą gyvenime Vilas pajuto
norą jį apkabinti.
Vilas visai neketino savo santykiams su Reičel taikyti
Elės / Markaus / jūrų kiaulytės modelio, ir nors vertino
paprastą, dorą Markaus troškimą, jo paties troškimai ne
buvo nei paprasti, nei, atvirai pasakius, labai dori; jis ne
ketino slėpti šios informacijos. Elė bent jau žino, kas yra
Markus, nors tai nereiškia, kad Markaus kas nors apie tai
paklausė - jis tebėra mažas akiniuotas keistuolis, kurį pa
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augliai kankina prie laikraščių krautuvėlės, ir niekada nie
kuo kitu neapsimetinėjo. Užtat vyrukas, atėjęs pietauti su
dvylikamečiu sūnumi, iš tiesų nebuvo Vilas, ir šioje istori
joje kai kas - būtent pats Vilas - iš tikrųjų apsimetinėjo.
Jis galvojo, kad ateis diena, ir jis savo kailiu patirs, jog
meluoti svarbiausius dalykus apie save - itin trumpalaikė
strategija, tinkama tik labai neilgiems santykiams. Auto
buso konduktoriui ar taksi vairuotojui galima pripasakoti
visokiausių niekų, žinoma, jei kelionė neilga, bet jei keti
ni su žmogumi praleisti visą likusį gyvenimą, tai praktiš
kai neišvengiama, kad jis anksčiau ar vėliau daug ką apie
tave sužinos.
Vilas nusprendė pradėti lėtai ir kantriai taisyti tą klai
dingą įspūdį, kurį buvo sukūręs, bet jau pirmą kartą jiems
kartu išėjus pavalgyti jis prisiminė seną balandžio pir
mosios juoką apie tai, kad Britanijoje pereinama nuo kai
riosios pusės judėjimo prie dešiniosios ir kad permaina
vyks laipsniškai. Paaiškėjo, kad galima arba meluoti, ar
ba sakyti tiesą, o vidurį tarp šių būsenų pasiekti labai
sunku.
- O , - teištarė Reičel, kai jis prisipažino nesąs tikrasis
Markaus tėvas. Ji stengėsi pagaliukais suimti kuokštą jūržolių, ir jai nelabai sekėsi.
- Zinai, iš tiesų tai ne jūržolės, - prakalbo Vilas visai be
reikalo mėgindamas sudaryti įspūdį, kad nepasakė jai nie
ko svarbaus - bent jau jam nieko svarbaus. - Tai salotų
lapai ar kokie kiti. Juos tik susmulkina, pakepa, įdeda cuk
raus ir...
- Tai kas jo tikrasis tėvas?
- Na... - atsakė Vilas. Kaip jis nepagalvojo, kad jei jis
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nėra tikrasis Markaus tėvas, vadinasi, yra kas nors kitas?
- Toks vyrukas, vardu Klaivas, jis gyvena Kembridže.
- Aišku. Tu gerai su juo sutari?
- Taip. Tiesą pasakius, mes kartu praleidome Kalėdas.
- Taigi, atsiprašau, aš gal kiek bukoka, sakai, kad nesi
tikrasis Markaus tėvas, ir jis su tavimi negyvena - tai kaip
čia išeina, kad jis tavo sūnus?
- Na taip. Cha cha. Suprantu, ką nori pasakyti. Turbūt
iš šono viskas atrodo labai painu.
- Tai pasakyk, kaip atrodo iš vidaus.
- Tiesiog mūsų tokie santykiai. Aš tokio amžiaus, kad
galėčiau būti jo tėvas. Jis galėtų būti mano sūnus.
- Pagal amžių tu galėtum būti beveik kiekvieno dvide
šimties nesulaukusio jaunuolio tėvas. Kodėl pasirinkai bū
tent šitą vaiką?
- Nežinau. Taip atsitiko, ir viskas. Gal norėtum dabar
užsisakyti vyno ar toliau geriam kinišką alų? Tiesa, ir pa
pasakok man apie savo santykius su Aliu. Ar jie tokte pat
sudėtingi kaip manieji su Markumi?
- Ne. Aš permiegojau su jo tėvu ir po devynių mėnesių
pagimdžiau Alį - viskas įvyko maždaug taip. Gana pa
prastai, bet dažniausiai taip jau būna.
- Taip. Aš tau pavydžiu.
- Atsiprašau, kad niekaip negaliu nurimti, bet man dar
daug kas neaišku. Tu Markaus patėvis, bet negyveni su
juo ir su jo mama?
- Taip, tikriausiai galima taip pasakyti.
- O kaip dar galima pasakyti?
- Cha. Suprantu tave, - mąsliai atsakė jis, tarsi tik da
bar būtų staiga supratęs, kad pasakyti galima tik vienaip.
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- Ar tu kada nors gyvenai su Markaus mama?
- Apibrėžk sąvoką „gyventi su“.
- Ar laikei jos namuose atsargines kojines? Arba dantų
šepetuką?
Įsivaizduokime, kad Fijona Vilui Kalėdoms padovano
jo kojines. Įsivaizduokime, kad jis jas paliko pas ją ir iki
šiol neprisiruošė atsiimti. Tada jis galėtų ramia sąžine at
sakyti, kad ne tik laikė Fijonos namuose atsargines koji
nes, bet ir iki šiol tebelaiko. Deja, kojinių ji jam nedova
nojo - dovanojo tą kvailą knygą. Tad išsvajotas atsarginių
kojinių scenarijus ir liko svajone.
-N e.
- Tik ne - ir viskas?
- Taip.
Vilas paėmė paskutinį traškų suktinuką, pamirkė čili pa
daže, įsidėjo į burną ir ėmė elgtis taip, tarsi suktinukas būtų
gerokai per didelis, tad dabar jis bent kelias minutes nega
lės kalbėti. Reičel teks kalbėti už abu, ir galiausiai ji turbūt
užsimanys pakeisti temą. Vilas norėjo, kad ji jam papasa
kotų, kokią knygą dabar iliustruoja arba kaip svajoja su
rengti savo darbų parodą, arba kaip laukė susitikimo su
juo. Tokio tipo pokalbius jis buvo numatęs; jau darėsi blo
ga nuo šnekų apie išsigalvotus vaikus ir dar blogiau nuo
aiškinimosi, kodėl apskritai prireikė juos išsigalvoti.
Bet Reičel tik sėdėjo ir laukė, kol Vilas sukramtys; kad
ir kaip ilgai jis kramtė, raukėsi, rijo ir springo, mažyčio
suktinuko neužteko amžiams. Taigi jis jai pasakė tiesą, kaip
buvo ketinęs, ir ji atrodė pasibaisėjusi - visiškai pateisina
ma būsena.
- Aš tau niekada nesakiau, kad jis mano sūnus. Mano
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lūpos nė karto neištarė žodžių: „Aš turiu sūnų, vardu Mar
kus". Tu pati tuo patikėjai.
- Na taip. Tai aš viską išsigalvoju. Norėjau patikėti, kad
turi sūnų, tai ir paleidau vaizduotę nevaldomai siautėti.
- O beje, tai labai įdomi teorija. Kartą skaičiau laikraš
tyje apie vieną vyruką, kuris apmulkino daugybę vidu
tinio amžiaus moterų, išviliojo iš jų viso gyvenimo santau
pas, nes jos buvo įsitikinusios, kad jis turtingas. O svarbiau
sia, kad jam net nereikėjo to įrodinėti. Jos paprasčiausiai
patikėjo.
- Bet jis joms sakė, kad yra turtingas. Jis melavo. Tai
visai kas kita.
-A ha. Taip. Suprantu. Tuo aš nuo jo ir skiriuosi, ar ne?
- Nes tu nemelavai. Aš pati viską išsigalvojau. Pama
niau - koks mielas vyrukas, kaip būtų gerai, jei jis turėtų
vaiką, keistą berniuką, geriausią paauglį, ir štai tu pasiro
dai mano namuose, bingo. Sugalvojau šitą kvailystę, ska
tinama kažkokio gilaus psichologinio poreikio.
^
Viskas klojosi ne taip blogai, kaip baiminosi Vilas. Bu
vo aišku, kad ji įžvelgia juokingąją reikalo pusę, nors ne
mažiau aišku, kad laiko jį keistuoliu.
- Tau neverta taip dėl to graužtis. Bet kam gali taip
nutikti.
- Ei, neperlenk lazdos. Jei man patinka juokauti ir būti
tolerantiškai, tai mano reikalas. Aš dar nepasiekiau tos
būsenos, kad leisčiau juokauti ir tau.
- Atsiprašau.
- Bet kuo čia dėtas Markus? Supranti, aiškiai matyti,
kad tu jo neišsinuomojai vienai popietei. Jus sieja kaž
koks ryšys.
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Aišku, ji buvo teisi, ir Vilas mielai išgelbėjo vakarą, ga
lėjusį tapti pragaištingu: viską jai papasakojo. Na, beveik
viską - nepapasakojo, kad pirmą kartą sutiko Markų tik
dėl to, kad buvo atėjęs į VTVK. Nepapasakojo todėl, kad
manė, jog greta dar vieno panašaus atsivėrimo tai atrodys
nekaip. Nenorėjo, kad ji pamanytų, jog jis turi problemų.
Po vakarienės Reičel jį pasikvietė išgerti kavos, bet Vilas
suprato, kad apie seksą negali būti nė kalbos. Tikriau,
galėtų būti, bet kalbėtų tiktai jis, taigi tai netinka. Reičel
jam taip patiko, kad kiekvienas jų susitikimas galėtų bū
ti susijęs su seksu. Tačiau nuo jos sklido tik ramus links
mumas ir savotiška suglumusio žmogaus tolerancija, ir,
nors Vilas buvo dėkingas už mažiausią dėmesį, vargu ar
tai galėjo žadėti fizinį artumą - išskyrus draugiškai su
veltus plaukus.
Reičel užplikė kavos didžiuliuose mėlynuose puodeliuo
se, jie susėdo vienas priešais kitą. Reičel išsitiesė ant so
fos, Vilas sėdėjo tiesus sename krėsle, užklotame kažko
kiu azijietišku užtiesalu.
- Kodėl tu pamanei, kad su Markumi atrodysi įdomes
nis? - paklausė ji, kai jie įsidėjo cukraus, išmaišė, papūtė
ir padarė viską, ką tik galima padaryti su kavos puodeliu.
- O ar pasirodžiau?
- Taip, man atrodo, kad taip.
- Kodėl?
- Todėl, kad... Nori žinoti tiesą?
- Taip.
- Todėl, kad iš pradžių aš maniau, jog tu kaip tuščia
vieta - nieko nedirbi, tau niekas nerūpi, net nelabai turi
ką pasakyti. Bet kai pasakei, kad turi vaiką...
dvidešimt aštuoni ( 2 43

