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SAUSIO 27, PIRMADIENIS

58,5 kg (totalinis išstorėjimas), draugas 1 (valio!), dulkintasi 
3 kartus (valio!), kalorijų 2100, sekso suėstų kalorijų 600, 

taigi išviso kalorijų 1500 (pavyzdinga).

7.15 ryto. Valio! Medžioklės metai baigėsi. Štai jau ketu
rias savaites ir penkias dienas palaikau prasmingus santy
kius su brandžiu vyriškiu, tuo aiškiai įrodydama, jog nesu 
tokia nevykėlė meilės srityje, kaip buvau maniusi. Jaučiuo
si puikiai, visai kaip Džemaima Goldsmit1 ar panaši spindu
liuojanti jaunavedė, susivyniojusi į šydus, oficialiai atida
ranti vėžio ligoninę, o visi susirinkusieji įsivaizduoja ją  lovo
je  su Imran Chanu. Ooo! Markas Darsis ką tik sujudėjo. Gal 
jis atsibus ir panorės pasikalbėti apie įvairius dalykus?

7.30. Markas Darsis dar neprabudo. Sugalvojau -  atsi
kelsiu ir pagaminsiu jam fantastiškus karštus pusryčius: deš
relių, plaktos kiaušinienės, grybų, gal kiaušinių d la Benedict 
arba d la Florentine.

7.31. Aišku, priklauso nuo to, kas yra tie kiaušiniai d la 
Benedict arba d la Florentine.

7.32. Tiesa, namuose neturiu nei grybų, nei dešrelių.

7.33. Nei kiaušinių.

1 Jemima Goldsmith - milijonieriaus J. Goldsmitho dukra, Londono aukš
tuomenės narė, ištekėjusi už musulmono Imran Khano ir persikėlusi gy
venti į Pakistaną.
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7.34. Geriau pagalvojus, nei pieno.

7.35. Dar neprabudo. Mmmm. Koks jis gražus. Mėgstu 
žiūrėti į jį miegantį. Platūs pečiai ir plaukuota krūtinė atro
do 1. seksualiai. Nesakau, kad jis man reikalingas tik seksui, 
ar ką. Man svarbiausia protas. Mmmm.

7.37. Dar neprabudo. Suprantu, kad negalima triukš
mauti, bet gal pavyks subtiliai jį pažadinti telepatijos ban
gomis.

7.40. Gal apsivilksiu.... AAAAAAA!

7.50. Markas Darsis staiga atsisėdo lovoje šaukdamas:
-  Bridžita, ar tu, po velnių...! Nebaigsi...! Vėpsoti į ma

ne, kai aš miegu! Eik užsiimk kuo nors.

8.45. Sėdžiu „Coins“ kavinėje su puodeliu kapucino, 
šokoladiniu raguoliu ir cigarete. Kaip smagu atvirai rūky
ti ir nesistengti gražiai elgtis. Tarp kitko, namuose esant vy
riškiui tai iš tikrųjų 1. sudėtinga, nes negaliu praleisti vonio
je tiek laiko, kiek reikia, ar paversti vonios dujų kamera, kai 
žmogus vėluoja į darbą, nori sysio ir pan.; nerimą kelia ir 
Marko įprotis vakare dailiai sulankstyti apatinius, dėl kurio 
pačiai darosi nejauku sumesti drabužius į krūvą ant grindų. 
Šiandien jis vėl ateis, tai reiškia, kad prieš arba po darbo 
reikia nueiti į parduotuvę. Na, ne tik kad reikia, bet (o siau
be!) norisi, toks keistas genuose užprogramuotas atavizmas, 
apie kurį jokiu būdu negalima prisipažinti Šeron.

8.50. Mmmm. Įdomu, koks Markas Darsis būtų tėvas 
(turiu galvoje, mano palikuonims, ne man. Tai jau būtų iš
krypimas, panašus į Edipo)?
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8.55. Gerai, nėra čia ko fantazuoti ar varvinti seiles.

9 valanda ryto. Kažin, ar Una ir Džefris Alkonberiai leis 
mums pasinaudoti jų  pievele vestuvių pokyliui sureng... 
aaaaa!

Į kavinę ramiausiai įdrožė mano motina su klostytu sijo
nu iš „Country Casuals“ ir obuolio žalumo švarku spindin
čiomis auksinėmis sagomis, tarsi ateivis, įšliaužęs į Ben
druomenių rūmus savo gleivėmis nuklotu taku ir ramiai įsi
taisęs priekiniuose suoluose.

-  Labas, meilute, -  sučiulbo ji. -  Ėjau į „DebenhamV* ir 
prisiminiau, kad tu visad ateini čia gerti kavos. Tai pagalvo
jau, imsiu ir užšoksiu paklausti, kada norėsi eiti pas vizažis- 
tę. Oooi, kaip noriu kavos. Kaip manai, ar jie čia turi virin
to pieno?

-  Mama, aš tau jau  sakiau, kad nenoriu jokios vizažis- 
tės, -  suburbėjau išraudusi, visi aplink sužiuro į mus, o pa
niurusi, nusilaksčiusi padavėja prislinko arčiau.

-A i, meilute, nebūk tokia nuobodi. Privalai savo išvaiz
da išreikšti save! Nėra ko slapstytis nuo žmonių apsirengus 
tamsiomis, niūriomis spalvomis. O, laba diena, panele.

Mama nutaisė specialų balsą, kuriame skambėte skam
bėjo: „nagi, pamėginkime susidraugauti su aptarnaujančiu 
personalu ir be jokios priežasties tapkime mylimiausia 
kliente iš visų, kada nors apsilankiusių šioje kavinėje":

-Aha. Tuoj pagalvosiu, ko čia aš... Žinot, ką? Gal išgersiu 
kavutės. Šį rytą Grafton Andervude su savo vyru Kolinu išgė
riau tiek arbatos, kad net bloga darosi. Tik ar negalėtumėte 
pašildyti pieną? Negaliu gerti kavos su šaltu pienu. Iškart su
trinka skrandis. O štai mano duktė Bridžita norėtų...

Hrrrr. Kodėl tėvai taip daro? Kodėl? Ar tai beviltiškas 
subrendusio žmogaus maldavimas atkreipti į jį dėmesį, ar 
tiesiog mes, jaunesnės kartos miestiečiai, tokie užsiėmę ir
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įtarūs, kad nemokame atvirai ir draugiškai elgtis vieni su ki
tais? Atsimenu, kai tik atsikrausčiau į Londoną, šypsodavau- 
si visiems žmonėms, sutiktiems metro, kol vienas beprotis 
ant eskalatoriaus ėmė masturbuotis į mano palto skverną.

- Espresso? Filtruotos? Latte? Kapucino su nugriebtu pie
nu? Be kofeino? -  suskandavo padavėja, šluodama tuščias 
lėkštes nuo gretimo staliuko ir kaltinamai žvelgdama į ma
ne, tarsi aš būčiau kalta dėl savo mamos.

-  Kapucino be kofeino su pusiau nugriebtu pienu ir vie
ną latte, -  atsiprašydama sušnibždėjau.

-  Kokia paniurusi mergaitė, ar ji nemoka angliškai? -  su- 
pūkštė mama, žiūrėdama į tolstančią padavėjos nugarą. -  
Keistoje vietoje tu gyveni, pastebėjai? Ar tie žmonės dau
giau neturi ko apsirengti?

Nusekiau jos žvilgsnį ir pamačiau dvi merginas, sėdin
čias prie gretimo stalo. Viena, apsiavusi odiniais mokasi
nais, su rauktu sijonėliu, avikailio liemene ir megzta dry
žuota rastafarių kepuraite, pirštais baksnojo nešiojamo 
kompiuterio klavišus; antroji, su aukštakulniais „Prada“ ba
teliais, vilnonėmis kojinėmis iki kelių, žemę šluojančiu la
mos kailio paltu ir Tibeto kalniečių kepure su ausinėmis, rė
kė į prie galvos pritvirtintą mobilaus telefono mikrofoną: 
„Supranti, jis man ir sako, jei dar kartą pamatysiu tave rū
kant žolę, galėsi lėkti iš buto. Zinai, tai aš jam: „Eik šikt, tė
tuši", -  o šešiametis jos vaikas nenoriai kapstė lėkštėje šą
lančias keptas bulves.

-  Ar ta mergina taip kalba pati su savim? -  paklausė ma
ma. -  Keistam pasauly gyveni, ar tau taip neatrodo? Gal tau 
geriau būtų gyventi arčiau normalių žmonių?

-  Šitie žmonės visai normalūs, -  įtūžusi atkirtau ir norė
dama tai įrodyti galva mostelėjau gatvės link, tačiau, nelai
mei, kaip tik tuo metu pro šalį ėjo vienuolė rudu abitu, 
stumdama priešais save vežimėlį su dvyniais.
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-  Matai, dėl to tu tokia sutrikusi.
-  Aš visai nesutrikusi.
-  Sutrikusi, ir dar kaip, -  atsakė ji. -  Na gerai. Kaip tau 

su Marku?
-  Puikiausiai, -  patenkinta sumurkiau, o ji tuoj pat ati

džiai sužiuro j mane.
-Ju k  neketini su juo pati-žinai-ką? Žinok, po to jis tavęs 

neves.
Hrrr. Hrrr. Nespėjau pradėti draugauti su vyriškiu, ku

rį ji man stengėsi pripiršti aštuoniolika mėnesių („Malkol- 
mo ir Eleinės sūnus, meilute, išsiskyręs, klaikiai vienišas ir 
baisus turtuolis"), o jau jaučiuosi taip, tarsi tarnaučiau armi
joje ir bėgčiau kliūčių ruožą, ropšdamasi per tvoras ir šok
dama per griovius, kad tik gaučiau ir parneščiau namo di
delę sidabro taurę, perrištą kaspinu.

-Ju k  žinai, ką jie po to sako, -  nenutilo ji. -  Sako: „Et, ji 
lengvai prieinama". Pavyzdžiui, kai Merlė Robertšou pra
dėjo draugauti su Persivaliu, jos mama jai iškart pasakė: „Tu 
žiūrėk, kad jis nieko tokio neprasimanytų.“

-  Mama...- užprotestavau. Ne, tiesiog nepadoru išjos 
girdėti tokius dalykus. Vos prieš šešis mėnesius pati lakstė 
su kelionės vadovu portugalu, ant riešo pasikabinusiu odi
nę vyrišką rankinę.

-  Tiesa, ar aš tau nesakiau, -  pertraukė ji, sklandžiai 
pereidama prie kitos temos, -  mudvi su Una važiuosim į 
Keniją.

-  Ką! -  suklykiau.
-  Į Keniją! Įsivaizduoji, meilute? Į pačią juodosios Afri

kos širdį!
Mano galvoje, tarsi paleistame žaidimų automate, ėmė 

galvotrūkčiais suktis įvairūs paaiškinimai. Mama tapo mi
sioniere? Mama vėl išsinuomojo filmo „Iš Afrikos" vaizda
juostę? Mama staiga prisiminė skaičiusi knygą „Gimusi lais
va" ir nutarė auginti liūtus?
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-Taip, meilute. Mes važiuosime į safarį, susitiksime su 
masajais, paskui apsistosime viešbutyje prie vandenų.

Galvoje besisukantys paaiškinimų gabalai staiga klank- 
telėję sukrito, ir ryškiai susidėstė vienas vaizdinys: nukaršu
sios vokietės, paplūdimyje užsiiminėjančios seksu su vieti
niais jaunuoliais. Aš griežtai įsistebeilijau į mamą:

-  Tai vėl ketini užsukti romaną? -  paklausiau. -  Tėtis vos 
spėjo atsigauti po tos istorijos su Chulijum.

-  Na ką tu, meilute! Nesuprantu, ko jūs sukėlėt tokį 
triukšmą! Chulijus man buvo tik draugas -  susirašinėjimo 
draugas! Meilute, kiekvienam žmogui reikia draugų. Su
pranti, net geriausiose santuokose vieno žmogaus nepa
kanka: reikia draugų, ir kad jie būtų įvairaus amžiaus, įvai
rių rasių, tikėjimų bei genčių. Būtina plėsti savo pažinimo 
ribas kiekviena patogia...

-  Kada važiuojat?
-A k, meilute, dar nežinau. Kol kas tik svarstom. Na tai 

ką, turiu bėgti! Ikiiiii!
Šūdas. Jau 9.15. Vėl pavėluosiu į rytinį susirinkimą.

11 valanda ryto. Laidos „Klausyk, Britanija" redakci
jos biuras. Laimei, į susirinkimą pavėlavau tik dvi minutes, 
ir dar sėkmingai susukau paltą į kamuolį, taip sukurdama 
malonią regimybę, jog atėjau į darbą prieš daug valandų, o 
dabar tik užtrukau, nes turėjau sutvarkyti skubų reikalą ki
tame to paties pastato skyriuje. Labai oriai perėjau baisų 
biurą, kuriame stovi visų darbuotojų stalai, apkrauti prastos 
dieninės televizijos laidos rengimo likučiais -  pripučiama 
avimi su skyle subinėje, didžiausia Klaudijos Šifer nuotrau
ka su priklijuota Madlenos Olbrait galva, plakatu su užrašu 
„LESBIETĖS! Lauk! Lauk! Lauk!“ -  ir priartėjau prie žan
denas užsiauginusio Ričardo Finčo su juodais mažyčiais aki
niais tarsi Džarvio Rokerio, kresną kūną įspraudusio į aš
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tunto dešimtmečio retrosafari kostiumą ir kažką baubiančio 
porai dešimčių susirinkusių reporterių.

-  Ateik ateik, Nusmuktkelne Bridžita, amžina vėluoto- 
ja, -  užbliovė jis, pamatęs mane artėjant. -  Aš tau moku ne 
už tai, kad suktum paltus į kamuolius ir vaizduotum nekal
tą, aš tau moku, kad ateitum į darbą laiku ir turėtum idėjų.

Ne, jūs tik paklausykit. Joks žmogus negalėtų pakęsti to
kio žeminimo, ir dar diena iš dienos.

-  Klausyk, Bridžita, -  suriaumojo jis. -  Aš taip mąstau: 
naujųjų leiboristų partijos moterys. Mąstau: įvaizdis, mo
ters vaidmuo. Pristatyk man j studiją Barbarą Folet. Tegu ji 
aprengia Margaretę Beket. Tegu nudažo plaukus, aprengia 
maža juoda suknele, apauna prisegamomis kojinėmis. No
riu, kad Margaretė atrodytų seksuali kaip velnias.

Kartais atrodo, kad idiotiškiems Ričardo Finčo sumany
mams nėra jokių ribų. Tikriausiai ne už kalnų diena, kai 
gausiu sustatyti Harietą Harman ir Tesą Džouel supermar
kete, o pati klausinėsiu pro šalį einančių pirkėjų, kuri yra 
kuri; arba turėsiu įtikinėti medžioklės vadovą nuogą laksty
ti po laukus, gainiojamą būrio įniršusių lapių. Reikia kuo 
greičiau susirasti vertingesnį darbą, teikiantį tikrą pasiten
kinimą. Gal tapti sesele?

11.03. Prie darbo stalo. Tvarkoj, dabar reikia paskam
binti leiboristų spaudos atstovams. Mmmm. Atmintyje 
šmėsčioja sekso scenos. Tikiuosi, Markas Darsis šį rytą už
pyko nerimtai. Kažin, ar dar per anksti paskambinti jam  į 
darbą?

11.05. Gerai. Teisingai rašoma knygoje „Kaip susirasti 
žmogų, kurio nori“ (o gal tai buvo „Kaip neišsiskirti su 
žmogum, kurį susiradai"?) -  vyro ir moters sąjunga yra la
bai subtilus dalykas. Vyras privalo rodyti iniciatyvą. Palauk
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siu, kol jis man paskambins. Geriau paskaitysiu, ką rašo 
laikraščiai, kad geriau išmanyčiau naujųjų leiboristų politi
ką, jei kartais tektų ieškoti Margaretės Beket ir...aaaaa!

11.15. Ričardas Finčas vėl rėkia. Pasirodo, man reikės 
daryti medžiagą apie lapių medžioklę, o ne leiboristų mo
teris, ir gyvai eiti į eterį iš Lesteršyro. Privalau nepanikuoti. 
Esu tvirta, įžvalgi, atsakinga ir solidi moteris. Mano savastį 
apibrėžia ne pasiekimai, bet vidinis gyvenimas. Esu tvirta, 
įžvalgi... O Dieve. Vėl pliaupia. Neturiu jokio noro kelti ko
ją  į pasaulį, kuris atrodo kaip šaldytuvo ir baseino hibridas.

11.17. Tiesą sakant, važiuoti daryti interviu yra net labai 
gerai. Didžiulė atsakomybė -  palyginti didžiulė, ne tokia, 
kaip nuspręsti, ar reikia siųsti raketas bombarduoti Irako 
arba per operaciją laikyti užspaudus pagrindinę arteriją -  
tačiau sykiu proga prieš kamerą iškamantinėti Lapiažudį ir 
priremti jį prie sienos, kaip padarė Džeremis Paksmanas2, 
kalbėdamas su Irano -  o gal Irako -  ambasadorium.

11.20. Gal net pakvies padaryti kokį bandomąjį reporta
žą laidai Nervsnight.

11.21. Arba trumpų specialių pranešimų ciklą. Valio! Na 
gerai, kur tos iškarpos... oi! Telefonas.

11.30. Galvojau neatsiliepti, bet paskui pamaniau, gal 
čia interviuojamasis, seras Hugas Bointonas-Lapiažudys, 
kuris nori tiksliai nusakyti, kaip pas jį atvažiuoti -  siloso kal
nai dešinėje, kiaulidės kairėje ir 1.1.; taigi pakėliau ragelį: 
skambino Magda.

-  Labas, Bridžita! Paskambinau tik pasakyti, kad į puo
duką! Į puoduką! Daryk į puoduką!

2 Jeremy Paxman -  garsus žurnalistas analitikas.
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Pasigirdo garsus triokštelėjimas, paskui tekančio van
dens čiurlenimas ir klyksmai, panašūs į tuos, kuriuos leidžia 
serbų žudomi musulmonai, o fone tarsi užsikirtęs įrašas ai
dėjo: „Mamytė duos diržo! Gausi diržo! Diržo!“

-  Magda! -  suklykiau. -  Kur tu?
-  Atsiprašau, Bridže, -  tarė ji, pagaliau paėmusi rage

lį. -T ik  skambinu, nes noriu pasakyti... daryk sisiuką į puo
duką! Jeigu pasisuksi, viskas išsilies ant grindų!

-  Aš labai dirbu, -  pratariau maldaudama. -  Po dviejų 
minučių turiu lėkti į Lesteršyrą.

-  Puiku, šaunuolė, skaudink mane, primink, kokia tu 
svarbi ir nuostabi, o aš sėdžiu uždaryta su dviem persona
žais, kurie dar nemoka anglų kalbos. Na gerai, tai skambi
nu, nes noriu pasakyti, kad sutariau su mūsų meistru, jis ry
toj ateis pas tave ir įtaisys lentynas. Atsiprašau, kad varginu 
tave tokiais nuobodžiais ūkio reikalais. Jis vardu Garis Vil- 
šou. Iki.

Nespėjau susukti jai atgal, kai telefonas vėl suskambo. Šį 
kartą užsikūkčiojusi Džudė.

-Viskas gerai, Džude, viskas gerai, -  pasakiau, prilaiky
dama ragelį smakru ir stengdamasi sušluoti iškarpas į ran
kinę.

-V ėl tas Bjaurybė Ričardazzzz...
O varge. Po Kalėdų mudvi su Šeze įtikinome Džudę, kad 

jei ji dar bent vieną kartą su Bjaurybe Ričardu leisis svarstyti 
jo  Įsipareigojimo problemų plonybes, ją  teks priduoti į psi
chiatrinę ligoninę, ir tada jie tikrai nebeturės galimybių 
kartu leisti savaitgalius, lankytis pas psichologą ir planuoti 
ateitį metų metus, kol jos pagaliau neišleis ir nepaskirs am
bulatorinio gydymo.

Apimta didingos meilės sau Džudė jį metė, nusikirpo 
plaukus ir pradėjo vaikščioti į savo solidų darbą Sityje vilkė
dama odiniais švarkais ir ant klubų nusmukusiais džinsais.
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Visi dryžiamarškiniai Hugai, Džoniai ir Džeriai, anksčiau 
vangiai domėjęsi, kas galėtų slypėti po Džudės kostiumėliu, 
tuoj pat užsiplieskė priapiškomis aistromis; atrodo, dabar 
jai kas vakarą skambina kitas vyriškis. Bet kažin kodėl prisi
minusi Bjaurybę Ričardą ji visad baisiai nuliūsta.

-  Aš čia dėliojau visus tuos daiktus, kuriuos jis paliko, 
norėjau išmesti, ir staiga radau tokią savipagalbos knygą... 
knygą, kuri vadinasi... vadinasi...

-Viskas gerai, Džude, viskas gerai. Man tu gali pasakyti.
-Vadinasi „Kaip susipažinti su jaunomis moterimis: va

dovas peržengusiems trisdešimt penkerius".
Jėzau.
-  Man pasidarė taip bloga, baisiai bloga... -  kalbėjo ji. -  

Negaliu net pagalvoti, kad vėl reikės užsiimti tuo pragariš
ku susipažininėjimu... Tai kaip bedugnė... Tikriausiai aš vi
są gyvenimą liksiu viena...

Stengdamasi kaip nors suderinti draugystės svarbą ir 
neįmanomą nuvykimą į Lesteršyrą per nykstamai trumpą 
laiką, suteikiau jai tik būtiniausią pirmąją pagalbą, sustip
rindama savasties jausmą: tikriausiai tyčia ją  ten paliko; ne, 
anaiptol nesi; ir t.t.

-  Oi, ačiū, Bridže, -  po kiek laiko tarė Džudė ramesniu 
balsu. -  Ar šįvakar galėsim susitikti?

-  Ė, aaa, Markas šįvakar ateina...
Stojo tyla.
-T a i gerai, -  šaltai atsakė ji. -  Gerai. Ne, nieko, sma

gaus vakaro.
O Dieve mano, dabar jaučiuosi kalta prieš Džudę ir Se- 

ron, nes turiu draugą, kaip kokia išdavikė, slapukė ir šnipė, 
perbėgusi į priešo pusę. Susitariau su Džude, kad susitiksim 
rytoj vakare, bus ir Šezė, o šiandien vakare dar kartą viską 
aptarsim telefonu; atrodo, pasiūlymas buvo priimtas. Da
bar dar reikia mikliai paskambinti Magdai, įtikinti ją, kad



nesijaustų nuobodi, ir duoti suprasti, koks anaiptol nenuos
tabus yra mano darbas.

-  Ačiū, Bridže, -  tarė Magda, kai truputį pasikalbė
jom. -  Žinai, aš po to vaiko jaučiuosi labai vieniša ir prislėg
ta. Rytoj Džeremis vėl užtruks darbe. Tu turbūt nenorėsi 
užsukti?

-  Eee, žinai, aš ketinau susitikti su Džude „192“.
Stojo reikšminga pauzė.
-  Tikriausiai aš pernelyg nuobodi Patenkinta Sutuokti

nė, ir jūs nenorėsit, kad ateičiau?
-  Ne, ką tu, ateik. Ateik, bus labai smagu! -  aiškiai per

sistengiau. Žinojau, kad Džudė suniurs, nes Bjauiybė Ričar
das bus nustumtas į pašalę, bet nutariau, kad tuo pasirūpin
siu vėliau. Todėl dabar jau tikrai vėluoju ir turėsiu važiuoti 
į Lesteršyrą neperskaičiusi iškarpų apie lapių medžioklę. 
Gal dar pavyks dirstelėti automobilyje per raudoną šviesą. 
Kažin, o jei dar labai greitai paskambinčiau Markui Darsiui, 
praneščiau, kur važiuoju?

Hmm. Ne. Netikęs ėjimas. Bet pala, o jei užtruksiu? Ge
riau paskambinsiu.