- Aš taip tiesiai nesakiau...
- Na, nesvarbu... Tada aš pagalvojau, kad gal aš to vy
ruko visai nesupratau.
- Na štai. Pati atsakei į savo klausimą.
- Bet aš iš tiesų tavęs nesupratau.
- Kodėl taip manai?
- Todėl, kad tavyje tikrai kažkas yra. Juk neišgalvojai
Markaus. Tu juo rūpiniesi, jis tau svarbus, tu jj supranti,
dėl jo jaudiniesi... Taigi tikrai nesi toks, kokiu tave lai
kiau, kol pradėjai apie jį kalbėti.
Vilas suprato, jog ji taip kalba norėdama, kad jam ne
būtų taip nesmagu, bet tai nepadėjo. Pirmiausia Markų jis
pažįsta tik kelis mėnesius, taigi Reičel ne be reikalo suabe
jojo tais trisdešimt šešeriais metais, kuriuos jis paleido vė
jais. Be to, jis nenorėjo būti vertinamas pagal Markų. Jis
norėjo turėti savo gyvenimą, savo tapatybę; norėjo būti
įdomus pats savaime. Kur jis buvo girdėjęs panašių skundų? Žinoma, VTVK. Kažkokiu keistu būdu Vilas sugebė
jo virsti vienišu tėvu, net nepasivarginęs įsigyti vaiką.
Tačiau vargu ar verta aimanuoti. Dabar jau per vėlu; jis
pats nutarė atsisakyti savo pažiūrų, kurios visą gyvenimą
jam taip gerai tarnavo. Vilas galvojo, kad daugelis VTVK
grupės narių yra tokie, kokie yra, ne todėl, kad turi vaikų jų problemos kilo gerokai anksčiau, kai jie pirmą kartą ką
nors įsimylėjo ir dėl to tapo pažeidžiami. Dabar Vilas pa
sielgė taip pat, ir buvo aišku, jog to nusipelnė. Netrukus
jis nuoširdžiai dainuos užmerktomis akimis, ir nieko čia
nebepakeisi.
V
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Kokias tris ar keturias savaites, - tikrai ne ilgiau, nors kai
Markus vėliau prisiminė tą laiką, jam atrodė, kad praėjo
keli mėnesiai, - nieko neįvyko. Jis matėsi su Vilu, mokyk
loje susitikdavo su Ele (ir Zoja), Vilas nupirko jam naujus
akinius ir nuvedė apsikirpti, Vilo dėka Markus atrado po
rą dainininkų, - ne Džoni Mičel ir ne Bobą Marlėjų, kurie jam visai patiko ir apie kuriuos Elė buvo girdėjusi ir
jais nesibjaurėjo. Markus jautė, jog keičiasi kūnu ir dva
sia, ir tada mama vėl pradėjo verkti.
Kaip ir anksčiau, tai prasidėjo be jokios regimos prie
žasties. Viskas vyko taip pat kaip tada - keletas šniurkštelėjimų po vakarienės, vieną vakarą virtusių ilgu, baugiu
raudos protrūkiu, kurio Markus niekaip negalėjo numal
dyti, kad ir kiek klausinėjo, kad ir kaip stengėsi mamą
apkabinti; pagaliau ji ėmė verkti per pusryčius, ir Markus
tvirtai žinojo, kad viskas darosi rimta ir bus blogai.
Tačiau vienas dalykas vis dėlto pasikeitė. Pirmuoju pus
ryčių verkimo laikotarpiu, prieš kelis šimtus metų, jis bu
vo vienas; dabar aplink krūvos žmonių. Yra Vilas, yra Elė,
yra... Na, šiaip ar taip, yra du žmonės, du draugai, o tai
jau daug geriau negu anksčiau. Markus galėjo paprasčiau
siai prieiti prie bet kurio iš jų ir pasakyti: „Mano mamai
vėl prasidėjo", ir jie iškart supras, gal net pasakys ką nors
tokio, kas galėtų padėti.
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- Mano mamai vėl prasidėjo, - pasakė jis Vilui antrąją
pusryčių verkimo dieną. (Pirmą dieną nesakė nieko, ti
kėdamasis, kad gal tai tik laikina depresija, bet kai kitą
rytą ji vėl pravirko, pasidarė aišku, kokia kvaila buvo
toji viltis.)
- Kas prasidėjo?
Iš pradžių Markus nusivylė, bet juk jis pats Vilui su
teikė per mažai informacijos. Jo mamai galėjo prasidėti
bet kas - ganėtinai keista, kai pagalvoji, bet juk niekas
nesakė, kad jos veiksmus lengva nuspėti. Gal ji pradėjo
zirzti, kad Markus lankosi pas Vilą, gal myga Markų vėl
pradėti muzikos pamokas, o gal susirado draugą, kuris
Markui nepatinka (Markus buvo papasakojęs Vilui apie
keletą neeilinių vyrų, su kuriais ji susitikinėjo, kai tėvai
išsiskyrė)... Buvo beveik malonu galvoti apie viską, ką
galėjo reikšti frazė „jai vėl prasidėjo". Markui atrodė,
kad dėl to mama atrodo įdomi ir sudėtinga, o juk tokia
ji ir yra.
- Verkimas.
- O. - Jie stovėjo Vilo virtuvėje ir grilyje skrudino ban
deles; tai buvo įprastas ketvirtadienio darbas. - Ar tau dėl
jos neramu?
- Aišku. Ji dabar tokia pat, kokia buvo anksčiau. Ne,
jai blogiau. - Tai buvo netiesa. Niekas negali būti blogiau,
negu buvo anksčiau, nes tada viskas be galo ilgai truko ir
baigėsi Negyvos Anties Dieną; bet Markus norėjo, kad
Vilas aiškiai suprastų, kaip viskas rimta.
- Tai ką dabar darysi?
Markus nebuvo pagalvojęs, kad jam teks ką nors da
ryti - iš dalies dėl to, kad anksčiau nieko nedarė (nors
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anksčiau, tiesa, ne kažin kas išėjo, tai gal ir nevertėtų la
bai pasikliauti anuo pavyzdžiu), o iš dalies dėl to, kad ti
kėjosi, jog galbūt atsakomybę perims Vilas. Jis to norėjo.
Tam juk ir reikalingi draugai, galvojo jis.
- Ką aš darysiu? O ką darysi tu?
- Ką darysiu aš? - Vilas nusijuokė ir staiga prisiminė,
kad jie kalbasi apie dalyką, iš kurio nederėtų juoktis. Markau, aš nieko negaliu padaryti.
- Galėtum su ja pakalbėti.
- Kodėl ji turėtų manęs paklausyti? Kas aš jai? Niekas.
- Tu ne niekas. Tu...
- Tai, kad tu užeini pas mane po pamokų išgerti arba
tos, dar nereiškia, kad aš galiu sulaikyti tavo mamą nuo...
kad aš galiu išsklaidyti jos blogą nuotaiką. Tiesą pasakius,
aš puikiausiai žinau, kad negaliu.
- Maniau, kad mes draugai.
- Oi, velnias. Atsiprašau. - Vilas nusidegino pirštus mė
gindamas išimti iš grilio bandelę. - Tu manai, kad mes
draugai? Draugai?
- Aha. O kaip tu tai pavadintum?
- Na. Gerai, tegu bus draugai.
- Ko šypsaisi?
- Truputį juokinga, ar ne? Tu ir aš..
- Turbūt. - Markus ilgiau pagalvojo apie tai. - O kodėl?
- Nes mudu tokio nevienodo ūgio.
- A. Supratau.
- Pokštas.
- Cha cha.
Vilas leido Markui užtepti ant bandelių sviesto, nes
Markui tai labai patiko. Daug smagiau negu tepti sviestą
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ant skrebučio, nes kai tepi skrebutį, o sviestas per šaltas
ir per kietas, jis nudrasko esminę skrebučio dalį, rudą
plutelę, o Markus to nekentė. Sutepti bandeles buvo vi
sai lengva: uždedi ant puselės gabaliuką sviesto, porą se
kundžių palauki ir pradedi jį stumdyti, kol sviestas iš
tirpsta ir suvarva į tešlos akeles. Tai vienas iš nedaugelio
dalykų gyvenime, kuris visada pasiseka, kad ir kiek kar
tų jį darytum.
- Ar nori dar ko nors?
- Aha. - Markus pasiekė medaus stiklainį, įkišo į jį pei
lį ir ėmė makaluoti.
- Klausyk, - tarė Vilas. - Tu teisus. Mes draugai. Todėl
aš ir negaliu tau niekuo padėti dėl mamos.
- Kaip tu tai sugalvojai?
- Sakiau, jog tai pokštas - kad mudu nevienodo ūgio,
bet gal ir ne. Gal taip ir reikėtų į viską pažiūrėti. Aš
tavo bičiulis ir esu kokia pėda už tave aukštesnis, štai
kodėl.
- Atsiprašau, - tarė Markus. - Aš tavęs nesuprantu.
- Mokykloje turėjau bičiulį, kuris buvo visa pėda už
mane aukštesnis. Jis buvo tikras milžinas. Kai perėjom į
gimnaziją, jo ūgis siekė šešias pėdas.
- Pas mus nėra gimnazijos.
*
- Na, nesvarbu. Aštuntoje klasėje.
- Tai kas?
- Jei mano mamą būtų ištikusi depresija, aš niekada
nebūčiau prašęs jo pagalbos. Mes kalbėdavomės apie fut
bolą, apie filmą „Neįmanoma misija", ir viskas. Įsivaiz
duok, kad mes kalbamės, na, nežinau apie ką, pavyzdžiui,
ar Piteris Osgudas žais Anglijos rinktinėje, ir staiga aš sa
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kau: „Ei, Filai, gal tu pakalbėk su mano mama, nes ji be
paliovos bliauna". Jis būtų pažiūrėjęs į mane kaip į bepro
tį. Jam buvo dvylika metų. Ką būtų pasakęs mano ma
mai? „Laba diena, ponia Frimen, ar nemėginote vartoti
raminamųjų?"
- Aš nežinau, kas tas Piteris Osgudas. Nieko neišma
nau apie futbolą.
- Oi, Markau, po velnių, nebūk toks stuobrys. Aš no
riu pasakyti, kad taip, aš esu tavo draugas. Ne tavo dėdė,
ne tėtis, net ne vyresnis brolis. Galiu tau pasakyti, kas yra
Kurtas Kobainas, kokius reikia pirkti sportbačius, bet tai
ir viskas. Ar aišku?
- Taip.
- Gerai.
Bet eidamas namo Markus prisiminė šio pokalbio pa
baigą, kai Vilas pasakė: „Ar aišku?", leisdamas suprasti,
jog pokalbis baigtas; jis suabejojo, ar draugai taip sako.
Atrodo, kad ne. Markus pažinojo mokytojų, kurie taip
sakė, ir tėvų, bet taip niekada nesako draugai, kad ir ko
kio ūgio jie būtų.
Tiesą sakant, Vilas Markaus nenustebino. Jei Markaus
būtų paklausę, kas jo geriausias draugas, jis būtų išsirin
kęs Elę - ne tik dėl to, kad ją mylėjo ir norėjo su ja susiti
kinėti, bet ir dėl to, kad ji su juo visada gerai elgiasi, išsky
rus pirmą kartą, kai išvadino mažyčiu snargliuotu susišikėliu. Tada Elė nebuvo labai maloni. Būtų neteisinga sakyti,
kad Vilas niekada gerai nesielgė su Markumi, - o kaip
tada sportbačiai, bandelės, videožaidimai ir panašūs daly
kai, - bet drąsiai galima tvirtinti, kad kartais jis nelabai
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apsidžiaugia pamatęs Markų, ypač jei šis užeina kokias
keturias ar penkias dienas iš eilės. Elė, priešingai, visada
puola jo apkabinti ir garsiai džiaugiasi - Markaus many
mu, tai vis dėlto šį tą reiškia.
Tačiau šiandien Elė visai neapsidžiaugė jį pamačiusi.
Ji atrodė prislėgta ir susirūpinusi, ir kai Markus per per
trauką užėjo į jos klasę, ji nieko nepasakė ir nepuolė glė
besčiuotis. Salia Elės sėdėjo Zoja, žiūrėjo į ją ir laikė už
rankos.
- Kas atsitiko?
- Ar negirdėjai? - paklausė Zoja.
Markus negalėjo pakęsti, kai žmonės jam taip atsakinė
davo, nes jis niekada nieko nebūdavo girdėjęs.
- Turbūt ne.
- Kurtas Kobainas.
- Kas jam atsitiko?
-J is pamėgino nusižudyti. Perdozavo narkotikų.
- Ar jį išgelbėjo?
- Atrodo, kad taip. Išplovė skrandį.
- Tai gerai.
- Nieko gero, - atsiliepė Elė.
- Ne, - sutiko Markus. - Bet...
- Supranti, jis tai ir vėl padarys, - kalbėjo Elė. - Paga
liau padarys. Jie visada taip elgiasi. Jis nori mirti. Tai ne
pagalbos šauksmas. Jis nekenčia šito pasaulio.
Staiga Markui pasidarė bloga. Vakar, vos išėjęs iš Vilo,
jis pradėjo vaizduotis pokalbį su Ele ir tikėtis, jog ji suge
bės jį taip paguosti, kaip jokiu būdu nepavyks Vilui, o
viskas išėjo visai kitaip; ir štai dabar kambarys pradeda
lėtai suktis, o spalvos po truputį nyksta.
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- Iš kur tu žinai? Iš kur žinai, kad jis tyčia? Galim lažin
tis, kad jis daugiau nepadarys nieko panašaus.
- Tu jo nepažįsti, - atsakė Elė.
- Tu irgi ne, - suriko ant jos Markus. - Jis net nėra
tikras. Jis dainininkas. Jis tik paveikslas ant marškinėlių.
Jis ne toks kaip, pavyzdžiui, kieno nors mama.
- Ne, jis kieno nors tėtis, kvaily, - atkirto Elė. - Jis
Frensės Byn tėtis. Jis turi gražią mažą dukrytę, bet vis tiek
nori numirti. Taigi - pats supranti.
Markus pagalvojo, kad taip, jis supranta. Apsigręžė ir
išbėgo iš klasės.
Jis nutarė praleisti porą pamokų. Jei nueis į matema
tiką, tai tik sėdės ir svajos, visi prie jo kabinėsis ir juok
sis, kai jis mėgins atsakyti į klausimą, užduotą prieš ko
kią valandą ar mėnesį, o gal ir apskritai neužduotą; ne,
jis norėjo pabūti vienas ir niekieno netrukdomas gerai
pagalvoti, todėl nuėjo į berniukų tualetą prie sporto sa
lės ir užsidarė dešinėje kabinoje, nes joje buvo jaukūs
karšto vandens vamzdžiai, ant kurių galima sėdėti. Po
kelių minučių kažkas įėjo į tualetą ir pradėjo spardyti
duris.
- Ar tu čia, Markau? Aš atsiprašau. Buvau visai pamir
šusi tavo mamą. Nepyk. Ji visai ne tokia kaip Kurtas.
Markus truputį luktelėjo, tada atsklendė duris ir iškišo
galvą.
- Iš kur tu žinai?
- Nes tu teisus. Jis nėra tikras.
- Tu tyčia taip sakai, kad mane paguostum.
- Na gerai, jis tikras žmogus. Bet jis vis tiek kitoks.
- Kaip kitoks?
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- Nežinau. Kitoks, ir viskas. Kaip Džeimsas Dynas, Merilina Monro, Džimis Hendriksas ir kiti. Visi žino, kad jie
mirs, ir nieko baisaus neatsitinka.
- Kam neatsitinka? Atsitiko tai... koks jos vardas?
- Frensei Byn?
- Aha. Kodėl sakai, kad jai nieko neatsitiko? Jai atsiti
ko. Tai tau nieko baisaus.
Į tualetą įėjo Elės klasės draugas.
- Varyk iš čia, - paliepė Elė, tarsi jau būtų išvariusi jį
kelis šimtus kartų, tarsi berniukas išvis neturėtų teisės
ateiti čia pasisioti. - Mes kalbamės. - Jis jau žiojosi kaž
ką sakyti, bet staiga suvokė, su kuo ketina ginčytis, ir
dingo.
- Ar galiu įeiti? - paklausė Elė, kai jo nebebuvo matyti.
- J e i tilpsi.
Jiedu susiglaudę susėdo ant karšto vandens vamzdžių,
Elė patraukė į save duris ir jas užsklendė.
- Tau tik atrodo, kad aš daug žinau, bet iš tiesų tai ne, prakalbo ji. - Iš tikrųjų ne. Nieko apie tai neišmanau. Ne
įsivaizduoju, kodėl jis taip jaučiasi ar kodėl taip daro tavo
mama. Ir nežinau, ką dabar tu jauti. Man atrodo, tau kaip
reikiant baisu.
- Aha. - Staiga Markus pravirko. Verkė negarsiai - tie
siog akys prisipildė ašarų, kurios išsiliejo skruostais, bet
vis tiek buvo nejauku. Niekada nemanė, kad apsižliumbs
Elės akivaizdoje.
Ji apkabino jį per pečius.
- Iš tikrųjų norėjau štai ką pasakyti: neklausyk, ką aš
kalbu. Tu žinai daugiau už mane. Tai tu man turėtum pa
sakoti apie tokius dalykus.
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- Aš nežinau, ką papasakoti.
- Tada pakalbam apie ką nors kita.
Bet kurį laiką jie nekalbėjo apie nieką. Sėdėjo ant vamz
džių, pajudindami užpakalius, kai vamzdžiai pasidaryda
vo per karšti, ir laukė, kol vėl pasidarys įmanoma grįžti į
pasaulį.
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Vilui nuo aukščio svaigdavo galva, todėl jis nemėgdavo
žiūrėti žemyn. Bet kartais negalėjai nieko padaryti. Kar
tais kas nors ką nors pasakydavo, Vilas pažvelgdavo že
myn ir pajusdavo nenumaldomą troškimą nušokti. Prisi
minė, kada tai įvyko paskutinį kartą: kai jiedu išsiskyrė su
Džesika, ji paskambino jam vidury nakties, pripasakojo,
kad jis niekam tikęs menkysta, kad niekada nieko nepa
sieks ir niekuo netaps, kad bendraudamas su ja turėjo ga
limybę - ji pavartojo keistą, nesuvokiamą frazę bent kiek
aptirpdyti ledą, kitaip tariant, užmegzti santykius, galin
čius tapti svarbiais, gal net sukurti šeimą. Jai kalbant Vilas
pajuto, kaip jį apima panika, drėksta delnai* svaigsta gal
va: jis suvokė, kad daug žmonių sutiktų, jog ji teisi, bet
sykiu puikiausiai žinojo, kad ničnieko negali padaryti.
Lygiai toks pat jausmas jį apėmė, kai Markus paprašė
kaip nors padėti Fijonai. Savaime suprantama, jis privalo
padėti Fijonai; juk ir ežiui aišku, kad visi tie plepalai apie
skirtingą ūgį yra gryni niekai. Jis vyresnis už Markų, dau
giau patyręs... Kad ir kaip žiūrėtum į šią situaciją, išvada
viena - tu privalai ko nors imtis, privalai padėti vaikui,
juo pasirūpinti.
Vilas norėjo padėti Markui, ir jau buvo šiek tiek padė
jęs. Bet jis labai nenorėjo turėti ką nors bendra su visa šita
depresija. Galėjo mintinai pacituoti savo argumentus, gir
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dėjo juos tarsi radijo vaidinimą, nors tai, ką girdėjo, jam
nelabai patiko. Buvo toks vienas žodis, vertęs Vilą užsi
dengti ausis; taip buvo ir bus, kol svarbiausios jo gyveni
mo gairės yra televizijos viktorina, „Be namų negerai" ir
nauji sumuštiniai, atsirandantys „Marks and Spencer" par
duotuvėje, ir nebuvo jokių šansų išvengti šio žodžio kal
bantis su Fijona apie jos depresiją. Sis žodis buvo toks:
prasmė. Pavyzdžiui, tokiuose sakiniuose kaip: „Bet kokia
prasmė?", „Nematau jokios prasmės", „Bet juk nėra jo
kios prasmės daryti..." (pastaruosiuose dviejuose sakiniuo
se dar prisideda žodis jokios, bet tai nieko nekeičia)...
Neįmanoma rimtai kalbėtis apie gyvenimą ir ypač apie
pastangas jį užbaigti, nepaminint tos sumautos prasmės,
o Vilas jos paprasčiausiai nematė. Kartais jo tai netrikdy
davo; kartais, kai antrą valandą nakties drybsai, apsvaigęs
nuo magiškų grybų, o koks nors idiotas, pripuolęs prie
garso kolonėlės, užsigeidžia pašnekėti apie prasmę, gali
jam paprasčiausiai atkirsti: „Užsikimšk, nėra jokios pras
mės". Bet šito negalima sakyti nelaimingam ir sutrikusiam
žmogui, pasirengusiam ištuštinti visą buteliuką tablečių,
kad tik gautų kuo ilgiau pamiegoti. Pasakyti tokiam žmo
gui kaip Fijona, kad prasmės nėra, būtų tolygu ją pribaig
ti, ir, nors Vilas ne visada su ja gerai sutarė, vis dėlto galė
jo sąžiningai prisipažinti neturįs jokio noro ją žudyti.
Fijona ir į ją panašūs žmonės Vilą tikrai užknisdavo. Jie
viską gadina. Visą laiką plaukioti paviršiumi anaiptol ne
lengva, tam reikia ir įgūdžių, ir drąsos, o kai žmonės tau
praneša norį nusižudyti, imi jausti, kaip jie traukia tave į
dugną. Vilo manymu, svarbiausia - laikyti galvą iškėlus
Virš vandens. Visiems tas pat, tiktai tų, kurie turi gyveni
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mo pateisinimą, darbą, prasmingus santykius ar naminių
gyvūnų, galvos ir taip aukštai virš vandens. Jie pliuškenasi sekliajame baseino gale, ir juos nuskandinti gali tik ne
laimingas atsitikimas, bangų automato sukeltas atsitikti
nis pliūpsnis. Bet Vilas vos laikėsi. Jis jau nuplaukė gero
kai per toli ir kamavosi nuo mėšlungio, veikiausiai todėl,
kad išėjo maudytis tuoj po pietų, ir nesunkiai įsivaizdavo,
kaip jį paviršiun ištraukia glotnus šviesiaplaukis gelbėto
jas plokščiu tarsi lenta pilvu, nors plaučiai seniai prisisė
mę chloruoto vandens. Vilui būtinai reikia laikytis įsiki
bus ko nors, kas galėtų atlaikyti bangas, o ne dugnan trau
kiančio svorio, kaip Fijona. Labai gaila, bet yra taip, kaip
yra. Štai kodėl jam reikalinga Reičel: ji atspari. Galėtų
padėti jam nepaskęsti. Vilas nuėjo pas Reičel.
Jo santykiai su Reičel buvo keisti ar bent Vilui atrodė
keisti, nors, aišku, visai ne tuo požiūriu, kaip juos būtų
įsivaizdavęs Deividas Kronenbergas ar tas vyrukas, kuris
parašė „Širšių fabriką". Keisčiausia, kad jie iki šiol nesimylėjo, nors susitikinėjo jau kelias savaites. Tiesiog nie
kaip neužsimegzdavo apie tai kalba. Vilas buvo beveik tik
ras, kad Reičel jis patinka - atrodė, jog jai smagu su juo
matytis, jie visada randa, apie ką pasikalbėti; pats jis buvo
daugiau negu tikras, kad ji patinka jam, tai yra jam patiko
su ja susitikinėti, jis norėjo praleisti su ja visą likusį gyve
nimą, ir vos pažvelgęs į ją jusdavo, kaip jo vyzdžiai išsi
plečia, tampa turbūt juokingai dideli. Galima buvo pasa
kyti, kad jie skirtingai patiko vienas kitam.
(Tarsi to dar būtų maža, Vilas ėmė justi sunkiai įveikia
mą norą pabučiuoti Reičel, kai ji pasakydavo ką nors įdo
maus, ir tai jam atrodė geras ženklas, - dar niekada jis
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nėra norėjęs pabučiuoti merginos vien už tai, kad su ja
įdomu kalbėtis, - tačiau Reičel pradėjo į jį žiūrėti truputį
nepatikliai, nors nesuvokė, kas čia yra. Būdavo taip: vos
tik Reičel pradeda sąmojingai, aistringai, gyvai ir protin
gai kalbėti apie Alį, muziką arba tapybą, Vilas tuoj pat
pasineria į galbūt seksualinio turinio, bet tikrai labai ro
mantiškas svajones, tada Reičel paklausia, ar jis klausosi,
Vilas susigėsta, ima taip perdėtai protestuoti, jog atrodo,
kad nesiklausė, nes jam siaubingai nuobodu. Iš tikrųjų kaž
koks dvigubas paradoksas: taip mėgsti tai, ką kalba kitas
žmogus, kad: a) atrodo, jog svajoji ir visiškai jo nesiklau
sai ir b) nori ją nutildyti, užčiaupdamas burną savo lūpo
mis. Aišku, nieko gero, ir būtinai reikia ką nors daryti,
bet Vilas nė nenutuokė ką; tokioje situacijoje dar niekada
nebuvo atsidūręs.)
Vilas anaiptol nesipriešino galimybei susidraugauti su
moterimi; jam vis dar nedavė ramybės anąsyk susitikus
išgerti su Fijona nušvitusi mintis, kad niekada nedrauga
vo su moterimi, su kuria neketino miegoti. Blogiausia,
kad su Reičel jis norėjo miegoti, net labai norėjo ir neži
nojo, ar ištvers perspektyvą sėdėti ant jos sofos klaikiai
išsiplėtusiais vyzdžiais kokius dešimt ar dvidešimt metų
ar kiek ten trunka moteriškos draugystės (iš kur jam žino
ti?) ir klausytis, kaip ji nejučiomis seksualiai pasakoja apie
pieštas peles. Tiksliau, nežinojo, ar tai ištvers jo vyzdžiai.
Gal netrukus juos pradės skaudėti? Vilas tikrai manė, kad
toks įnirtingas vyzdžių traukimasis ir plėtimasis nieko ge
ro nežada, bet šį argumentą ketino pateikti Reičel tik vi
siškai kraštutiniu atveju; egzistavo minimali tikimybė, kad
Reičel sutiks miegoti su Vilu norėdama išgelbėti jo akis,
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bet jis norėtų surasti kitą, įprastesnį kelią į jos lovą. Arba
jo lovą. Visiškai nesvarbu, kurioje lovoje tai įvyks. Svar
biausia, kad iki šiol tai nevyksta.
Ir staiga tai įvyko, kaip tik tą vakarą, dėl Vilui visiškai
neįsivaizduojamų priežasčių - nors vėliau, geriau viską ap
mąstęs, jis sugalvojo porą nekvailų dalykų, tik iš jų teko
padaryti gana trikdančias išvadas. Jie kalbėjosi, kalbėjosi,
ir staiga ima bučiuotis, o po akimirkos ji jau vedasi jį aukš
tyn, viena ranka suėmusi jo delną, o kita atsegiodama marš
kinius. Keisčiausia, kad iki tol Vilas visai nejautė seksuali
nės įtampos; jis paprasčiausiai užėjo aplankyti draugės,
nes jautėsi nuliūdęs. Štai ir pirmoji trikdanti išvada: jei
seksą pavyko pasiekti būtent tą vakarą, kai to net nenu
jautė, tai Vilas tikriausiai visiškai beviltiškas sekso seklys.
Jei tuoj pat po pokalbio, kuriame, atrodo, apie seksą ne
buvo nė užuominos, graži moteris nusiveda tave į miega
mąjį pakeliui atsegiodama marškinius, tai akivaizdu, jog
kažkas liko nepastebėta.
Viskas prasidėjo nuo laimingo sutapimo, kurį Vilas ne
iš karto įvertino: Alio nebuvo namuose, jis nakvojo pas
klasės draugą. Jei bet kuriuo kitu jų santykių laikotarpiu
Reičel būtų perspėjusi, kad trumpam išsilaisvino iš savo
pamišusio nuo Oidipo kompleksų sūnaus, Vilas būtų tai
suvokęs kaip visagalio Dievo ženklą, jog pagaliau atėjo
laikas; bet šį vakarą nieko net nesuvokė. Jiedu nuėjo į
virtuvę, Reičel pasiūlė kavos, ir Vilas pats nepajuto, kaip
dar vandeniui nespėjus užvirti išpasakojo jai viską apie
Fijoną, Markų ir prasmę.
- Kokia prasmė? - aidu atsiliepė Reičel. - Viešpatie.
- Ir nesakyk, kad tai Alis. Aš neturiu jokio Alio.
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- Tu turi tokį Markų.
- Markų labai sunku suvokti kaip kokią nors prasmę.
Žinau, kad baisu taip sakyti, bet tai tiesa. Juk tu jį matei.
- Jis truputį susipainiojęs. Bet jis tave dievina.
Vilui net į galvą nebuvo atėję, kad Markus gali puose
lėti jam kokius nors tikrus jausmus, juo labiau tokius,
kurie būtų matyti iš šalies. Jis žinojo, kad Markui patin
ka pas jį namuose, žinojo, kad Markus vadina jį savo
draugu, bet anksčiau laikė tai tik vaiko ekscentriškumo
ir vienatvės išraiška. Reičel pastaba apie Markaus jaus
mus viską pakeitė; panašiai atsitinka, kai kas nors pasa
ko, jog moteris, į kurią anksčiau nekreipei dėmesio, jau
čia tau simpatiją - tada tenka iš naujo įvertinti situaciją
ir pripažinti, jog ta moteris daug įdomesnė, negu anks
čiau manei.
- Tau taip atrodo?
- Žinoma.
- Bet vis tiek jis nėra prasmė. Jei aš sugalvočiau įkišti
galvą į dujinę orkaitę ir nusinuodyti dujomis, o tu man
pasakytum, kad Markus mane dievina, nežinau, ar ištrauk
čiau galvą.
Reičel nusijuokė.
- Kas tau juokinga?
- Nežinau. Juokinga, kad galėčiau atsidurti tokioje si
tuacijoje. Jei vakarui baigiantis tu sugalvotum įkišti galvą
į dujinę orkaitę, galėtume daryti išvadą, kad vakaras nela
bai nusisekė.
- Aš... - Vilas nutilo, bet paskui vėl prabilo stengdama
sis kalbėti kiek įmanydamas nuoširdžiau, daug nuoširdžiau,
negu reikalavo tekstas, kurį ketino pasakyti. - Po vakaro,
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praleisto su tavimi, aš tikrai nesugalvočiau kišti galvos į
dujinę orkaitę.
Vos tai ištaręs suprato, jog padarė baisią klaidą. Jis kal
bėjo rimtai, bet tai ir buvo juokingiausia: Reičel taip kva
tojosi, kad net apsiverkė.
- Tai, - pratarė ji, sunkiai gaudydama orą, - turbūt...
pats... romantiškiausias... dalykas, kurį tik esu girdėjusi
savo gyvenime.
Vilas bejėgiškai sėdėjo greta ir jautėsi esąs kvailiausias
žmogus pasaulyje, bet kai Reičel nusiramino, pasirodė,
jog jų santykiai pasikeitė: jau buvo galima mažiau jaudin
tis ir šilčiau kalbėtis. Reičel užplikė kavą, surado keletą
pasenusių sausainių su įdaru ir atsisėdo priešais Vilą prie
virtuvės stalo.
- Prasmės visai nereikia.
- Nereikia? Man taip neatrodo.
- Tikrai nereikia. Supranti, aš galvojau apie tave. Apie
tai, kad tu turbūt gana tvirtas žmogus, jei gali daryti tai,
ką darai.
- Ką? - Vilas absoliučiai nieko nebesuprato. „Tvirtas
žmogus", „daryti tai, ką darai"... Nedažnai žmonės var
todavo panašius žodžius kalbėdami apie jį. O velnias, ką
jis ten pripasakojo Reičel apie tai, ką jis daro? Dirba ang
lių kasykloje? Moko nepilnamečius įstatymų pažeidėjus?
Staiga prisiminė, kad Reičel jis nė karto tiesiai nepamela
vo, ir sutriko dar labiau. - O ką aš darau?
- Nieko.
Vilas taip ir galvojo.
- Tai kaip čia išeina, kad tam turiu būti tvirtas žmogus?
- Todėl, kad... daugelis žmonių galvoja, kad prasmė
2 6 0 ) apie vaikiną