11.35. Hm. Pokalbis atrodė taip:
Markas: Klausau? Darsis.
Aš: Čia Bridžita.
Markas: (pauzė) Taip. E... Viskas gerai?
Aš: Taip. Šiąnakt buvo puiku, ar ne? Tai yra -  atsimeni, 

kai mes...
Markas: Tikrai atsimenu, taip. Stebuklinga. {Pauzė) Tie

są sakant, šiuo metu aš esu susitikime su Indonezijos amba
sadorium, Amnesty International vadovu ir JAV Prekybos ir 
pramonės ministro pavaduotoju.

Aš: Oi. Atsiprašau. Aš tik išvažiuoju į Lesteršyrą. Pama
niau, kad reikia tau pranešti, žinai, jei man kas nors atsitiktų.

Markas: Jei tau kas nors... Kas?
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Aš: Na, supranti, jei kartais aš... užtrukčiau (pabaiga nu
skambėjo neįtikinamai).

Markas: Taip. Na ką, tai gal praneši rezultatus, kai viską 
baigsi, gerai? Puiku. Tai kol kas.

Hmmm. Ko gero, nereikėjo to daryti. Knygoje „Kaip 
mylėti išsiskyrusį vyriškį neprarandant proto“ aiškiai rašo
ma, kad labiausiai jie nemėgsta, kai vidury darbo skambi- 
nėji jiems be jokios priežasties.

7 valanda vakaro. Savo bute. Likusi dienos dalis buvo 
tikras košmaras. Po išsunkiančios kelionės lietuje pergrūs- 
tais keliais atsidūriau liūčių nuplautame Lesteršyre ir likus 
trisdešimt minučių iki laidos pabeldžiau į didžiulio kvadra
tinio arklidėmis apstatyto namo duris. Staiga durys atsida
rė, ir prieš mane išdygo aukštas vyriškis velveto kelnėmis 
bei labai seksualiu apsmukusiu megztiniu.

-  Hmf, -  ištarė jis, nužvelgęs mane nuo galvos iki kojų. -  
Kokį velnią, geriau jau eik vidun. Tavo kompanija ten už 
namo. Kur, po šimts, taip ilgai valkiojaisi?

-  Mane netikėtai atitraukė nuo svarbių politinių įvy
kių, -  išdidžiai atsakiau, o jis nuvedė mane į didžiulę virtu
vę, pilną šunų ir balno dalių. Įėjęs netikėtai atsigręžė ir tūž
mingai įsistebeilijo į mane, paskui trenkė kumščiu į stalą.

-  Sako, jog čia laisva šalis. Tik leisk jiems nurodinėti, 
kad negalima medžioti sekmadieniais, ir kuo viskas baigsis? 
Baaa!

-  Na, tą patį buvo galima pasakyti apie vergvaldžius, ar 
ne? -  sumurmėjau. -  Arba apie mėgėjus pjaustyti ausis ka
tėms. Žinot, man paprasčiausiai tai neatrodo džentelmeniš
ka: žmonių ir šunų gauja savo pramogai vaikosi vieną per- 
sigandusį padarėlį.

-  Ar tu, po velnių, kada matei, ką lapės išdarinėja su 
vištomis? -  subaubė seras Hugas, staiga išrausdamas. -  Jei 
mes jų  nemedžiosim, visi miškai knibždėte knibždės lapėm.



-T ada šaudykitjas, -  atrėžiau, žiauriai žvelgdama jam  į 
akis. -  Kaip žmonės. O sekmadieniais vaikykitės ką nors ki
tą, kaip skalikų lenktynėse. Pririškit prie virvės kokį pūkuo
tą skuduriuką, permirkusį lapės kvapu.

-  Šaudyti? Ar esi, po velnių, kada mėginusi nušauti la
pę? Tie tavo prakeikti persigandę padarėliai kruvini šliau
žios po visus laukus ir kiemus. Pūkuotą skuduriuką! Hrrrr!

Staiga jis čiupo telefoną ir surinko numerį.
-  Finčai, tu nelemtas šūdžiau, -užbaubė. -  Ką čia man, 

po velnių, atsiuntei -  ji  raudona, ar ką? Jei manai, kad sek
madienį duosiu tau Kvorną...

Tą akimirką pro duris galvą įkišo operatorius ir įsižei
dęs tarė:

-  A, tai tu jau čia, ką? -  Tada pažvelgė į laikrodį. -  Tik 
nemanyk, kad reikia mums pranešti, ar panašiai.

-  Finčas nori su tavim pakalbėti, -  pareiškė seras Hugas.
Po dvidešimt minučių, išklausiusi grasinimus išmesti iš

darbo, aš sėdėjau ant žirgo, ruošdamasi žingine įjoti į kad
rą ir paimti interviu iš sero Visagalio, kuris irgi buvo raitas.

-  Tvarka, Bridžita, tau liko penkiolika, varyk, varyk, va
ryk, -  suklykė Ričardas Finčas iš Londono į mano ausinę, o 
aš suspaudžiau keliais žirgo nugarą, kaip buvau pamokyta. 
Nelaimei, žirgas nepanoro judintis.

-  Pirmyn, varyk, varyk, varyk, varyk! -  klykė Ričardas. -  
Po perkūnais, tu gi man sakei, kad moki joti!

-  Aš sakiau, kad pasižymiu gera laikysena balne, -  su- 
šnypščiau, karštligiškai spausdama kelius.

-  Okei, Lesteryje, fokusuojam į serą Hugą, kol durnė 
Bridžita susigraibys, penki, keturi, trys, du... varyk.

Tai išgirdęs, seras Purpurveidis prapliupo karštomis 
medžioklės pagyromis, o aš įnirtingai spaudžiau kelius, kol 
pagaliau žirgas neurotiškai pasistiebė ir atbulas įlindo į kad
rą, o aš laikiau apglėbusi jo  kaklą.

-  O šūdas, užbaikit, užbaikit, -  suklykė Ričardas.
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-  Na štai, mūsų laikas baigėsi. Dabar grįžkime į studi
ją! -  sučiulbėjau aš, o žirgas apsigręžė ir ėmė užpakaliu 
remti operatorių.

Kai filmavimo grupė šaipydamasi išvažiavo, aš susiner
vinusi grįžau į namą pasiimti daiktų ir tuoj pat susidūriau 
su seru Neraliuotu Milžinu.

-  Ha! -  sumaurojo jis. -  Taip ir pagalvojau, kad tas erži
las tau parodys, kas ir kaip. Nori kruvinosios?

-  Ko? -  paklausiau.
-  Kruvinosios Merės?
Kovodama su instinktyviu noru prisisriaubti degtinės iš

sitiesiau priešais jį visu ūgiu:
-A r aš gerai supratau, jūs tyčia sugadinot mano repor

tažą?
-  Gali būti, -  jis nusišaipė.
-  Tai absoliučiai šlykštu, -  pareiškiau. -  Ir žema, o dar 

aristokratui.
-  Ha! Nepėsčia. Man tokios moterys patinka, -  kimiai 

ištarė jis ir prisislinko arčiau.
-  Eik šalin! -  atsakiau, traukdamasi iš kelio. Ne, bet rim

tai. Ką jis sau galvoja? Aš dirbanti moteris, atvažiavau čia ne 
tam, kad mane kabintų. Nors, atvirai pasakius, tai tik dar 
kartą įrodo, kaip vyrams patinka moterys, kurios atseit jais 
nesidomi. Reikės prisiminti rimtesniems atvejams.

Ką tik įžengiau į namus, perėjusi visą „Tesco“ supermar
ketą ir užsikeberiojau laiptais su aštuoniais pilnais maišais. 
Jaučiuosi tikrai pavargusi. Hm. Kaip čia yra, kad į parduo
tuvę visad einu aš? Lyg būčiau dirbanti moteris ir kartu na
mų šeimininkė. Lyg gyvenčiau septynioliktame... Oooo! 
Dega atsakiklio lemputė.

„Bridžita, -  Ričardas Finčas, -  rytoj lygiai devintą noriu 
tave matyti savo kabinete. Prieš susirinkimą. Devintą ryto, ne 
devintą vakaro. Ryto. Kai šviesu. Klausyk, net nežinau, kaip 
aiškiau pasakyti. Tik būk, po velnių, maloni ir ateik.“
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Iš balso atrodė, kad jis baisiai susinervinęs. Tikiuosi, kad 
neteks netrukus savo kailiu patirti, jog neįmanoma vienu 
metu turėti gerą butą, gerą darbą ir gerą vaikiną. Na, nie
ko, išklosiu Ričardui Finčui savo pažiūras į žurnalisto etiką. 
Tvarka. Reikia pradėti ruoštis. Kaip aš pavargau.

8.30. Šiaip taip atgavau jėgas padedama „Chardonnay“, 
išslapsčiau visas šiukšles, uždegiau ugnį ir žvakes, išsimau
džiau, išsiploviau plaukus, pasidažiau, apsimoviau 1. seksu
alius juodus džinsus ir palaidinukę siauromis petnešėlėmis. 
Nesijaučiu labai patogiai, tiesą sakant, džinsų klynas ir pet
nešėlės net gerokai rėžiasi į kūną, užtat gerai atrodo, o tai 
svarbiausia. Juk, kaip ten sakė Džeri Hol, moteris turi virtu
vėje būti virėja, o svetainėje paleistuvė. Ar kokiam kitam 
kambary, nesvarbu.

8.35. Valio! Bus puikus, jaukus, seksualus vakaras, valgy
sim skanius makaronus -  lengvas, tačiau maistingas patie
kalas -  ir sėdėsim prie židinio. Jaučiuosi stebuklingas dir
bančios moters/vyriškio draugės hibridas.

8.40. Bet kur, po velnių, jis užgaišo?

8.45. Hrrr. Kokia nauda iš to, kad laksčiau kaip į uode
gą įkirpta, jei jis leidžia sau įplaukti kada tinkamas?

8.50. Šiknius tas Markas Darsis, aš visai rimtai... Skam
butis. Valio!

Jis atrodė nuostabiai su kasdieniu kostiumu ir atsegta 
marškinių apykakle. Vos įėjęs metė portfelį, pačiupo mane 
į glėbį ir apsuko ratą seksualaus šokio žingsniu.

-  Kaip džiaugiuosi tave matydamas, -  sumurmėjo man į 
plaukus. -  Labai patiko tavo reportažas, esi raitelių raitelė.

-  Baik, -  pratariau atšlydama. -  Buvo klaiku.
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-  Ne, buvo nuostabu, -  nesutiko jis. -  Šimtus metų žmo
nės jodinėjo į priekį, tik staiga paprasta moteris parengia 
vieną novatorišką reportažą ir be niekieno pagalbos am
žiams pakeičia britiško jodinėjimo veidą -  arba užpakalį. 
Tai buvo etapinis reportažas, tikras triumfas. -  Jis nuvargęs 
atsisėdo ant sofos. -  Aš visai nusibaigęs. Prakeikti indone
ziečiai. Jų  supratimas apie žmogaus teises -  pranešti žmo
gui, kad jis suimamas, kai šauna jam  tiesiai į pakaušį.

Aš jam  įpyliau stiklą „Chardonnay“ ir atnešiau jį kaip 
Džeimso Bondo mergina, raminančiai šypsodamasi ir saky
dama:

-  Vakarienė bus netrukus.
-  Dieve mano, -  ištarė jis, išsigandęs apsidairydamas ap

link, tarsi mikrobangėje slėptųsi Tolimųjų Rytų maištinin
kai. -  Ar tu gamini?

-  Taip, -  atsakiau įsižeidusi. Ne, klausykit, galima pagal
voti, kad jis nepatenkintas! Be to, nė žodžio nepasakė apie 
mano paleistuvišką aprangą.

-  Eikš čia, -  tarė jis, plekšnodamas per sofą. -  Aš tik er
zinu. Visada norėjau draugauti su Marta Stiuarte

Smagu pasiglebėsčiuoti, bet mat makaronai verda jau 
šešias minutes ir netrukus visai sukris.

-  Einu, tik paruošiu padažą, -  pasakiau, ištrūkdama iš jo 
rankų. Kaip tik tą akimirką suskambo telefonas ir aš puo
liau atsiliepti vedama gryniausio įpročio, manydama, jog 
skambina jis.

-  Labas. Čia Šeron. Kaip tau su Marku?
-Jis čia, -  sušnibždėjau, tvirtai sukandusi dantis ir nejudin

dama lūpų, kad Markas negalėtų perskaityti lūpų judesių.
-K ą?
-  ‘is ‘ia, -  sušnypščiau pro sukąstus dantis.
-  Nebijok, -  patarė Markas, drąsinamai linkteldamas 

galva. -  Aš suprantu, kad esu čia. Nemanau, kad tokius da
lykus turėtume slėpti vienas nuo kito.

3 Martha Stewart -  JAV „gyvenimo stiliaus vadovė", garsių virimo knygų 
autorė, kulinarijos ir namų ūkio laidų vedėja.

23



-  Tvarka. Klausyk, ką pasakysiu, -  susijaudinusi tęsė Še- 
ron. -  „Mes nesakom, kad visi vyrai apgavikai. Bet visi vyrai 
apie tai galvoja. Vyrus visą laiką graužia geiduliai. Mes sten
giamės tramdyti savo seksualinius poreikius...“

-  Žinai, Šeze, aš kaip tik verdu makaronus.
-  Oooi, „kaip tik verdi makaronus1, ar ne? Tikiuosi, dar 

nevirtai Patenkinta Mergina, Turinčia Draugą? Tik paklau
syk, ką toliau paskaitysiu, ir panorėsi išversti tuos makaro
nus jam ant galvos.

-  Palauk, -  sustabdžiau ją, nervingai dirstelėjusi į Mar
ką. Nuėmiau puodą nuo ugnies ir grįžau prie telefono.

-  Tai va, -  užsidegusi tęsė Šeron. -  „Kartais instinktai 
nuslopina aukštesnes mintis. Jei vyras draugauja su moteri
mi didelėmis krūtimis, jis būtinai pastebės ar kabins mote
rį su mažomis krūtimis. Gal jums ir neatrodo, kad įvairovė 
yra gyvenimo druska, bet patikėkite, jūsų vaikinas tikrai 
taip galvoja/4

Markas pradėjo pirštais barbenti į sofos ranktūrį.
-Šeze...
-  Palauk... palauk. Čia tokia knyga, ji vadinasi „Ko vyrai 

nori“. A, va: „Jei jūs turite gražią seserį ar draugę, galite bū
ti tikra, kad jūsų vaikinas GALVOJA APIE SEKSĄ SU JA.“

Stojo reikšminga pauzė. Markas pradėjo vaizduoti, jog 
persipjauna gerklę ir nuleidžia vandenį tualete.

-  Klausyk, argi tai ne šlykštu? Jie tikrai tokie...
-  Šeze, gal galiu tau paskambinti vėliau?
Netrukus Šezė mane apkaltino, jog man galvoje tik vy

rai, o dar sakiausi esanti feministė. Tada aš jai atsakiau, jei 
ji pati taip visai vyrais nesidomi, tai kodėl skaito knygą, pa
vadintą „Ko vyrai nori“? Buvome beįsiveliančios į klaikiai 
nefeministišką kivirčą apie vyrus, tik staiga suvokėme, kaip 
tai juokinga, ir susitarėme rytoj pasimatyti.

-  Na va! -  žvaliai pasakiau, sėsdamasi šalia Marko ant 
sofos. Nelaimei, tuoj pat teko pakilti, nes pajutau, kad ant
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kažko atsisėdau -  pasirodo, ant tuščio indelio nuo „Mūller 
Lite“ jogurto.

-Taaaaip? -  paragino jis, valydamas jogurtą nuo mano 
užpakalio. To jogurto ten niekaip negalėjo būti tiek daug, 
ir visai nevertėjo taip energingai valyti, bet buvo malonu. 
Mmmm.

-  Gal vakarieniaujam? -  pasiūliau, stengdamasi galvoti 
apie konkrečius dalykus.

Tik spėjau suversti makaronus į dubenį ir užpilti ant jų  
padažą iš indelio, kai vėl suskambo telefonas. Nutariau pa
likti ir neatsiliepti, kol nepavalgysim, bet įsijungė atsakiklis 
ir Džudė ašaringu balsu subliovė:

-  Bridže, ar tu namie? Pakelk ragelį, pakelk ragelį. Būk 
gera, Bridže, prašaaaaaau.

Aš paėmiau ragelį, o Markas smarkiai trenkė sau delnu 
per kaktą. Bet nieko nepadarysi, Džudė ir Šezė buvo mano 
draugės ilgus metus prieš atsirandant Markui, todėl dabar 
niekaip negalėjau palikti įjungto atsakiklio.

-  Labas, Džude.
Pasirodo, Džudė buvo sporto klube ir kažkaip perskaitė 

straipsnį žurnale, kuriame netekėjusios trisdešimtį peržen
gusios merginos vadinamos „atliekomis".

-  Tas autorius rašo, kad panos, kurios nenorėjo jo  nė 
matyti, kai jam buvo dvidešimt keleri metai, dabar mielai su 
juo draugautų, bet jis pats jų  nebenori, -  liūdnai pasakojo 
ji. -  Jis rašo, kad dabar tos panos pamišusios dėl savo šei
mos, dėl vaikų, todėl jis tvirtai laikosi taisyklės: „Nė vienos 
panos, vyresnės kaip dvidešimt penkerių".

-  Na jau! -  linksmai nusikvatojau, stengdamasi atpalai
duoti iš siaubo susitraukusius pilvo raumenis. -  Liaukis, čia 
juk visiški paistalai. Niekas tavęs nelaiko atlieka. Tik prisi
mink, kiek visokių bankininkų tau skambina kas vakarą. 
Kaip ten Steisis ir Džonis?

-  Et, -  tarė Džudė, nors jos balsas suskambėjo gerokai
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linksmiau. -  Vakar buvau susitikusi su Džoniu ir jo  draugais 
iš Credit Suisse. Vienas papasakojo tokį juoką, kaip vienas vy
rukas per daug išgėrė indiškame restorane ir įpuolė į kor- 
mą4, o Džonis viską suprato pažodžiui ir pradėjo: „Jėzau! 
Siaubas, kaip klaiku. Aš pažinojau tokį vyruką, tai jis kartą 
tiek prisivalgė indiško maisto, kad įsigijo skrandžio opą.“

Pasakodama ji juokėsi. Buvo aišku, kad krizė praėjo. Su
prantat, nieko iš esmės rimto Džudei nėra, tiesiog kartais ją  
apima paranoja. Dar truputį paplepėjau, ir kai buvo maty
ti, kad pasitikėjimas savimi atstatytas, grįžau pas Marką ir 
sėdau prie stalo, tačiau iškart pastebėjau, kad makaronai 
atrodo ne visai taip, kaip buvau sumaniusi: sulipę gumulai 
šlepsėjo baltos spalvos vandenyje.

-  Man patinka, -  draugiškai ir terapiškai atsiliepė Mar
kas. -  Mėgstu šiaudus, pieną irgi mėgstu. Mmmm.

-  Kaip manai, gal geriau užsisakom picą? -  paklausiau, 
jausdamasi nevykėlė ir atlieka.

Mes užsisakėme picas ir suvalgėme jas prie židinio. Mar
kas man smulkiai papasakojo apie indoneziečius. Aš ati
džiai klausiau pasakojimo ir papildžiau jį savo komentarais 
bei patarimais, kurie, pasak Marko, buvo labai įdomūs ir 
itin „gaivūs", o paskui papasakojau apie būsimą baisų susi
tikimą su Ričardu Finču, kuriame mane atleis iš darbo. 
Markas man labai protingai patarė išsiaiškinti, ko aš pati 
noriu iš šio susitikimo, ir leisti Ričardui išmėginti daugybę 
kitų variantų, nebūtinai iš karto mane išmesti. Aš jam paaiš
kinau, jog tai labai panašu į „abipusio laimėjimou nuostatą, 
aprašytą knygoje „Septyni daug pasiekusių žmonių įpro- 
čiai“, ir tada vėl suskambo telefonas.

-  Palik, -  tarė Markas.
-  Bridže. Čia Džudė. Pakelk ragelį. Man atrodo, aš pa

dariau klaidą. Ką tik paskambinau Steisiui, o jis man ne
skambina.

4 Korma - tariama „koma“, indiškas patiekalas.
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Aš pakėliau ragelį.
-N a , gal jis išėjo...
-  Iš proto, visai kaip tu, -  pridūrė Markas.
-  Užsičiaupk, -  sušnypščiau, kol Džudė pasakojo, kaip 

viskas buvo. -  Klausyk, aš tau sakau, rytoj jis paskambins. 
Bet jei ne, tu paprasčiausiai grįžk viena „Marso ir Veneros" 
susitikinėjimo pakopa atgal. Jis tiesiog traukiasi atgal kaip 
marsietiška guminė juostelė, tu privalai jam leisti pajusti sa
vo patrauklumą ir grįžti pas tave.

Kai aš pagaliau padėjau ragelį, Markas žiūrėjo futbolą.
-  Guminės juostelės ir abipusio laimėjimo marsiečiai, -  

tarė jis šaipydamasis. -  Čia pas tave kažkoks slaptas pusgal
vių kariuomenės štabas.

-  Nejau tu su draugais nesikalbi apie emocinius daly
kus?

-  Nė-a, -  atsakė jis ir nuotolinio valdymo pulteliu per
jungė iš vienų futbolo varžybų į kitas. Aš pakerėta įsistebei- 
lijau į jį.

-  Ar tu norėtum sekso su Šeze?
-Atsiprašau?
-  Ar norėtum sekso su Seze ir Džude?
-  Su didžiausiu džiaugsmu! Turi galvoje, su kiekviena 

atskirai? Ar su abiem kartu?
Stengdamasi nekreipti dėmesio į paviršutinišką jo  toną, 

atkakliai tęsiau:
-  Kai po Kalėdų susipažinai su Šeze, ar norėjai su ja  

miegoti?
-  Hm. Matai, reikalas tas, kad aš jau miegojau su tavim.
-  Bet ar toks dalykas tau atėjo į galvą?
-  Na žinoma, kad atėjo į galvą.
-  Ką? -  sprogte sprogau.
- J i  labai patraukli mergina. Sutik, būtų labai keista, jei 

man tai nebūtų atėję į galvą? -  Jis plevėsiškai nusišiepė.
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-  O Džudė? -  pasipiktinusi kamantinėjau. -  Miegoti su 
Džude. Ar tai tau irgi „atėjo į galvą“?

-  Na, kartas nuo karto, labai trumpam, taip, turiu pasa
kyti, kad atėjo. Tai juk žmogiška, ar ne?

-  Žmogiška? Aš niekad nepagalvojau, kad norėčiau per
miegoti su Džailsu ar Naidželu iš tavo darbo.

-  Ne, - mąsliai sumurmėjo jis. -  Man atrodo, kad niekas 
to negalvoja. Tragiška. Tiesa, išskyrus nebent Chosė iš paš
to skyriaus.

Vos spėjome nurinkti lėkštes ir įsitaisėme glebėsčiuotis 
ant kilimo, suskambo telefonas.

-  Nekelk, -  pasakė Markas. -  Maldauju -  vardan Dievo 
Tėvo, visų jo  cherubinų, serafimų, šventųjų, arkangelų, de
besų prižiūrėtojų ir barzdakirpių -  maldauju, nekelk.

Kaip tik įsijungė atsakiklis. Markas trenkė galva į grin
dis, bet pasigirdo vyriškas balsas:

-  Ėėė, labas. Čia toks Džailsas Benvikas, Marko draugas. 
Turbūt jo  čia nėra, ar ne? Aš tik... -  staiga jo  balsas lūžo. -  
Tiesiog man žmona ką tik pasakė, kad nori skyrybų, ir aš...

-Viešpatie Jėzau, -  pratarė Markas ir čiupo telefoną. Jo 
veide buvo matyti gryniausia panika. -  Džailsai. Jėzus Ma
rija! Laikykis, eee... aaa... eee, žinai ką, Džailsai, aš gal ge
riau duosiu ragelį Bridžitai.

Mmmm. Džailso aš nepažįstu, bet patariau labai teisin
gai. Pavyko jį nuraminti ir užsiminti, jog verta perskaityti 
vieną kitą naudingą knygą. Po to puikiai pasimylėjome su 
Marku, gulėdama ant jo  krūtinės pasijutau 1. saugiai ir jau
kiai, o visos nerimą keliančios teorijos kažkur nutolo.

-A r aš esu atlieka? -  mieguistai išlemenau, kai jis pasi
lenkė per mane užpūsti žvakės.

-Atsilikusi? Ne, mieloji, -  atsakė jis, drąsinamai tapšno
damas man per užpakalį. -  Gal kiek keistoka, tas tiesa, bet 
ne atsilikusi.
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SAUSIO 28, ANTRADIENIS

58 kg, surūkyta cigarečių Marko akivaizdoje 0 (l.g.), slaptai 
surūkytų cigarečių 7, nesurūkytų cigarečių 47* (l.g.)

*  t.y. beveik surūkytų, bet laiku prisiminus, kad mečiau, nesurūkytos 

konkrečiai tos 47. Todėl skaičius neženklina nesurūkytų viso pasaulio  

cigarečių (juokinga, skaičius būtų klaikiai didžiulis).

8 valanda ryto. Namie. Markas išvažiavo namo persi
rengti prieš darbą, todėl aš galiu laisvai parūkyti ir pasirū
pinti vidiniu vystymusi bei abipusio laimėjimo nuostata, 
kuri pravers per susitikimą su Finču. Taigi dabar siekiu su
kurti ramios, atsietos pusiausvyros jausmą, kuris.... aaah! 
Skambutis.

8.30. Atėjo Magdos prirodytas meistras Garis. Šūdas, 
šūdas šūdeliausias. Visai pamiršau, kad jis turėjo šiandien 
pasirodyti.

-A! Puiku! Labas! Ar negalėtum ateiti po dešimt minu
čių? Aš kaip tik kai ką baigsiu, -  sučiulbėjau ir susiriečiau iš 
nesmagumo, suėmusi naktinius. Ką turėčiau baigti? Seksą? 
Suflė? Žiesti vazą puodžiaus ratu, kurios nieku gyvu negali
ma nė sekundei palikti, nes molis išdžius ir forma suges?

Kai skambutis suskambo antrą kartą, plaukai dar buvo 
šlapi, užtat spėjau apsirengti. Pajutau tipišką viduriniosios 
klasės atstovės kaltę, kai Garis pašaipiai įvertino dekaden
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tišką įprotį rytais ilgai miegoti, tuo tarpu visas pasaulis, gy
venamas tikrai sunkiai dirbančių žmonių, apie tokį metą 
praktiškai jau pietauja.

-  Gal norėtum kavos ar arbatos? -  svetingai paklausiau.
-Jo . Arbatos. Keturis gabalėlius cukraus, bet neišmaišyk.
Įdėmiai pažvelgiau į jį, galvodama, ar jis taip juokauja,

panašiai kaip tie, kurie rūko cigaretes, bet netraukia į 
plaučius.

-  Aha, -  atsakiau, -  gerai, -  ir pradėjau virti arbatą, o 
Garis atsisėdo prie virtuvės stalo ir užsidegė cigaretę. Ta
čiau kai atėjo metas pilti arbatą, savo nelaimei, pamačiau, 
kad neturiu nei pieno, nei cukraus.

Jis netikėdamas pažvelgė į mane, paskui nužiūrėjo pa
sienyje sukrautus tuščius vyno butelius.

-  Nei pieno, nei cukraus?
-  Pienas, ee, kaip tik baigėsi, o aš, tiesą sakant, nepažįs

tu nė vieno žmogaus, kuris gertų arbatą su cukrumi... nors, 
aišku, šiaip tai labai gerai... su cukrum, arbatą... -  pagaliau 
nutilau. -- Šoktelsiu į parduotuvę.

Grįžusi kažkodėl pamaniau, kad jis bus išsitraukęs savo 
įrankius iš mašinos, bet jis tebesėdėjo kur sėdėjęs ir pradė
jo  pasakoti ilgą, painią istoriją apie karpių žvejybą tvenki
nyje netoli Hendono. Jaučiausi kaip verslo pietuose, kur vi
si taip ilgai plepa pašalinėmis temomis, kad pagaliau daro
si nejauku griauti žavingo draugų susibūrimo nuotaiką, ir 
niekaip nepavyksta pakalbėti apie svarbiausius dalykus.

Pagaliau meškiškai įsiterpiau į nesuprantamą, tolygiai 
sruvenančią žuvų istoriją, tardama:

-  Na gerai! Tai gal aš dabar parodysiu, ką reikės padary
ti? -  ir iškart supratau padariusi nemokšišką, skaudžią klai
dą -  davusi Gariui supranti, kad nesidomiu juo kaip asme
nybe, o tik kaip darbininku,- todėl norėdama užglostyti pa
dėtį paskubėjau pati atgaivinti žuvų istoriją.

31



9.15 ryto. Darbe. Nulėkiau į darbą it paklaikusi, nes vė
lavau penkias minutes, tačiau Ričardo Finčo niekur nebuvo 
matyti. Tiesą sakant, taip dar geriau, nes turiu laiko toliau 
planuoti gynybai. Bet kaip keista: biuras visiškai tuščias! 
Dabar man aišku, kad beveik kasdien, kol aš panikuoju, kad 
vėl pavėluosiu, ir galvoju, jog visi jau sėdi darbe ir skaito 
laikraščius, jie irgi vėluoja, gal tik ne tiek, kiek aš.

Na gerai, užsirašysiu svarbiausius dalykus, kurių turėsiu 
laikytis kalbėdamasi su Ričardu Finču. Išsiaiškinti, ko pati 
noriu, kaip sakė Markas.

„Ričardai, aš nebenoriu leistis į kompromisus dėl žurna
listės etikos, nes...“

„Ričardai, tu puikiai žinai, kad aš labai rimtai žiūriu į sa
vo kaip televizijos žurnalistės darbą...“

„Apsišik keturpėsčias, tu storas ir šlykštus../4
Ne, ne. Kaip ten Markas sakė: reikia apgalvoti, ko tu no

ri ir kojis nori, be to, nepamiršti abipusio laimėjimo nuo
statos, kaip moko „Septyni daug pasiekusių žmonių įpro
čiai". Aaaaaa!

11.15. Į biurą atbulas įdrykčiojo Ričardas Finčas avieti
niu „Galliano“ kostiumu su akvamarino spalvos pamušalu, 
tarsi jodamas ant žirgo.

-  Bridžita! Klausyk. Tu niekam tikusi, bet šį kartą prasly
do. Valdžiai baisiai patiko. Siaubingai. Iki ašarų. Gavom pa
siūlymą. Mąstau: mergaitės-zuikučiai, gladiatoriai, parla
mento nariai mitinguose. Žinai, truputis iš Kriso Šerio, tru
putis iš Džerio Springerio, Anekės Rais, Zoe Bol, Maiko 
Smito -  tokia vėlyvų, vėlyvų pusryčių televizija.

-  Ką? -  pasipikinusi atsakiau.
Pasirodo, jie ten užsuko tokią žeminančią schemą, pagal 

kurią aš kiekvieną savaitę turėsiu vaizduoti kitą profesiją su 
atitinkamais drabužiais ir viską sudirbti. Žinoma, aš jam pa
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sakiau, jog esu rimta, profesionali žurnalistė ir neketinu to
kiais būdais parsidavinėti, o jis tai išgirdęs susiraukė kaip 
naginė ir pagrasino ap svarstysiąs, kokia iš manęs nauda jo 
programai -  jei išvis jos esama.

8 valanda vakaro. Praleidau absoliučiai kvailą dieną 
darbe. Ričardas Finčas mėgino man įsakyti, kad pasirody- 
čiau programoje apsiavusi trumputėlaičiais šortais šalia iš
didintos Fergės su trumpa sportine apranga. Stengiausi net 
tokioje situacijoje sukurti abipusio laimėjimo nuostatą saky
dama, kad man malonu girdėti tokį pasiūlymą, bet gal ge
riau būtų pasikviesti gyvą manekenę, kai atėjo sekso dievai
tis Metas iš vinječių skyriaus, nešinas Fergės nuotrauka, ir 
paklausė:

-  Ar reikės kaip nors parodyti celiulitą?
- J o ,  būtinai, ir Fergės taip pat, -  atsakė Ričardas 

Finčas.
Tai buvo viršūnė. Daugiau nebeiškęsiu. Pasakiau Ričar

dui, kad nuolatinis viešas žeminimas nėra įtrauktas į mano 
darbo sutartį, todėl neketinu jam pasiduoti.

Grįžau vėlai, baisiai nusikalusi, ir radau Meistrą Garį, 
butą prasmirdusį sudegusiais skrebučiais, pilną kriauklę in
dų ir visur besimėtančius žurnalus „Žūklės pasaulis" bei 
„Žvejys sportininkas".

-  Kaip manai? -  paklausė Garis, išdidžiai mosteldamas 
galva į savo rankdarbį.

-Jo s  nuostabios! Tiesiog nuostabios! -  suaikčiojaujaus
dama, kaip keistai išsikreipia lūpos. -  Tik tokia viena smul
kmenėlė. Kaip manai, gal galėtum padaryti, kad visos atra
mos būtų apytikriai vienoje linijoje?

Tiesą sakant, lentynos buvo sukaltos asimetriškai ir be 
jokios tvarkos, o atramos įtvirtintos kaip pakliuvo, kiekvie
name lygmenyje vis kitur.
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-Jo , gal ir taip, bet matai, yra problema su tavo elektros 
laidais, nes jei prakalsiu šitoje vietoje sieną, bus trumpas su
jungimas ir išlėks visi kamščiai, -  pradėjo Garis, ir tuo me
tu suskambo telefonas.

-Alio?
-  Labas, ar čia tarpasmeninių santykių kovos komandi

nis štabas? -  Markas iš mobilaus.
-  Žinai, ką tik galiu padaryti -  galiu jas išardyti ir po at

brailomis prisukti kniedžių, -  paistė Garis.
-  Ar pas tave kas nors yra? -  traškėjo Marko balsas 

ūžiančių mašinų fone.
-  Ne, čia tik... - ja u  norėjau sakyti: „meistras", bet neno

rėjau įžeisti Gario, tai pasakiau, -  Garis, Magdos draugas.
-  Ką jis čia veikia?
-Aišku, tada tau reikės naujo apkalimo, -  tęsė Garis.
-  Klausyk, aš dabar važiuoju. Gal nori šiandien eiti vaka

rienės su Džailsu?
-  Žadėjau susitikti su merginom.
-  O velnias. Tikriausiai išnarstysit mane į gabalus, apžiū- 

rėsit ir viską išanalizuosit.
-Visiškai ne.
-  Palauk. Tuoj pervažiuosiu Vestvėjų. -  Trakšt, trakšt, 

trakšt. -  Neseniai buvau sutikęs tavo draugę Rebeką. Atro
do, ji labai miela.

-  Nežinojau, kad tu pažįsti Rebeką, -  atsakiau, staiga 
ėmusi labai greitai kvėpuoti.

Negalėčiau pasakyti, kad Rebeka mano draugė, ji tik 
nuolat pasipainioja „192“, kai susitinkam su Džude ir Šeze. 
Bet svarbiausia, kad Rebeka primena medūzą. Atrodo, kal
biesi su ja  kuo maloniausiai, tik staiga pajunti, jog kažkas 
įgėlė, ir niekaip nesupranti, kas. Pavyzdžiui, kalbatės apie 
džinsus, ji sako: „Na, žinoma, jei tau ant šlaunų kabo celiu
lito kišenės, tai geriausia pirkti tikrai gero sukirpimo džin
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sus, tipo „Dolce & Gabbana“ (jos pačios šlaunys kaip žirafos 
jauniklio), o paskui lyg niekur nieko sklandžiai pereina prie 
„DKNY“ medvilninių kelnių.

-  Bridže, ar girdi mane?
-  Kur... kur tu sutikai Rebeką? -  ištariau plonu, pridusu

siu balsu.
-Vakar ji buvo pas Barkį Tompsoną, priėjo ir prisistatė.
-  Vakar?
-  Taip, aš ten užėjau eidamas namo, nes tu sakei, kad už

truksi.
-  Apie ką jūs kalbėjotės? -  paklausiau jausdama, kaip 

Garis man vaiposi, o jam prie lūpos prilipusi cigaretė.
-A . Na, žinai, ji klausinėjo apie mano darbą, paskui gra

žiai kalbėjo apie tave, -  atsainiai tarė Markas.
-  Ką ji sakė? -  sušnypščiau.
-  Sakė, kad tu tokia nevaržoma... -  Ryšys trumpam nu

trūko.
Nevaržoma? „Nevaržoma" Rebekos žodyne reiškia tą 

patį, ką „Bridžita miega su kuo pakliuvo ir vartoja haliuci
nogeninius preparatus

-Aišku, aš galėčiau įtvirtinti siją ir tada jas prikabinti, -  
vėl užsivedė Garis, tarsi aš nekalbėčiau telefonu.

-  Aha. Tai gal aš tau nebetrukdysiu, jei esi ne viena, -  
pasakė Markas. -  Smagaus vakaro. Ar paskambinti vėliau?

-Taip, taip, pakalbėsim vėliau.
Visiškai apspangusi padėjau ragelį.
-  Susirado kitą, ar ne? -  paklausė Garis, nebūdingai ir 

visiškai be reikalo įžvelgęs esmę.
Aš nusvilinau jį žvilgsniu:
-  Kaip ten tos lentynos?
-A ha. Na, jei tu nori, kad jos būtų lygios, tai man teks 

pakeisti atramas, o tai reiškia, jog teks nuskusti tinką, žino
ma, jei neketini to ploto užkalti gipskartoniu. Matai, jei bū
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tum man iš karto pasakiusi, kad nori simetriškų lentynų, tai 
tada būčiau žinojęs, supranti? Bet gal dar galima perdary
ti. -J is  apsižvalgė po virtuvę. -  Ar turi namuose ko valgyti?

-  Ne, jos nuostabios, labai puikiai atrodo taip, kaip 
yra, -  suklegau.

-J e i išvirtum man kokių makaronų, tai aš gal...
Sumokėjau Gariui 120 svarų už pamišėliškas lentynas, 

kad tik išgulčiau jį iš namų. Dieve, kaip jau vėlu! Velnias, vėl 
tas telefonas.

9.05. Skambino tėtis -  labai keista, nes paprastai komu
nikacijos reikalus jis palieka mamai.

-T ik  norėjau sužinoti, kaip tau sekasi. -  Jo balsas skam
bėjo labai keistai.

-  Man viskas gerai, -  atsakiau sunerimusi, -  o kaip tu?
-  Puikiai, puikiai. Labai daug dirbu sode, supranti, labai 

daug, nors, aišku, kai dabar žiema, tai nelabai ką ten pa
dirbsi... Tai kaip reikalai?

-  Gerai, -  pasakiau. -  O tau irgi gerai?
-  O taip, taip, viskas kuo puikiausiai. Em, o darbas? 

Kaip tau sekasi darbe?
-  Darbe viskas gerai. Na, tiesą sakant, katastrofiškai. Bet 

ar tau tikrai viskas gerai?
-  Man? O taip, puikiai. Žinoma, jau nedaug liko, tuoj 

snieguolės kad pradės lįsti iš žemės -  būriais, būriais, bū
riais. Tai sakai, tau tikrai viskas gerai?

-Taip, gerai. O tau kaip?
Po kelių minučių neperbrendamų pokalbio brūzgynų aš 

staiga radau spragą:
- O  mama kaip?
-A . Na,jinai,jinai...e...
Stojo ilga, skausminga pauzė.
- J i  važiuoja į Keniją. Su Una.
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Blogiausia tas, kad visa ta nelaimė su portugalų kelionės 
vadovu Chulijum prasidėjo tada, kai mama išvažiavo atos
togauti su Una.

-  Ar tu irgi važiuosi?
-  Ne, ne, -  skubiai užprotestavo tėtis. -  Aš neturiu jokio 

noro sėdėti, laukti odos vėžio kokioje nors klaikioje skylėje, 
gurkšnoti pina colada ir žiūrėti, kaip pusnuogės genties mo
terys parsidavinėja gašliems senpalaikiams prie stalo, pa
dengto rytdienos pusryčiams.

-A rji  tave kvietė?
-A . Matai... Supranti, ne. Tavo motina sako, kad ji yra 

savarankiškas žmogus, kad mūsų pinigai yra ir jos pinigai ir 
kad ji turi teisę kada užsimaniusi, niekieno nevaržoma tyri
nėti visą pasaulį ir savo asmenybės gelmes.

-  Na, gal nebus nieko blogo, jei ji tyrinės tik tiek, -  atsa
kiau. - J i  tikrai tave myli, tėti. Pats tą pamatei, -  vos nepa
sakiau „aną kartą“, bet laiku pakeičiau, -  per Kalėdas. Jai 
tik reikia nuotykių.

-A š žinau, Bridžita, bet čia dar ne viskas. Yra dar vienas 
baisus dalykas. Ar gali palaukti?

Dirstelėjau į laikrodį. Jau turėjau būti „192“, o dar ne
spėjau perspėti Džudės ir Šezės, kad ateis Magda. Supran
tat, apskritai labai sudėtinga derinti drauges, skiriamas san
tuokos barjero, o dar Magda neseniai pagimdė kūdikį. Bi
jojau, kad Džudės dvasinei būsenai tai neišeis į naudą.

-Atsiprašau, aš tik uždariau duris, -  tėtis grįžo prie tele
fono. -  Na tai va, -  tęsė jis suokalbininko tonu, -  šiandien ne
tyčia nugirdau, kaip tavo mama kalbėjo telefonu. Man atro
do, ji skambino į viešbutį Kenijoje. Ir pasakė, ji pasakė...

-Viskas gerai, gerai. Ką ji pasakė?
- J i  pasakė: „Mums reikia, kad būtų atskirai, ir prašy

čiau ne mažiau kaip penkių pėdų. Atvažiuojam pas jus pa
silinksminti/4
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Viešpatie Jėzau.
-T u  supranti, -  vargšas tėtis beveik kūkčiojo, -  ar aš ga

liu stovėti rankas sudėjęs ir žiūrėti, kaip mano žmona užsi
sakinėja vietinius žigolo?

Trumpam sutrikau. Patarti nuosavam tėvui, kaip elgtis 
įtarus, kad jo  žmona (nuosava mama) ketina samdytis žigo
lo, -  tokios problemos nenagrinėjo nė viena mano knyga.

Galiausiai sugalvojau, kad geriausia bus padėti tėčiui at
gauti savigarbą ir pasiūlyti kurį laiką ramiai atsiriboti, o ry
tą viską aptarti su mama: aiškiai supratau, kad pati jokiu 
būdu negalėčiau paklusti panašiam patarimui.

Kai baigiau, jau buvau tiek pavėlavusi, kad net baisu. Pa
aiškinau tėčiui, kad Džudę ištiko šiokia tokia krizė.

-A , tai eik, tuoj pat eik! Kitą kartą, kai turėsi laiko. Ne
sijaudink! -  pasakė jis perdėtai žvaliai. -  Na, tai gal nueisiu 
apžiūrėsiu sodą, kol nelyja. -  Jo balsas skambėjo keistai ir 
gana neaiškiai.

-  Tėti, -  priminiau. -  Dabar devinta vakaro. Viduržiemis.
-A , teisingai, -  sutiko jis. -  Puiku, puiku. Gal tada išger

siu viskio.
Tikiuosi, jam nieko blogo neatsitiks.

SAUSIO 29, TREČIADIENIS

59 kg (aaaaa! Bet gal tai dėl to, kad viduje susiformavo
vynmaišis), cigaretė 1 (l.g.), darbas 1, butas 1, draugas 1 

(sėkmė tęsiasi).

5 valanda ryto. Niekada, niekada daugiau gyvenime ne
begersiu.

5.15. Galvoje trikdančiais epizodais atgyja vakarykštis 
vakaras.
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Uždususi, dvėsuodama per lietų atlėkiau į „192“ ir pa
mačiau, kad Magdos, ačiū Dievui, dar nėra, bet Džudė jau 
užsivedusi, nes pasidavė Sniego Kamuolio principui ir iš 
mažyčių smulkmenų ėmė kurti didžiausias tragedijas, nors 
knyga „Nesijaudink, tai tik smulkmenos" labai aiškiai per- 
spėja, jog taip negalima.

-  Aš niekada neturėsiu vaikų, -  monotoniškai malė ji, 
įsistebeilijusi kažkur į tolumą. -  Aš atlieka. Tas rašytojas sa
kė, kad moterys, peržengusios trisdešimt, yra tiesiog neri
mo pilnos vaikščiojančios kiaušidės.

-T ik jau  dėl Dievo meilės! -  purkštelėjo Šeron, siekda
ma „Chardonnay". -  Gal neskaitei „Susirėmimo"? Tas rašy
tojas yra paprasčiausias amoralus šarlatanas, kuris nesusi
mąstydamas kartoja moteris niekinančią anglų vidurinio
sios klasės propagandą, nes nori, kad mes išliktume vergės. 
Tikiuosi, jis nupliks jaunas.

-  Bet kokį aš turiu šansą dabar susipažinti su nauju žmo
gumi, kur gausiu laiko subrandinti su juo santykius ir įtikin
ti, jog jis nori vaikų? Jie juk niekad nenori vaikų, kol neturi.

Kaip būtų gerai, jei Džudė viešumoje nekalbėtų apie 
biologinius laikrodžius. Aišku, kad privačiai kiekvienas 
žmogus dėl to jaudinasi ir apsimeta, kad tokios neorios bai
mės paprasčiausiai neegzistuoja. Bet kai pradedi apie tai 
kalbėti „192", suima panika ir pasijunti lyg vaikščiojantis 
stereotipas.

Laimė, Šezę pagavo įkvėpimas.
-  Ir taip per daug moterų švaisto savo jaunystę auginda- 

mos vaikus, kai pačioms tik po dvidešimt, trisdešimt ir ketu
riasdešimt keleri, kai pats laikas rūpintis savo karjera, -  su
urzgė ji. -  Žiūrėk, viena brazile pagimdė, kai jai buvo še
šiasdešimt.

-Valio! -  prisidėjau. r  Nerasi moters, kuri niekada neno
rėtų turėti vaikų, bet paprastai visos planuoja tai daryti po 
poros trejeto metų.
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-  Špygą! -  niūriai pažadėjo Džudė. -  Magda sakė, kad 
net kai jiedu su Džeremiu susituokė ir ji užsimindavo apie 
vaikus, jis staiga kažkaip sunerimdavo ir imdavo sakyti, kad 
ji be reikalo tokia rimta.

-  Ką, net kai jau buvo susituokę? -  paklausė Šezė.
-  Taip, -  trumpai atsakė Džudė, pasičiupo rankinę ir 

skubiai nubėgo į tualetą.
-  Sugalvojau Džudės gimtadieniui puikiausią dovaną, -  

pasakė man Šezė. -  Kaip manai, gal padovanoti jai užšaldy
tą jos pačios kiaušinėlį?

-  Šššš, -  sukikenau. -  Bet ar nebus sunkoka suorgani
zuoti tai kaip staigmeną?

Būtent tą akimirką įėjo Magda, labiausiai netikusiu mo
mentu: a) aš iki šiol neturėjau progos perspėti merginų, ir 
b) pati patyriau klaikų sukrėtimą, nes buvau tik kartą ma
čiusi Magdą po trečio vaiko gimimo, ir jos pilvas dar nespė
jo  susitraukti. Per neišmanymą ji buvo pasipuošusi aukso 
spalvos marškiniais ir plaukus surišusi aksominiu šaliku, 
tuo baisiai išsiskirdama iš minios, apsirengusios miesto pa
auglių/sportinio stiliaus drabužiais.

Aš pyliau Magdai „Chardonnay“, kai pasirodė Džudė, nu
žvelgė Magdos pilvą, paskui kaltinamai pasižiūrėjo į mane.