susijusi su darbu, su vaikais, su šeima - nesvarbu, su kuo.
Bet tu nieko panašaus neturi. Tavęs niekas negina nuo
nevilties, o man tu neatrodai paskendęs neviltyje.
- Tam aš per kvailas.
- Tu nesi kvailas. Tai kodėl neįkiši galvos į dujinę or
kaitę?
- Nežinau. Visada kažkas yra - tuoj pasirodys naujas
„Nirvanos" albumas arba knieti pažiūrėti, ką rodys kitoje
„Niujorko policijos" serijoje.
- Būtent.
- Čia ir yra prasmė? „Niujorko policija"? Jėzau. - Vis
kas dar blogiau, negu jis manė.
- Ne, ne. Prasmė yra ta, kad tu pats save palaikai. Tu
nori tęsti. Todėl prasmė ir yra visi tie dalykai, dėl kurių
nori tęsti. Nežinau, ar tu pats tai supranti, bet patyliukais
esi įsitikinęs, kad gyvenimas ne toks jau blogas. Tau daug
kas patinka. Televizija. Muzika. Maistas. - Ji įdėmiai žvilg
telėjo į Vilą. - Tikriausiai moterys. Turbūt tai reiškia, kad
tau patinka ir seksas.
- Aha. - Jis atsakė beveik nenoromis, tarsi Reičel būtų
jį kaip nors perpratusi, ir ji nusišypsojo.
- Aš nieko prieš. Tiems, kuriems seksas patinka, daž
niausiai jis neblogai sekasi. Na, nesvarbu. Aš tokia pat.
Tai yra man daug kas patinka, bet kiti dalykai negu tau.
Poezija. Tapyba. Mano darbas. Vyrai, seksas. Mano drau
gės. Alis. Aš noriu pamatyti, ką Alis veiks rytoj. - Ji pra
dėjo žaisti su sausainiu norėdama nulaužyti kraštus ir pa
siekti įdarą, bet sausainis buvo per minkštas ir sutrupėjo.
- Supranti, prieš keletą metų man buvo tikrai blogai, ir
aš įsivaizdavau... na, kaip tu įsivaizduoji, ką galvoja Fijotrisdešimt ( 2 6 1

na. Jaučiausi baisiai kalta dėl Alio ir žinojau, kad negali
ma taip galvoti, bet vis tiek galvojau ir...
Tai štai, man tai visada būdavo „ne šiandien". Gal ry
toj, bet dar ne šiandien. Po keleto savaičių supratau, kad
niekada to nepadarysiu, ir žinai kodėl - todėl, kad neno
rėjau nieko praleisti. Aš nenoriu pasakyti, kad gyvenimas
atrodė puikus ir buvo gaila jame nedalyvauti. Tiesiog nuo
lat pasitaikydavo vienas ar kitas darbelis, kurį norėjau už
baigti arba pamatyti, kas bus toliau. Kaip tu kad nori pa
žiūrėti, ką rodys kitoje „Niujorko policijos" serijoje. Jei
pabaigdavau knygos iliustracijas, norėdavau pamatyti, kaip
atrodys išleista knyga. Jei draugaudavau su kokiu nors
vyriškiu, norėdavau pažiūrėti, koks bus dar vienas pasi
matymas. Jei žinojau, kad Alio mokykloje bus tėvų susi
rinkimas, norėdavau pasikalbėti su jo klasės auklėtoja. Tai
vis smulkmenos, bet jų niekad nepritrūkdavo. Galiausiai
aš supratau, kad jos bus visada ir kad man^pakaks tų smulk
menų. - Ji pakėlė akis nuo sausainio likučių ir suglumusi
nusijuokė. - Bent jau man taip atrodė.
- Fijonai irgi reikia tokių dalykų.
- Na taip. Nepanašu, kad Fijonai labai sekasi. Tau jų
taip pat reikia.
Nejaugi tai ir viskas? Geriau pagalvojus, tikriausiai ne,
pamanė Vilas. Turbūt čia dar daug ko trūksta - kaip depre
sija nuvargina žmogų, ir jam neberūpi net tai, ką anksčiau
mylėjo; nebuvo kalbos ir apie vienišumą, paniką, papras
čiausią sutrikimą. Nors užtenka ir tokio paprasto pasiry
žimo kaip Reičel, o be to pokalbis apie prasmę savotiškai
sukūrė prasmę, nes stojo pauzė, Reičel pažvelgė į Vilą, ir
tada jiedu pradėjo bučiuotis.
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- O gal man su ja pakalbėti? - paklausė Reičel. Tai bu
vo pirmieji žodžiai, ištarti po to, nors tuo metu kalbėta
daug, ir Vilas iš karto nesuprato, ką ji turi galvoje: mėgino
susieti klausimą su tuo, kas vyko pastarąjį pusvalandį po jo jautėsi sukrėstas, beveik norėjo verkti ir jau pradėjo
abejoti ankstesniu savo įsitikinimu, kad seksas - tai savo
tiška smagi alternatyva alkoholiui, narkotikams ir pasi
linksminimui su draugais, bet ne daugiau.
- Tu? Ji tavęs nepažįsta.
- Nemanau, kad tai turi reikšmės. Gal net geriau. Be
to, jei aš tave pamokysiu, gal ir pats sugebėsi. Nėra taip
sunku.
- Gerai. - Reičel balse skambėjo kažkas, ko Vilas iki
galo nesuprato, bet šią akimirką jis nenorėjo galvoti apie
Fijoną, tad per daug nesistengė. Nebeprisiminė, kada bu
vo jautęsis toks laimingas.

trisdešimt ( 2 6 3

/ trisdešimt vienas

Markui sunkiai sekėsi apsiprasti su mintimi, kad žiema
baigėsi. Beveik viskas, ką jam teko išgyventi Londone, vy
ko drėgnoje tamsoje (turbūt mokslo metų pradžioje pasi
taikė keli šviesūs vakarai, bet nuo to laiko tiek daug visko
nutiko, kad Markus jų nebeprisiminė), ir dabar iš Vilo į
namus jis pareidavo tebešviečiant saulei. Pirmą savaitę po
laikrodžio pasukimo buvo sunku negalvoti, kad viskas bus
gerai: juokingai lengvai sekėsi įsivaizduoti, kad mamai pa
gerės, kad jis staiga trejais metais paaugs ir pradės patikti
Elei, kad įmuš lemiamą įvartį mokyklos futbolo varžybo
se ir taps populiariausias žmogus mokykloje.
Tačiau tai buvo kvailos viltys, lygiai kaip kvaili jam
atrodė horoskopai. Laikrodžius pasuko visi, ne jis vie
nas, o juk nebūna, kad visos depresijos kamuojamos mo
tinos staiga pralinksmėtų ir kad visi Britanijos vaikai
įmuštų lemiamą įvartį mokyklos futbolo varžybose - juo
labiau vaikai, kurie nekentė futbolo ir nežinojo, iš kurio
galo spirti kamuolį; ir jau tikrai nebūna, kad visi dvyli
kamečiai per naktį taptų penkiolikmečiais. Sunku buvo
tikėtis, kad tokia laimė ištiks bent vieną dvylikametį, o
jei ir ištiktų, tai tik ne Markų - tokia jau jo dalia. Tik
riausiai tai ištiktų kokį kitą vaiką iš kitos mokyklos, ku
ris nebūtų įsimylėjęs trejais metais vyresnės merginos ir
visiškai dėl to nesidžiaugtų. Įsivaizduota neteisybė Mar
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kų labai supykdė ir jis nutarė pabrėžti savo grįžimą na
mo įnirtingai trenkdamas durimis.
- Ar buvai pas Vilą? - paklausė mama. Ji atrodė nor
mali. Gal išsipildė bent vienas troškimas, susijęs su laikro
džio pasukimu.
- Taip. Aš norėjau... - Markus vis dar galvojo, kad
turi sugalvoti, kodėl eina pas Vilą, bet tai jam niekaip
nepavyko.
- Nesvarbu. Tavo tėtis susižeidė. Privalai nuvažiuoti jo
aplankyti. Jis nukrito nuo palangės.
- Kol tu tokia, aš niekur nevažiuosiu.
- Kokia tokia?
- Tokia, kad visą laiką verki.
- Man jau gerai. Tai yra ne gerai, bet aš nieko nepasi
darysiu. Pažadu.
- Ar jis labai susižeidė?
- Susilaužė raktikaulį. Ir sutrenkė smegenis.
Nukrito nuo palangės. Nieko nuostabaus, kad mama
pralinksmėjo.
- Ką jis veikė ant palangės?
- Kažką remontavo. Dažė ar gruntavo - žinai, kaip rašo
ma abėcėlėje. Pirmą kartą gyvenime. Tai bus jam pamoka.
- O kodėl aš privalau važiuoti?
- J is labai kvietė. Sakyčiau, šiek tiek pakvėšo.
- Ačiū.
- Oi, Markau, atsiprašau, jis ne dėl to tave kvietė. N o
rėjau pasakyti... Man atrodo, dabar jam liūdna. Lindsė
sakė, kad laimingai išsisuko, galėjo baigtis blogiau, tai gal
jis nutarė iš naujo apmąstyti savo gyvenimą.
- Eina jis šikti.
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- Markau.
Bet Markus nenorėjo aiškintis, kur ir kaip išmoko keik
tis; jis norėjo užsidaryti savo kambaryje ir kentėti, tad taip
ir padarė.
Jis nutarė iš naujo apmąstyti savo gyvenimą... Šie ma
mos žodžiai Markų labiausiai supykino, ir dabar jis sten
gėsi išsiaiškinti kodėl. Kai užsinorėdavo, jis gana gerai su
gebėdavo išsiaiškinti: jo kambaryje riogsojo sena kėdutė,
padaryta iš pupų prikimšto maišo, Markus įsitaisė ant jos
ir įsistebeilijo į sieną, prie kurios buvo prisegęs įdomių iš
laikraščio iškirptų pasakojimų. „ŽMOGUS, NUKRITĘS IŠ
PENKIŲ TŪKSTANČIŲ PĖDŲ AUKŠČIO, LIKO GYVAS“;
„DINOZAURUS GALĖJO IŠNAIKINTI NUKRITĘS METE
ORAS". Štai kokie dalykai turi priversti žmogų iš naujo
apmąstyti savo gyvenimą, o ne kvailas kritimas nuo pa
langės dėl to, kad apsimeti normaliu tėčiu. Kodėl jis ne
mąstė anksčiau, kol nebuvo nukritęs nuo palangės? Pasta
ruoju laiku, jau kokius metus, Markui rodėsi, kad visi nu
tarė iš naujo ką nors apmąstyti, išskyrus jo tėvą. Mama,
pavyzdžiui, tik ir mąstė apie savo gyvenimą, ir tikriausiai
būtent dėl to visi turėjo nuolatos dėl jos nerimauti. Kodėl
tėtis sugalvojo pasimatyti su sūnumi tik susilaužęs rakti
kaulį? Markus neprisiminė, kad nors kartą būtų parėjęs na
mo, o mama jam lieptų sėsti į traukinį ir važiuoti į Kembridžą, nes tėtis jį labai kviečia. Šimtų šimtus dienų, kai tėčio
raktikaulis buvo sveikas, Markus negirdėjo iš jo nė žodžio.
Jis nulipo apačion pas mamą.
- Nevažiuosiu, - pranešė jai. - Man nuo jo bloga.
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Tiktai kitą dieną, kalbėdamasis su Ele apie tą palangę,
Markus pradėjo svarstyti, ar neaplankius tėčio. Per pir
mą pertrauką jiedu sėdėjo tuščioje klasėje, kuri iš pra
džių nebuvo tuščia: kai Markus pasakė Elei, kad nori
pasikalbėti, ji paėmė jį už rankos, įsivedė į klasę ir išvai
kė pustuzinį ten besikuičiančių vaikų, kurių nė pati ne
pažinojo, tačiau vaikai buvo pasirengę patikėti visais Elės
švaistomais grasinimais. (Kodėl taip būna? - svarstė Mar
kus. Ji nedaug aukštesnė už jį, tai kaip jai pavyksta tokie
triukai? Gal ir jis sugebėtų išgąsdinti žmones, jei pradė
tų panašiai dažytis akis ir pats kirptis plaukus, bet jam
vis dėlto kai ko trūktų.)
- Tau reikia nuvažiuoti jo aplankyti. Pasakyk, ką apie
jį manai. Aš tai pasakyčiau. Suskis. Jei nori, važiuosiu
su tavim. Viską jam išklosiu. - Ji nusijuokė, ir, nors Mar
kus viską girdėjo, jau buvo spėjęs užsisvajoti. Svajojo,
kaip būtų gerai visą valandą traukinyje praleisti tik dvie
se su Ele; paskui užsisvajojo, kaip smagu būtų leisti Elei
aprėkti tėtį. Mokykloje Elė priminė valdomą raketą, ir
kartais Markui imdavo rodytis, kad tai jis ją valdo. Kad
ir kur jiedu nueidavo, Markus rodydavo Elei taikinius,
ir ši juos sunaikindavo - už tai Markus ją mylėjo. Ji
primušė Ly Hartlio draugužį, ji neleido vaikams iš jo
taip dažnai juoktis... Jei mokykloje taip gerai sekėsi, tai
kodėl negalėtų pasisekti už mokyklos sienų? Aišku, ga
lėtų. Markus ketino nukreipti Elę į savo tėtį ir pažiūrė
ti, kas išeis.
- Ar tu tikrai su manim važiuotum, Ele?
- Na taip, aišku. Jei nori. Bus labai smagu. - Markus
žinojo, kad jei jos paklaus, ji atsakys „taip". Elė sutikdavo
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su viskuo, išskyrus pasiūlymą pašokti per vakarėlį. - Be
to, juk nenori ten važiuoti vienas, ar ne?
Jis buvo įpratęs viską daryti vienas, todėl niekad nė ne
pagalvojo, kad galėtų būti kitaip. Štai kokią problemą Elė
sukūrė Markaus gyvenime: jis bijojo, kad jei (arba kai)
jiedu nustos matytis, jis vis dar prisimins, jog kartais būna
kitaip, bet iš to nebus nieko gero, nes pasiekti nieko nega
lės, ir visas jo gyvenimas sugrius.
- Ne, nelabai. Ar Zoja važiuos?
- Ne. Ji nežinos, ką sakyti tavo tėčiui, o aš žinosiu.
Važiuosim tik mudu.
- Tai gerai. Puiku. - Markus nenorėjo nė pagalvoti apie
tai, ką jo tėčiui pasakys Elė. Tuo pasirūpins vėliau.
- Ar turi pinigų? Nes aš bilietui neturėsiu.
- Aš nupirksiu. - Jis mažai išleisdavo; atrodo, turi su
taupęs bent dvidešimt svarų, o mama dar duos tiek, kiek
reikės kelionei.
- Tai ką, važiuojam kitą savaitę? - Velykos buvo čia
pat, kitą savaitę jiems atostogos, todėl jei norės, galės pa
silikti nakvoti. Be to, Markus turės paskambinti Elei na
mo ir dėl visko susitarti - visai kaip tikras pasimatymas.
- Aha. Puiku. Bus labai faina.
Markus truputį paabejojo, ar jo supratimas apie tai, kas
„faina“, sutampa su Elės idėja, bet paskui nutarė anksčiau
laiko dėl to nesijaudinti.
Fijona norėjo palydėti Markų iki Kings Kroso stoties,
bet jam pavyko ją atkalbėti.
- Bus per daug liūdna, - paaiškino jis.
- Bet juk tu važiuoji tik porai dienų.
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- Vis tiek tavęs pasiilgsiu.
- Tu manęs lygiai taip pat pasiilgsi, jei atsisveikinsime
prie metro. Tiesą pasakius, turėsi ilgėtis ilgiau.
- Bet kažkaip normaliau atsisveikinti prie metro.
Jis žinojo, kad persistengia, ir žinojo, jog kalba visiškus
niekus, bet neketino rizikuoti ir leisti stotyje susitikti ma
mai ir Elei. Jei mama žinotų, kad jis vežasi į Kembridžą
Elę, kuri ketina aprėkti jo tėtį, nė už ką jo neišleistų.
Jiedu nuėjo iki Holovėjaus kelio stotelės ir atsisveikino
prie įėjimo į metro.
- Viskas bus gerai, - pasakė mama.
-A ha.
- Nė pats nepastebėsi, kaip baigsis.
- Tik viena nakvynė, - atsiliepė Markus. Kol priėjo met
ro, jis spėjo pamiršti, kad sakė mamai, kaip labai jos pa
siilgs. - Viena nakvynė, o atrodo, kad amžinai. - Tikėjosi,
jog jam grįžus mama bus tą pamiršusi. Jei prisimins, vei
kiausiai neleis jam vienam nė į parduotuvę nueiti.
- Nereikėtų man tavęs versti, kad važiuotum. Pasta
ruoju metu tau ir taip buvo sunku.
- Viskas bus gerai. Tikrai.
Kadangi Markus taip pasiilgs mamos, ji išsiskirdama jį
stipriai apkabino ir laikė apglėbusi visą amžinybę, o praei
viai spoksojo.
Metro nebuvo perpildytas. Jau buvo popiet - tėtis bu
vo taip apskaičiavęs kelionę, kad Lindsė, grįždama iš dar
bo, galėtų pasiimti Markų iš Kembridžo stoties - ir šalia
Markaus sėdėjo tik vienas keleivis, pagyvenęs vyras su va
kariniu laikraščiu. Jis skaitė paskutinį puslapį, todėl Mar
kui buvo matyti tai, kas išspausdinta pirmajame; pirmiautrisdešimt vienas ( 2 6 9