-  Labas, Magda, -  tarė ji niūriai. -  Kada gimdai?
- Ja u  pagimdžiau, prieš penkias savaites, -  atsakė Mag

da, ir jos smakras sudrebėjo.
Aš taip ir žinojau, kad negalima derinti įvairių rūšių 

draugių, taip ir žinojau.
-  Ar aš atrodau tokia stora? -  šnibždomis paklausė ma

nęs Magda, tarsi Džudė ir Šezė priklausytų priešo stovyklai.
-  Ne, tu atrodai puikiai, -  atsakiau. -  Visa švytinti.
-  Tikrai? -  nušvitusi paklausė Magda. -  Žinai, tam reikia 

šiek tiek laiko, kad... supranti... kad subliūkštum. O dar, ži
nai, aš turėjau mastitą...
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Džude ir Šezė krūptelėjo. Kodėl Patenkintos Sutuokti
nės taip daro, na kodėl? Nei iš šio, nei iš to pradeda pasako
ti istorijas apie pjūvius, siūles, kraujo upes, nuodus ir gyva
tes, tarsi tai būtų lengvos ir smagios aukštuomenės pokal
bio temos.

-  Bet užtat, -  kalbėjo Magda, patenkinta sriaubdama 
„Chardonnay" ir šypsodamasi draugėms, tarsi ką tik į lais
vę išleistas kalinys, -  Vonė man pasakė, kad reikia į lieme
nėlį įsidėti po kopūsto lapą -  Savojos kopūsto, -  ir jis per 
kokias penkias valandas ištraukia uždegimą. Aišku, lapai 
apsilamdo, žinot, prakaitas, pienas, išskyros. Džeremis tru
putį suirzo, kai pamatė, kaip aš atrodau, kraujais paplūdu
si Apačioje ir pilnu liemenėliu šlapių lapų, bet dabar daug 
geriau jaučiuosi! Sunaudojau beveik visą kopūsto galvą.

Stojo apstulbimo pauzė. Aš sunerimusi apsidairiau ap
link stalą, bet Džudė regimai pralinksmėjo, rankomis išlygi
no aptemptą Donos Karan palaidinukę, neslepiančią į 
bambą įverto papuošalo ir tobulai įdegusio plokščio pilvo, 
o Šezė pasitaisė Wonderbra.

-  Na gerai. Pakaks apie mane. Kaip jums sekasi? -  pa
klausė Magda, tarsi ką tik perskaičiusi vieną iš tų knygų, ku
rių reklamose nupieštas keistas kokių penkiasdešimt metų 
vyriškis, o apačioje parašyta: „Ar jums sunku dalyvauti įdo
miuose pokalbiuose?" -  Kaip Markas?

-  Markas puikus, -  patenkinta atsakiau. -  Aš su juo jau 
čiuosi tokia... -  Džudė ir Šezė susižvalgė. Supratau, kad vei
kiausiai atrodau pernelyg patenkinta. -  Tik štai kas... -  pa
keičiau kryptį.

-  Kas? -  paklausė Džudė, palinkdama į priekį.
-T urbūt nieko. Bet šiandien jis man paskambino ir pa

sakė, kad buvo sutikęs Rebeką.
-  KĄĄĄ? -  sprogo Šezė. -  Po velnių, kaip jis drįso? Kur?
-  Vakar, per vakarėlį.
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-  Ką jis vakar veikė vakarėlyje? -  suklykė Džudė. -  Su 
Rebeka, be tavęs?

Valio! Staiga viskas vėl tapo kaip gerais senais laikais. 
Nuodugniai išnarstėme visą telefono pokalbio toną, mano 
jausmus ir galimą reikšmę to, kad Markas pas mane vei
kiausiai atėjo tiesiai iš vakarėlio, tačiau ištisas dvidešimt ketu
rias valandas nė žodžiu neužsiminė nei apie vakarėlį, nei 
apie Rebeką.

-  Tai tikriausias prisišaukitas, -  kalbėjo Džudė.
-  Kas toks? -  paklausė Magda.
-  Na, prisišaukitas -  žinai, kai nuolat girdi kieno nors 

vardą, nors tas žmogus su reikalu turi mažai ką bendra: 
„Rebeka sakė, kad...“, arba: „Rebeka turi panašų automobi
lį", ir taip jį prisišauki.

Magda nuščiuvo. Puikiausiai žinojau, kodėl. Pernai ji 
man kelis kartus guodėsi, jog įtaria, kad Džeremiui kažkas 
darosi. Po to sužinojo, kad jis turi romaną su tokia mergina 
iš Sičio. Aš jai padaviau “Šilk Cut“.

-  Labai gerai suprantu, apie ką tu kalbi, -  tarė ji, įsikąs- 
dama cigaretę ir dėkinga linkteldama į mano pusę. -  O be
je, kodėl jis visada ateina pas tave? Atrodo, pats turi di
džiausią namą Holand Parke.

-  Na taip, turi, bet panašu, kad jam labiau patinka...
-  Hmmm, -  įsiterpė Džudė. -  Ar tu skaitei „Moterys, 

emociškai priklausomos nuo vyrų, kurie nesugeba įsiparei- 
g°ti“?

-N e .
-  Tai užeik pas mane. Aš tau parodysiu.
Magda sužiuro į Džudę viltingai kaip Paršelis, kuris tikisi 

būti pakviestas į ekspediciją su Pūkuotuku ir Tigru.
-  Gal jis paprasčiausiai nori išsisukti nuo ėjimo į parduo

tuves ir indų plovimo, -  noriai paaiškino ji. -  Dar nesu su
tikusi vyro, kuris slapta negalvotų, jog yra nusipelnęs būti
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taip popinamas, kaip jo  motina popino jo  tėvą, nors visi 
vaizduoja esą labai pažangūs.

-  Tikrai, -  suniurzgė Šeron, o Magda tai išgirdusi su
spindo pasididžiavimu. Nelaimei, pokalbis tuoj vėl grįžo 
prie Džudės bei fakto, kad jos amerikietis jai nepaskambi
no, ir Magda akimirksniu sugriovė viską, ką pati buvo pa
stačiusi.

-  Ne, bet tu klausyk, Džude! -  pasakė Magda. -  Niekaip 
nesuprantu: sugebi taip susitvarkyti su rublio smukimu, 
kad visa kontora iškelia ovacijas, o paskui eini iš proto dėl 
kažkokio kvailo amerikiečio.

-  Matai, kaip yra, Mag, -  paaiškinau, stengdamasi su
švelninti nesusipratimą, -  su rubliais daug lengviau tvarky
tis, negu su vyrais. Rublių elgesį reguliuoja aiškios ir griež
tos taisyklės.

-A š manau, kad tau reikėtų porą dienų palaukti, -  mąs
liai ištarė Šezė. -  Pasistenk per daug apie tai negalvoti, o 
kai jis pagaliau paskambins, draugiškai kalbėk, bet pasa
kyk, kad esi labai užsiėmusi ir dabar neturi laiko.

-  Pala, pala, -  kaip buldozeris įsibrovė Magda. -  Jei tu 
nori su juo pasikalbėti, tai kokia prasmė laukti tris dienas, o 
paskui sakyti, kad neturi laiko? Kodėl negalim ajam  pa
skambinti?

Džudė ir Šezė išsižiojusios įsispoksojo į ją, negalėdamos 
patikėti absoliučiai beprotišku Patenkintų Sutuoktinių tipo 
pasiūlymu. Juk visi žino, kad Andželika Hjuston niekada 
gyvenime neskambino Džekui Nikolsonui, ir kad vyrai ne
gali pakęsti, kai moterys iš jų  atima iniciatyvą.

Toliau viskas tik blogėjo: Magda išplėtusi akis ėmė suok
ti Džudei, jog kai ši sutiksianti jai skirtą vyriškį, viskas tarp 
jų  būsią taip paprasta ir natūralu „kaip saulės patekėjimas". 
Pusę vienuolikos Magda pašoko ir tarė:

-  Na, reikia bėgti! Vienuoliktą pareis Džeremis!
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-  Ir kodėl tu pakvietei Magdą? -  paklausė Džudė tą pa
čią sekundę, kai tik ji dingo iš akių.

- J i  jautėsi vieniša, -  netvirtai atsakiau.
-  O, taip. Ištisas dvi valandas turėjo praleisti be savo 

Džeremio, -  pareiškė Šezė.
-  Bet juk ji supranta, kad negalima visko turėti. Negali

ma priklausyti Patenkintų Sutuoktinių šeimai, o paskui de
juoti, kad nepriklausai Laisvų Miestiečių šeimai, -  pasakė 
Džudė.

-  Garbės žodis, jei šitą merginą išmestum į modernaus 
miesto viengungių santykių džiungles, ją  suėstų gyvą, -  su
murmėjo Šezė.

-  DĖMESIO, REBEKOS PAVOJUS, DĖMESIO, -  su
staugė Džudė kaip branduolinio pavojaus sirena.

Mes nusekėme jos žvilgsnį pro langą, už kurio buvo ma
tyti privažiuojantis „Mitsubishi" miestietiško modelio dži
pas: jame sėdėjo Rebeka, viena ranka laikydama vairą, kita 
spausdama prie ausies mobilų telefoną.

Rebeka išmetė iš automobilio ilgas kojas, nekantriai su
siraukdama žmogui, drįsusiam eiti pro šalį, kai ji kalba tele
fonu, perėjo gatvę nekreipdama jokio dėmesio į automobi
lius, kurie sustojo cypdami stabdžiais, lengvu šokio žingsniu 
apsisuko, tarsi sakydama: „Eikit visi šikt, čia mano asmeni
nė erdvė", tada atsitrenkė tiesiai į benamę, vežiną parduo
tuvės vežimėliu, ir į ją  net nepažiūrėjo.

Ji įpuolė į barą, nušluodama nuo veido ilgus plaukus, 
kurie tuoj pat šūstelėjo atgal blizgančia, elastinga uždanga.

-  Okei, turiu bėgti. Laimingai! Ikiiii! -  sučiulbo į savo 
mobilųjį. -  Labutis, labutis, -  pasakė mums, visas išbučiuo
dama, sėsdamasi prie stalo ir ženklu rodydama padavėjui 
atnešti taurę. -  Kaip sekasi? Bridže, kaip tau su Marku? 
Tikriausiai baisiai džiaugiesi, kad pagaliau turi draugą?

„Pagaliau". Hrrr. Pirmasis medūzos įgėlimas šįvakar.
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-Turbūtjautiesi devintam danguj? -  burkavoji. -  Arjis 
tave pakvietė penktadienį į Teisininkų draugijos vakarienę?

Markas man nė žodžio nebuvo sakęs apie Teisininkų 
draugijos vakarienę.

-  Oi, atsiprašau, ar aš ką ne taip pasakiau? -  suokė Re
beka. -  Neabejoju, kad paprasčiausiai pamiršo. Arba galvo
ja, kad tai būtų neteisinga tavo atžvilgiu. Nors aš manau, 
kad tu puikiausiai susidorosi. Esu tikra, visi jie pamanys, jog 
esi baisiai miela.

Kaip po to pasakė Šezė, tai jau buvo ne medūza, o tikras 
elektrinis ungurys. Žvejai apsupo jį valtimis ir mėgino iš
traukti į krantą.

Rebeka nuplasnojo toliau kažkokiais savais reikalais, tad 
mes trys galiausiai nusvirduliavome pas Džudę.

-  „Vyras, kuris nesugeba įsipareigoti, nenori, kad tu ro- 
dytumeisi jo teritorijoje",- skaitė Džudė, o Šezė knebinėjosi 
su „Puikybės ir prietarų" vaizdajuoste, stengdamasi surasti 
tą vietą, kur Kolinas Firtas neria į ežerą.

-  „Jam patinka užlipti į tavo bokštą tarsi keliaujančiam 
riteriui, neslegiamam jokių pareigų. Bet paskui grįš į savo 
tvirtovę. Ten jis gali skambinti kam nori ir laukti kokių no
ri telefono skambučių, nieko tau apie juos nesakydamas. 
Savo namų -  ir savęs paties -  jis gali su niekuo nesidalyti."

-Velniškai teisingai, -  sumurmėjo Šezė. -  Na gerai, štai, 
štai, jis tuoj šoks.

Mes nutilome ir sužiurome į Koliną Firtą, kiaurai peršla
pusį išnyrantį iš vandens su perregimais baltais marškiniais. 
Mmm. Mmmm.

-  Tarp kitko, -  pareiškiau gindamasi, -  Markas nėra Vy
ras, Kuris Nesugeba Įsipareigoti -  jis jau kartą buvo vedęs.

-  Na, tai tada gal jis mano, jog tu esi mergina Tik Tam 
Kartui, -  sužagsėjo Džudė;

-  Suskis! -  suburbuliavo Šezė. -  Prraeigdi suskiai. Ūuou, 
žiūrėkit, žiūrėkit!
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Galiausiai parslinkau namo, viltingai puoliau prie atsa
kiklio ir nusivylusi sustojau kaip įkasta. Raudona lemputė 
nedegė. Markas neskambino. O Dieve, jau šešios, reikia 
bent kiek pamiegoti.

8.30 ryto. Kodėl jis man nepaskambino? Kodėl? Hm. 
Esu tvirta, įžvalgi, atsakinga ir solidi moteris. Mano savastį 
apibrėžia ne pasiekimai, bet vidinis... Pala, minutėlę. Gal 
telefonas neveikia.

8.32. Signalai tarsi geri, bet dar paskambinsiu iš mobilaus 
patikrinti. Jei telefonas neveikia, vadinasi, viskas gerai.

8. 35. Hm. Telefonas veikia. Bet juk jis tikrai sakė, kad 
paskambins vakar... O gerai, telefonas!

-  O, labas, brangute. Nepažadinau, ar ne?
Tėtis. Tuoj pat pajutau kaltę, kad esu baisi, egoistiška 

duktė, labiau susirūpinusi savuoju keturių savaičių ilgumo 
romanu negu pavojais, kuriuos mano tėvų trijų dešimtme
čių santuokai kelia aukštesni kaip penkių pėdų, atskirai pa
tiekiami linksmi Kenijos žigolo.

-  Kas nutiko?
-  Viskas gerai. -  Tėtis nusijuokė. -  Aš pradėjau kalbą 

apie tą telefono pokalbį, ir... o lialia, štai ji pati ateina.
-  Nieko sau, meilute! -  pareiškė mama, pačiupusi tele

foną. -  Niekaip neįsivaizduoju, iš kur tėčiui šauna tokios 
paikos mintys. Mes kalbėjom apie lovas!

Aš tyliai nusišypsojau. Visiškai aišku, kad mudviejų su tė
čiu vaizduotė užteršta.

-  Na, nieko, -  tęsė ji, -  užtat viskas einasi kuo geriausiai. 
Išvažiuojam vasario aštuntą! Į Keniją! Įsivaizduoji? Pailsė
sim kaip balti žmonės...

-  Motin! -  subaubiau.
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-  Kas yra, meilute?
-  Negalima sakyti „kaip balti žmonės". Tai grynas rasiz

mas.
-  Bet juk mes ir esam balti žmonės, meilute! Per žiemą 

nė kiek neįdegiau.
-J e i  kalboje bus toleruojamos tokios frazės, jos užnuo

dys žmonių pažiūras ir...
-  Čia dabar! Kartais tu visai nusišneki. Oooo, ar aš tau 

jau sakiau? Džiulė Enderbi vėl laukiasi.
-  Klausyk, man tikrai reikia eiti, aš...
Kažin, kuo taip mamą veikia telefonas, kad vos tik pa

sakau, jog turiu eiti, ji tuoj pat sugalvoja devyniolika abso
liučiai nesvarbių dalykų, kuriuos privalo tuoj pat man pa
sakyti?

-  Taip. Čia jau jos trečias, -  kaltindama pareiškė ma
ma. -  A, ir dar, tiesa, mes su Una nusprendėme pradėti 
kuistis po Internetą.

-  Man atrodo, kad žmonės sako „naršyti", bet...
-  Naršyti, kuistis, knistis -  koks skirtumas, meilute! Mer- 

lė ir Persivalisjau pradėjo. T u ją  pažįsti, anksčiau buvo 
Northemptono ligoninės nudegimų skyriaus vedėja. Na 
gerai, ir dar vienas klausimas, ar judu su Marku parvažiuo
site Velykoms?

-  Mama, man jau reikia eiti, aš vėluoju į darbą! -  atsa
kiau. Išklausiusi dar kokias dešimt minučių niekų, galiau
siai sugebėjau ja  atsikratyti ir su palengvėjimu atsilošiau į 
pagalvę. Nors, tiesa, pasijusčiau nekaip, jei motina išmok
tų naršyti po Internetą, o aš ne. Kadaise ir aš buvau prisi
jungusi, bet kažkokia bendrovė, vadinama GBH5, per 
klaidą atsiuntė man 677 vienodas reklamines žinutes, ir 
nuo tada iš sistemos nepavyko išgauti nieko vertingo.

5 GBH (grievous bodily harm) -  sunkus kūno sužalojimas (angį.).
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SAUSIO 30, KETVIRTADIENIS

59,5 kg (aliarmas: nėriniuotos kelnaitės pradėjo palikti 
ant kūno raštų įspaudus), pasimatuotų dailių, seksualių, slidžių 

apatinių baltinių 17, nusipirktų milžiniškų, baisių, nedailių,
šlapimo nelaikantiems skirtų baltinių 1, draugas 1 (kurio
buvimas absoliučiai priklauso nuo to, ar sugebėsiu nuo jo 

nuslėpti naujuosius apatinius).

9 valanda ryto. Geriu kavą „Coins“ kavinėje. Valio! 
Viskas puiku. Jis ką tik paskambino! Pasirodo, skambino ir 
vakar, bet nepaliko žinutės, nes ketino vėliau paskambinti 
dar kartą, tačiau užmigo. Siek tiek įtartina, užtat pakvietė 
rytoj eiti su juo į tą teisininkų balių. Be to, bendradarbis 
Džailsas jam  pasakė, kad labai gražiai su juo kalbėjau tele
fonu.

9.05. Šiaipjau tas teisininkų balius baisokas daiktas. Va
kariniai drabužiai. Paklausiau Marko, ką ten turėsiu daryti, 
o jis atsakė:

-  O, nieko. Nesijaudink. Paprasčiausiai susėsim prie sta
lo ir pavakarieniausim su mano bendradarbiais. Jie visi ma
no draugai. Tu jiems labai patiksi.

9.11. „Tujiems labai patiksi*4. Patys matot, jis netiesio
giai pripažįsta, jog  surengė man egzaminą. Todėl labai 
svarbu padaryti jiems gerą įspūdį.

9,15. Na gerai, reikia nusiteikti pozityviai. Pasirodysiu 
absoliučiai nuostabiai: būsiu elegantiška, gyva ir puikiai ap
sirengusi. Nors, aha, neturiu ilgos suknelės. Gal Džudė ar 
Magda paskolins?
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Taigi:

Pasiruošimas Teisininkų draugijos vakarienei:

numatomas tvarkaraštis

Dienų: 1 (šiandien)

Numatomas suvartoti maisto kiekis:

1. Pusryčiai: vaisių kokteilis iš apelsinų, bananų, kriaušių, me

lionų ar kitų sezoninių vaisių. (NB prieš pusryčius išsriaub- 

ta kapucino kava ir šokoladinis raguolis.)

2. Užkandis: vaisiai, bet likus ne mažiau kaip valandai iki pie

tų, kad organizme sumažėtų enzimų.

3. Pietūs: salotos su baltymais.

4. Užkandis: salierai arba brokoliai. Po darbo eisiu sportuoti.

5. Užkandis pasportavus: salieras.

6. Vakarienė: ant grilio kepta vištiena ir garuose virtos daržovės.

6 valanda vakaro. Einu iš darbo. Šįvakar po darbo einu 
su Magda pirkti apatinių, kurie laikinai padės išspręsti figū
ros problemas. Magda man paskolins savo papuošalus ir 1. 
elegantišką ilgą tamsiai mėlyną suknelę, kuriai, kaip ji sako, 
reikia truputį „padėti", be to, visos kino žvaigždės per 
premjeras dėvi figūrą formuojančius apatinius. Vadinasi, 
sportuoti vėl nenueisiu, bet kieti apatiniai vienam kartui 
veiksmingesni už sportą.

Be to, apskritai nusprendžiau, kad vietoj atsitiktinių ap
silankymų sporto salėje imsiuosi visiškai naujos kūno pro
gramos, kurią pradėsiu rytoj apsilankymu pas fitneso in
struktorių. Aišku, negaliu tikėtis, kad iki numatomos vaka
rienės kūnas iš esmės pasikeis -  būtent tam ir einu pirkti 
apatinių, -  tačiau bent pasijusiu žvalesnė. O, telefonas.

6.15. Skambino Šezė. Trumpai papasakojau jai apie pa
siruošimo Teisininkų baliui programą (nepraleidau nė ne
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lemto šuolio į šoną, pasireiškusio pica pietums), bet kai pra
dėjau pasakoti apie pasimatymą su fitneso instruktoriumi, 
Šezė, regis, apspjovė telefono ragelį:

-  Nedaryk to, -  įspėjo gedulingu šnabždesiu.
Paaiškėjo, jog Šezė jau yra patyriusi panašų pažeminimą

su neaprėpiama „Gladiatorių" stiliaus galiūne ugniniais 
plaukais, vardu Karborundė, kuri išstūmė ją  į sporto salės 
vidurį priešais veidrodį ir sumaurojo:

-  Riebalai nuo tavo užpakalio nuslinko žemyn, nustūmė 
šlaunų riebalus į šonus ir taip susiformavo jojiko kelnės.

Klaiku net pagalvoti apie „Gladiatorių" stiliaus galiūnę. 
Visada įtariau, kad vieną gražią dieną šita televizijos progra
ma ištrūks iš nustatytų rėmų, gladiatoriai įsigeis žmogienos, 
ir prodiuseriai ims mėtyti krikščionis suėsti Karborundei bei 
jos išperoms. Šezė sako, kad privalau atšaukti susitikimą, bet 
aš mėginu įrodyti, jogjei, kaip Karborundė sako, riebalai ga
li taip slydinėti, tai tada turi būti įmanoma suspausti bei su
formuoti jau esamus riebalus, sukuriant akiai malonesnes 
formas -  arba įvairesnes, priklauso nuo situacijos. Negaliu 
nustoti sukusi galvą: jei galėčiau savo valia dėlioti turimus 
riebalus, ar vis dar norėčiau jų  sumažinti? Turbūt būtų gerai 
turėti didžiules krūtis bei klubus ir plonytę taliją. Bet ar tam 
nereikėtų pašalinti geroko kiekio riebalų? O kur dėti pertek
lių? Ar labai blogai turėti storas kojų pėdas arba storas ausis, 
jei šiaip visas kūnas bus tobulas?

-  Storos lūpos visai gerai, -  pasakė Šezė, -  bet tik jau 
ne... - j i  pritilo ir pasibjaurėjusi sušnypštė, -... stora makš
ties anga.

Fui. Kartais Šezė pasako tokių šlykštynių. Na gerai. Rei
kia eiti. 6.30 susitinku su Magda prie „Marks and Spencer".

9 valanda vakaro. Namie. Tai, ką išgyvenau parduotu
vėje, turbūt geriausia bus pavadinti „pamoka". Magda be

50



paliovos mojavo man prieš nosį šiurpiomis milžiniškomis 
apatinėmis kelnėmis.

-  Baik, Bridžita, čia juk Naujasis Korsetas! Prisimink šeš
tą dešimtmetį, prisimink Cross Your Heart, prisimink prise
gamas kojines, -  kalbėjo ji, iškėlusi kažką panašaus į Psicho
pato Žudiko Dviratininko darbinį drabužį iš juodos lykros, 
su trumpomis kelnaitėmis, sutvirtinimais ir kieta liemenėle.

-  Šito aš nesivilksiu, -  sušnypščiau burnos kampučiu. -  
Padėk atgal.

-Kodėl?
-  O jei kas nors, na, supranti, jį palies?
-  Na, žinai, Bridžita. Apatiniai reikalingi tam, kad atlik

tų savo darbą. Jei velkiesi ploną, apgulusią suknelę arba 
kelnes -  pavyzdžiui, kai eini į darbą, -  turi sukurti tolygią si
lueto liniją. Darbe juk niekas tavęs negraibys, ką?

-  Na, niekad nežinai, -  atrėžiau gindamasi, prisiminda
ma, kas vykdavo lifte, kai aš „susitikinėjau" -  jei taip galima 
pavadinti aną įsipareigojimų fobijos persunktą košmarą -  
su Danielių Klyveriu.

-  O kaip tau šitie? -  viltingai paklausiau, iškeldama 
prašmatnų apatinių baltinių komplektą, pagamintą iš to
kios pat medžiagos, kaip juodos pėdkelnės, tik kelnaičių ir 
liemenėlio formos.

-  Ne! Ne! Gryniausias devintas dešimtmetis. Štai ko tau 
reikia,- atrėžė ji, plevėsuodama kažkokiu daiktu, prime
nančiu mamos korsetą, sukryžmintą su ilgomis žieminėmis 
kelnaitėmis.

-  Bet jei kas nors pakiš ranką po sijonu?
-  Bridžita, tu tiesiog neįtikėtina, -  garsiai pareiškė ji. -  

Nejau kiekvieną rytą atsibudusi pirmiausia pagalvoji, ar 
šiandien koks vyriškis pakiš tau ranką po sijonu? Nejau nė 
kiek nevaldai savo seksualinio likimo?

-  Ir dar kaip valdau, -  ryžtingai atsakiau, žygiuodama į 
prisimatavimo kabiną su glėbiu standžių kelnių. Galiausiai
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pamėginau įsisprausti į juodą gumą primenantį vamzdį, 
kuris baigėsi tiesiai po krūtine ir vis susiraitydavo iš abiejų 
galų tarsi ištrūkęs prezervatyvas.

-  O jei Markas mane su juo pamatys arba palies?
-  Klube nesičiupinėsit. Juk eini į oficialią kviestinę vaka

rienę, kur jis turi padaryti įspūdį savo bendradarbiams. Tą 
jis ir darys, o ne mėgins tave graibyti.

Nesu tikra, kad Markas išvis kada stengėsi padaryti kam 
nors įspūdį, nes visai pasitiki savimi. Tačiau dėl baltinių Mag
da teisi. Negalima atsilikti nuo laiko, negalima sustingti ir 
duotis supančiojamai siauro apatinių baltinių supratimo.

Na gerai, reikia anksčiau atsigulti. Rytoj aštuntą ryto tu
riu būti sporto salėje. Tarp kitko, tiesiog jaučiu, kaip visa 
mano asmenybė dramatiškai keičiasi.

SAUSIO 31, PENKTADIENIS: DIDŽIOJI DIENA

59 kg, alkoholio vienetai 6 (2)*, cigarečių 12 (0), kalorijų 
4284 (1500), pameluota fitneso instruktoriui 14 kartų.

* Skliausteliuose įrašyti skaičiai, kurie buvo pateikti 

fitneso instruktoriui.

9.30. Tipiškiausias naujosios palaidūniškos sveikatos 
klubų kultūros pavyzdys: asmeniniai treneriai gali elgtis 
kaip gydytojai, nors nėra davę jokios Hipokrato priesaikos.

-  Kiek alkoholio vienetų išgeri per savaitę? -  paklausė 
Maištininkas, Bradą Pitą primenantis pienburnis fitneso in
struktorius, kol aš sėdėjau su kelnaitėmis ir liemenėliu, 
stengdamasi kuo giliau įtraukti pilvą.

-  Nuo keturiolikos iki dvidešimt vieno, -  nesutrikusi su
melavau, o šitas išdrįso krūptelėti.

-A r rūkai?
-  Mečiau, -  sumurkiau.
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Tai išgirdęs Maištininkas reikšmingai pažvelgė į mano 
rankinę, kurioje -  na, taip, sakysim, guli pakelis „Šilk Cut 
Ultra“, tai kas?

-  Kada metei? -  sausai paklausė, įvesdamas į kompiuterį 
kažkokias žinias, kurios, prisiekiu, keliaus tiesiai į Konserva
torių valdybos centrą ir užtikrins, kad kai kitą kartą viršysiu 
greitį, būsiu pasiųsta tiesiai į koncentracijos stovyklą.

-  Šiandien, -  griežtai atsakiau.
Paskui Maištininkas, pasiėmęs kažkokias žnyples, išma

tavo mano kūno riebalus.
-  Pažymėsiu čia kelias vietas, kad matyčiau, ką matuo

ju, -  pasakė valdingu balsu, flomasteriu išrašydamas mano 
kūną kryžiukais ir rutuliukais. -  Paskui patrinsi vaitspritu ir 
žymės išnyks.

Po to teko eiti su juo į sporto salę ir atlikti visokiausius 
pratimus, nepaaiškinamai susirėmus žvilgsniais bei liečian
tis kūnais -  pavyzdžiui, stovėjom veidu į veidą, uždėję ran
kas vienas kitam ant pečių, ir Maištininkas spyruokliuoda
mas darė pritūpimus, kaskart skambiai dunksteldamas į 
patiesalą raumeningu užpakaliu, o aš nerangiai mėginau 
sulenkti kelius. Po visko jaučiausi taip, tarsi ilgai ir intymiai 
užsiiminėjusi seksu su Maištininku, o dabar praktiškai esam 
pora. Baigusi nusiprausiau po dušu, apsirengiau ir sutrikusi 
stovėjau, nebežinodama, ką daryti toliau -  jaučiau, jog rei
kėtų bent jau grįžti ir paklausti, kada jis pareis namo vaka
rienės. Bet juk vakarieniausiu su Marku Darsiu.

L. susijaudinusi dėl tos vakarienės. Repetuodama buvau 
apsivilkusi suknelę, kuri tikrai atrodo puikiai, siluetas liek
nas ir tolygus, ačiū baisiakelnėms, apie kurias Markui nėra 
visiškai jokio reikalo žinoti. Taip pat nėra jokios priežasties, 
dėl kurios pasirodyčiau kaip nors netikusiai. Esu pasaulie
tiška moteris, turiu savo karjerą ir pan.

Vidurnaktis. Kai pagaliau atvykau į „GuildhaH“, Mar
kas žingsniavo priešais pastatą su smokingu ir ilgu paltu.
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Ūou. Kaip man patinka, kai su kuo nors susitikinėji ir stai
ga pamatai tą žmogų tarsi ką tik sutiktą patrauklų nepažįs
tamąjį, su kuriuo norisi tuoj pat sprukti namo, pulti į lovą ir 
dulkintis iki beprotybės. (Tai anaiptol nereiškia, kad taip 
esu pratusi elgtis su ką tik sutiktais nepažįstamaisiais.) Pa
matęs mane jis atrodė aiškiai sukrėstas, nusijuokė, paskui 
susivaldė ir gestu praleido mane pro duris kaip mandagus 
privačios mokyklos auklėtinis.

-Atsiprašau, kad vėluoju, -  uždususi tariau.
-  Nevėluoji, -  atsakė jis. -  Aš tau pamelavau apie pra

džią. -  Ir vėl keistai į mane pažvelgė.
-  Kas yra? -  paklausiau.
-  Nieko, nieko, -  atsakė perdėtai ramiai ir maloniai, tar

si aš būčiau beprotė, stovinti atvirame automobilyje ir vieno
je rankoje laikanti kirvį, o kitoje -  jo žmonos galvą. Jis pralei
do mane pro duris, kurias atidarė livrėjuotas šveicorius.

Atsidūrėme aukštoje, tamsiu medžiu išmuštoje salėje, 
kurioje stoviniavo ir murmėjo daug senų žmonių vakari
niais drabužiais. Pastebėjau, kaip moteris su blizgančiais 
žvyneliais nusagstyta palaidine keistai į mane žiūri. Markas 
maloniai jai linktelėjo ir sušnibždėjo man į ausį:

-  Gal tu šmurkštelk į tualetą ir pasižiūrėk į veidrodį.
Moviau į tuliką. Nelaimei, tamsiame taksi vietoje skais-

talų pasitepiau skruostus asfalto spalvos „MAC“ vokų šešė
liais; akivaizdu, jog bet kam galėjo taip atsitikti, juolab kad 
dėžutės vienodos. Kai išėjau iš tualeto, dailiai nusivaliusi še
šėlius ir atidavusi rūbininkui paltą, sustojau it perkūno 
trenkta. Markas kalbėjosi su Rebeka.

Ji vilkėjo giliai iškirptą kavos spalvos atlaso suknelę atvi
ra nugara, kuri pabrėžė visus bemėsius jos kaulus, aiškiai 
nevaržomus korseto. Pasijutau kaip mano tėtis, kuris kartą 
įteikė pyragą Grafton Undervude rengiamoms varžyboms 
ir sugrįžęs po žiuri vertinimo rado priėjo prisegtą raštelį: 
„Neatitinka varžybų lygio".
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-  Supranti, tai buvo taip juokinga, -  kalbėjo Rebeka ir 
patraukliai kvatojosi tiesiai Markui į veidą. -  O, Bridžita, -  
tarė ji, kai aš priėjau. -  Kaip laikaisi, gražuole? -  Ji mane 
pabučiavo, o aš nesusivaldžiau nesusiraukusi. -  Jaudiniesi?

-Jaudinasi? -  paklausė Markas. -  O ko jai jaudintis? Ji 
juk įsikūnijusi vidinė pusiausvyra, ar ne, Bridže?

Vieną sekundės dalį pastebėjau, kaip Rebekos veidą iš
kreipė susierzinimas, tačiau ji greit susitvardė ir tarė:

-  Ooooo, kaip žavinga. Kaip aš už jus džiaugiuosi! -  ir 
nuslydo tolyn, metusi paskutinį šelmišką žvilgsnį į Marką.

-  Atrodo, ji labai miela, -  tarė Markas. -  Visad tokia 
miela, draugiška ir protinga.

„Visad???" galvojau aš. Visad? O aš maniau, kad jie bu
vo susitikę tik du kartus. Jis įkišo ranką pavojingai arti ma
no korseto, tad teko atšokti. Prie mūsų priėjo pora senų 
pūzrų ir ėmė sveikinti Marką, kuris kažką labai teisingai 
padarė meksikiečiams. Jis porą minučių maloniai su jais 
paplepėjo, paskui meistriškai jais atsikratė ir nuvedė mane 
į pietų salę.

L. prašmatni salė: tamsaus medžio sienos, apvalūs stalai, 
žvakės, spinduliuojantis krištolas. Tik, nelaimei, teko atšo
kinėti nuo Marko kiekvieną kartą, kai jis uždėdavo ranką 
man ant liemens.

Prie mūsų stalo rinkosi žvalių trisdešimt peržengusių 
teisininkų kompanija; visi baubė iš juoko ir stengėsi pra
nokti kitus šmaikščiomis pokalbių frazėmis, kurios liudijo 
giliai slypinčius milžiniškus teisinių ir laiko dvasios žinių 
ledkalnius.

-  Kaip sužinoti, ar žmogus priklausomas nuo Interneto?
-  Kai jis suvokia, kad nežino, kokios lyties trys geriausi 

jo  draugai. -  Haaaa aaa. Ūhahaha.
-  Kai jis negali parašyti taško, nepridedamas „com“. -  

AAHAHAHA!
-  Kai visas darbo užduotis jis atlieka HTML Protocol for

matu. -  Hahahaha. Būūhaha. Hah.
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Kai susirinkusieji nusiteikė valgyti, moteriškė vardu Lui- 
za Barton-Foster (neįtikėtinai savimi pasitikinti teisininkė, 
viena iš tų personažų, kurie verčia kitus valgyti kepenis) 
pradėjo skiesti kažkokias protu nesuvokiamas nesąmones.

-Tačiau tam tikru požiūriu, -  kalbėjo ji, tūžmingai ste- 
beilydamasi į valgiaraštį, -  galima sakyti, jog  visas ER 
Emeuro Proto yra grynas Gerbilišūvas.

Manęs tai visiškai nelietė -  sėdėjau sau tyliai, valgiau ir 
gėriau, -  kol staiga Markas tarė:

-  Manau, Luiza, tu visiškai teisi. Jei aš ketinu vėl balsuoti 
už konservatorius, tai noriu būti tikras, kad mano pažiūros 
bus: a) ištirtos, ir b) atstovaujamos.

Apimta siaubo sužiurau į jį. Pasijutau lygiai taip, kaip 
kadaise mano draugas Saimonas viename vakarėlyje: jis 
žaidė su kažkokiais vaikais, kai į kambarį įėjo jų  senelis, ku
ris pasirodė besąs Robertas Maksvelas0. Staiga Saimonas 
pažvelgė į mažvaikius ir pamatė, jog jie visi miniatiūriniai 
Robertai Maksvelai su vešliais antakiais ir milžiniškais apa
tiniais žandikauliais.

Pradėdama susitikinėti su nauju žmogumi visada su
prantu, kad tarp mūsų bus visokiausių skirtumų, prie kurių 
reikės prisitaikyti ir kuriuos reikės užglostyti; tačiau nieka
da, niekada net sapne nesapnavau miegosianti su žmogu
mi, balsuojančiu už konservatorius. Staiga suvokiau, jog ab
soliučiai nepažįstu Marko Darsio; ką aš žinau, gal visas mū
sų draugystės savaites jis slaptai kolekcionavo mažyčius 
molinius gyvulėlius su nėrinių kepuraitėmis, reklamuoja
mus paskutiniuose sekmadienio laikraščių puslapiuose, ar
ba pabėgdavo žiūrėti regbio varžybų ir rėkti ant kitų vairuo
tojų pro mašinos užpakalinį langą.

Pokalbis darėsi vis pamaiviškesnis, visi dalyviai stengėsi 
pasirodyti.

6 Robertas Maxwellas - stambus britų verslininkas, spaudos magnatas. Iš
aiškėjus machinacijoms jo bendrovėje tapo korumpuoto ir žiauraus ver
slininko simboliu.
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-  Gerai, o kaip tu žinosi, kad nuo keturių su puse iki sep
tynių? -  sulojo Luiza vyriškiui dryžuotais marškiniais, pana
šiam j princą Endriu.

-  Na, aš studijavau Keimbridže ekonomiką.
-  O kas tau dėstė? -  užkirto kita mergina, tarsi tai nu

lemtų ginčo baigtį.
-  Kaip jautiesi? -  lūpų kampu sušnibždėjo Markas.
-  Gerai, -  sumurmėjau nuleidusi galvą.
-Tu... visa virpi. Na, nustok. Sakyk, kas yra?
Pagaliau turėjau jam pasakyti.
-  Na taip, aš balsavau už konservatorius, kas čia bloga? -  

paklausė jis, nustebęs žvelgdamas į mane.
-  Ššššš, -  sušnypščiau, nervingai dairydamasi aplink stalą.
-  Kas atsitiko?
-  Supranti, -  pradėjau, svajodama, kad šalia būtų Še- 

zė, -  pavyzdžiui, jei aš būčiau balsavusi už konservatorius, 
tai būčiau socialiai atstumtoji. Tai būtų beveik tas pat, kaip 
pasirodyti „Cafė Rouge“ raitai ant žirgo su virtine skalikų, 
arba kviestis žmones vakarienės, padengtos ant nublizgin
tų stalų su daugybe lėkščių.

-  Nori pasakyti, panašiai, kaip čia? -jis  nusijuokė.
-  Na, taip, -  sumurmėjau.
-  Tai už ką tada tu balsavai?
-  Aišku, už leiboristus, -  sušnypščiau. -  Visi balsavo už 

leiboristus.
-  Na, man atrodo, kol kas visiškai akivaizdu, jog taip nė

ra, -  atsakė jis. -  O, tiesą sakant, kodėl?
-  Kas kodėl?
-  Kodėl tu balsavai už leiboristus?
-  Na, -  susimąsčiusi pritilau, -  todėl, kad už leiboristus 

balsuoja kairiųjų pažiūrų žmonės.
-A , -  kažkodėl jam tai pasirodė klaikiai juokinga. Mūsų 

jau klausėsi visas stalas.
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-  Ir socialistai, -  pridūriau.
-  Socialistai, aha, aišku. O socialistai reiškia...
-  Reiškia, kad visi dirbantieji eina išvien.
-  Na, neatrodo, kad Bleiras ketina suteikti profsąjun

goms daugiau galių, ką? -  paklausė jis. -  Žiūrėk, ką jis pri
dirbo su ketvirtąja pataisa.

-  Bet konservatoriai vis tiek šlamštas.
-  Šlamštas? -  nustebo jis. -  Ekonomikos padėtis dabar 

geresnė, negu prieš septynerius metus.
-A naiptol, -  pabrėžtinai atkirtau. -  Be to, jie viską su

klastojo, nes artėja rinkimai.
-  Ką suklastojo? -  paklausė jis. -  Suklastojo ekonominę 

padėtį?
-  Koks Bleiro požiūris į Europos Sąjungą, lyginant su 

Meidžoru? -  įsijungė Luiza.
-Taip . Ir kodėl jis neiškėlė alternatyvos konservatorių 

pasiūlymui metai iš metų didinti sveikatos išlaidas atsižvel
giant į infliaciją? -  paklausė princas Endriu.

Ne, šakės. Ir vėl jie pasileido vaizduoti vienas prieš kitą. 
Pagaliau nebeiškenčiau.

-  Svarbiausia, kad žmonės balsuotų už principinius daly
kus, o ne už kažkokias niekingas smulkmenas, tiek ar tiek 
procentų nuo to ar ano. Kiekvienam absoliučiai aišku, kad 
leiboristai atstovauja bendrumo principui, draugiškumui, 
gėjų lygybei, vienišoms motinoms ir Nelsonui Mandelai, o 
ne įsivaizdinantiems viršininkams, dulkinantiems visas sek
retores, leidžiantiems savaitgalius „Ritz“ viešbutyje Paryžiu
je, o paskui sakantiems pamokslus žurnalistams Today pro
gramoje.

Prie stalo stojo kapų tyla.
-  Na, atrodo, tau pavyko labai tiksliai išdėstyti esmę, -  

tarė Markas Darsis juokdamasis ir draugiškai tapšnodamas 
man kelį. -  Su tuo nepasiginčysi.
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Visi žiūrėjo į mus. Tačiau užuot kam nors įsiskaudinus ir 
ėmus ginčytis -  kaip būna normaliame pasaulyje, -  visi ap
simetė, jog nieko neatsitiko, ir toliau sau gyrėsi bei žvengė, 
nekreipdami į mane jokio dėmesio.

Neturėjau supratimo, ar labai baisiai pasielgiau. Pana
šiai būčiau pasijutusi, jei viešėdama Papua Naujosios Gvi
nėjos čiabuvių gentyje būčiau užmynusi ant vado šuns ir vi
siškai nežinojusi, ar staiga pasklidę šnibždesiai reiškia, kad 
nieko baisaus, ar genties nariai svarsto, kaip geriausia išvirti 
mano galvą.

Kažkas pabeldė į stalą, duodamas ženklą pradėti kalbas, 
kurios, garbės žodis, buvo klaikiai, šiurpiai, iki ašarų nuo
bodžios. Vos joms pasibaigus Markas Darsis pašnibždomis 
pasiūlė:

-  Dingstam, kaip manai?
Mes atsisveikinome ir pradėjome eiti per salę.
-  Eeee... Bridžita, -  tarė jis, -  aš nenoriu tavęs trikdyti. 

Bet tau aplink juosmenį yra kažkas keisto.
Skubiai apsičiupinėjau liemenį. Baisusis korsetas kažko

kiu būdu susiraitė iš abiejų galų ir apjuosė mane stora juos
ta, primenančia milžinišką atsarginę padangą.

-  Kas tai? -  paklausė Markas Darsis, linkčiodamas ir 
šypsodamasis žmonėms, kol mes ėjome pro stalus.

-  Nieko, -  suburbėjau. Vos išėjome iš salės, nulėkiau į tu
liką. Buvo baisiai sunku nusivilkti suknelę, atraityti baisia- 
kelnes, tada vėl iš naujo įlįsti į visą košmarišką ansamblį. 
Nuoširdžiai troškau būti namuose, apsivilkusi plačias kelnes 
ir megztinį.

Kai pagaliau išėjau į vestibiulį, vos nepuoliau atgal į tu
aletą. Markas kalbėjosi su Rebeka. Vėl. Ji kažką sušnibždė
jo  jam  į ausį ir prapliupo baisiu ūbaujančiu juoku.

Aš priėjau prie jųdviejų ir nejaukiai sustojau.
-  O štai ir ji! -  tarė Markas. -  Viskas tvarkoj?
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-  Bridžita! -  sušuko Rebeka, apsimesdama, jog džiau
giasi mane pamačiusi. -  Girdėjau, padarei žmonėms įspūdį 
savo politinėmis pažiūromis.

Norėjau sugalvoti į tai kokį nors 1. šmaikštų atsakymą, 
bet nesugalvojau, tad tik stovėjau, iš padilbų žvelgdama 
įjuos.

-T iesą sakant, tai buvo didinga, -  pasakė Markas. -  Ji 
privertė mus visus pasijusti pasipūtusiais asilais. Na gerai, 
mums laikas, smagu buvo vėl susitikti.

Rebeka entuziastingai išbučiavo mus abu, apgaubta 
Guči „Envy“ debesies, ir nusklendė atgal į salę; išjos eise
nos buvo absoliučiai aišku, jog  tikisi, kad Markas žiūri jai 
įkandin.

Einant prie automobilio nesugalvojau, ką čia pasakius. 
Buvo visiškai aišku, kad jiedu su Rebeka man už nugaros 
juokėsi iš manęs, o paskui Markas pamėgino viską užtrinti. 
Kaip būtų gerai paskambinti Džudei ar Šezei ir pasitarti.

Markas elgėsi lyg niekur nieko. Kai tik automobilis paju
dėjo, pajutau, jog  jo  ranka vėl pamėgino slystelėti mano 
šlaunimi. Kodėl taip yra: juo mažiau trokšti sekso su vyriš
kiu, juo labiau jis įkaista?

-  Ar nemanai, kad turėtum laikyti rankas ant vairo? -  
paklausiau, beviltiškai stengdamasi atsilošti ir atitraukti už
tempiamą gumos ritinį kuo toliau nuo jo  pirštų.

-  Ne. Aš noriu tave pakerėti, -  tarė jis, ūžteldamas ant 
pakelės stulpiuko.

Sugebėjau išlikti gyva, apsimetusi, jog maniakiškai pai
sau eismo taisyklių.

-A , tiesa. Rebeka klausė, ar mes nenorėtume kada pas 
ją  užeiti vakarienės? -  tarė jis.

Negalėjau patikėti savo ausimis. Pažįstu Rebeką ketve
rius metus, ir ji nė karto nėra manęs kvietusi vakarienės.

- J i  gražiai atrodė, ar ne? Tokia daili suknelė.
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Prisišaukitas, garbės žodis. Kritiškas prisišaukito atvejis.
Privažiavome Noting Hilą. Sankryžoje, net manęs ne

klausęs, jis pasuko mano namų link, tolyn nuo savųjų. Sten
giasi išsaugoti savo tvirtovę. Tikriausiai joje pilna žinučių 
nuo Rebekos. Aš jam Mergina Tik Tam Kartui.

-  Kur mes važiuojam? -  pratrukau.
-  Pas tave. O ką? -  paklausė jis, atsisukdamas išsigandu

siomis akimis.
-  Nieko. Bet kodėl? -  įniršusi paklausiau. -  Mes drau

gaujam keturias savaites ir šešias dienas. Ir dar nė karto ne
buvom pas tave. Nė karto! Per visą tą laiką! Kodėl?

Markas staiga visiškai nutilo. Jis pasignalizavo švieso
mis, pasuko į kairę ir netaręs nė žodžio nuvažiavo Holand 
Parko link.

-  Kas atsitiko? -  pagaliau neišlaikiau.
Jis spragtelėjo šviesų jungiklį, žiūrėdamas tiesiai prie

šais save:
-  Nemėgstu, kai ant manęs rėkia.
Privažiavome jo namus, ir tai buvo baisu. Tylėdami užli

pome laiptais. Jis atrakino duris, pasiėmė paštą ir uždegė 
šviesą virtuvėje.

Jo virtuvė tokio aukščio, kaip dviaukštis autobusas, o vi
sa įranga iš nerūdijančio plieno, taip glaudžiai sustatyta, 
kad neįmanoma pasakyti, kur šaldytuvas. Keistai atrodė pa
viršiai, ant kurių nesimėtė jokie daiktai, ir trys šaltos šviesos 
skrituliai grindų viduryje.