šia jis pastebėjo nuotrauką. Nuotrauka buvo tokia maty
ta, kad iš pradžių jis pagalvojo, jog tai koks pažįstamas,
gal šeimos narys, ir tokią pat nuotrauką jie turi įrėmintą
padėję ant pianino arba prisegę prie kamštinės lentos vir
tuvėje. Bet jų šeimoje nebuvo nė vieno žmogaus, kuris
šviesintų plaukus, nešiotų skystą barzdelę ir būtų panašus
į šių laikų Jėzų...
Markus suprato, kas tai toks. Sį paveikslą jis kiekvieną
mielą dieną mato ant Elės krūtinės. Staiga jį išpylė karštis;
net nereikėjo skaityti to laikraščio, bet jis vis dėlto perskai
tė. Antraštė skelbė: „MIRĖ ROKO ŽVAIGŽDĖ KOBAINAS",
o apačioje smulkesnėmis raidėmis prirašyta: „27 metų gru
pės „Nirvana" dainininkas nusišovė". Markus iškart pa
juto ir pagalvojo daugybę įvairių dalykų: kažin ar Elė jau
matė laikraštį, o jei ne, kas bus, kai pamatys; kažin ar
mamai viskas gerai, nors puikiai žinojo, kad mama netu
ri nieko bendro su Kurtu Kobainu, nes mama yra tikras
žmogus, o Kobainas - netikras; paskui jis pasijuto sutri
kęs, nes laikraščio antraštė kažkaip pavertė Kobainą tik
ru žmogumi; ir pagaliau jį apėmė liūdesys - liūdesys dėl
Elės, dėl Kurto Kobaino žmonos ir mažosios dukrelės,
dėl mamos, dėl jo paties. Taip jis privažiavo Kings Krosą
ir jau reikėjo išlipti.
Elę jis pamatė prie išvykimo tvarkaraščio, kur jiedu bu
vo susitarę susitikti. Ji atrodė normaliai.
Platforma 10b, - pasakė ji. - Man atrodo, ji kitoje
stoties pusėje.
Visi žmonės nešėsi vakarinius laikraščius, taigi nuo Kur
to Kobaino neįmanoma pabėgti. Laikraščiuose išspausdinta
nuotrauka buvo lygiai tokia pati kaip ta, kurią Elė nešiojo
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ant savo marškinėlių, todėl Markus ne iš karto apsiprato
su mintimi, jog visi žmonės aplink nešasi tai, ką jis iki šiol
laikė Elės dalimi- Kiekvieną kartą pamatęs nuotrauką jis
panūsdavo kumštelėti Elei j pašonę ir parodyti, bet susi
vaidydavo. Nežinojo, ką daryti.
- Na gerai. Paskui mane, - šūktelėjo Elė, apsimetusi
griežta; toks jos balsas visada sukeldavo Markui kikeni
mą. Tačiau šiandien jam vos pavyko nusišypsoti; buvo
pernelyg susirūpinęs, kad galėtų bendrauti su Ele kaip
visada, ir be paliovos klausėsi ne to, kaip ji ką sako, o to,
ką sako. Markus nenorėjo eiti paskui Elę, nes jei ji eis
pirma, tikrai pamatys priešais atžygiuojančią Kurtų Kobainų armiją.
- Kodėl man eiti iš paskos? O gal šį kartą tu eik paskui
mane?
- Ooo, Markau. Koks tu valdingas, - sumūkė Elė. Kaip man patinka tokie vyriškiai.
- Kur mes einame?
Elė nusijuokė.
- Dešimta b. Va ten.
- Aišku. - Jis atsistojo tiesiai priešais ją ir labai lėtai
ėmė eiti platformos link.
- Ką čia darai?
- Vedu tave.
Elė stumtelėjo jo nugarą.
- Nebūk idiotas. Judinkis.
Staiga Markus prisiminė, ką buvo matęs per vieną mo
komąją televizijos programą, kurias žiūrėdavo mama. Jis
žiūrėdavo kartu, nes tai būdavo juokinga: pilnas kamba
rys žmonių, pusė jų užrištomis akimis, o kita pusė turi
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vedžioti užrištaakius ir saugoti, kad šie neatsitrenktų vie
nas į kitą. Mama sakė, kad tai kažkaip ugdo pasitikėjimą.
Jei žmogus gali saugiai vedžioti kitą žmogų, kuris jaučiasi
pažeidžiamas, tada pastarasis ima juo pasikliauti, ir tai la
bai svarbu. Geriausia programos dalis buvo ta, kai viena
moteriškė nuvedė tokį senį tiesiai prie atsidarančių durų,
jis susitrenkė galvą, ir jie pradėjo rietis.
- Ele, ar tu manim pasitiki?
- Ką čia pradedi?
- Ar pasitiki, sakyk - taip ar ne?
- Taip. Kol galiu apsiginti.
- Cha cha.
- Žinoma, kad pasitikiu.
- Tada gerai. Užsimerk ir įsikibk į mano striukę.
-K ą?
- Užsimerk ir įsikibk į mano striukę. Negalima žiūrėti.
Jaunuolis ilgais susitaršiusiais šviesintais plaukais pa
žvelgė į Elę, į jos marškinėlius, paskui jai į veidą. Atrodė,
jog jis nori ją prakalbinti, ir Markus persigando: įlindo
tarp Elės ir jaunuolio ir čiupo ją už rankos.
- Nagi eime.
- Markau, ar tu pamišai?
- Aš pervesiu tave per šitą minią, įsodinsiu į traukinį, ir
tada tu manimi visada pasitikėsi.
- J e i aš ir sugalvosiu tavimi visada pasitikėti, tai tikrai
ne dėl to, kad penkias minutes paslankiosiu po Kings Krosą
užmerktomis akimis.
- Ne. Na gerai. Bet taip bus geriau.
- O, velniava. Gerai, tada einam.
- Pasirengusi?
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- Pasirengusi.
- Užsimerkei ir nežiūrėsi?
- Markau.
Jie leidosi eiti. Norint pasiekti Kembridžo traukinį rei
kėjo išeiti iš pagrindinės stoties dalies į kitą, mažesnę šo
ninę dalį; daugelis žmonių ėjo ta pačia kryptimi, norėda
mi spėti į traukinį po darbo, bet vis dėlto gana daug laik
raščiais nešinų žmonių ėjo iš priekio - vien dėl jų vertėjo
žaisti šitą žaidimą.
- Ar viskas gerai? - paklausė Markus per petį.
- Taip. Pasakysi, jei bus kokie laipteliai ar kas?
- Aišku.
Markui jau beveik pradėjo patikti. Jie ėjo siauru praėji
mu ir reikėjo labai susikaupti, nes negalima buvo staiga
sustoti ar apeiti kitų, be to, reikėjo prisiminti, jog esi, taip
sakant, dvigubai didesnis, todėl svarbu apskaičiuoti, pro
kokius tarpus sugebėsi pralįsti. Turbūt taip jaučiasi žmo
gus, įpratęs vairuoti „Fiat Uno“ ar kitokią mažą mašinėlę,
kai sėda vairuoti autobuso. Geriausia buvo tai, kad Mar
kui tikrai teko prižiūrėti Elę, ir šitas jausmas jam patiko.
Per visą savo gyvenimą jam nebuvo tekę nieko prižiūrėti niekada neturėjo jokio gyvūno, nes jie jį nelabai domino,
nors jiedu su mama buvo susitarę gyvūnų nevalgyti (ko
dėl jis paprasčiausiai nepasakė mamai, kad gyvūnai jo ne
domina, užuot leidęsis į ginčus apie skerdyklas?), ir ka
dangi Elę mylėjo labiau, negu būtų mylėjęs auksinę žuve
lę ar žiurkėną, tai jos priežiūra atrodė tikras dalykas.
- Ar jau arti?
- Taip.
- Čia kitokia šviesa.
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- Mes išėjom iš didžiosios stoties ir tuoj jeisim j mažą
ją. Ten mūsų laukia traukinys.
- Aš žinau, kodėl tu tai darai, Markau, - staiga tyliai,
ramiu balsu prabilo Elė. - Tu manai, kad aš nemačiau laik
raščių, bet aš mačiau.
Jis atsigręžė ir pasižiūrėjo į ją, bet ji nenorėjo atsimerkti.
- Tau viskas gerai?
- Taip. Tiesą sakant... Ne, nelabai. - Elė pasirausė kup
rinėje ir ištraukė butelį degtinės. - Aš ketinu prisigerti.
Staiga Markus suprato, kuo prastas jo planas panaudo
ti valdomą raketą: mat Elė iš tikrųjų nėra valdoma raketa.
Jos neįmanoma valdyti. Mokykloje tai nebuvo taip svar
bu, nes mokykloje pilna sienų bei taisyklių, ir Elė papras
čiausiai į jas atsimušdavo; bet laisvėje, kur nei sienų, nei
taisyklių nėra, ji kėlė baimę. Bet kurią akimirką gali su
sprogti tiesiai Markui prieš akis.
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Sumanymas buvo visiškai normalus, net nelabai rizikin
gas. Priešingai - paprasčiausias socialinis įvykis, kuriuos
žmonės nuolatos ir visur organizuoja. Vilas vėliau pagal
vojo, kad jei žmonės suvoktų visus įmanomus padarinius,
visas ašaras, nesmagumus ir paniką, kuri kyla, jei toks įvy
kis bent truputį nepasiseka, tai niekada gyvenime nebesi
tartų susitikti ko nors išgerti.
Buvo numatyta, kad kol Markus Kembridže lanko tėtį,
Reičel, Vilas ir Fijona susitiks aludėje Islingtone. Jie iš
gers, pasikalbės, tada Vilas tyliai pasišalins, o Reičel su
Fijona dar išgers ir dar pasikalbės, tada Fijona pralinks
mės, pasijus geriau ir atsisakys sumanymo nusižudyti. Kas
čia gali nepasisekti?
Vilas pirmasis atvyko į aludę, nusipirko išgerti, atsisė
do, prisidegė cigaretę. Netrukus atėjo Fijona; ji atrodė
išsiblaškiusi ir truputį pakvaišusi. Užsisakė didelę porciją
džino su ledu, be jokio toniko, ir ėmė nervingai, greitai jį
sriubčioti. Vilui ėmė darytis nejauku.
- Ar gavai iš vaiko kokių žinių?
- Kokio vaiko?
- Markaus?
- A, Markaus. - Fijona nusijuokė. - Visai buvau jį pa
miršusi. Ne. Tikriausiai paliks žinutę, jei manęs neras na
mie. Kas tavo draugė?
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Vilas apsidairė norėdamas patikrinti, ar kėdė šalia jo
vis dar tuščia, kokią ją prisiminė esant, paskui vėl atsisu
ko į Fijoną. Gal ji įsivaizduoja nesančius žmones; gal dėl
to taip liūdi ir nuolatos verkia. Gal jos įsivaizduojami žmo
nės labai bjaurūs, o gal tokie pat prislėgti kaip ji.
- Kokia draugė?
- Reičel.
- Kas mano draugė Reičel? - Dabar jis nebesuprato klau
simo. Jei ji žino, kad jo draugė Reičel yra Reičel, tai ką
dar horėtų žinoti?
- Kas ji? Iš kur ji atsirado? Kuo ji čia dėta? Kodėl nori,
kad aš su ja susipažinčiau?
- A, dabar aišku. Matai, aš taip pagalvojau.
- Nesupratau.
- Pagalvojau, kad tau bus įdomu su ja susitikti.
- Ir taip bus kiekvieną kartą, kai tu su kuo nors susi
draugausi? Man reikės susitikti su tuo žmogumi ir kartu
ko nors išgerti, nors aš kaip reikiant nepažįstu ne tik to
žmogaus, bet ir tavęs?
- O ne. Bent jau ne kiekvieną kartą. Blogiausius aš atmesiu iš anksto.
- Ačiū.
Reičel vis dar nėra. Ji vėluoja jau penkiolika minučių.
Po ilgo ir ypač beprasmiško pokalbio apie Džono Meidžoro marškinių spalvas (ne jis pasiūlė tokią temą, o Fijo
na) ir keleto užtrukusių tylos pauzių paaiškėjo, kad Reičel
vėluoja pusvalandį.
- Bet ji egzistuoja?
- O taip, ji tikrai egzistuoja.
- Aišku.
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- Eisiu jai paskambinti. - Jis nuėjo prie taksofono, pa
skambino, išgirdo atsakiklį, palaukė žmogaus balso, ne
sulaukė ir grįžo į savo vietą nepalikęs žinutės. Nutarė, kad
vienintelis priimtinas pasiteisinimas turės būti susijęs su
Aliu ir didžiule nevaldoma transporto priemone... Nebent
ji nė neketino ateiti. Staiga Vilas siaubingai aiškiai suvo
kė, kad Reičel jį apmovė; kad būtent tai turėjo galvoje,
kai sakė, kad jis ir pats sugebės, jei tik ji pamokys. Vilas
norėjo jos neapkęsti, bet negalėjo; vietoje neapykantos
pajuto stiprėjančią paniką.
Jiedu dar patylėjo, ir tada Fijona pradėjo verkti. Jos
akys prisipildė ašarų, jos ėmė ristis veidu žemyn, kristi
ant megztinio, o ji tylutėliai sėdėjo tarsi vaikas, nejuntan
tis varvančios nosies. Iš pradžių Vilas galvojo, kad pakaks
tik nekreipti dėmesio ir viskas praeis, bet širdies gilumoje
jau tuomet žinojo, kad Fijonos ignoruoti negalima, jei tik
nori išsaugoti bent kokią savigarbą.
- Kas atsitiko? - jis stengėsi šiuos žodžius taip ištarti,
kad būtų aišku, jog tai labai svarbus klausimas, bet jie nu
skambėjo visai kitaip: vietoje rimtos intonacijos buvo gir
dėti irzlumas, tarsi būtų pamiršęs pridurti „ir vėl?“.
- Nieko.
- Juk tai netiesa, ar ne? - Dar ne per vėlu. Jei dabar
uždususi ir atsiprašinėdama įbėgtų Reičel, Vilas galėtų at
sistoti, supažindinti jas abi, pasakyti Reičel, jog Fijona kaip
tik rengėsi iškloti savo nelaimių priežastis, ir nerti lauk.
Jis viltingai pažvelgė į duris, ir jos, tarsi veikiamos burtų,
atsidarė: įėjo du vyrukai su „Man United" marškinėliais.
- Tikrai. Nieko neatsitiko. Ničnieko. Tiesiog aš tokia
esu.
trisdešimt du ( 2 7 7