Markas nužingsniavo į kitą kambario galą, aidžiai dunk
sėdamas batais tarsi skliautuotame urve per mokyklos eks
kursiją, susirūpinęs įsistebeilijo į gausias plieno duris ir pa
klausė:

-A r norėtum vyno? ,
-Taip, ačiū, norėčiau, -  mandagiai atsakiau. Prie plieni

nio baro stovėjo keletas modernios išvaizdos aukštų kėdžių.
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Aš nerangiai užsiropščiau ant vienos, jausdamasi tarsi De- 
sas O’Konoras7, besiruošiantis duetui su Anita Haris.

-  Gerai, -  tarė Markas. Jis atidarė vienas plieno duris, 
pamatė, jog prie jų  pritvirtinta šiukšlių dėžė, jas uždarė, ati
darė kitas ir nustebęs įsižiūrėjo į skalbimo mašiną. Aš nu
delbiau akis, kad nesusijuokčiau.

-  Raudono ar balto vyno? -  griežtai paklausė jis.
-  Prašyčiau balto. -  Staiga pasijutau baisiai pavargusi, 

batai spaudė kojas, baisiakelnės veržė kūną. Labiausiai no
rėjau eiti namo.

-  A! -  Markas rado šaldytuvą.
Aš dirstelėjau į jį ir ant vieno paviršiaus pamačiau atsa

kiklį. Pajutau, kaip sutraukė skrandį. Degė raudona lempu
tė. Pakėlusi akis pamačiau, kad priešais mane stovi Markas, 
rankoje laikydamas butelį vyno Konrano8 stiliaus laikiklyje. 
Be kita ko, jis atrodė baisiai nelaimingas.

-  Klausyk, Bridžita, aš...
Aš pakilau nuo kėdės ir norėjau jį apkabinti, tačiau jo 

rankos tuoj pat apėmė mano liemenį. Aš atsitraukiau. Pri
valėjau atsikratyti to prakeikto šarvo.

-  Palauk minutę, aš tik nueisiu viršun, -  pasakiau.
-Ko?
-  Į tuliką, -  paklaikusi išrėžiau ir nustypčiojau laiptų 

link su naujais spaudžiančiais batais. Įėjau į pirmą pasitai
kiusį kambarį, kuris pasirodė besąs Marko drabužinė, pil
nutėlė kostiumų, marškinių ir eilėmis sustatytų batų. Išsiva
davau iš suknelės ir su didžiausiu palengvėjimu pradėjau 
lupti nuo kūno baisiakelnes, galvodama, kad gal užsimesiu 
kokį chalatą, mudu jaukiai įsitaisysime ir viskas bus gerai,

7 Desas O’Connoras -  vyresnių žiūrovų mėgstamas dainininkas ir televizi
jos laidos vedėjas, iš kurio dainavimo dažnai šaiposi kiti atlikėjai.

8 Seras Terence’as Conranas -  populiaraus brangių parduotuvių tinklo sa
vininkas, architektas ir interjero specialistas. Jo dirbiniai atspindi mo
dernių pasiturinčių profesionalų mėgstamą stilių.
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tik staiga duryse pasirodė Markas. Iš pradžių nustėrusi su
stingau, kuo gražiausiai demonstruodama baisiuosius apa
tinius, paskui ėmiau karštligiškai juos nuo savęs traukti, o 
jis stovėjo netekęs žado.

-  Pala, pala, -  pratarė, įdėmiai žiūrėdamas man į pilvą, 
kai aš tiesiau ranką chalato. -  Ar tu ant savęs žaidei kryžiu- 
kus-nuliukus?

Pamėginau Markui paaiškinti apie Maištininką ir apie 
tai, kad penktadienį vakare nepavyko nusipirkti vaitspirito, 
bet jis atrodė labai pavargęs ir suglumęs.

-  Atsiprašau, aš niekaip nesuprantu, ką tu kalbi, -  pasa
kė. -  Man reikia pamiegoti. Gal einam gulti?

Jis atidarė kitas duris ir uždegė šviesą. Aš pažvelgiau į 
kambarį ir garsiai suklikau. Milžiniškoje baltoje lovoje nuo
gutėlis sėdėjo grakštus rytietis berniukas ir paslaptingai 
šypsojosi, vienoje rankoje laikydamas du medinius rutulius 
ant virvutės, o kitoje mažą triušiuką.





GAAAALAS!
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VASARIO 1, ŠEŠTADIENIS

58,5 kg, alkoholio vienetai 6 (bet sumaišyti su pomidorų sultimis, 
L maistinga), cigarečių 400 (visiškai suprantama), triušių, 

elnių, fazanų ar kitų laukinių žvėrių, rastų lovoje 0 (palyginti 
su vakar, didžiulis pagerėjimas), draugų 0, buvęs draugas 1, 

pasaulyje likusių žmonių, galinčių tapti normaliais draugais 0.

12.15 dienos. Kodėl man nuolat nutinka tokie dalykai? 
Kodėl? KODĖL? Vos tik atsiranda vienintelis žmogus, kuris 
atrodo malonus, protingas, patinka mano motinai, yra ne
vedęs, ne beprotis, ne alkoholikas ir ne emocinis užknisinė- 
tojas -  tas būtinai bus gėjus ir iškrypėlis sodomitas. Nieko 
nuostabaus, kad nenorėjo manęs įsileisti į savo namus. Ne 
dėl to, kad paniškai bijotų įsipareigoti, būtų įsimylėjęs Re- 
beką ar laikytų mane Mergina Tik Tam Kartui. O dėl to, 
kad savo miegamajame laiko rytiečius berniukus drauge su 
laukiniais žvėrimis.

Man tai buvo šiurpus sukrėtimas. Šiurpus. Kokias dvi se
kundes spoksojau į rytietį berniuką, tada moviau atgal į 
drabužinę, užsimečiau suknelę, nubėgau laiptais, girdėda
ma iš miegamojo ataidinčius riksmus, panašius į amerikie
čių žudynes Vietkongo džiunglėse, nutrepsenau į gatvę ir 
ėmiau karštligiškai moti pravažiuojantiems taksi tarsi mer
gina pagal iškvietimą, užtaikiusi ant kliento, sumaniusio iš
situštinti jai ant galvos.
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Gal teisūs Patenkinti Sutuoktiniai, kurie sako, jog vien
gungiai vyrai tik todėl ir liko viengungiai, kad turi kokį 
nors baisų trūkumą. Štai kodėl viskas taip sušiktai, sušiktai, 
sušiktai... Aš nenoriu pasakyti, kad homoseksualumas yra 
trūkumas pats savaime, -  tiktai kai draugauji su gėjumi, ku
ris apsimeta toks nesąs. Vėl ketvirtus metus iš eilės per Va
lentino dieną būsiu viena, o kitas Kalėdas praleisiu pas tė
vus viengulėje lovoje. Ir vėl. Galas! Gaaaaalas!

O, jei galėčiau paskambinti Tomui. Bet ne, jam  būtinai 
prireikė būtent dabar išvažiuoti į San Franciską, kai man 
labiausiai reikia jo patarimo homoseksualizmo klausimu! 
Pats amžinai kaulija, kad valandų valandas jam  patarinė- 
čiau, kaip elgtis ištikus krizėms su kitais gėjais, o kai man 
prireikia patarimo krizėje su gėjumi, kur jis tada? Na, ži
noma, ramiausiai išrūksta į PRAKEIKTĄ SAN FRAN
CISKĄ.

Ramiau, ramiau. Suprantu, jog nedera visą kaltę dėl in
cidento suversti Tomui, juo labiau kad su Tomu jis išvis ne
susijęs, bet negalima gerinti sau nuotaikos primetant kal
tes. Esu tvirta, įžvalgi ir atsakinga moteris, kurios vidinis gy
venimas... aaaa! Telefonas.

-  Bridžita. Čia Markas. Aš atsiprašau. Labai atsiprašau. 
Tai buvo išties baisu.

Jo  balsas skambėjo klaikiai.
-  Bridžita?
-  Ką? -  paklausiau, stengdamasi suvaldyti virpančias 

rankas, kad galėčiau užsidegti „Šilk Cut“.
-  Žinau, kaip tau turėjo pasirodyti. Aš buvau sukrėstas 

ne mažiau už tave. Niekada gyvenime nesu jo  matęs.
-  Gerai, tai kas jis tada toks? -  pratrukau.
-  Pasirodė, jog tai maijo namų darbininkės sūnus. Aš net 

nežinojau, kad ji turi sūnų. Atrodo, jis šizofrenikas.
Fone pasigirdo riksmai.
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-Ateinu, ateinu. O Dieve. Klausyk, Bridžita, man reikia 
viską čia sutvarkyti. Panašu, jog jis mėgina ją  pasmaugti. Ar 
galiu tau vėliau paskambinti? -  Riksmai pagarsėjo. -  Pa
lauk, aš tik... Bridžita, aš tau rytą paskambinsiu.

Visiškai susipainiojau. Būtų gerai paskambinti Džudei 
ar Sezei ir sužinoti, ar toks pasiteisinimas ko nors vertas, bet 
vidury nakties negaliu. Gal pamėginsiu miegoti.

9 valanda ryto. Aaaaa! Aaaaaa! Telefonas. Valio! Ne! 
Galas! Ką tik prisiminiau, kas įvyko.

9.30. Skambino ne Markas, bet mama.
-  Na žinai ką, meilute, aš baisiausiai įniršusi.
-  Mama, -  ryžtingai pertraukiau. -  Ar nieko, jei aš tau 

perskambinsiu iš mobilaus?
Vakarykštis nutikimas bangomis liejosi man prieš akis. 

Reikėjo pašalinti ją  nuo telefono, jei kartais Markas sugal
votų paskambinti.

-  Mobilaus, meilute? Kokio mobilaus, ar to žaislo su žu
velėm? Atsimeni, turėjai tokį, kai buvai dvejų metų. Oi! Tė
tis nori tau kažką pasakyti, bet... Na gerai, perduodu.

Aš laukiau, įtemptai dirsčiodama į mobilųjį telefoną ir į 
laikrodį.

-  Sveika, brangute, -  nuvargusiu balsu tarė tėtis. -  Ji ne
bevažiuoja į Keniją.

-  Nuostabu, puikiai susitvarkei, -  atsakiau, džiaugdamasi, 
kad bent vienas iš mūsų išvengė krizės. -  Kaip tau pavyko?

-  Niekaip. Baigėsi jos paso galiojimo laikas.
-  Cha! Nuostabu. Tik nesakyk jai, kad galima pasidary

ti naują pasą.
-  O, ji pati žino, -  pasakė jis. -  Tik matai, kai darai naują 

pasą, reikia įklijuoti naują fotografiją. Ji nevažiuoja ne iš 
pagarbos man, tai susiję su flirtu muitinėje.
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Mama pačiupo telefoną:
-  Meilute, tai stačiai juokinga. Aš nuėjau, nusifotografa

vau ir atrodau sena kaip pasaulis. Una sakė, kad pamėgin
čiau automate, bet ten dar blogiau. Pasiliksiu senąjį pasą, ir 
baigtas reikalas. Na gerai, o kaip Markas?

-  Gerai, -  atsakiau aukštu, prismaugtu balsu, vos ištver
dama nepridūnisi: jis mėgsta miegoti su rytiečiais berniu
kais ir dar su triušiukais, kaip juokinga, ar ne?

-Aha! Mes su tėčiu pagalvojom, gal judu su Marku rytoj 
norėtumėte užsukti pietų. Nesame jūsų kartu matę. Pama
niau, įkišiu lazanją į orkaitę, dar pupų...

-  Ar galiu vėliau paskambinti? Aš vėluoju... į jogą! -  su
šukau pagauta įkvėpimo.

Pavyko išsilaisvinti per keistai trumpą penkiolikos minu
čių laikotarpį, kuris padėjo absoliučiai aiškiai suprasti, jog 
jungtinės Britanijos Pasų tarnybos pajėgos yra nulis prieš 
mamą ir jos seną fotografiją; tada, jausdamasi apleista ir su
trikusi, išsitraukiau dar vieną „Šilk Cut“. Namų darbinin
kės? Aišku, aš žinojau, kad jis turi namų darbininkę, bet... Ir 
dar visa ta istorija su Rebeka. Be to, jis balsuoja už konser
vatorius. Gal suvalgysiu sūrio. Aaaaa. Telefonas.

Skambino Šezė.
-  Oi, Šeze, -  liūdnai ištariau ir ėmiau kloti visą istoriją.
-  Tuoj pat sustok, -  paliepė ji, man dar net nepriėjus 

prie rytiečio berniuko. -  Stop. Pasakysiu tau vienintelį kar
tą, todėl noriu, kad atidžiai paklausytum.

-  Ką? -  paklausiau galvodama, kad jei ir yra pasaulyje 
žmogus, kuris nieko ir niekada nėra sakęs vienintelį kartą -  
išskyrus mano mamą, -  tai Šezė yra būtent tas žmogus.

-  Dėk į kojas.
-Bet...
-  Dėk į kojas. Jau gavai perspėjimą -  jis balsuoja už kon

servatorius. Dabar kuo greičiau dėk į kojas, kol dar ko nors 
neatsitiko.
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-  Bet palauk, čia dar ne...
-  Dėl Dievo meilės, -  suurzgė ji. -  Jis baisiai gerai įsitai

sė, kaip manai? Kai ateina pas tave, tu už jį viską darai. Pas
kui visa išsipusčiusi eini pasirodyti jo  klaikiems draugams 
konservatoriams, o jis ką? Jis flirtuoja su Rebeka. Globėjiš
kai elgiasi su tavim. Ir dar balsuoja už konservatorius. Tai 
paprasčiausias paternalistiškas, manipuliacinis...

Nervingai dirstelėjau į laikrodį.
-  Em, Šeze, gal galiu tau perskambinti iš mobilaus?
-  Ką? Jei kartais jis sugalvotų pakambinti? Ne! -  sprogo ji.
Būtent tą akimirką suskambo mobilus.
-  Seze, turiu baigti. Aš tau vėliau paskambinsiu.
Skubiai čiupau mobilų ir paspaudžiau „OK“.
Skambino Džudė.
-  O siaube, kokia aš pagiriota. Jaučiu, kad tuoj vemsiu. -  

Ji įsileido pasakoti ilgą, sudėtingą istoriją apie vakarėlį 
„Meto" bare, bet aš turėjau ją  sustabdyti, nes nuoširdžiai 
jaučiau, kad rytiečio berniuko problema daug svarbesnė. 
Garbės žodis, tikrai taip jaučiau. Ne iš egoizmo.

-  Dieve mano, Bridže, -  ištarė Džudė, kai baigiau. -  
Vargšele tu, vargšele. Manau, jog tokioje situacijoje elgeisi 
tikrai puikiai. Rimtai, aš nejuokauju. Tu labai subrendai.

Pajutau didžiulį pasididžiavimą, kurį netrukus pakeitė 
sutrikimas.

-  O ką aš dariau? -  paklausiau dairydamasi po kambarį 
ir pakaitomis tai saldžiai, patenkinta šypsodamasi, tai sumi
šusi mirksėdama.

-  Pasielgei tiksliai taip, kaip nurodo knyga „Moterys, ku
rios myli per stipriai". Nieko nedarei. Tiesiog atsiribojai. 
Mes negalime už juos išspręsti jų  problemų. Mes papras
čiausiai nuo jų  atsiribojame.

-  Teisingai, visiškai teisingai, -  sutikau, energingai link
sėdama galva.
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-  Mes nelinkime jiems nieko blogo. Nelinkime nė gero. 
Neskambiname jiems. Nesimatome su jais. Paprasčiausiai 
atsiribojame. Kas per namų darbininkės sūnus? Jei jis turi 
namų darbininkę, tai kokio perkūno amžinai riogso pas ta
ve ir verčia plauti indus?

-  Bet Džude, o jei ten tikrai buvo namų darbininkės sū
nus?

-  Žinai, Bridžita, -  labai griežtai pamokė Džudė, -  o tai 
jau gryniausias tikrovės neigimas.

11.15. Susitariau su Džude ir Šeron pietauti „192“. Ge
rai. Nesiruošiu pasinerti į neigimą.

11.16. Taip. Absoliučiai atsiribojau. Absoliučiai!

11.18. Negaliu patikėti: tas prakeiktas, prakeiktas, pra
keiktas... iki šiol nepaskambino. Nekenčiu pasyvios telefo
ninės agresijos moderniame susitikinėjimų pasaulyje, kai 
nebendravimas naudojamas kaip bendravimo priemonė. 
Tai baisu, baisu: kiekvienas paskambinimas ar nepaskambi- 
nimas tolygus skirtumui tarp meilės, draugystės bei laimės 
ir išmetimo į negailestingų susitikinėjimų karo apkasus, ku
rie visada lygiai tokie patys, tik kas kartą jautiesi vis labiau 
niekam tikusi. *

Vidudienis. Neįtikėtina. Sėdėjau įbedusi akis į telefoną, 
ir jis staiga suskambo, tarsi būčiau savo minčių energija pri
vertusi jį atsiliepti, ir šį kartą tai buvo Markas.

-  Kaip tu? -  pavargęs paklausė.
-  Gerai, -  atsakiau, stengdamasi išlikti atsiribojusi.
-  Gal galiu tavęs užvažiuoti, papietausim kur nors ir pa

sikalbėsim?
-  Ee, aš susitariau pietauti su merginom, -  atsakiau, bū

dama tikrai labai atsiribojusi.
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-  O  Dieve.

-K as?

-  Bridžita. Ar tu bent kiek įsivaizduoji, kokia man buvo 
ši naktis? Virtuvėje tas vaikis mėgino pasmaugti savo moti
ną, paskui atvažiavo policija, greitoji, šaudė raminamai
siais, vežė jį į ligoninę, dabar namai pilni isterijos apimtų fi
lipiniečių. Klausyk, aš labai labai atsiprašau, kad tau teko į 
tai įsipainioti, bet aš irgi įkliuvau ir nesu niekuo kaltas.

-  Kodėl anksčiau nepaskambinai?
-  Todėl, kad vos tik atrasdavau sekundę laiko tau pa

skambinti į namus arba į mobilų, jie abu, po šimts velnių, 
būdavo užimti!

Hmmm. Nepasakyčiau, kad atsiribojimas visiškai pasi
teisino. Jam tikrai turėjo būti žiauriai sunku. Sutariau susi
tikti vakarienei, o popiet jis ketina numigti. Giliai ir nuošir
džiai tikiuosi, jog vienas.

VASARIO 2, SEKMADIENIS

58 kg (nuostabu: darausi panaši į Rytietį Berniuką), cigaretės
3 (Lg.), kalorijų 2100 (L kuklu), draugas 1 vėl (valio!),
savipagalbos knygų, garsiai, iš aukšto ir negalint patikėti 

suskaičiuotų pozicijas atgavusio draugo, 37 (kaip mūsų laikais, 
labai normalus skaičius).

10 valanda vakaro. N am ie. Viskas vėl gerai. Vakarienės 
pradžioje buvo kiek nejauku, bet padėtis pagerėjo, kai aš 
nutariau patikėti Marko pasakojimu, juo labiau kad jis pa
siūlė pačiai užeiti ir pakalbėti su jo  namų darbininke.

Bet vėliau, kai valgėme šokoladinius putėsius, jis pasakė:
-  Bridže? Vakar vakare, dar prieš visus tuos įvykius, man 

pasirodė, jog kažkas negerai.
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Pajutau skrandyje siaubo šaltį. Ironiška, nes ką tik pati 
galvojau, kad kažkas negerai. Nors iš tiesų vienas dalykas 
pačiai galvoti, kad santykiuose kažkas negerai, o visai kas 
kita, kai tą ima daryti partneris, tarsi svetimas žmogus kri
tikuotų tavo mamą. Maža to, dar pradedi galvoti, kad tuoj 
tave mes, o tai ne tik skaudu, baisu, vieniša ir t.t., bet ir klai
kiai žemina.

-  Bridže? Ar tave kas užhipnotizavo?
-  Ne. Kodėl tu pamanei, kad kažkas negerai? -  pašnibž

domis paklausiau.
-  Na matai, kas kartą, kai tik aš mėgindavau prie tavęs 

prisiliesti, atšokdavai kaip nuo kokio seno pasileidėlio.
Neapsakomas palengvėjimas. Paaiškinau apie baisiakel- 

nes, ir tada jis iš tikrųjų pradėjo juoktis. Po to užsisakėm de
sertinio vyno, abu gerai įkalėm, pagaliau grįžom pas mane 
ir suorganizavom fantastišką seksą.

Šį rytą, kol gulinėjome prie židinio ir skaitėme laikraš
čius, pradėjau galvoti, ar verta užvesti kalbą apie Rebeką ir 
apie tai, kodėl jis visad atvažiuoja pas mane. Tiesa, Džudė 
buvo perspėjusi, kad negalima to daryti, nes pavydas -  1. 
nepatrauklus jausmas priešingai lyčiai.

-  Bridžita, -  pasakė Markas, -  atrodo, tave apėmė tran
sas. Aš tavęs klausiau, kokia sistema pagrįstos tavo naujo
sios lentynos. Ar tu medituoji? Gal tų lentynų atramų siste
ma turi ką bendra su budizmu?

-  Tai dėl elektros instaliacijų, -  neaiškiai atsakiau.
-  Kas čia per knygos? -  paklausė jis keldamasis ir eida

mas pasižiūrėti. -  „Kaip susipažinti su jaunomis moterimis: 
vadovas peržengusiems trisdešimt penkerius"? „Jei Buda 
ieškotų partnerės"? Viktoro Kjamo „Siekite visko"?

-  Čia mano savipagalbos knygos, -  globėjiškai atsakiau.
-  „Ko vyrai nori"? „Moterys, emociškai priklausomos 

nuo vyrų, kurie nesugeba įsipareigoti"? „Kaip mylėti išsi
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skyrusį vyriškį, neprarandant proto" ? Tikiuosi, tu supranti, 
jog esi sukaupusi didžiausią teorinių žinių apie priešingos 
lyties elgesį saugyklą visoje žmogui pažįstamoje visatoje? Aš 
pradedu jaustis kaip bandomasis gyvūnas!

-Eee...
Jis nusišiepė:
-  Ar jas reikia skaityti po dvi? -  paklausė, traukdamas 

knygą iš lentynos. -  Kad apsidraustum visiems atvejams? 
„Patenkintą viengungę" kartu su „Susiraskite tobulą part
nerį per trisdešimt dienų"? „Paprastą budizmą" su Viktoro 
Kjamo „Siekite visko"?

-  Ne, -  pasipiktinusi atkirtau. -  Jas reikia skaityti po vieną.
-  Kokio velnio tu perki šitą šlamštą?
-  Na, tiesą sakant, turiu apie tai savo teoriją, -  susijaudi

nusi pradėjau (todėl, kad tikrai turiu apie tai savo teori
ją). - J e i pažvelgsime į kitas pasaulio religijas, tokias kaip...

-  Kitas pasaulio religijas? Kitas negu kas?
Hrrr. Kartais tas Marko teisinis išsilavinimas taip trukdo.
-  Kitas, ne savipagalbos knygas.
-Taip, aš taip ir galvojau, kad tą pasakysi. Bridžita, savi

pagalbos knygos nėra religija.
-  Kaip tik yra! Jos yra nauja religijos forma. Įsivaizduok, 

kad žmonės yra kaip vandens srovelės: kai jos tekėdamos 
sutinka kliūtį, susitvenkia ir pakeičia vagą, kad galėtų tekėti 
toliau.

-  Susitvenkia ir pakeičia vagą, Bridže?
-  Na, supranti, organizuota religija žlunga, ir tada žmo

nės ima ieškoti kitų taisyklių. Tarp kitko, aš taip ir sakau, jei 
pažvelgsime į savipagalbos knygas, jose labai daug bendrų 
idėjų su kitomis religijomis.

-  Pavyzdžiui? -  paklausė jis, drąsinamai modamas 
ranka.