- Egzistencinė neviltis, taip?
- Aha. Taip.
Jis ir vėl pasirinko netinkamą toną. Ištarė tuos žodžius
norėdamas parodyti, kad juos žino (kažin ar Fijoną nelai
ko jo bukagalviu?), bet netruko suvokti, kad žmogus, ži
nantis tokius žodžius, būtent šiuo momentu turėtų jų veng
ti kaip ugnies: jie nuskambėjo lengvapėdiškai, dirbtinai ir
paviršutiniškai. Vilas nebuvo pratęs kalbėtis apie egzis
tencinę neviltį. Tai tiesiog ne jo tema. Ir kas čia blogo?
Gal jis turėtų šito gėdytis? Pavyzdžiui, jam visiškai netin
ka odinės kelnės. (Kartą buvo jas pasimatavęs tokioje par
duotuvėje Kovent Gardene, ji vadinosi „LeatherTime“, ir
atrodė kaip koks... na, nesvarbu.) Jam visiškai netinka ža
lia spalva - tai ne jo spalva. Ne jam senoviniai baldai. Ir
depresijos prislėgtos liberalių pažiūrų hipės. Pamanykit.
Juk negalima jo dėl to vadinti netikėliu.
- Nežinau, ar yra kokia prasmė su tavimi apie tai kal
bėti, - tarė ji.
- Ne, - sutiko jis daug linksmiau, negu derėjo. - Aš
tave suprantu. Tai gal tada baigiam gerti ir einam? Man
atrodo, Reičel nebepasirodys.
Fijoną liūdnai nusišypsojo ir papurtė galvą.
- Galėtum mane įtikinti, kad aš klystu.
- Manai, galėčiau?
- Atrodo, man reikia su kuo nors pasikalbėti, o be ta
vęs čia daugiau nieko nėra.
- Iš tų, kuriuos tu pažįsti, nieko. Bet iš manęs jokios
naudos. Sviesk citrinos skiltelę per visą aludę ir būtinai
pataikysi į žmogų, geresnį už mane. Žinoma, jei netaikysi
specialiai į tą vyruką, kuris ten dainuoja pats sau vienas.
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Ji nusijuokė. Gal tas citrinos pokštas suveikė? Gal šios
kelios sekundės paženklins lemiamą posūkį Fijonos gyve
nime? Bet ji dar kartą papurtė galvą, ištarė: „Na ir šūdas"
ir vėl pravirko; Vilas aiškiai pamatė pervertinęs vieno pokš
to gydomąsias galias.
- Gal nori nueiti ko nors pavalgyti? - atsargiai paklau
sė jis. Dabar jau neišvengiamai teks žvelgti žemyn.
Jie nuėjo į „Pizza Express“ Haier gatvėje. Paskutinį kartą
Vilas ten buvo, kai pietavo su Džesika, buvusia mergina,
pasiryžusia paversti Vilą tokiu pat nelaimingu, neišsimie
gojusiu, nieko nesuvokiančiu ir prislėgtu tėvystės žmogu
mi, kokiu tapo ji pati. Tai buvo labai labai seniai, dar prieš
VTVK, prieš Markų, Sjuzę, Fijoną ir Reičel, prieš viską.
Jis tada buvo tikras idiotas, tačiau bent jau turėjo savo
idėjų, turėjo pažiūrų sistemą; dabar jis šimtmečiais vyres
nis, pora IQ taškų išmintingesnis ir absoliučiai nieko nebesuvokia. Verčiau vėl būtų idiotas. Jis buvo taip susitvar
kęs gyvenimą, kad nereikėtų kištis į kitų žmonių proble
mas, o dabar privalo spręsti visiems kilusius sunkumus ir
nežino, ką su jais daryti. Tai kas gero iš to išėjo jam ar bet
kuriam kitam su tuo susijusiam žmogui?
Jie tylėdami žiūrėjo į meniu.
- Aš nelabai alkana, - tarė Fijona.
- Būk gera, pavalgyk, - per greitai ir pernelyg beviltiš
kai paprašė Vilas, ir Fijona nusišypsojo.
- Manai, pica man padės? - paklausė ji.
- Taip. Venecijietiška. Nes ją suvalgiusi neleisi Veneci
jai nugrimzti į jūrą ir dėl to pasijusi geriau.
- Gerai. Tik prie jos dar norėsiu grybų.
- Puiku.
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Padavėja atėjo priimti užsakymo; Vilas užsakė alaus,
butelį raudono vyno ir „Keturių metų laikų“ picą su visais
įmanomais priedais, net pinijų riešutais. Gal jam pasiseks
gauti širdies smūgį arba nukentėti nuo kokios nors neti
kėtos, mirtinai pavojingos alergijos.
- Aš atsiprašau, - pasakė Fijona.
- Už ką?
- Kad tokia esu. Kad taip su tavimi elgiuosi.
- Aš pratęs, kad moterys taip su manimi elgtųsi. Pana
šiai praleidžiu daugumą vakarų. - Fijona mandagiai nusi
šypsojo, bet Vilas staiga pajuto, kad negali savęs pakęsti.
Jis norėjo kaip nors pradėti pokalbį, kuris vis tiek turės
įvykti, bet jam niekaip nesisekė ir niekada nepasiseks, jei
jis kliausis tik savo protu, savo žodynu ir savo asmenybe.
Jis nuolatos jautė, kad netrukus pasakys ką nors tinkamo,
rimto ir naudingo, bet paskui pagalvodavo: „Et, niekai"
ir ištardavo kokią kvailystę.
- Tai aš turėčiau atsiprašyti, - tarė jis. - Noriu tau
padėti, bet žinau, kad nesugebėsiu. Aš nežinau, kaip tau
padėti.
- Visi vyrai panašiai galvoja, ar ne?
- Kaip?
- Na, kad jei negali į klausimą iškart atsakyti: „O, pa
žįstu tokį vyruką, gyvena prie Esekso kelio, jis tuoj pat
tau viską sutaisys", tai neverta nė prasidėti.
Vilas pasimuistė ir nieko neatsakė. Kaip tik taip jis ir
galvojo: atvirai pasakius, beveik visą vakarą stengėsi pri
siminti, ar pažįsta kokį nors vyruką, gyvenantį prie Esek
so kelio - žinoma, tai metafora.
- Man ne to reikia. Žinau, kad tu negali man padėti.
2 8 0 ) apie vaikiną

Man depresija. Tai liga. Ji ką tik prasidėjo. Na, ne visai
taip, kai kurie įvykiai ją paskatino, bet...
Ir prasidėjo. Tai buvo lengviau, negu Vilas tikėjosi: jam
reikėjo tik klausytis, linkčioti ir retkarčiais kai ko tinka
mai paklausti. Jau buvo tai milijoną kartų daręs, bendrau
damas su Endže, Sjuze ir Reičel, bet tada turėjo tam prie
žasčių. Dabar Vilas neturėjo jokių slaptų sumetimų. Jis
nenorėjo miegoti su Fijona, bet norėjo, kad jai pagerėtų,
ir iki šiol niekaip nesuprato, kad norėdamas pagerinti jos
nuotaiką turi elgtis lygiai taip pat, kaip elgtųsi, jei norėtų
su ja permiegoti. Vilas nenorėjo nė pagalvoti, ką tai galė
tų reikšti.
Jis labai daug sužinojo apie Fijoną. Sužinojo, kad iš tie
sų ji visai nenorėjo būti motina ir kartais taip karštai ne
kęsdavo Markaus, kad pati imdavo nerimauti; sužinojo,
kad ją graužia nesugebėjimas palaikyti ilgalaikius santy
kius (Vilas šioje vietoje susivaldė ir nepuolė jai aiškinti,
kad nesugebėjimas palaikyti ilgalaikius santykius rodo mo
ralinę drąsą, kuri mūsų visuomenėje per mažai vertina
ma, ir kad tik tikrai kieti žmonės viską sugadina); sužino
jo, kad ją klaikiai pergąsdino paskutinis gimtadienis - ji
per tuos metus niekur nebuvo nuėjusi, nieko nuveikusi ir
taip toliau. Nė vienas iš šių dalykų nebuvo kuo nors ypa
tingas, bet viską sudėjus išėjo didesnė nelaimė nei mažų
nelaimių suma, ir dabar jai tenka gyventi, kamuojamai
nuovargio ir žvelgiant į viską tarsi per žalsvai rusvą vualį.
Dar Vilas sužinojo, kad jei kas nors paklaustų Fijonos,
kurioje vietoje kaupiasi jos depresija (Vilui buvo sunku
įsivaizduoti netinkamesnį klausimą, bet tai tik dar kartą
parodė, kokie jiedu skirtingi), tai ji pasakytų, jog gerklėje,
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nes depresija trukdė jai valgyti ir vertė nuolatos ašaroti,
nors iš tiesų ji ir neverkia.
Tai ir buvo viskas. Labiausiai Vilas bijojo, - be to, kad
Fijona paklaus apie prasmę (ši tema nė nenuskambėjo,
veikiausiai dėl to, kad ir Vilo veide, ir visame jo gyvenimo
stiliuje aiškiausiai įrašyta, jog jis apie tai nieko nenutuo
kia), - jog ji ketina atskleisti savo sielvarto priežastį, niū
rią paslaptį apie siaubingą praradimą, ir kad pasirodys,
jog jis vienintelis visame pasaulyje gali jai pagelbėti, o jis
visai nenorės, nors vis tiek teks. Tačiau pasirodė, kad vis
kas visiškai ne taip; jokios priežasties nebuvo - jei prie
žastimi nelaikysime paties gyvenimo, nuolatinių nusivyli
mų ir kompromisų, nedidelių pralaimėjimų kartėlio. Tur
būt tai tikrai ne priežastis.
Jie sėdo į taksi ir nuvažiavo iki Fijonos. Taksistas klau
sėsi radijo; didžėjus kalbėjo apie Kurtą Kobainą; Vilas ne
iš karto išgirdo keistą, prislėgtą jo balso toną.
- Kas jam atsitiko? - paklausė Vilas taksisto.
-K am ?
- Kurtui Kobainui.
- Tam vyrukui iš „Nirvanos"? Persišovė galvą. Bum.
- Mirė?
- Ne, tik galvą suskaudo. Aišku, kad mirė.
Vilas nelabai nustebo, be to, jis jau per senas, kad tokie
dalykai jį sukrėstų. Paskutinį kartą jį sukrėtė popso žvaigž
dės Marvino Gajeso mirtis. Tada Vilui buvo... kiek? Jis
paskaičiavo. 1984 m. balandžio pirmoji... Jėzau, beveik
lygiai dešimt metų. Tada jam buvo dvidešimt šešeri, o to
kio amžiaus panašūs dalykai dar šį tą reiškia; turbūt bū
damas dvidešimt šešerių jis užsimerkęs dainuodavo Mar282 ) apie vaikiną

vino Gajeso dainas. Dabar jis žinojo, kad popso žvaigždės
žudosi reguliariai ir vienintelis Kurto Kobaino mirties po
veikis bus toks, jog „Nevermind“ albumas atrodys gero
kai kietesnis. Bet Elė ir Markus dar per maži, kad tai su
prastų. Jie manys, jog tai svarbus ir reikšmingas dalykas;
Vilas sunerimo.
- Ar čia ne tas dainininkas, kuris patinka Markui? paklausė Fijona.
- Taip.
- O varge.
Staiga Vilas išsigando. Niekada gyvenime jis neturėjo
intuicijos, nenujautė „ko nors negero", neskaitė minčių;
dabar buvo pirmas kartas. Na žinoma, pagalvojo jis, tai
turi sietis su Markumi, o ne su Reičel ar kokia kita mote
rimi, panašia į Ūmą Turman.
- Klausyk, aš nejuokauju. Ar galiu užeiti pas tave pasi
klausyti, ką Markus pasakė į atsakiklį? Tik noriu įsitikin
ti, kad jam nieko neatsitiko.
Deja, atsitiko. Markus skambino iš policijos nuovados
miestelyje, vardu Roistonas, ir iš balso buvo labai aišku,
koks jis mažas, išsigandęs ir vienišas.
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Sėdę į traukinį, jie iš pradžių nesikalbėjo; retkarčiais Elė
negarsiai kūkteldavo, pagrasindavo paspausianti „stop"
mygtuką ar pagąsdindavo kaip nors susidorosianti su žmo
nėmis, kurie žvilgčiodavo į ją, kai ji truktelėdavo iš bute
lio ar susikeikdavo. Markus jautėsi baisiai pavargęs. Da
bar jam buvo absoliučiai aišku, kad nors Elė nuostabi, nors
mokykloje jam visada malonu su ja susitikti, nors ji sąmo
jinga, daili ir protinga, jis nenorėtų, kad Elė būtų jo mer
gina. Tiesiog ji jam netinka. Jam reikėjo ramesnės mergi
nos, mėgstančios skaityti ir žaisti kompiuteriais, o Elei rei
kėjo žmogaus, kuriam patinka gerti degtinę, keiktis žmonių
akivaizdoje ir grasinti, kad sustabdys traukinį.
Kadaise mama Markui paaiškino (turbūt kai susitikinėjo
su Rodžeriu, kuris buvo nė kiek nepanašus į mamą), kad
kartais žmonėms reikalingos priešingybės; Markus supra
to, kad taip gali būti - gerai pagalvojus, Elei dabar labiau
reikia žmogaus, kuris jai neleistų paspausti „stop" mygtu
ko, negu žmogaus, kuris taip pat kaip ji mėgtų spaudyti
mygtukus, nes jei šalia toks būtų, mygtukas jau būtų pa
spaustas ir jie netrukus atsidurtų policijoje. Tačiau ši teorija
turi trūkumą - būti Elės priešingybe baisiai neįdomu. Kar
tais tai būdavo visai nieko - pavyzdžiui, mokykloje, kur
buvo galima suvaldyti Elės... etiškumą. Bet už mokyklos
sienų dingo visas smagumas. Pasidarė tik baisu ir nesmagu.
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- Kodėl tau taip svarbu? - tyliai paklausė jis. - Aš su
prantu, tau patinka jo įrašai ir taip toliau, ir žinau, kad
tau gaila Frensės Byn, bet...
- Aš jį mylėjau.
- Tu jo nepažinojai.
- Aišku, pažinojau. Kiekvieną dieną klausiausi jo dai
nų. Kiekvieną dieną vilkiu jo marškinėlius. Jis yra tas, ką
dainuoja. Aš jį pažįstu geriau negu tave. Jis mane suprato.
- Jis tave suprato f - Kaip taip gali būti? Kaip žmogų
gali suprasti tas, kas niekada nėra jo matęs?
- Jis žinojo, ką jaučiu, ir apie tai dainavo.
Markus pamėgino prisiminti žodžius dainų iš to „Nir
vana" albumo, kurį jam Kalėdoms dovanojo Vilas. Jis su
gebėjo nugirsti tik trumpas ištraukas: „Jaučiuosi kvailas ir
užkrečiamas". „Uodas". „Neturiu pistoleto". Jam tai nie
ko nereiškė.
- O ką tu jauti?
- Aš pykstu.
- A n t ko?
- Ant nieko. Ant... gyvenimo.
- Už ką ant gyvenimo?
- Kad šūdas.
Markus pagalvojo. Pamąstė, ar gyvenimas - tikrai šū
das ir ar konkretus Elės gyvenimas šūdas, paskui suprato,
jog Elė viską laiką troško, kad jos gyvenimas būtų šūdas,
ir siekė jį tokiu paversti, amžinai prisivirdama košės. M o
kykla buvo šūdas, nes ji kasdien vilkėjo savo marškinė
lius, o tai nebuvo leidžiama, be to, ji rėkė ant mokytojų ir
nuolat mušdavosi, ir žmones tai skaudino. O jei ji nustotų
vilkėjusi tuos marškinėlius ir ant visų šaukusi? Ar jos gy
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venimas ir toliau būtų šūdas? Markui atrodė, kad nelabai.
Štai jo gyvenimas - tikrai šūdas: mama, tie vaikai mokyk
loje, ir šiaip; jis viską atiduotų, jei galėtų pasikeisti vieto
mis su Ele, bet Elė atrodė pasiryžusi pasikeisti vietomis su
Markumi, o kam jai to reikia?
Kažkodėl jis prisiminė Vilą ir jo bute kabančias miru
sių narkomanų nuotraukas; gal Elė irgi tokia kaip Vilas.
Jei jų gyvenime atsirastų tikrų nemalonumų, nebereikė
tų jų išgalvoti ar ieškoti, nebereikėtų puošti sienų tokio
mis nuotraukomis.
- Ar tai tiesa, Ele? Ar tu tikrai manai, kad gyvenimas
yra šūdas?
- Aišku.
- Kodėl?
- Užtat, kad... kad pasaulis pilnas seksizmo, rasizmo ir
neteisybės.
Markus žinojo, jog tai tiesa - mama ir tėtis jam tą daž
nai sakydavo, bet jis nepatikėjo, kad Elė pyksta dėl to.
- Ir Kurtas Kobainas taip manė?
- Nežinau. Turbūt.
- Tai tu nesi įsitikinusi, kad jis galvojo tą pat, ką ir tu.
- Man atrodo, kad galvojo.
- Ar tu norėtum nusišauti?
- Žinoma. Bent kartais.
Markus pažvelgė į ją.
- Tai netiesa, Ele.
- Iš kur žinai?
- Todėl, kad aš žinau, ką jaučia mano mama. Tu nejauti
nieko panašaus. Tau tik taip atrodo, bet taip nėra. Tau ir
taip labai smagu.
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- Man šūdina.
- Ne. Tai man šūdina. Tada, kai aš ne su tavim. Ir mano
mamai šūdina. O tau... Ne, man taip neatrodo.
- Tu nieko neišmanai.
- Kai ką išmanau. Išmanau apie tai. Aš tau sakau, Ele,
tu nejauti nieko panašaus į tai, ką jaučia mano mama ar
Kurtas Kobainas. Nereikia sakyti, kad norėtum nusižudy
ti, jei tai netiesa. Taip negalima.
Elė papurtė galvą ir nusijuokė tyliu karčiu juoku, skir
tu parodyti, kaip niekas jos nesupranta; paskutinį kartą
Markus girdėjo šį juoką, kai jiedu buvo susitikę prie po
nios Morison kabineto. Tada ji neklydo, jis tikrai jos ne
suprato; bet dabar supranta daug geriau.
Porą stotelių pavažiavo tylėdami. Markus žiūrėjo pro
langą ir mėgino sugalvoti, kaip paaiškinti tėčiui Elės apsi
lankymą. Jis vos nepražiopsojo traukinio stotelės Roistone, ir jam dar nespėjus susigaudyti, Elė staiga pakilo ir
iššoko iš traukinio. Markus akimirką padvejojo, paskui,
apimtas klaikiai blogos nuojautos, iššoko paskui.
- Ką darai?
- Aš nenoriu į Kembridžą. Nepažįstu tavo tėčio.
- Anksčiau tu jo irgi nepažinojai, bet tada sutikai važiuoti.
- Tai anksčiau. Dabar viskas kitaip.
Markus ėjo Elei iš paskos; neketino paleisti jos iš akių.
Jie išėjo iš stoties, pasuko šalutine gatve ir išėjo į pagrin
dinę gatvę. Praėjo vaistinę, daržovių parduotuvę ir „Tesco“; staiga pamatė įrašų parduotuvę, kurios vitrinoje sto
vėjo didžiulė kartoninė Kurto Kobaino figūra.
- Tu tik pažiūrėk, - tarė Elė. - Niekšai. Jau nori iš jo
pasipelnyti.
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Ji nusiavė vieną batą ir kiek įmanydama smarkiau svie
dė į vitriną. Stiklas iškart suskilo, Markus pagalvojo, kad
Roistone vitrinos daug prastesnės negu Londone, ir tik
paskui suvokė, kas vyksta.
- Velnias, Ele.
Elė pakėlė batą, juo tarsi kūju iškalė didelę skylę, kad
galėtų nesusižeisdama įlįsti, ir išvadavo Kurtą Kobainą iš
nelaisvės įrašų parduotuvėje.
- Na va. Aš jį ištraukiau. - Ji atsisėdo ant šaligatvio
šalia parduotuvės, glausdama prie savęs Kurtą tarsi pilva
kalbio lėlę ir keistai pati sau šypsodamasi; Markų apėmė
panika. Jis ėmė bėgti, ketindamas nubėgti visą kelią iki
pat Kembridžo arba Londono, žiūrint, kokia kryptimi bėgs.
Tačiau po kelių žingsnių kojos sulinko, jis sustojo, kelis
kartus giliai įkvėpė oro ir grįžęs atsisėdo šalia Elės.
- Kam tai padarei?
- Nežinau. Man pasirodė, kad negerai, kai jis ten vienas.
- Oi, Ele. - Markus dar kartą pajuto, kad Elei nebuvo
būtina daryti tai, ką ji ką tik padarė, ir kad ji pati prisišau
kė nelaimę. Jį tai jau pradėjo varginti. Nelaimė nebuvo
tikra, o pasaulyje ir taip per daug tikrų nelaimių, kad dar
pradėtum jas išsigalvoti.
Kai Elė daužė stiklą, gatvėje buvo tylu, bet dūžtančio
stiklo garsas pažadino Roistoną, ir keletas parduotuves
uždarinėjančių žmonių atbėgo pažiūrėti, kas darosi.
- Judu abu, klausykit. Nejudat ir liekat čia, - paliepė
ilgaplaukis įdegęs vaikinas. Markus nusprendė, kad jis vei
kiausiai kirpėjas arba dirba prašmatnioje parduotuvėje.
Visai neseniai dar būtų to nesugalvojęs, bet ilgiau pabend
ravęs su Vilu visko iš jo prisigaudę.
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- Mes niekur ir neinam, tiesa, Markau? - maloniai at
sakė Elė.
Sėdėdamas policijos mašinoje Markus prisiminė tą po
pietę, kai pabėgo iš pamokų, ir kokią ateitį sau tąsyk iš
pranašavo. Galima pasakyti, kad tada nesuklydo. Jo gy
venimas pasikeitė, kaip ir buvo manęs, ir dabar jau tik
riausiai teks tapti valkata arba narkomanu. Štai jis jau ir
nusikaltėlis. Ir dėl visko kalta mama. Jei mama nebūtų
poniai Morison pasiskundusi dėl tų sportbačių, Markus
nebūtų supykęs ant ponios Morison už pasiūlymą nesi
painioti skriaudikams po kojomis. Po to nebūtų išėjęs iš
pamokų, ir... ir tą rytą nebūtų susipažinęs su Ele. Elė irgi
turėtų už kai ką atsakyti. Juk tai ji šveitė batą į stiklo vitri
ną. Štai kaip gyvenime atsitinka: pirmiausia pabėgi iš pa
mokų, paskui susidedi su tokiais žmonėmis kaip Elė, įkliūvi, tave suima ir nugabena į Roistono policijos nuovadą.
Dabar Markus jau nieko nebegali padaryti.
Policininkai, tiesą pasakius, buvo labai draugiški. Elė
jiems paaiškino, kad ji ne chuligane ir nevartoja narkoti
kų, o paprasčiausiai protestuoja - yra pilietė ir turi tokią
teisę - prieš Kurto Kobaino mirties komercializaciją. Poli
cininkams tai pasirodė juokinga, o Markus tai palaikė ge
ru ženklu, tik Elė siaubingai užpyko - ji pareiškė, kad po
licininkai elgiasi globėjiškai, o šie susižvalgė ir dar kartą
nusijuokė.
Atvykus į nuovadą, Markų su Ele nuvedė į mažą kam
barėlį. Atėjo policininkė ir pradėjo su jais kalbėtis. Paklau
sė, kiek jiems metų ir kur gyvena, ką veikia Roistone. Mar
kus pamėgino paaiškinti apie tėtį ir palangę, apie tai, kad
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jam reikia iš naujo apmąstyti gyvenimą, apie Kurtą Kobainą ir degtinę, bet pats matė, jog gerokai susipainiojo ir
policininkė nebesusigaudo, kaip jo tėčio nelaimė susijusi
su Ele bei parduotuvės vitrina; tada liovėsi aiškinęs.
-J is nieko nepadarė, - staiga pareiškė Elė. Nelabai ma
loniai pareiškė: tarsi jis būtų turėjęs ką nors padaryti, bet
tyčia nepadarė. - Aš išlipau iš traukinio, o jis nusekė iš
paskos. Tai aš išdaužiau langą. Paleiskite jį, tegu sau eina.
- Kur jam eiti? - paklausė policininkė. Markus pama
nė, jog ji visiškai teisi, ir apsidžiaugė, kad to paklausė. Jis
nelabai norėjo, kad jį vieną paleistų Roistone. - Mums
teks paskambinti jo tėvams. Taviškiams taip pat.
Elė piktai dėbtelėjo į policininkę, o ši dėbtelėjo atgal.
Nebuvo ką sakyti. Nusikaltimas išaiškintas, nusikaltėlė taip
pat; be to, ji sulaikyta ir sėdi policijos nuovadoje, tad vi
siems beliko tylėti ir laukti.
Pirmieji pasirodė tėtis su Lindse. Vairavo Lindsė, nes tė
čio raktikaulis buvo sulaužytas, o ji baisiai nemėgo vairuo
ti, tad abu atvyko suirzę: Lindsė pavargo ir nervinosi, tėtis
iš skausmo bambėjo. Jis visai nebuvo panašus į žmogų, ku
ris ką nors iš naujo apmąstė, ir dar mažiau į žmogų, nese
niai aistringai troškusį pamatyti savo vienturtį sūnų.
Policininkė paliko juos vienus. Klaivas susmuko ant suo
lo, stovinčio palei vieną kambario sieną, o Lindsė, rūpes
tingai dirsčiodama į jį, prisėdo greta.
- Tik to man ir reikėjo. Ačiū tau, Markau.
Nelaimingas Markus pažiūrėjo į tėtį.
-Jis nieko nepadarė, - nekantriai įsiterpė Elė. - Jis no
rėjo man padėti.
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- O kas jūs tokia?
- Kas aš tokia? - Elė puolė tėtį. Markui neatrodė, kad
tai vykęs sumanymas, bet jis jau pavargo kautis su Ele. Kas tokia? Aš Elinora Toja Makrei, penkiolikos metų ir
septynių mėnesių amžiaus. Gyvenu...
- Ko jums prireikė iš mano sūnaus?
- Man iš jo nieko neprireikė. Mudu draugai. - Markui tai
buvo naujiena. Nuo tada, kai jie įlipo į traukinį, jis nebūtų
prisiekęs, kad Elė jo draugė. - Jis manęs paprašė kartu va
žiuoti į Kembridžą, nes nelabai troško susitikti su tėvu, ku
ris, kaip jam atrodo, jo nesupranta ir kuris jį pametė kaip
tik tada, kai yra labiausiai reikalingas. Vyrai tiesiog nuosta
būs, ar ne? Tavo mama sugalvoja nusižudyti, o jiems nu
sispjauti. Bet vos tik pats nudrimba nuo sumautos palan
gės, tuoj puola kviestis ir kalbėtis apie gyvenimo prasmę.
Markus užsigulė ant stalo ir padėjo galvą ant rankų.
Staiga jis pasijuto labai labai pavargęs ir nebenorėjo būti
su šiais žmonėmis. Gyvenimas ir taip sunkus, o čia dar
Elė paleidžia gerklę.
- Kieno mama sugalvoja nusižudyti? - paklausė Klaivas.
- Elės, - tvirtai atsakė Markus.
Klaivas susidomėjęs pažiūrėjo į Elę.
- Man labai gaila, - pasakė jis, tačiau neatrodė, kad
labai gailėtųsi ar bent jau domėtųsi.
- Nieko, - atsakė Elė. Ji suprato Markų ir kurį laiką
patylėjo.
- Turbūt tu dėl visko kaltini mane, - prakalbo tėvas. Tau atrodo, kad jei būčiau pasilikęs su mama, tu nebūtum
išklydęs iš kelio. Turbūt esi teisus. - Jis atsiduso, Lindsė
paėmė jo ranką ir užjaučiamai paglostė.
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Markus staiga atsisėdo tiesiai.
- Ką čia šneki?
- Aš tave sutrikdžiau.
- Aš tik išlipau iš traukinio, - priminė Markus. Jo nuo
vargis kažkur išnyko. Vietoje jo atsirado pyktis, kurį Mar
kus pajusdavo nedažnai; šis pyktis suteikdavo jėgų ginčy
tis su bet kokio amžiaus žmonėmis. Būtų gerai, jei tokį
pyktį pardavinėtų buteliukuose, tada jis įsidėtų vieną bu
teliuką į suolą ir visą dieną gurkšnotų. - Ar išlipęs iš trau
kinio žmogus jau išklysta iš kelio? Tai Elė išklydo iš kelio.
Ji beprotė. Ji ką tik batu išdaužė stiklą, nes vitrinoje buvo
popso žvaigždės nuotrauka. Bet aš nieko nepadariau. Ir
man visai tas pat, palikai tu mamą ar ne. Man jokio skir
tumo. Net jei tu tebegyventum su mama, aš vis tiek bū
čiau išlipęs iš traukinio, nes noriu pasirūpinti savo drau
ge. - Tiesą pasakius, buvo ne visai taip, nes jei mama su
tėčiu tebegyventų drauge, jis apskritai nebūtų įlipęs į trau
kinį, nebent sugalvotų važiuoti į Kembridžą su Ele dėl
kokios nors neįsivaizduojamos priežasties. - Turbūt esi
niekam tikęs tėvas, iš kurio vaikui jokios naudos, bet tu
vis tiek toks būtum, kad ir kur gyventum, todėl niekaip
nesuprantu, koks skirtumas.
Elė nusikvatojo.
- Je je, Markau. Čia tai gera kalba.
- Ačiū. Man pačiam visai patiko.
- Vargšas vaikelis, - tarė Lindsė.
- O tu apskritai užsičiaupk, - atsakė Markus. Elė dar
garsiau nusijuokė. Aišku, taip veikia pyktis; vargšė Lindsė
nieko blogo nepadarė, bet vis tiek malonu.
- Ar jau galime eiti? - paklausė Elė.
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- Turim palaukti tavo mamos, - atsakė Klaivas. - Ji
atvažiuos kartu su Fijoną. Vilas jas atveža.
- O Viešpatie, - ištarė Markus.
- Prakeikimas, - pritarė Elė, o Markus sudejavo. Visi
keturi sėdėjo spoksodami vienas į kitą ir laukdami kito
veiksmo spektaklio, kuris, atrodė, niekada nesibaigs.
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/ trisdešimt keturi

Vis dėlto gyvenimas panašus į orą. Vilas tuo nebeabejojo.
Niekaip nebuvo galima nuo jo užsidaryti, tad kol kas liko
vienintelė išeitis - gyventi ir juo alsuoti. Jis niekaip nesu
vokė, kaip žmonės pajėgia traukti jį į plaučius ir neužspringti: ore buvo pilna įvairiausių dalelių. Tokį orą be
veik galima valgyti.
Kol Fijona buvo tualete, Vilas iš jos namų paskambino
Reičel, ir šį kartą ji atsiliepė.
- Tu nė neketinai ateiti, ar ne?
-N a ...
- Ar ketinai?
- Ne. Aš pamaniau... Pamaniau, kad tau tai išeis į nau
dą. Ar padariau ką nors baisaus?
- Atrodo, kad ne. Atrodo, man tai išėjo į naudą.
- Na štai.
- Bet apskritai paėmus...
- Apskritai paėmus, jei aš pažadėsiu ateiti, būtinai ateisiu.
- Ačiū.
Jis papasakojo Reičel apie Markų su Ele ir pažadėjo
pranešti, kas bus toliau. Vos Vilas padėjo ragelį, paskam
bino Katrina, Elės motina, ir pasikalbėjo su Fijona, paskui
Fijona kalbėjo su Klaivu, tada vėl paskambino Katrinai ir
pasisiūlė nuvežti į Roistoną, tada Vilas parėjo namo, sėdo
į automobilį, ir jie nuvažiavo ieškoti Elės namų.
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Fijona užėjo pasiimti Elės mamos. Vilas sėdėjo maši
noje, klausėsi „Nirvanos" ir galvojo apie Negyvos An
ties Dieną. Sis vakaras kažkuo priminė aną - toks pat
nenumatomas, įtraukiantis ir chaotiškas. Skirtumas tas,
kad anąkart buvo... na, buvo smagiau. Tai nereiškia, kad
Fijonos bandymas nusižudyti buvo džiugesio ir kvatoji
mo fiesta; paprasčiausiai tada Vilas nė vieno iš jų nepa
žinojo, jie jam nerūpėjo, ir jis galėjo siaubingai neutra
liai stebėti, kaip kvaili arba nelaimingi (arba ir tokie, ir
tokie) žmonės sugeba sujaukti savo gyvenimus. Bet da
bar Vilas nebebuvo neutralus, dabar jis labiau nerimavo
dėl vargšo Markaus, sėdinčio kaimo policijos nuovadoje
su išprotėjusia paaugle ir veikiausiai po trijų dienų nė
neprisiminsiančio šito nuotykio, negu tada jaudinosi dėl
to paties Markaus mamos mėginimo nusižudyti - jį Mar
kus beveik neabejotinai išsaugos atmintyje iki karsto len
tos. Atrodo, jog visai nesvarbu, jauti ką nors ar ne: vis
tiek nepataikysi, kaip reikia.
Elės mama buvo patraukli vos keturias dešimtis per
žengusi moteris, pakankamai jaunai atrodanti, kad galėtų
dėvėti išblukusius, apdriskusius mėlynus džinsus ir odinį
baikerės švarką. Ji turėjo kupetą chna dažytų garbanų, sim
patiškas raukšleles aplink akis bei lūpas ir, atrodo, jau se
niai buvo numojusi ranka į savo dukterį.
- J i pamišusi, - gūžtelėjusi pečiais tarė Katrina vos įli
pusi į automobilį. - Nežinau kodėl ir nuo ko, bet tai tiesa.
Ne psichikos ligonė, bet šiaip, suprantat. Visiškai neval
doma. Ar galima rūkyti, jei atidarysiu langą? - Ji pasikni
so rankinėje, nesurado žiebtuvėlio ir netrukus visai pa
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miršo apie rūkymą. - Kaip keista - kai Elė gimė, aš taip
tikėjausi, kad ji išaugs tokia nenumaldoma maištininkė,
garsiakalbė, narsi ir nieko nepaisanti. Užtat ir pavadinau
ją Elinora Toja.
- Ar tai iš klasikos? - paklausė Fijoną.
- Ne, iš popso, - atsakė Vilas. Fijoną nusijuokė, nors
Vilas nesuprato iš ko. - Toja Vilkoks.
- Viskas susiklostė taip, kaip aš norėjau, ji tikrai nenu
maldoma maištininkė ir kokia tik norit, o aš kažin ką ati
duočiau, kad tik ji būtų tyli pelytė, vakarais sėdinti na
mie. Ji mane pribaigs.
Vilas susiraukė išgirdęs tokius Katrinos žodžius ir dirs
telėjo į šalia sėdinčią Fijoną, bet ši aiškiai suprato tai per
keltine prasme.
- Nors čia jau paskutinis lašas, - kalbėjo Katrina.
- Man irgi, - atsiliepė Fijoną.
- Na, bent jau iki kito paskutinio lašo.
Jiedvi nusijuokė, bet tai gryniausia tiesa, pagalvojo Vi
las. Visada atsiras dar vienas paskutinis lašas. Elė pribaigs
Katriną, Markus pribaigs Fijoną, tačiau ne iš karto; tai
truks metų metus. Jos tikros Nemirtingosios, kaip zom
biai. Jos negali nei normaliai gyventi, nei numirti; gali tik
sėdėti nepažįstamo žmogaus automobilyje ir iš visko juok
tis. O Džesika ir kiti į ją panašūs dar drįsta Vilui tvirtinti,
kad jis pats nesupranta, ko netenka? Jis tikėjosi, kad taip
niekada ir nesupras, ką tai turėtų reikšti.
Jie sustojo įsipilti benzino, nusipirkti gėrimų, trašku
čių ir šokoladinių batonėlių, o kai vėl susėdo į mašiną,
atmosfera staiga pasikeitė: atidarinėjant gėrimų skardi
nes ir šlaminant traškučių pakelius visi trys netikėtai vir
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to viena kompanija. Beveik galėjai pagalvoti, kad jie pa
miršo, ko išvis važiuoja; tikslu tapo pati kelionė. Iš eks
kursijų mokyklos autobusu Vilas prisiminė, kad toks jaus
mas susijęs su išlipimu ir grįžimu į autobusą, nors nebū
tų galėjęs paaiškinti kodėl. Gal žmogus sukuria savotišką
atmosferą ir jos nepastebi, kol neišlipa ir nesugrįžta at
gal į ją; dabar automobilyje tvyrojo savotiška atmosfe
ra - svaigus nevilties, bendro rūpesčio, prislopintos iste
rijos ir draugiškumo mišinys - ir Vilas jautėsi gyvenąs
joje, o ne žiūrįs pro langą iš lauko. Ta atmosfera niekaip
negalėjo būti tai, ko jis netenka pats to nesuprasdamas,
nes juk jis joje dalyvauja, tačiau kažkodėl jai būtini vai
kai. Tenka pripažinti Markaus talentą, pagalvojo Vilas:
jis keistas, negrabus ir visoks kitoks, užtat sugeba su
vienyti visus jam pažįstamus žmones, o tai pajėgtų ne
kiekvienas suaugęs. Vilas niekada negalvojo, kad suge
bės susikalbėti su Fijona, ir štai prašom; Markus iš es
mės pakeitė jo santykius su Reičel. Šiandien prie jų dar
prisidėjo trečias žmogus, moteris, kurios Vilas niekada
anksčiau nebuvo matęs, o jau dalijasi su ja „Kit Kat“ šo
koladukais, geria dietinę kolą iš vienos skardinės, tarsi
juos sietų intymesni ryšiai. Gal net kiek ironiška, kad tas
keistas, vienišas vaikas sugeba taip susieti kitus, o pats
išlikti nesusisaistęs.
- Kodėl tas tipas nusišovė? - staiga paklausė Fijona.
- Kurtas Kobainas? - vienbalsiai paklausė Vilas ir Katrina.
- Atrodo, toks jo vardas.
- Turbūt jautėsi nelaimingas, - atsakė Katrina.
- Na tiek tai aš supratau. Dėl ko?
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- O, dabar nebeatsimenu. Elė man pasakojo, bet aš nu
stojau klausytis. Narkotikai? Sunki vaikystė? Spaudimas?
Na, kažkas panašaus.
- Iki Kalėdų net nebuvau apie jj girdėjusi, - tarė Fijona,
- bet jis gana garsus, ar ne?
- Ar žiūrėjai šiandien žinias? Rodė minias jaunuolių,
apsikabinusių ir verkiančių. Labai liūdnas vaizdas. Tiesa,
nė vienas iš jų nemėgino išdaužti parduotuvės vitrinos.
Atrodo, tik mano duktė panoro išreikšti savo sielvartą to
kiu būdu.
Kažin ar Markus kada nors sėdėjo savo kambaryje ir
klausėsi „Nevermindu taip, kaip Vilas klausėsi pirmojo
„Clash“ albumo? Vilas negalėjo to įsivaizduoti. Markus
niekaip nebūtų supratęs tokio įsiūčio, tokio skausmo, nors
tikriausiai jam buvo pažįstami panašūs jausmai. O štai da
bar jis atsidūrė kalėjime, - na gerai, sėdi policijos nuova
dos laukiamajame, - nes kaltinamas dalyvavęs nusikalti
me, įvykdytame keršijant už Kurto Kobaino mirtį. Sunku
įsivaizduoti mažiau panašius žmones negu Markus ir Kur
tas Kobainas, bet jiems abiem pavyko padaryti tą pat: Mar
kus beveik jėga susiejo nepažįstamus žmones automobily
je ir policijos nuovadoje, o Kurtas Kobainas - televizijos
žiniose. Tai rodė, kad viskas ne taip blogai, kaip jie manė.
Vilas būtų labai norėjęs pateikti šiuos įrodymus Markui ir
visiems kitiems, kuriems galėtų jų prireikti.
Jie jau beveik atvažiavo. Katrina gyvai plepėjo, tarsi vi
siškai susitaikiusi su mintimi, kad jos duktė ir vėl pakliu
vo į bėdą (Vilo manymu, tai vienintelis kelias motinai,
kuriai teko nelaimė turėti tokią dukterį kaip Elė), bet Fi
jona grėsmingai nutilo.
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- Žinok, jam nieko blogo nebus, - pasakė jai Vilas.
- Aš žinau, - atsakė ji, bet jam nepatiko jos balso tonas.
Vilas visai nenustebo pamatęs, kad atmosfera policijos
nuovadoje nekokia, - kaip daugelis iš tų, kurie reguliariai
vartoja lengvus narkotikus, jis nebuvo policijos mėgėjas, tačiau jį nustebino tai, jog priešiškumas sklinda ne iš pa
reigūnų (šie kalbėjo truputį įsitempę, bet mandagiai), bet
iš apklausos kambario, kupino ledinės tylos ir piktų žvilgs
nių. Lindsė ir Klaivas piktai dėbsojo į Markų, o šis piktai
dėbsojo į sieną. Įniršusi paauglė (Vilas su malonumu įsiti
kino, kad ji tikrai panaši į kokios nors pankų grupės vokalistę, tik apsikirpusi buvo kaip psichikos ligonis, nese
niai išleistas iš griežtos priežiūros skyriaus) piktai dėbsojo
į visus, išdrįsusius pažiūrėti jai į akis.
- Nelabai skubėjai, - pareiškė Elė, kai vidun įėjo jos
motina.
- Kai man paskambino, iškart sėdau ir atvažiavau, atsakė Katrina, - todėl geriau nepradėk.
-Jū sų duktė, - pareiškė Klaivas pompastišku balsu, vi
siškai netinkamu žmogui su marškinėliais „Gyvenimo uni
versitetai" ir gipso įtvaru, - elgiasi agresyviai ir įžeidžia
mai. O tavo sūnus, - tęsė jis, atsisukęs į Fijoną, - kaip
matau, susidėjo su bloga kompanija.
- Tavo sūnus, - iš juoko suklykė Elė, bet Fijona buvo
paniurusi ir tyli.
- Jis liepė man užsičiaupti, - paskundė Lindsė.
- Vajetau jetau, - atsiliepė Elė.
Juos atvedusios policininkės veide palengva ėmė švies
ti neslepiamas pasitenkinimas, matant jų nesutarimus.
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- Ar mums galima eiti? - paklausė Vilas.
- Dar ne. Turime palaukti parduotuvės atstovų.
- Puiku, - pareiškė Elė. - Aš pasakysiu savininkui, ką
apie jį galvoju.
- Tiesą pasakius, tai savininkė, - patikslino policininkė.
Elė išraudo.
- Koks skirtumas, savininkas ar savininkė. Vis tiek ji
nesveika.
- Kodėl ji tau atrodo nesveika, Ele? - paklausė Katrina
balsu, kuriame nuostabiai derėjo sarkazmas ir nuovargis;
buvo aišku, kad tokį derinį pavyko pasiekti tik po ilgų
treniruočių.
- Todėl, kad eksploatuoja tragediją asmeninio pasipel
nymo tikslais, - atsakė Elė. - Ji neturi nė mažiausio supra
timo, kokia šiandien diena. Jai tik rūpi užkalti keletą svarų.
- O kodėl ji turi ateiti? - paklausė Vilas policininkės.
- Mes čia darome tokį eksperimentą. Na, norime, kad
nusikaltėliai akis į akį susitiktų su nukentėjusiaisiais ir pa
tys pamatytų savo veiksmų padarinius.
- Kas čia nusikaltėlis, o kas nukentėjęs? - reikšmingu
tonu paklausė Elė.
- Oi, Ele, užsičiaupk tu pagaliau, - pasakė jos motina.
Į kambarį įvedė nedrąsią kokių dvidešimties metų mer
giną. Ji vilkėjo marškinėlius su Kurto Kobaino atvaizu,
buvo ryškiai juodai išsidažiusi akis, ir, jei būtum pasakęs,
kad neatrodė kaip Elės vyresnioji sesuo, genetikai būtų
labai įsižeidę.
- Čia Rūta, parduotuvės savininkė. O štai ši panelė iš
daužė jūsų langą, - supažindino policininkė. Elė apstul
busi įsistebeilijo į parduotuvės savininkę.
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- Ar jie tau taip liepė?
- Ką liepė?
- Būti panašiai į mane?
- Ar aš panaši į tave?
Visi kambaryje buvę žmonės, įskaitant policininkus, nu
sijuokė.
- Tu pastatei tą nuotrauką į vitriną, siekdama išnaudoti
žmones, - pasakė Elė, tačiau anaiptol nebe taip narsiai,
kaip kalbėjo anksčiau.
- Kokią nuotrauką? Kurto? Ji ten visada stovi. Aš jo
didžiausia gerbėja. Bent jau Hertfordo grafystėje.
- Tu ją pastatei ne šiandien, norėdama pasipelnyti?
- Tu norėjai pasakyti, pasipelnyti sielvartaujančių Kur
to Kobaino gerbėjų Roistone sąskaita? Atsipeikėk, juk tai
ne Chulijo Iglesijas.
Buvo matyti, kad Elė sutriko.
- Tai tu dėl to išmušei vitriną? - paklausė Rūta. - Nes
manei, kad aš išnaudoju žmones?
- Aha.
- Šiandien liūdniausia mano gyvenimo diena. Ir dar kaž
kokia idiote išmuša parduotuvės vitriną, nes jai atrodo,
kad aš išnaudoju žmones. Klausyk, tu... užauk.
Vilas buvo įsitikinęs, kad Elei nedažnai pritrūksta žo
džių, bet dabar tapo aišku, kad norint paversti ją išsižioju
sia, išraudusia, susidrovėjusia tylene, pakanka surasti dvi
dešimtmetę jos Doppelganger, dar karščiau garbinančią
Kurtą Kobainą.
- Atsiprašau, - sukuždėjo Elė.
- Na ką, - tarė Rūta. - Eikš. - Ir stebint gausiems, nela
bai užjaučiantiems asmenims, susirinkusiems policijos nuo
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vados pokalbių kambaryje, Rūta išskėtė rankas, o Elė at
sistojo, priėjo prie jos ir puolė į glėbį.
Regis, Fijoną nė nepastebėjo, kad šis apsikabinimas tu
rėjo tapti baigiamuoju nelemtosios kartoninės figūros nuo
tykio akordu, bet Vilas nujautė, jog nuo tada, kai jie buvo
išlipę įsipilti benzino, ji mažai ką suvokia. Tačiau netru
kus paaiškėjo, kad Fijoną anaiptol ne svajojo, o kaupėsi
žygdarbiui, ir dėl jai vienai suprantamų priežasčių nutarė,
jog atėjo metas veikti. Ji atsistojo, apėjo stalą, apkabino
Markų iš už nugaros ir nesmagiu, emocionalios įtampos
kupinu balsu kreipėsi į juos stebinčią policininkę.
- Aš jam buvau prasta motina, - pareiškė ji. - Apleidau
jį ir ne viską spėjau pastebėti, ir... Nesistebiu, kad viskas
taip baigėsi.
- Niekas niekaip nesibaigė, mama, - įsiterpė Markus. Kiek aš tau galiu kartoti? Aš nieko nepadariau.
Fijoną nekreipė į jį dėmesio; atrodė, jog nė negirdi, ką
jis sako.
- Žinau, aš nenusipelniau, kad jūs man suteiktumėte
dar vieną šansą, bet labai prašau ir... Nežinau, jūs pati
motina, ar ne?
- Aš? - paklausė policininkė. - Aš taip. Turiu berniuką.
Džeką.
- Kreipiuosi į jus kaip motina į motiną... Jei suteiksite
mums dar vieną šansą, jums niekada neteks to gailėtis.
- Mama, mums nereikia jokio šanso. Aš nepadariau nie
ko blogo. Tik išlipau iš traukinio.
Vis tiek jokios reakcijos. Vilui teko pripažinti, kad pa
siryžusi kovoti už savo vaiką Fijoną nesileido sustabdo
ma, kad ir koks kvailas būtų jos pasiryžimas, kad ir kokie
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netinkami ginklai. Ji kalbėjo visiškus niekus, gal net pati
suvokė, kad tai niekai, bet šie niekai kilo iš tos Fijonos
asmenybės dalies, kuri suvokė privalanti kautis už sūnų.
Galima sakyti, jog tai tapo posūkio tašku. Buvo nesunku
įsivaizduoti šią moterį netinkamiausiu metu sakančią kvai
liausius dalykus; tačiau darėsi vis sunkiau ją įsivaizduoti
pasliką gulinčią ant sofos šalia vėmalų balos, o Vilas jau
pradėjo suvokti, kad kartais gyvenime geri dalykai pasi
rodo nelabai simpatišku pavidalu.
- Mes pasiruošę sudaryti sutartį, - tarė Fijona. Ar ji
mano, kad Roistone galioja „Niujorko policijos" tvarka,
pagalvojo Vilas. Nepanašu, bet ką gali žinoti. - Jeigu jūs
paleisite Markų, jis duos parodymus prieš Elę. Atsipra
šau, Katrina, bet jai jau vis vien per vėlu. Tegu bent Mar
kus pradeda gyvenimą iš naujo. - Ji įsikniaubė Markui į
sprandą, bet Markus pasipurtė, norėdamas ja nusikratyti,
ir žengė prie Vilo. Katrina - ji klausėsi Fijonos kalbos,
stengdamasi nesusijuokti - priėjo prie jos ir ėmė raminti.
- Užsičiaupk, mama. Tu visai išprotėjai. Po šimts vel
nių, tiesiog neįtikėtina, kokie sušikti mano tėvai, - iš šir
dies gilumos prakalbo Markus.
Vilas nužvelgė keistą žmonių grupelę, savo šios dienos
kompaniją, ir pabandė kaip nors viską paaiškinti. Kokie
įvairūs santykiai, kiek visokiausių įtakų. Jis nebuvo linkęs
į mistinius potyrius, net narkotikų veikiamas, bet dabar
labai sunerimęs pajuto, jog nežinia kodėl patiria būtent
tokį jausmą: gal dėl to, kad Markus atsitraukė nuo moti
nos ir žengė prie jo? Kad ir kaip aiškintum, Vilas pasijuto
labai neįprastai. Kai kurių šios grupelės narių jis iki šios
dienos nebuvo nė matęs; kitus pažinojo labai neseniai ir
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jokiu būdu nepasakysi, kad gerai. Bet štai jie visi - viena
laiko apglėbusi kartoninį Kurtą Kobainą, kitas su gipso
įtvaru, trečia verkia, ir visus juos sieja tokie ryšiai, kurių
beveik neįmanoma būtų paaiškinti atsitiktinai užklydu
siam prašalaičiui. Vilas neprisiminė, kad būtų kada nors
pakliuvęs į tokį sudėtingą, platų, netvarkingą voratinklį tarsi kas nors staiga būtų jam leidęs pamatyti, ką reiškia
būti žmogumi. Tiesą pasakius, tai buvo visai neblogai; ko
gero, jis neprieštarautų perspektyvai tapti žmogumi vi
siems laikams.
Jie visi nuėjo į artimiausią greito maisto užeigą vakarie
niauti. Rūta su Ele sėdėjo atsiskyrusios nuo kitų, valgė
skrudintas bulves, rūkė ir šnibždėjosi; Markus su gimi
naičiais tęsė tarpusavio įžeidinėjimų kampaniją, taip sėk
mingai pradėtą policijos nuovadoje. Klaivas norėjo, kad
Markus vis dėlto atvažiuotų į Kembridžą, bet Fijonai at
rodė, kad jam reikia grįžti į Londoną, o Markų šios po
pietės įvykiai taip supainiojo, kad jis nieko nebegalvojo.
- Kaip atsitiko, kad Elė išvis sugalvojo su tavimi va
žiuoti? - paklausė jo Vilas.
- Dabar nebeatsimenu, - atsakė Markus. - Ji pati norė
jo važiuoti.
- Ar ji būtų nakvojusi pas mus? - paklausė Klaivas.
- Nežinau. Turbūt.
- Labai ačiū, kad perspėjai iš anksto.
- Elė man netinka, - tvirtai pareiškė Markus.
- Tai pagaliau supratai, ar ne? - paklausė Vilas.
- Neįsivaizduoju, kam ji galėtų tikti, - pridūrė Katrina.
- Man atrodo, mes vis tiek liksime draugais, - tęsė Mar
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kus. - Bet šiaip nežinau. Turbūt man reikia pasiieškoti ne
tokios...
- Ne tokios šiurkščios ir pamišusios? Ne tokios mušei
kos? Ne tokios idiotės? Galėčiau vardyti be galo. - Tai
buvo Elės mamos indėlis į bendrą pokalbį.
- Ne tokios nepanašios į mane, - diplomatiškai užbai
gė Markus.
- Ką gi, linkiu sėkmės, - atsakė Katrina. - Daugybė
žmonių pusę gyvenimo praleidžia ieškodami žmogaus, ne
tokio nepanašaus į juos pačius, bet kol kas mums nepavy
ko jo rasti.
- Ar tai taip sunku? - paklausė Markus.
- Tai sunkiausias dalykas pasaulyje, - pratarė Fijona
taip nuoširdžiai, kad Vilas prisiekė apie tai negalvoti.
- Kaip manai, kodėl mes visi neturim šeimų? - paklau
sė Katrina.
Ar tai dėl to, susimąstė Vilas. Ar visi tik ir ieško žmo
gaus, kuris būtų ne toks nepanašus į juos pačius? Ar ir jis
tai daro? Reičel - gyva, išmintinga, ambicinga, rūpestinga
ir skiriasi nuo Vilo labiau, negu jis galėtų apsakyti, bet
svarbiausias Reičel pranašumas, Vilo manymu, buvo tas,
kad ji - tai ne jis. Vadinasi, Katrinos logika turi trūkumų.
O tai, kad žmonės ieško ne tokių skirtingų... Vilas suvo
kė, kad ieškojimai atneša vaisių tik tada, kai ieškotojas
įsitikinęs, jog jis pats nėra visiškai niekam tikęs.
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/ trisdešimt penki