-  Na, pavyzdžiui, budizmu, ir...
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-  Ne, ne. Pavyzdžiui, kokių idėjų?
-  Pavyzdžiui, -  pradėjau truputį išsigandusi, nes mano 

teorija, nelaimei, dar nėra iki galo išvystyta, -  pozityvus 
mąstymas. Knygoje „Emocinis intelektas" rašoma, jog opti
mizmas, įsitikinimas, kad viskas bus gerai, yra svarbiausias 
dalykas gyvenime. Ir dar, aišku, pasitikėjimas savimi, kaip 
knygoje „Emocinis pasitikėjimas". O jei pažvelgsime į 
krikščionybę...

-Taaaaip?..
-  Na, tai tame tekste, kur skaito per vestuves, viskas tas 

pats: „Išlieka tikėjimas, viltis ir meilė". O dar paskui gyveni
mas šia akimirka -  čia iš „Nepraminto kelio", bet taip mo
ko ir budizmas.

Markas žiūrėjo į mane kaip į pamišėlę.
- .. .I r  atlaidumas: knygoje „Galite sutvarkyti savo gyve

nimą" rašoma, kad negerai puoselėti skriaudas ir kad reikia 
žmonėms atleisti.

-  O kokia čia religija? Turbūt ne islamas. Nematau labai 
daug atlaidumo religijoje, kuri liepia nukirsti ranką žmo
gui, pavogusiam kepalą duonos.

Markas lingavo galvą ir spoksojo į mane. Neatrodė, jog 
jis tikrai suprato mano teoriją. Bet gal taip yra dėl to, kad 
Marko dvasinis kūnas menkai išsivystęs; ko gero, tai dar vie
na problema, kelianti grėsmę mūsų santykiams.

-  „Atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame 
savo kaltininkams!" -  pasipiktinusi pacitavau. Tada su
skambo telefonas.

-  Tikriausiai tarpasmeninių santykių karo vadai, -  pasa
kė Markas. -  Arba Kėnterberio arkivyskupas.

Skambino mano mama.
-  Kaip, jūs dar čia? Begėdžiai! Maniau, judu su Marku 

atvažiuosite pietų.
-  Bet mama... -  Buvau visiškai tikra, jog nesakiau, kad
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ateisime pietų, tikrai nesakiau. Markas pavartė akis ir įsi
jungė futbolą.

-  Na, tu jau visai, Bridžita. Aš iškepiau tris orinius tortu- 
kus -  nors, tiesa, tai tas pats, kas iškepti vieną, -  ištraukiau 
lazanją, ir...

Išgirdau, kaip tėtis fone sako: „Palik ją  ramybėje, Pame“, 
o ji pasipūtusi malė apie tai, kaip pavojinga iš naujo užšal
dyti atšildytą mėsą; tada ragelį perėmė tėtis.

-  Nesijaudink, brangute. Aišku, kad nežadėjai atvažiuo
ti. Tiesiog ji taip sugalvojo. Pamėginsiu viską sutvarkyti. 
Na, bet yra ir blogų naujienų, ji važiuoja į Keniją.

Mama pačiupo ragelį:
-  Su pasu viskas gerai. Mane labai gražiai nufotografavo 

toje vestuvių reikmenų parduotuvėje Keteringe, atsimeni, 
kur Ursula Kolingvud užsakinėjo Karenos nuotraukas.

-  Ar tavo nuotrauką retušavo?
-  Ne! -  pasipiktinusi atkirtoji. -  Na, kažką darė su kom

piuteriu, bet jokio tušo nemačiau. Tai va, mudvi su Una ki
tą šeštadienį išvažiuojam. Tik dešimčiai dienų. Į Afriką! Įsi
vaizduoji?

-  O kaip tėtis?
-  Na, tu jau visai, Bridžita! Reikia gyventi, kol esi gyva! 

Jei tėčiui gyvenime pakanka golfo ir sodo pašiūrės, tai jo 
reikalas!

Galiausiai pavyko ja  nusikratyti, padedamai Marko, 
kuris stovėjo prie manęs, vienoje rankoje laikydamas su
suktą laikraštį, o kita baksnodamas į laikrodį. Nuvažiavau 
pas jį namo ir galutinai juo patikėjau, nes namų darbinin
kė kaip tik valė virtuvę su kitais penkiolika savo šeimos 
narių, ir jie visi buvo pasirengę garbinti Marką kaip kokią 
dievybę. Po to pasilikome pas jį ir užsidegėme miegamaja
me visas žvakes. Valio! Manau, viskas gerai. Taip. Tikrai 
viskas gerai. Markas Darsis puikus. Kartais atrodo trupu-
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tj grėsmingas, bet viduje labai geras ir švelnus. O tai labai 
gerai. Man atrodo.

Juo labiau, kad už dvylikos dienų Valentino diena.

VASARIO 3, PIRMADIENIS

57,5 kg (l.g.)y alkoholio vienetai 3, cigarečių 12, dienų iki 
Valentino dienos 11, minučių, praleistų įkyriai svarstant įkyrius

feminisčių svarstymus apie Valentino dieną, apytikriai 162 
(blogai).

8.30 ryto. Tikiuosi, tėčiui viskas bus gerai. Jei mama iš
važiuoja šeštadienį, vadinasi, Valentino dieną jis bus vienas, 
o tai nelabai gražu. Gal nusiųsiu jam atviruką, tarsi nuo pa
slaptingos gerbėjos.

Įdomu, ką darys Markas? Tikiuosi, bent atsiųs atviruką.
Tai yra, būtinai atsiųs.
O gal eisim kartu vakarieniauti ar kaip kitaip švęsim. 

Mmmm. L. smagu bent kartą per Valentino dieną turėti 
draugą. A, telefonas.

8.45. Markas. Rytoj jis dviem savaitėms išvažiuoja į Niu
jorką. Tiesą sakant, kalbėjo truputį nedraugiškai, sakė, jog 
šį vakarą neturės laiko susitikti, nes turi susiruošti visus po
pierius ir susidėti daiktus.

Sugebėjau labai maloniai priimti žinią ir tik pasakiau: 
„O, kaip tau smagu", bet padėjusi ragelį iš visos širdies su
blioviau: „Bet juk kitą penktadienį Valentino diena, 
VALENTINO DIENA! Baaaa!“

Na, nieko. Tai buvo paaugliška reakcija. Vis tiek svar
biausia žmonių santykiai, o ne ciniški komersantų išgalvoti 
triukai.
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VASARIO 4, ANTRADIENIS

8 ryto. K avinėje  g er iu  kavą ir va lgau  šo k o la d in į ra

guolį. Na, matot! Sugebėjau pati išlipti iš negatyvių minčių 
liūno, ir dabar manau, kad, tiesą sakant, labai gerai, jog 
Markas išvažiuoja. Tai jam  suteiks šansą nutolti tarsi mar- 
sietiškai guminei juostelei, kaip rašoma knygoje „Marsas ir 
Venera pasimatyme", ir nuoširdžiai pajusti, ko trūksta. Be 
to, aš gaunu progą padirbėti su savimi ir prisivyti savo gyve
nime tai, ką buvau praleidusi.

Veiksmų planas Marko nebuvimo laikotarpiui
1. Kasdien eisiu sportuoti.
2. Labai dažnai ir smagiai vakarosiu su Šeze ir Džude.
3. Atliksiu prasmingą darbą: susitvarkysiu butą.

4. Pabūsiu su tėčiu, kol nėra mamos.
5. Sutelksiu pastangas darbe, kad pagerinčiau savo pozicijas.

A, tiesa. Ir numesiu keturis kilogramus, žinoma.

V id u rd ien is . D arbe. Ramus rytmetys. Gavau užduotį 
surinkti informaciją apie žaliuosius automobilius.

-  Žaliuosius aplinkosaugos prasme, Bridžita, -  paaiški
no Ričardas Finčas, -  ne žalios spalvos.

Tik pradėjusi rinkti medžiagą apie žaliuosius automobi
lius pamačiau, kad nieko iš to nebus, todėl galėjau laisvai 
fantazuoti apie Marką Darsį ir kurti sau naujus rašomojo 
popieriaus pavyzdžius, naudodama įvairius šriftus ir spal
vas, o sykiu mėginau sugalvoti kokią nors temą, kuri man 
padėtų išeiti į priešakines pozici... aaaaa!

12.15. Prakeiktasis Ričardas Finčas suklykė:
-  Bridžita! Čia tau ne suknista labdaros ligoninė idio

tams! Čia televizijos darbuotojų susirinkimas! Jei jau vėpsai
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pro langą, tai pamėgink bent nekaišioti pieštuko į burną ir 
atgal! Tai ar gali tai padaijti?

-Taip, -  niūriai atsakiau, dėdama pieštuką ant stalo.
-  Aš neklausiau, ar gali ištraukti pieštuką iš burnos, aš 

klausiau, ar gali man surasti Vidurio Anglijos rinkėją, pri
klausantį viduriniajai klasei, virš penkiasdešimt metų am
žiaus, namo savininką, kuris pritartų?

-  Aišku, jokių problemų, -  su palengvėjimu atrėžiau gal
vodama, jog vėliau paklausiu Pačulės, kam jis turi pritarti.

-  Kam pritartų? -  paklausė Ričardas Finčas.
Aš jam nusišypsojau tikrai labai mįslinga šypsena.
-  Manau, supranti, jog pats atsakei į savo klausimą, -  ta

riau. -Vyrą ar moterį?
-Abu, -  sadistiškai atsakė Ričardas, -  po vieną.
-  Hetero- ar homoseksualius? -  atšoviau.
-  Aš juk sakiau, iš Vidurio Anglijos, -  triuškinamai su- 

šnarpštė jis. -  Dabar mauk prie telefono ir ateityje nepa
miršk apsisegti sijono, tu blaškai mano darbuotojus.

Na, jis deda: tarsi tie darbuotojai ką nors pastebėtų, 
jiems rūpi tik jų  karjeros, o sijonas, beje, ne toks jau trum
pas, jis paprasčiausiai susismaukė.

Pačiulė sako, jog pritarti reikia Europos arba bendrai va
liutai. Ji mano, jog tai tas pats. O, velnias, velnias. Na, nie
ko. A, telefonas. Turbūt šešėlinės finansų ministerijos spau
dos atstovė.

12.25.
-A , labas, meilute! -  Hrrrrr. Mama. -  Klausyk, ar tu turi 

palaidinę nuogais pečiais?
-  Mama, aš tau sakiau neskambinti man į darbą, jei nė

ra būtino reikalo, -  suši>^pščiau.
-A , žinau, bet matai, šeštadienį mes jau važiuojam, o 

parduotuvėse dabar tik žieminiai drabužiai.
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Staiga man šovė mintis. Truputį sugaišau, kol ją  išaiš
kinau.

-  Na žinai, Bridžita, -  atsakė ji, išklausiusi mane, -  dar 
betrūko, kad atvažiuotų sunkvežimiai iš Vokietijos ir vidury 
nakties išvogtų visą mūsų auksą.

-  Bet mama, juk pati sakei, kad reikia gyventi, kol esi gy
va! Privalai viską išmėginti.

Tyla.
-  Be to, tai bus didelė parama afrikiečių valiutai, -  nega

rantuoju, kad gryna teisybė, bet nesvarbu.
-  Na, gali būti, bet aš neturiu laiko rodytis per televiziją, 

kai reikia dėtis daiktus.
-  Klausyk, -  šnypštelėjau, -  tai nori tos palaidinės nuo

gais pečiais ar nenori?

12.40. Valio! Pavyko rasti ne vieną ir ne du, o tris Vidu
rio Anglijos rinkėjus. Una nori važiuoti kartu su mama, kad 
abi galėtų išrausti mano drabužius ir paskui užbėgti į „Dic- 
kens and Jones“, o Džefris nori pasirodyti per televiziją. 
Esu aukščiausio lygio reporterė.

-  Na? Tai ką, užsivertusi darbais? -  Ričardas Finčas par
ėjo po pietų, suprakaitavęs ir išraudęs. -  Kuri Džouns pla
ną, kaip įvesti tikrai veiksmingą bendrą valiutą, ar ne?

-  Na, ne visai, -  sumurmėjau, šypsodamasi vėsia, abejin
ga šypsenėle. -  Bet radau tau Vidurio Anglijos rinkėjų, ku
rie pritaria. Tiesą sakant, net tris, -  atsainiai pridūriau, var
tydama „užrašus".

-  O, tai tau niekas nepasakė? -  atsiliepė jis, piktybiškai 
viepdamasis. -  Mes tos temos atsisakėm. Dabar tyrinėjam 
grasinimus susprogdinti. Ar gali man rasti porą konservato
rius remiančių Vidurio Anglijos gyventojų, kurie reguliariai 
važinėja traukiniu į darbą ir palaiko IRA1 argumentus?

1 IRA (Irish Republican Army) -  Airijos respublikonų armija, teroristinė 
grupuotė Šiaurės Airijoje.
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8 valanda vakaro. Och. Tris valandas praleidau vėtrų 
perpučiamoje Viktorijos stotyje, stengdamasi išgauti trauki
niais važinėjančiųjų nuomones apie IRA, kol pradėjau bijo
ti, jog mane netrukus suims ir įmes į kalėjimą kaip Siaurės 
Airijos teroristų rėmėją. Grįžau į darbą, nerimaudama, ką 
mano spintoje ras majna ir Una, ir mane pasitiko griaudė
jantis Ričardo Finčo kvatojimas, reiškiantis:

-T u  ką, rimtai pamanei, kad rasim tokių žmonių? Na ir 
višta!

Privalau, būtinai privalau susirasti kitą darbą. O, gerai, 
telefonas.

Skambino Tomas. Valio! Jis grįžo!
-  Bridžita! Tu taip suplonėjai!
-  Rimtai? -  nudžiugusi atsakiau ir tik tada prisiminiau, 

jog pastaba buvo pasakyta telefono linija.
Po to Tomas ėmė entuziastingai pasakoti apie kelionę į 

San Franciską.
-  Muitininkas buvo tiesiog dieviškas. Jis man sako: „Tu

rit ką deklaruoti?" Aš jam: „Tik šį absurdišką įdegimą!" Tai 
jis man davė savo numerį, ir mes dulkinomės poilsio kam
baryje!

Pajutau gerai pažįstamą pavydo dilgtelėjimą gėjų sek
sui, kai žmonės, atrodo, puola dulkintis vos susipažinę, nes 
abiem to norisi, ir niekas nesijaudina dėl tokių dalykų, kaip 
būtinybė pirmiausia tris kartus susitikti, arba po kiek laiko 
jau galima skambinti.

Keturiasdešimt penkias minutes praplepėjęs apie nu
trūktgalviškiausius nuotykius, jis pagaliau tarė:

-  Na, bet tu žinai, kaip aš nemėgstu kalbėti apie save. 
Kaip tau sekasi? Kaip tavo gražusis standžiasėdynis Markas?

Pasakiau, kad Markas Niujorke, bet nutariau kol kas nu
tylėti apie Triušiukbernį, bijocfama per daug sujaudinti To
mą. Geriau papasakosiu nuobodybes apie darbą.
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-  Man reikia susirasti kitą darbą, čia nuolatos žemina
mas mano asmens orumas ir savigarba. Noriu dirbti tokio
je  vietoje, kur galėčiau rimtai pritaikyti savo gabumus ir su
gebėjimus.

-  Hmmm. Suprantu tave. Ar galvojai eiti j gatvę?
-  Oi, kaip juokinga.
-  O gal nori papildomai padirbėti kaip laisvai samdoma 

žurnalistė? Galėtum kalbinti visokius žmones.
Garbės žodis, puiki mintis. Tomas pažadėjo pakalbėti su 

savo draugu Adamu, kuris dirba Independent, kad tas duotų 
man užduotį ką nors pakalbinti ar aprašyti, ar panašiai.

Taigi aš tapsiu aukščiausio lygio žurnaliste, palaipsniui 
imsiu gauti vis daugiau ir daugiau darbo bei pinigų, todėl 
galėsiu mesti televiziją ir-tik sėdėti ant sofos su nešiojamu 
kompiuteriu ant kelių. Valio!

VASARIO 5, TREČIADIENIS

Paskambinau tėčiui paklausti, kaip jam  sekasi ir ar ne
norėtų ką nors smagaus sugalvoti Valentino dienai.

-  O, kaip malonu, brangute. Bet mama sakė, kad man 
reikia plėsti akiratį.

-  Tai ką?
-T ai važiuoju į Skarboro žaisti golfo su Džefriu.
Puiku. Gerai, kad jam  viskas susitvarkė.

VASARIO 13, KETVIRTADIENIS

58,5 kg, alkoholio vienetai 4, cigarečių 19, apsilankymų sporto 
salėje 0, iš anksto gautų Valentino dienos sveikinimų 0, užuomi

nų apie Valentino dieną, išgirstų iš draugo, 0, prasmės švęsti 
Valentino dieną, jei draugas nė žodžiu apie ją neužsimena, 0.
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Viskas 1. nusibodo. Rytoj Valentino diena, o Markas nė 
žodeliu apie tai neužsiminė. Tarp kitko, nesuprantu, ko jam 
sėdėti Niujorke visą savaitgalį. Juk teismai tai uždaryti.

Tikslai, pasiekti Markui išvykus:
Sporto salėje apsilankyta 0 kartų.

Vakarų, praleistų su Džude ir Šeze, 6 (atrodo, šiandien bus 

dar vienas).

Minučių, praleistų su tėčiu, 0. Minučių, praleistų kalbantis su 

tėčiu apie tai, kaip jisjaučiasi, 0. Minučių, praleistų kalban

tis su tėčiu apie golfą, fone ūbaujant Džefriui, 287. 

Parašyta straipsnių 0.

Numesta kilogramų 0.

Priaugta kilogramų 1.

Vis tiek nusiunčiau Markui Valentino dienos sveikinimą. 
Šokoladinę širdį. Dar prieš jam išvažiuojant nusiunčiau į 
viešbutį, užrašiusi: „Neišvynioti iki vasario 14“. Manau, su
pras, kad tai nuo manęs.

VASARIO 14, PENKTADIENIS

59 kgy apsilankymų sporto salėje 0, gėlių, suvenyrų ir kitokių 
dovanų Valentino dienos proga 0, prasmės įžvelgta Valentino 
dienoje 0, skirtumų tarp Valentino dienos ir bet kurios kitos 
dienos 0, gyvenimo prasmė -  abejotina; šansas, jog perdėtai 

reaguoju į neįvykusią Valentino dieną, menkas.

8 valanda ryto. Garbės žodis, man absoliučiai nerūpi 
niekas, kas susiję su VaĮbptino diena. Žvelgiant iš bendro
sios gyvenimo perspektyvos, tai tiesiog menkniekis.
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8.20. Nulipsiu apačion ir pažiūrėsiu, gal jau atnešė paštą.

8.22. Pašto dar nėra.

8.27. Pašto vis dar nėra.

8.30. Paštą atnešė! Valio!

8.35. Voke buvo banko ataskaita. Markas neatsiuntė nie
ko, nieko, nieko, nieko, nieko, nieko. Nieko.

8.40. Neįtikėtina: ir vėl Valentino dieną esu viena. Blo
giausia buvo prieš dvejus metus, kai su Džude ir Seze skri
dom į Gambiją, ir man dėl pakeisto skrydžio teko nuskristi 
viena diena anksčiau. Kai nuėjau vakarieniauti, visas resto
ranas buvo apkaišytas medžių šakomis ir širdimis. Už kiek
vieno stalo sėdėjo po porą, susiėmusią už rankų, o aš turė
jau sėdėti viena ir skaityti „Kaip išmokti mylėti save“.

Man 1. liūdna. Negali būti, kad jis nežinojo. Jam papras
čiausiai nerūpi. Veikiausiai tai reiškia, kad aš jam Mergina 
Tik Tam Kartui, nes, atrodo, knygoje „Marsas ir Venera pa
simatyme" rašoma, jog jei vyras rimtai tavimi domisi, tai jis 
būtinai dovanos tau baltinius ar papuošalus, o ne knygas ar 
dulkių siurblius. Gal jis taip nori pasakyti, kad viskas baig
ta, ir grįžęs tiesiai viską išklos.

8.43. Gal Džudė su Šeze buvo teisios, gal man reikėjo 
dėti į kojas iškart, kai tik pamačiau pirmuosius perspėja
muosius ženklus. Suprantat, jei pernai būčiau sugebėjusi 
atsiriboti nuo Danielio, kai jis pirmą kartą kažką kūdikiškai 
naiviai paaiškinęs paliko mane ant ledo, o ne ėmusi neigti 
tikrovę, tai niekada nebūčiau tiek smukusi, kad imčiau ieš
koti nuogų moterų jo  stogo terasoje. Gėriau pagalvojus, su 
Danielių aš be paliovos neigiau tikrovę.
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Tai mano lemtis. T aipjau man lemta -  rasti nuogus 
žmones savo draugų namuose. Besikartojanti lemtis.

8.45. O Dieve mano. Pereikvota du šimtai svarų. Kaip? 
Iš kur? Iš kur?

8.50. Na, matot. Viskas tik į gera. Radau banko sąskaito
je  keistą 149 svarų čekį, kurio neatpažįstu. Esu įsitikinusi, 
jog tai valyklos čekis, kuris buvo išrašytas 14.90 ar panašiai.

9 valan d a  ryto. Paskambinau į banką paklausti, kam 
skirtas tas čekis, ir pasirodė, jog „Mesjė S. F. T.“ Valyklų sa
vininkai yra didžiausi sukčiai. Tuoj pat paskambinsiu Džu- 
dei, Šezei, Rebekai, Tomui ir Saimonui, kad niekada gyve
nime nieko neneštų į „Duraclean“.

9.30. Cha. Ką tik buvau užėjusi į „Duraclean“ patikrinti, 
kas tas „Mesjė S. F. T.“, apsimetusi, jog atnešiau valyti trum
pučius juodus šilko naktinukus. Sunku būtų nepastebėti, 
jog valyklos darbuotojai atrodė ne tiek panašūs į prancūzus, 
kiek į indus. Tiesa, gal Indijos prancūzai.

-  Atsiprašau, gal galite man pasakyti savo vardą? -  pa
klausiau vyriškį, kuriam įteikiau naktinukus.

-  Salvanis, -  atsakė jis, įtartinai maloniai šypsodamasis.
S. Aha!
-  O tavo vardas? -  paklausė jis.
-  Bridžita.
-  Bridžita. Parašyk čia adresą, Bridžita, gerai.
Matot, kaip viskas įtartina. Nutariau užrašyti Marko 

Darsio adresą, nes jis turi namų darbininkę ir apsaugos sig
nalizaciją. O

-A r jūs pažįstat Mesjė S. F. T.? -  paklausiau, ir tai išgir
dęs vyriškis tapo visai žaismingas.
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-  Ne, bet man atrodo, aš tave pažįstu, -  atsakė jis.
-  Nemanykit, jog  nesigaudau, kas čia darosi, -  atrė

miau ir išbėgau iš valyklos. Štai taip. Paėmiau įvykius į sa
vo rankas.

10 valanda vakaro. Atsitiko neįtikėtinas dalykas. Pusę 
vienuolikos į įstaigą atėjo jaunuolis, nešinas milžiniška rau
donų rožių puokšte, kurią padėjo ant mano stalo. Man! 
Reikėjo matyti Pačulės ir Liurbio Haroldo išraiškas. Net Ri
čardas Finčas nustėro ir pritilo, išspaudęs tik pasigailėtiną: 
„Pati sau atsisiuntei, ar ne?“

Atplėšiau voką ir ištraukiau atviruką. Štai kas ten buvo 
parašyta:

Sveikinu su Valentino diena, mano nykaus ir rūškano gyveni

mo šviesa. Rytoj 8.30 ryto būk Hitrou oro uosto 1 termina

le ir British Ainuays biure pasiimk bilietą (užsakymo numeris 

P23/R55) stebuklingam paslaptingam savaitgaliui. Grįšim 

pirmadienio rytą, spėsi į darbą. Sutiksiu atskridus.

(Pasistenk pasiskolinti slidinėjimo kostiumą ir žemakulnius 

batus.)