Vis dėlto Markus nuvažiavo pas tėtį ir Lindsę. Jis pajuto
jiems keistą gailestį: policijos nuovadoje buvo aiškiai ma
tyti, kad jie ničnieko nesupranta, kad visiškai sutriko. Anks
čiau Markus nebuvo apie tai pagalvojęs, bet tą vakarą bu
vo labai aiškiai matyti, kurie žmonės gyvena Londone, o
kurie ne; tie, kurie negyveno Londone, atrodė labiau iš
gąsdinti. Klaivą ir Lindsę pirmiausia išgąsdino Elė, paskui
Elės mama, paskui policija; jie be paliovos aimanavo ir
nervinosi... Gal tai ir nesusiję su Londonu, gal Markus
tiesiog pradėjo bendrauti su kitokiais žmonėmis, o gal per
pastaruosius porą mėnesių smarkiai subrendo. Bet jis ne
įsivaizdavo, kuo tėtis galėtų jam padėti, todėl jo pasigailė
jo ir sutiko grįžti su juo į Kembridžą.
Automobilyje Klaivas aimanavo toliau. Kaip Markus su
galvojo susidėti su tokia kompanija? Kodėl jis nepamėgino
jos sulaikyti? Kodėl jis taip šiurkščiai kalbėjo su Lindsė? Ką
ji jam padarė? Markus neatsakė. Jis leido tėvui kalbėti, ir
pagaliau šio aimanos išseko, kaip išsenka benzinas mašino
je: jos lėtėjo, tilo, kol galų gale visai išnyko. Reikalas tas,
kad tėtis nebegalėjo būti toks, kokį jis save įsivaizdavo. Jis
pražiopsojo savo šansą. Panašiai būtų buvę, jei Dievas,
praėjus daugybei metų nuo pasaulio sutvėrimo, staiga būtų
nusprendęs vėl tapti Dievu, nusileisti iš dangaus ir pareikš
ti - o ne, čia nereikėjo statyti Empair Steit dangoraižio, ir
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kodėl jūs leidote, kad Afrikos gyventojams tektų mažiau
pinigų už kitus, ir kaip jūs drįsot sugalvoti branduolinį gink
lą? Jam tuoj pat atsakytų: na ką gi, dabar jau vėloka dėl to
piktintis, ar ne? Kur Tu buvai, kai mes visa tai kūrėme?
Iš tiesų Markus negalvojo, kad tėtis privalėjo visą laiką
būti su juo, bet negalima norėti visko. Jei jis nori gyventi
su Lindsė Kembridže, rūkyti žolę ir kristi nuo palangių,
puiku, bet tada nederėtų kabinėtis prie smulkmenų - o
Elė dabar tikrai buvo smulkmena, tai kas, kad tada, kai
jiedu sėdėjo ant šaligatvio krašto ir laukė atvažiuojant po
licijos, ji atrodė didžiausias jo gyvenimo įvykis. Teks tė
čiui susirasti kokį kitą užsiėmimą. Smulkiuose reikaluose
Markui galės padėti Vilas ir mama, o tėtis - ne.
Jie grįžo pas tėtį apie pusę vienuoliktos. Tai reiškė, kad
iki Kembridžo jis važiavo šešias valandas - visai neblogai,
turint galvoje, kad pakeliui buvo suimtas. (Suimtas. Jis
buvo suimtas. Na, bent jau nuvežtas į policijos nuovadą
policijos automobiliu. Markus jau liovėsi galvojęs, kad lan
go išdaužimas buvo logiškas jo praleistų pamokų padari
nys ir kad netrukus jis taps valkata bei narkomanu. Vėl
atsidūręs laisvėje jis suprato, kad per jautriai į viską rea
gavo. Dabar nutarė vertinti Roistono nutikimą kaip ne
menkų pastarojo laiko laimėjimų ženklą. Kai tik atsikraustė
gyventi į Londoną, niekaip negalėjo būti suimtas. Nepa
žinojo tinkamų žmonių.)
Lindsė išvirė arbatos, ir visi trumpam prisėdo prie vir
tuvės stalo. Paskui Klaivas linktelėjo Lindsei, ši pasakė,
jog labai pavargo ir eina miegoti, o jiedu tegu pasikalba.
Ar tu nepyksi, jei aš susisuksiu suktinę? - paklausė
tėtis.
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- Ne, - atsakė Markus. - Daryk, ką nori. Tik aš tai jau
nerūkysiu.
- Ir labai teisingai. Gal galėtum man paduoti skardinę?
Kai išsitiesiu, skauda.
Markus pristūmė kėdę prie spintelės, užlipo ir ėmė grai
byti viršutinėje lentynoje už dribsnių pakų. Keista, kad žinai
apie žmones visokias smulkmenas, pavyzdžiui, kur jie laiko
skardinę su žole, nors ir nenutuoki, apie ką jie galvoja.
Markus nulipo, padavė tėčiui skardinę ir pristūmė kė
dę atgal prie stalo. Tėtis ėmė sukti suktinę, kažką murmė
damas cigarečių popieriui.
- Zinai, aš iš naujo viską apmąsčiau. Po nelaimės.
- Tos, kai tu nukritai nuo palangės? - Markui baisiai
patiko tai sakyti. Atrodė taip idiotiška.
- Taip. Po nelaimės.
- Mama sakė, kad tu iš naujo viską apmąstysi.
-N a ?
- Ką na?
- Nežinau. Ką tu manai?
- Ką aš manau apie tai, kad tu iš naujo viską apmąstei?
- Na. - Tėtis pakėlė galvą nuo »Rizlas“ popierių pake
lio. - Turbūt taip.
- Na, priklauso nuo įvairių dalykų. Pavyzdžiui, nuo to,
apie ką tu mąstei.
- Gerai. Aš mąsčiau apie... Toji nelaimė mane išgąsdino.
- Kai nukritai nuo palangės?
- Na taip. Nelaimė. Kam tau būtinai reikia kartoti, kas
tai buvo? Na tai štai, ji mane išgąsdino.
- Tu nelabai baisiai nukritai. Tik susilaužei raktikaulį.
Pažįstu milijonus žmonių, kuriems tai buvo nutikę.
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- Nesvarbu, baisiai ar nebaisiai krinti, jei tai priverčia
tave susimąstyti, ar ne?
- Turbūt.
- Ar tu rimtai kalbėjai policijos nuovadoje? Kad aš nie
kam tikęs tėvas?
- Ai, nežinau. Turbūt ne.
- Matai, aš pats žinau, kad buvau ne kažin koks.
- Ne. Ne kažin koks.
- O tau... tau reikia tėvo, tiesa? Dabar aš tai suprantu.
Anksčiau nesupratau.
- Aš nežinau, ko man reikia.
- Na, juk žinai, kad tėvo tau reikia.
- Kodėl?
- Todėl, kad visiems jo reikia.
Markus pagalvojo.
- Supranti, visiems reikia, taip sakant, iš pradžių, kad
išjudėtų. O paskui - nežinau. Kodėl tau atrodo, kad man
dabar reikia tėvo? Man visai gerai be jo sekasi.
- Neatrodo.
- Todėl, kad kažkas išdaužė langą? Ne, rimtai. Man
visai gerai be tėvo. Gal man jau pradėjo geriau sektis. Na,
su mama nelengva, bet šie metai mokykloje... Sunku pa
aiškinti, bet dabar jaučiuosi saugesnis, nes pažįstu dau
giau žmonių. Anksčiau tikrai labai bijojau, nes maniau,
kad dviejų žmonių negana, o dabar mes jau nebe dviese.
Dabar pilna žmonių. Todėl geriau.
- Ką tai reiškia „pilna"? Tai Elė, Vilas ir kiti į juos pa
našūs?
- Na taip, panašūs.
- Jie nebus aplink tave amžinai.
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- Vieni bus, kiti ne. Bet supranti, anksčiau aš nežino
jau, kad tam tinka ir kiti žmonės, o jie tinka. Žmonių su
rasti nesunku. Čia kaip tie akrobatų triukai.
- Kokie akrobatų triukai?
- Tie, kur jie pastato piramidę - stojasi vieni kitiems
ant galvų. Visai nesvarbu, kas tie žmonės, svarbiausia, kad
jie būtų savo vietose ir kad neišeitų, kol nesusiradai ko
nors kito į jų vietą.
- Tu tikrai taip manai? Kad visai nesvarbu, ant kieno
galvos stovėti?
- Dabar taip, aš taip manau. Anksčiau nemaniau, o
dabar manau. Todėl, kad negali stovėti ant galvų mamai
ir tėčiui, jei jie staiga sugalvoja tave palikti arba susirgti
depresija.
Tėtis baigė sukti. Užsidegė suktinę ir giliai įkvėpė dūmų.
- Būtent tai aš ir apmąsčiau. Man nereikėjo jūsų palikti.
- Tai visai nesvarbu, tėti. Tikrai. Jei viskas bus labai
blogai, aš juk žinau, kur tave rasti.
- Tai bent ačiū.
- Atsiprašau. Bet... man tikrai viskas gerai. Rimtai. Aš
susirasiu žmonių. Susitvarkysiu.
Jis žinojo, kad taip ir bus. Nebūtų galėjęs prisiekti, kad
Elė irgi susitvarkys, nes ji nebuvo pratusi visko taip nuo
dugniai apgalvoti, kad ir kokia būtų protinga ir nusima
nytų politikoje bei kitose srityse; taip pat nežinojo, ar su
sitvarkys mama, nes dažniausiai ji neatrodė labai stipri.
Bet dėl savęs buvo tikras - jis susitvarkys taip, kaip nepa
jėgia kiti. Viskas bus gerai mokykloje, nes dabar jis jau
žino, ką reikia daryti, išsiaiškino, kuo galima pasitikėti, o
kuo ne - išsiaiškino Londone, vietoje, kur žmonės buvo
. 3 1 0 ) apie vaikiną

labai keisti ir įvairūs. Galima kurti mažytes žmonių gru
peles, kurių niekaip nepavyktų suburti, jei tėtis su mama
nebūtų išsiskyrę ir jie visi trys tebegyventų Kembridže. Sis
receptas tinka ne visiems. Netinka bepročiams, netinka
tiems, kurie nieko nepažįsta, ar ligoniams, ar girtuokliams.
Bet Markui tiks, jis gali laiduoti, ir dėl to nutarė, jog tai
geresnis būdas už tą, kurį išmėginti jam siūlė tėtis.
Jie dar truputį pasikalbėjo apie Lindsę, kaip ji norėtų
turėti kūdikį, bet tėtis niekaip negali apsispręsti - ar Mar
kus neprieštarautų, jei jie turėtų kūdikį; Markus atsakė,
kad ne, kad jam patinka kūdikiai. Tai buvo netiesa, bet
Markus jau žinojo, kokie vertingi artimi žmonės, o juk
Lindsės kūdikis išaugs ir taps artimu žmogumi. Paskui
jie nuėjo gulti. Tėtis apsikabino Markų ir truputį paaša
rojo, bet jau buvo gerai apsirūkęs, todėl Markus nekrei
pė dėmesio.
Rytą tėtis su Lindse pavežė jį iki stoties ir davė pinigų,
kad parvažiuotų iš Kings Kroso taksi. Markus sėdėjo trau
kinyje ir žiūrėjo pro langą. Jis buvo įsitikinęs, kad apie
akrobatus kalbėjo teisingai; tačiau net jei tai pasirodytų
nesąmonė, jis vis tiek ir toliau ja tikės. Jei ji padeda jam
sulaukti, kol galės laisvai daryti klaidas, kaip visi kiti ap
linkui, tai kam nuo to blogiau?
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Vilui vis dar buvo baisu, kad jam taip reikia Reičel. Jam
atrodė, kad ji bet kurią akimirką gali nuspręsti, jog jis ke
lia per daug vargo, yra menkysta ar niekam tikęs lovoje.
Ji gali susirasti ką nors kitą; gali sugalvoti, kad išvis neno
ri palaikyti jokių santykių. Ji gali netikėtai numirti, žūti
automobilių katastrofoje, kai grįš nuvežusi Alį į mokyklą.
Vilas jautėsi tarsi viščiukas, kuris drebėdamas ir vos laiky
damasis ant netvirtų kojų išlindo iš trukusio kiaušinio lukš
to (kažin ar viščiukų kojos netvirtos - gal tai veršeliai ar
kumeliukai, o gal kokie kiti žvėreliai), ir jo nesaugo nei
Polo Smito kostiumas, nei Reibano akiniai nuo saulės. Jis
net pats ne visai suprato, kam ta baimė. Kokia iš jos nau
da? Absoliučiai jokios, jis puikiausiai tai matė, bet dabar
jau per vėlu klausinėti. Vilas žinojo tik tai, kad atgal kelio
nebėra; anas jo gyvenimas baigėsi.
Dabar beveik kiekvieną šeštadienį Vilas kur nors ves
davosi Alį ir Markų. Viskas prasidėjo nuo to, kad Vilas
norėjo duoti jų motinoms laiko pailsėti... Ne, netiesa. Vis
kas prasidėjo nuo to, kad Vilas norėjo įsitrinti į Reičel
gyvenimą, priversti ją patikėti, kad jis nėra tuščia vieta.
Be to, tai nebuvo blogiausias laiko leidimas pasaulyje: pir
mi pora šeštadienių praėjo sunkokai, nes Vilas nežinia ko
dėl sugalvojo užsiimti vaikų ugdymu ir nusivedė juos į
Britų muziejų bei Nacionalinę galeriją, ir visi trys baisiai
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pyko ir nervinosi, daugiausiai dėl to, kad pats Vilas neken
tė tokių dalykų. (Ar yra pasaulyje vieta, nuobodesnė už Britų
muziejų? Jei yra, galite Vilui nesakyti, kokia ji. Puodai. Mo
netos. Ąsočiai. Pilnos salės kažkokių lėkščių. Vilas nuspren
dė, kad muziejų eksponatus reikia rodyti ne šiaip sau. Tai,
kad jie seni, dar nereiškia, kad yra įdomūs. Tai, kad jie išli
ko, anaiptol nereiškia, kad į juos norisi žiūrėti.)
Bet prieš galutinai atsisakydamas šeštadienių idėjos, Vi
las nusivedė berniukus į kiną, į buką vasaros filmą, skirtą
vaikams, ir visi trys puikiausiai pasilinksmino. Nuo to lai
ko tai tapo taisykle: pietūs „McDonald’s" arba „Burger
King“, filmas, paskui pieniškas kokteilis „Burger King“
arba „McDonald’s" (ne tame, kuriame pietauta), ir na
mo. Porą kartų Vilas pamėgino juos nusivesti pažiūrėti
„Arsenalo"; tai irgi buvo visai nieko, tik Alis, nutaikęs
mažiausią progą, vis kabinėjosi prie Markaus, o per ilgą
popietę futbolo stadione tokių progų pasitaikydavo ne
mažai, tad futbolą jie pasiliko tiems retiems atvejams, kai
nesurasdavo filmo, iš kurio galėtų tyčiotis ne tik protu,
bet ir visa siela.
Dabar Markus atrodė vyresnis už Alį. Pirmą kartą jiems
susitikus, kai Markus buvo pasiskolintasis Vilo sūnus, Alis
Markui pasirodė daug vyresnis, bet jo isterijos priepuolis
tą dieną truputį pakeitė pusiausvyrą, be to, Markus per
tuos mėnesius labai suaugo. Jis geriau rengėsi, buvo lai
mėjęs ginčą su motina ir išgavęs iš jos leidimą eiti pirkti
drabužių su Vilu, reguliariai (kirpykloje) kirposi plaukus,
labai stengėsi garsiai nebedainuoti, o kadangi toliau drau
gavo su Ele ir Zoja (visų nuostabai, ši draugystė ne tik
išliko, bet ir sustiprėjo), tai elgėsi kaip tikras paauglys:
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merginos labai mėgo ir vertino jo ekscentriškus poelgius,
bet Markų jau ėmė varginti jų susižavėjimo klyksmai po
kiekvienos jo pasakytos kvailystės, todėl jis - galima saky
ti, kad gaila, tačiau juk to ir reikėjo tikėtis - ėmė labiau
galvoti, ką sako.
Keista - Vilui ėmė jo trūkti. Nuo to laiko, kai sutruko
kiaušinio lukštas, Vilas pajuto norą kalbėtis su Markumi
apie tai, ką šis jaučia, būdamas toks pažeidžiamas, visų ir
visko bijodamas, nes Markus buvo vienintelis žmogus pa
saulyje, galintis jam ką nors patarti, bet Markus - tikriau,
anas Markus - jau buvo beveik dingęs.
- Ar tu vesi mano mamą? - nei iš šio, nei iš to kartą
paklausė Alis, kai jie valgė greito maisto užeigoje, laukda
mi filmo pradžios. Markus susidomėjęs pakėlė galvą nuo
skrudintų bulvyčių.
- Nežinau, - sumurmėjo Vilas. Jis nelabai daug buvo
apie tai galvojęs, bet jautė neturįs teisės jai pirštis; kiekvie
ną kartą pasilikęs pas ją nakvoti jausdavo neregėtą palaimą
ir nenorėjo nė menkiausiu judesiu sugriauti savo privilegi
juotos padėties. Kartais vos išdrįsdavo paklausti Reičel, ka
da jie vėl pasimatys; todėl paklausti, ar ji nesutiktų praleisti
su juo visą likusį gyvenimą, jam atrodė pernelyg drąsu.
- Anksčiau aš norėjau, kad jis vestų mano mamą, nerūpestingai pareiškė Markus. Staiga Vilą apėmė ne
numaldomas troškimas užpilti karštą kavą Markui ant
marškinių.
- Tikrai? - paklausė Alis.
- Aha. Kažkodėl maniau, kad tada viskas išsispręs. Bet
tavo mama kitokia. Ji geriau laikosi negu manoji.
- Ar tu dar vis nori, kad jis vestų tavo mamą?
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- Ar man bus leista tarti žodį? - pasiteiravo Vilas.
- Neee, - nutęsė Markus nekreipdamas dėmesio į Vilo
pastabą. - Supranti, man dabar neatrodo, kad tai teisinga
išeitis.
-K odėl?
- Todėl, kad... Tu matei, kaip akrobatai daro tokias pi
ramides? Dabar aš stengiuosi kurti gyvenimą pagal tokį
modelį.
- Apie ką tu čia kalbi, Markau? - paklausė Vilas. Tai
nebuvo retorinis klausimas.
- Vaikui saugiau gyventi, kai aplink visi draugauja. O
kai žmonės susiskirsto poromis... nežinau. Tada saugu
mo mažiau. Žiūrėk, kaip dabar. Mūsų mamos puikiau
siai sutaria. - Tai buvo tiesa. Didžiausiam Vilo nesmagu
mui, Fijoną su Reičel reguliariai susitikinėdavo. - Vilas
susitinka su tavo mama, aš susitinku su tavim, su Ele ir
su Zoja, su Lindse ir savo tėčiu. Viskas sutvarkyta. Jei
tavo mama susidės su Vilu, tau atrodys, kad esi saugus,
bet tai netiesa, nes jie išsiskirs arba Vilas išprotės, ar šiaip
kas nors atsitiks.
Alis išmintingai linktelėjo galva. Vilo troškimą apipli
kyti Markų pakeitė troškimas jį tuoj pat nušauti, o paskui
nusišauti pačiam.
- O jeigu mudu su Reičel neišsiskirsim? Jei kartu gy
vensim amžinai?
- Puiku. Didinga. Įrodyk. Aš tiesiog nemanau, kad ateitis
priklauso poroms.
- Na ką gi, ačiū tau... Einšteinai. - Vilas ketino atsikirs
ti šmaikščiau. Norėjo sugalvoti kokio nors garsaus san
tuokinių klausimų eksperto pavardę, kurią žinotų net dvy
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likamečiai, bet į galvą atėjo tik Einšteinas. Pats žinojo,
kad jis nelabai tinka.
- Kuo čia dėtas Einšteinas?
- Niekuo, - sutrikęs burbtelėjo Vilas. Markus pažvelgė
į jį su gailesčiu. - Ir nežiūrėk į mane taip globėjiškai.
- Ką reiškia „globėjiškai"? - visiškai rimtai paklausė
Markus. Štai kaip nutiko. Į Vilą globėjiškai žiūri žmogus,
kuris dar per mažas, kad suprastų, ką reiškia šis žodis.
- Tai reiškia - „nelaikyk manęs idiotu".
Markus pažvelgė į Vilą, tarsi norėdamas pasakyti: o kaip
kitaip man į tave žiūrėti? Vilas jį puikiausiai suprato. Jam
darėsi vis sunkiau išlaikyti amžiaus teikiamą persvarą: Mar
kaus autoritetingas tonas, visko mačiusio žmogaus balsas
atrodė toks įtikinamas, kad Vilui buvo sunku su juo gin
čytis. Be to, jis ir nenorėjo. Dar nebuvo galutinai praradęs
pranašumo: turėjo jo truputį išlaikęs, maždaug nedidelio
šašo dydžio, ir neketino jo netekti.
-J is atrodo gerokai vyresnis, - pasakė Fijona vieną po
pietę, kai Vilas parvežė Markų, o šis tuoj pat išnyko savo
kambaryje, atsainiai padėkojęs Vilui ir trumpai pasisvei
kinęs su mama.
- Ir ką mes padarėm ne taip? - pasiskundė Vilas. - Ro
dos, viską jam atidavėm, o štai kaip jis atsidėkoja.
- Man atrodo, kad aš imu jį prarasti, - atsakė Fijona.
Vilas niekaip neišmoko su ja juokauti. Lengvi ir grakštūs
tarsi kapucino putos pokštai, išlėkę jam iš burnos, pasiek
davo Fijonos ausį tarsi sunkūs riebalų dribsniai. - Dabar
jam rūpi tik „Smashing Pumpkins", Elė ir Zoja, ir dar...
man atrodo, jis rūko.
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Vilas nusijuokė.
- Tai nejuokinga.
- Visai juokinga. Argi prieš kelis mėnesius nebūtum ka
žin ką atidavusi, jei Markus slaptai užsirūkytų su savo drau
geliais?
- Nebūčiau. Nekenčiu rūkalių.
- Taip, bet... - Jis pasidavė. Fijona atkakliai nesuprato, ką
jis nori pasakyti. - Ar tau labai skaudu, kad imi jį prarasti?
- Kodėl klausi? Aišku, kad skaudu.
- Tiesiog man pasirodė... Nenoriu būti šiurkštus, bet
pastaruoju metu tu atrodai daug geriau.
- Atrodo, man iš tiesų geriau. Nežinau, kas yra, bet
nebesijaučiu tokia nusikamavusi.
- Tai puiku.
- Lyg daugiau kas nuo manęs priklausytų. Nežinau kodėl.
Vilas pagalvojo, kad vieną priežastį jis žino, bet suprato,
kad kalbėti apie tai nebus nei protinga, nei gražu. Iš tikrųjų
su naujuoju Markumi buvo visai nesunku. Jis turi draugų,
moka savimi pasirūpinti ir net užsiaugino savotišką žievę,
panašią į tą, kurią Vilas ką tik buvo nusimetęs. Markus
nustojo buvęs keistuolis ir tapo tvirtas, paprastas dvylika
metis vaikas. Jiems visiems trims teko kai ką prarasti, kad
šį tą gautų. Vilas neteko savo burbulo, kieto vyruko įvaiz
džio ir galimybės nuo visko atsiriboti, jis jaučiasi išsigandęs
ir lengvai pažeidžiamas, bet užtat turi Reičel; Fijona prara
do gerą gabalą Markaus, bet užtat jai nebegresia pavojus
atsidurti reanimacijoje; o Markus prarado save, bet užtat
gali pareiti iš mokyklos namo su savo batais.
Markus susiraukęs išlindo iš savo kambario.
- Man nuobodu. Galima, eisiu paimti vaizdajuostę?
trisdešimt šeši ( 3 1 7

Vilas negalėjo atsispirti: būtinai norėjo išbandyti vieną
teoriją.
- Klausyk, Fijona. O gal ištrauk natas ir padainuokim
„ B o t h Sides Now“ ?
- Ar tu norėtum?
- Aha. Aišku. - Bet iš tiesų jis stebėjo Markų, kuris
atrodė taip, tarsi kas būtų jo paprašęs nuogą pašokti rink
tinei pusseserių ir supermodelių publikai.
- Mama, būk gera. Nereikia.
- Nebūk paikas. Tu juk mėgsti dainuoti. Tau patinka
Džoni Mičel.
- Ne. Nebepatinka. Po velnių, aš negaliu pakęsti Džoni
Mičel.
Tada Vilas absoliučiai aiškiai suprato, kad Markui tik
rai viskas bus gerai.
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Hornby

(Nikas Hornbis, 1957) - populiarus
šiuolaikinis britų rašytojas, labiausiai išgarsėjęs romanais
„Aukšta kokybė" ir „Apie v a i k i n ą a b u šie kūriniai buvo
ekranizuoti ir sulaukė didelio pasisekimo. Šiuo metu N ie
kas Hornby bendradarbiauja „New Yorker(Credakcijoje,
jis - garsus popmuzikos kritikas. 1999 m. buvo apdova
notas prestižine Amerikos meno ir literatūros akademijos
E. M. Forsterio vardo premija.
Romanas „Apie vaikiną“ - tartum vyriška „Bridžitos
Džouns dienoraščio" versija. Tai - ironiškas, sąmojingas ir
kupinas subtilaus humoro pasakojimas apie trisdešimt šeše
rių sulaukusį Vilą - tipišką ištižusį šiuolaikinį vyrą, kaip pa
sakytų dauguma moterų. Nevedęs, bevaikis, bet vis dar tebesijaučiantis „kietas“ vyrukas, Vilas skaito „teisingus“ žurna
lus, vaikšto į „teisingus" klubus, moka madingai rengtis... Be
to, jis lanko vienišų tėvų paramos grupę - mat joje netrūksta
vienišų motinų, turinčių „tam tikrą trūkumą“ - vaiką ir ieš
kančių, jo akimis žiūrint, „lyriško peties". Netikėtai viena
šios grupės lankytoja supažindina Vilą su Markumi - keis
čiausiu pasaulyje dvylikamečiu, kuris klausosi Mozarto ir nie
ko nėra girdėjęs apie „Nirvaną“ (romano pavadinimas yra
grupės „Nirvana" dainos „About a Giri" parafrazė). Praside
da didysis nuotykis -galbūt jei Vilas sugebės išmokyti Markų
būti vaiku, Markus savo ruožtu padės Vilui suaugtif
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