Negaliu patikėti. Tiesiog negaliu patikėti. Markas veža
si mane slidinėti Valentino dienos proga: Stebuklas. Valio! 
Viskas bus labai romantiška Kalėdų atviruką primenančia
me kaimelyje tarp mirkčiojančių žiburėlių, kur mudu susi
ėmę už rankų lėksime apsnigtais kalnų šlaitais tarsi Sniego 
karalius su karaliene.

Baisiai nepatogu, kad buvau įklimpusi į negatyvių min
čių liūną, bet juk toks dalykas gali nutikti bet kam. Garbės 
žodis.

Ką tik paskambinau Džudei, kuri man paskolino slidinė
jimo kostiumą: juodą, su užtrauktuku, vientisą, tokį, kaip 
Mišelės Pfaifer, vaidinančios Moterį-Katę. Tik yra viena
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menkutė problema: vienintelį kartą gyvenime esu slidinėju
si mokykloje, ir pačią pirmą dieną išsinarinau koją. Na, nie
ko. Tikrai nesunkiai išmoksiu.

VASARIO 15, ŠEŠTADIENIS

75 kg (bent taip atrodo -  jaučiuosi kaip milžiniškas pripučiamas
kamuolys, pilna fondiu, dešrainių, karšto šokolado ir t.t.), 

grapos stiklinaičių 5, cigaretės 32, karšto šokolado puodeliai 6, 
kalorijų 8257, pėdų 3, mirčiai artimų išgyvenimų 8 .

1 valanda popiet. Ant b ed u gn ės krašto. Pakliuvau į ne
įtikėtiną situaciją. Kai užlipome į kalno viršūnę, pasijutau 
suparalyžiuota baimės, todėl liepiau Markui Darsiui leistis 
vienam, kol aš užsidėsiu slides, žiūrėdama, kaip jis šliuožia 
šlaitu su garsais „ūūūžt, fzzzzz, fzzz“ tarsi koks antiraketinis 
pabūklas, uždraustas mirtinai pavojingas fejerverkas ar pa
našiai. Esu 1. dėkinga už tai, kad jis mane atskraidino slidi
nėti, bet negaliu priprasti prie to košmaro: pirmiausia rei
kia užkilti ant kalno, sunėrimus pereiti gigantiškus betono 
pastatus, pilnus grandinių ir grotų tarsi kokia koncentraci
jos stovykla, pusiau sulenkus kojas per kelius ir su kažkuo 
prilygstančiu gipsui ant kiekvienos kojos, nešantis neparan
kias slides, kurios taip ir taikosi išsiskirti, leistis prastumia- 
mai pro automatinį turniketą kaip aviai, vedamai skiepyti, 
kai visą tą laiką galima kuo jaukiausiai praleisti lovoje. Blo
giausia, kad dideliame aukštyje mano plaukai visai pašėlo, 
sukrito į beprotiškus ragus bei sūkurius, kaip šokoladu ap
lietos vaisių skiautelės, o Moters-Katės kostiumas sukurtas 
vien tik aukštiems, ploniems žmonėms, tokiems kaip Džu
dė, ir dėl to aš su juo atrodau kaip lėlė baidyklė arba teta iš 
pantomimos spektaklio. O dar pro šalį nuolat prašvilpia tri
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mečiai žindukliai, meistriškai naudodamiesi lazdomis, iškė
lę vieną koją, darydami salto ir taip toliau.

Kalnų slidinėjimas yra 1. pavojingas sportas, garbės žo
dis, aš neišsigalvoju. Žmones suparalyžiuoja, užklumpa 
sniego lavinos ir panašiai. Šezė man kartą pasakojo apie 
tokį savo draugą, kuris išvyko į itin siaubingą slidinėjimo 
misiją ir neteko drąsos, tada turėjo ateiti takų prižiūrėto
jai ir nugabenti jį žemyn ant neštuvų, bet paskui jie  palei
do neštuvus.

2.30 popiet. K avinė ant kalno. Į viršų užšliuožė Markas 
su garsais „ūūžt fzzzz“ ir paklausė, ar jau esu pasirengusi 
leistis.

Pašnibždomis paaiškinau, jog padariau klaidą užsikel- 
dama ant šlaito, nes slidinėjimas iš tikrųjų yra 1. pavojin
gas sportas -  toks pavojingas, kad atostogų draudimas jo 
net neapdraudžia. Vienas dalykas, kai tave ištinka netikė
ta nelaimė, ir visai kitas -  tyčiomis lįsti į nepaprastai pavo
jingas situacijas, atviromis akimis flirtuojant su mirtimi ar 
luošumu, pavyzdžiui šokti iš aukštybių su gumine juosta, 
kopti į Everestą, leisti žmonėms šaudyti į obuolius ant ta
vo galvos ir t.t.

Markas išklausė mane atidžiai tylėdamas.
-A š supratau tave, Bridžita, -  atsakė jis. -  Bet šitas šlai

tas mokomasis. Jis, galima sakyti, horizontalus.
Pasakiau Markui, kad vis tiek noriu nusileisti liftu, bet jis 

paaiškino, jog tai keltuvas, o tai reiškia, kad jis žemyn nesi
leidžia. Po keturiasdešimt penkių minučių Markui pavyko 
išjudinti mane šlaitu žemyn: jis truputį pastumdavo iš nu
garos, paskui apibėgdavo iš priekio ir sugaudavo. Kai paga
liau nusileidome, nutariau, jog pats laikas pasiteirauti, gal 
galima keltuvu užsikelti atgal į kaimą ir ten truputį pailsėti 
bei išgerti kapucino.
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-  Supranti, Bridžita, -  pasakė jis, -  slidinėjime kaip gy
venime. Viskas priklauso nuo pasitikėjimo savimi. Einam. 
Man atrodo, tau nepakenktų grapa.

2.45. Mmmm. Kokia puiki, skani grapa.

3 valanda popiet. Grapa iš tiesų puikus, aukščiausio ly
gio gėrimas. Markas teisus. Tikriausiai atsipalaidavusi 
šliuožčiau tiesiog stebuklingai. Tik reikia truputį pakelti 
prakeiktą pasitikėjimą savim.

3 .15 . M okom ojo šla ito  viršuje. Azkiau. Bsviskas gryn 
jokas, pvelnių! Obaaa! Uuyyy!

4  valanda pop iet. Esu talentinga, stebuklinga slidinin
ke. Ką tik mudu su Marku tobulai nusileidome šlaitu: su 
garsais „ūūžžžt fzzzz“, judėdami visu kūnu, harmoningai, 
tarsi valdomi instinkto. Ekstazė! Atradau visiškai naują gy
venimo sritį. Esu sportininkė, kaip princesė Ana! Kupina 
nepažinto žvalumo ir pozityvių minčių! Pasitikėjimo! Valio! 
Prieš akis veriasi naujas, pasitikėjimo pilnas gyvenimas! 
Grapa! Valio!

5 valanda popiet. Nuėjome pailsėti į kavinę kalno viršū
nėje, kur Marką staiga pasveikino visas būrys bankininkų- 
teisininkų tipo vyriškių, tarp kurių nugara į mane stovėjo 
aukšta, liekna šviesiaplaukė mergina baltu slidinėjimo kos
tiumu, pūkuotomis ausinėmis ir „Versace“ slidinėjimo aki
niais. Ji ūbavo iš juoko. Tarsi sulėtinto veiksmo filme, mer
gina atmetė nuo veido plaukus, ir jiems šūstelint blizgančia, 
elastinga uždanga aš pradėjau suprasti, jog pažįstu šį juoką; 
tada ji atsigręžė į mane. Tai buvo Rebeka.

-  Bridžita! -  sukliko ji, pribėgdama ir bučiuodama ma
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ne. -  Gražuole! Kaip fantastiška čia tave susitikti! Koks su
tapimas!

Aš pažvelgiau į Marką, kuris buvo gerokai suglumęs ir 
braukė delnu plaukus.

-  Eee, nepasakyčiau, kad sutapimas, ar ne? -  nejaukiai 
tarė jis. -  Juk tu pasiūlei Bridžitą čia pasikviesti. Tai yra, aiš
ku, malonu tave matyti, bet aš neturėjau supratimo, kad ir 
tu ketini čia atvažiuoti.

Štai kuo Markas tikrai puikus: aš visada juo tikiu. Bet ka
da ji tą pasiūlė? Kada?

Akimirką Rebeka sutriko, bet paskui žaviai nusišypsojo:
-  Žinau, paprasčiausiai pati prisiminiau, kaip Kurševaly- 

je  nuostabu, be to, jie ruošėsi važiuoti, tai... Ooooi! -  Ji la
bai patogiai „kluptelėjo" ir leidosi „prilaikoma" vieno iš sei
les varvinančių gerbėjų.

-  Hmmm, -  ištarė Markas. Jis anaiptol neatrodė paten
kintas. Aš stovėjau nuleidusi galvą, stengdamasi susigaudy
ti, kas čia vyksta.

Pagaliau nebeištvėriau įtampos, kilusios nuo pastangų 
rodytis normalia, ir pašnibždėjau Markui, kad eisiu dar kar
telį nusileisti mokomuoju šlaitu. Daug lengviau negu pa
prastai įsitaisiau į eilę prie keltuvo, džiaugdamasi proga pa
sprukti iš tos kvailos situacijos. Porą kabinų praleidau, nes 
nepavyko sugriebti mygtuko, bet pagaliau įlipau.

Tačiau, deja, kai ėmiau leistis šlaitu, viskas buvo nebe 
taip, kelias gumburiuotas ir nelygus, tarsi specialiai sujauk
tas. Staiga pamačiau, kad atokiau stovintis vaikas man mo
ja  ir kažką prancūziškai rėkia. Apimta siaubo žvilgtelėjau į 
kavinės balkoną ir pamačiau, jog iš jo  rėkia ir moja visi 
Marko draugai. Kas darosi? Netrukus pamačiau, kaip prie 
manęs iš kavinės paknopstom bėga Markas.

-  Bridžita, -  suriko jis, kai jau galėjau jį girdėti, -  tu pa
miršai užsidėti slides.
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-  Na ir kvaiša, -  suriaumojo Naidželas, kai mes grįžome 
į kavinę. -  Tokios asilystės kaip gyvas nemačiau.

-  Gal man ją  pagloboti? -  paklausė Rebeka Marko, žiū
rėdama į jį plačiomis susirūpinusiomis akimis, tarsi aš bū
čiau neklusni snarglė. -  Tada galėtum prieš vakarienę gerai 
paslidinėti.

-  Ne, ne, viskas gerai, -  atsakė jis, tačiau iš jo  veido ma
čiau, kad labai nori paslidinėti, o aš irgi norėjau, kad jis pa
slidinėtų, nes labai mėgsta. Bet tiesiog negalėjau pagalvoti, 
kad prakeiktoji Rebeka mokytų mane šliuožti.

-  Tiesą sakant, manau, jog man reikia pailsėti, -  ta
riau. -  Einu, išgersiu karšto šokolado ir atgausiu vidinę pu
siausvyrą.

Karštas šokoladas kavinėje buvo fantastiškas, tarsi dide
lis puodelis šokoladinio padažo; tai labai gerai, nes padėjo 
užmiršti, kaip atrodė Markas su Rebeka, drauge besikelian- 
tys keltuvu. Vis tiek mačiau, kaip ji linksmai ir skambiai kva
tojo, liesdama jo  alkūnę.

Pagaliau jie pasirodė ant šlaito, ūžčiodami tarsi Sniego 
karalius ir karalienė -  jis juodu kostiumu, ji baltu, -  pana
šūs į porą, nufotografuotą brangios šveicariškos trobelės re
klaminiame buklete, iš kurio gali suprasti, jog čia ne tik ra
si aštuonis slidžių takus, keturis šimtus keltuvų ir į kainą 
įskaičiuotus pusryčius, bet ir gali tikėtis tokio sekso, kokiu 
netrukus užsiims šie du.

-  O, aš jaučiuosi tokia pakylėta, -  pasakė Rebeka, užkel- 
dama akinius ant kaktos ir juokdamasi Markui į veidą. -  
Klausykit, gal norit šįvakar su mumis pavakarieniauti? Mes 
galvojame ant kalno valgyti fondiu, tada su deglais nu
čiuožti žemyn -  o, atsiprašau, Bridžita, bet tu galėsi nusi
leisti funikulierium.

-  Ne, -  trumpai atkirto Markas. -  Aš nebuvau su Bridži
ta Valentino dieną, todėl šiandien veduosi ją  šventinės va
karienės.
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Rebeka man patinka tuo, kad visada trumpą valandėlę 
išsiduoda, ir tada matyti, kokia ji suirzusi.

-  Na gerai, okei, tai smagiai pasilinksminkit, -  atsakė ji, 
blykstelėjo savąja dantų pastos reklamos šypsena, tada užsi
dėjo saulės akinius ir plačiai ūžtelėjusi nušliuožė miestelio 
pusėn.

-  Kada tu ją  matei? -  paklausiau. -  Kada ji tau pasiūlė 
važiuoti į Kurševalį?

Jis suraukė kaktą.
- J i  buvo Niujorke.
Aš susvyravau ir išmečiau vieną slidžių lazdą. Markas 

prapliupo juoktis, pakėlė ją  ir stipriai mane apkabino.
-  Nežiūrėk taip, -  tarė, prisiglaudęs prie mano skruos

to. - J i  buvo su savo kompanija, mes kalbėjomės gal de
šimt minučių. Pasakiau, kad noriu kaip nors įspūdingai 
tau atsilyginti už praleistą Valentino dieną, ir ji pasiūlė at
važiuoti čia.

Aš kažką tyliai, neryžtingai kuktelėjau.
-  Bridžita, -  pasakė jis. -  Aš tave myliu.

VASARIO 16, SEKMADIENIS

Svoris: man nerūpi (tiesą sakant, nėra svarstyklių)y mintyse
pakartotas neprilygstamas momentas su žodžiu iš m raidės: 

didžiulį, juodajai skylei prilygstantį skaičių kartų.

Kokia aš laiminga! Visai nepykstu dėl Rebekos, esu kilni 
ir draugiška. Ji labai maloni, pasipūtusi kaulėta karvė. Mu
du su Marku puikiai pavakarieniavom, labai daug juokė
mės ir pasakojom, kaip pasiilgom vienas kito. Atidaviau 
jam  dovaną -  raktų pakabuką su „Nevvcastle United" sim
bolika ir apatines kelnaites su „Newcastle United" užrašais,
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kurios jam labai, labai patiko. Jis man Valentino dienai pa
dovanojo raudonus šilkinius naktinėlius, kurie buvo truputį 
mažoki, bet panašu, jog jam  tai nekliuvo, o visiškai atvirai 
pasakius, net atvirkščiai. Negana to, paskui jis man papasa
kojo, kas įvyko darbe, aš viską pakomentavau ir pasakiau 
savo nuomonę, kurią Markas pavadino labai padrąsinančia 
ir „unikalia".

P.S. Šito niekam negalima skaityti, nes man gėda. Taip 
baisiai susijaudinau, kad jis pačioje mūsų santykių pradžio
je  ištarė tą žodį iš m raidės, kad atsitiktinai paskambinau 
Džudei ir Šezei, palikau žinutes apie tai. Nors dabar su
prantu, jog taip daryti lėkšta ir negerai.

VASARIO 17, PIRMADIENIS

60,5 kg (aaaa! Aaaaa! Prakeiktasis karštas šokoladas), 
alkoholio vienetai 4 (bet įskaitant ir skrydį lėktuvu, todėl Lg.),

cigarečių 12, mamos atliktas gėdingas neokolonialistinis 
veiksmas 1, bet labai stambus.

Savaitgalis, išskyrus Rebeką, buvo fantastiškas, tačiau šį 
rytą Hitrou patyriau nedidelį sukrėtimą. Stovėjau atvykimo 
salėje ir dairiausi, kur čia taksi, kaip staiga išgirdau:

-  Meilute! Visai nereikėjo manęs pasitikti, paikšele tu. 
Džefris ir tėtis laukia lauke. Mes tik grįžome nupirkti tėčiui 
dovanos. Ateik čia, susipažink su Velingtonu!

Tai buvo mano motina, įdegusi ryškia apelsinų spalva, 
susipynusi plaukus į daugybę kasyčių su karoliais galuose, 
kaip Bo Derek, ir apsivilkusi plačiausiu oranžiniu batika 
margintu rūbu, tarsi Vi£i Mandela.

-  Žinau, tu sakysi, kad jis masajas, bet iš tiesų jis kikujis! 
Kikujis! Įsivaizduoji?
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Nusekiau jos žvilgsnio kryptimi ir pamačiau Uną, taip 
pat įdegusią apelsinų spalva ir nuo galvos iki kojų įsisupu
sią į batikos marginius, tačiau su skaitymo akiniais ir laikan
čia žalios odos rankinę su didele auksine sagtimi; ji stovėjo 
kojinių parduotuvėje prie kasos su atvira pinigine rankoje. 
Una susižavėjusi žvelgė į didžiulį juodaodį jaunuolį milži
niško dydžio ausų speneliais su į vieną įverta fotojuostos dė
žute, apsirengusį ryškiu mėlynai languotu apsiaustu.

-  Hakuna Matata! Nesijaudink, džiaukis! Tai suahili kal
ba. Ar ne nuostabu? Mudvi su Una stebuklingai pailsėjom, 
o Velingtonas gyvens su mumis! Labas, Markai, -  tarė ji, ne
noromis pripažindama jo  egzistavimą. -  Eime, eime, mei
lute, pasakyk Velingtonui Jambo!

-  Patylėk, mama, patylėk, -  šnypščiau burnos kampu, 
nervingai dairydamasi į šalis. -  Negalima vežtis namo Afri
kos čiabuvių. Tai neokolonializmas, o be to, tėtis vos spėjo 
atsigauti po Chulijaus.

-  Velingtonas, -  pareiškė mama, išsitiesdama visu 
ūgiu, -  anaiptol ne koks čiabuvis! Na, bent jau, meilute, 
normalus čiabuvis. Tai yra, jis gyvena trobelėje iš sauso 
mėšlo. Bet jis norėjo važiuoti su mumis! Jis nori keliauti po 
visą pasaulį, lygiai kaip Una ir aš!

Važiuojant namo taksi, Markas nebuvo linkęs bendrauti. 
Prakeiktoji mama. Kaip aš norėčiau turėti normalią, apskri
tutę mamą, kaip kitų žmonių, kuri turėtų žilus plaukus ir 
gamintų skanius troškinius.

Na gerai, paskambinsiu tėčiui.

9 valanda vakaro. Tėtis užsimaukšlino baisiausią Vidu
rio Anglijos asketo kaukę ir vėl kalbėjo telefonu tarsi būtų 
visai nuplaukęs.

-T ai kaip reikalai? -  išdrįsau paklausti, kai pagaliau pa
vyko nuo telefono nupūsti įsiaudrinusią mamą ir pasikalbė
ti su juo.
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-  O, gerai, žinai, labai gerai. Sode patruliuoja zulusų ka
riai. Pradeda dygti raktažolės. O kaip tau, gerai?

Dieve. Nežinau, ar jam pavyks dar kartą išgyventi visą tą 
beprotybę. Pasakiau, kad man skambintų, kai reikės pagal
bos, bet jis apsimeta, jog viskas gerai, tad sunku kuo nors 
padėti.

VASARIO 18, ANTRADIENIS

60,5 kg (pavojus darosi labai rimtas), cigarečių 13, mazochisti- 
nių fantazijų apie Marką, įsimylėjusį Rebeką, 42.

7 valanda vakaro. Nieko nebežinau. Skubomis parlė
kiau po dar vienos košmariškos darbo dienos (Sezė nei iš 
šio, nei iš to pareiškė, kad ji futbolo aistruolė, todėl mudvi 
su Džude šįvakar eisim pas ją  ir žiūrėsim, kaip vokiečiai su
muš turkus, belgus ar ką panašaus), ir radau atsakiklyje dvi 
žinutes, abi ne nuo tėčio.

Pirmąją paliko Tomas: jo draugas Adamas iš Independent 
sakė, jog nieko prieš duoti man pamėginti ką nors pakal
binti, jei tik kalbinamasis bus tikrai garsus, o aš nereikalau
siu honoraro.

Klausykit, bet juk spaudos žurnalisto darbas negali būti 
toks? Iš kur tada jie turi pinigų mokėti už butus ir gydymą 
nuo alkoholizmo?

Antra žinutė buvo nuo Marko. Jis pasakė, jog šį vakarą 
praleis su Amnesty bei indoneziečiais, ir klausė, ar galės man 
vėliau paskambinti pas Šezę, paklausti, kaip varžybos. Po to 
trumpa pauzė, ir toliau štai kas: „A, ir dar, eee... Rebeka ki
tam savaitgaliui pakvietė mus su visa „gauja" paviešėti pas 
savo tėvus Glosteršyre. Kaip manai? Aš tau vėliau paskam
binsiu."
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Puikiausiai žinau, ką aš manau. Manau, jog mieliau visą 
savaitgalį sėdėsiu tėčio ir mamos sodo gale ir draugausiu su 
visais aplinkiniais kirminais, negu važiuosiu pas Rebekos 
tėvus ir žiūrėsiu, kaip ji flirtuoja su Marku. Pavyzdžiui, jei ji 
taip norėjo mus pakviesti, tai kodėl nepaskambino man?

Prisišaukitas. Garbės žodis, gryniausias prisišaukitas. Jo 
kių abejonių. Skamba telefonas. Garantuoju, kad čia Mar
kas. Ką aš jam pasakysiu?

-  Bridže, pakelk, pakelk, padėk tuoj pat, padėk. Sakau, 
PADĖK.

Sumišusi pakėliau ragelį:
-  Magda?
-O , Bridžita! Labas! Kaip slidinėjimas?
-  Puikiai, bet... -  papasakojau jai apie Rebeką, Niujorką 

ir numatomą savaitgalį. -  Nežinau, man važiuoti ar ne.
-Aišku, kad važiuok, Bridže, -  atsakė Magda. -  Jei Mar

kas norėtų draugauti su Rebeka, tai jis su ja  ir draugautų, 
tik pasakyk -  lipk, tuoj pat lipk, Hari, lipk nuo kėdės, nes 
mamytė duos diržo. Jūs labai skirtingos.

-  Hmmm. Matai, aš manau, Džudė ir Šezė pasakytų...
Ragelį pačiupo Džeremis:
-  Klausyk, Bridže, klausytis Džudės ir Šezės patarimų 

apie vaikinus yra tas pats, kas eiti konsultuotis pas mitybos 
specialistą, kuris sveria pusantro šimto kilogramų.

-  Džeremi! -  užriko Magda. -  Bridže, jis tik erzinasi. 
Nekreipk dėmesio. Kiekviena moteris turi savo aurą. Jis pa
sirinko tave. Todėl važiuok, gražiai atrodyk ir nepaleisk jos 
iš akių. Neeee! Tik ne ant grindų!

Ji teisi. Ketinu būti tvirta, įžvalgi, atsakinga ir solidi mo
teris, puikiai praleisiu laiką ir skleisiu aurą. Valio! Tik pa
skambinsiu tėčiui, ir tada einu žiūrėti futbolo.

V idurnaktis. V ėl nam ie. Išėjusi į stingdantį šaltį, iš at
sakingos ir solidžios moters virtau kompleksų maišu. Reikė
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jo  praeiti pro darbininkus, dirbančius ryškiai apšviestame 
gatvės plotelyje. Buvau apsivilkusi 1. trumpą paltą ir apsi
avusi ilgus batus, todėl mintyse pasirengiau nešvankiems 
švilpimams ir trikdančioms pastaboms, o kai nieko pana
šaus nesulaukiau, pasijutau visiška idiote.

Tai man priminė, kaip būdama kokių penkiolikos metų 
viena ėjau tuščia miesto gatvele ir paskui mane ėmė sekti 
vyriškis, paskui sugriebė už alkūnės. Išsigandusi atsigręžiau 
pasižiūrėti į užpuoliką. Tada buvau 1. plona ir dėvėjau ap
temptus džinsus. Tiesa, dar akinius margais plastikiniais rė
mais ir dantų plokšteles. Vyriškis tik pažvelgė į mano veidą 
ir tuoj pat pabėgo.

Atvykusi papasakojau apie darbininkus Sezei ir Džudei.
-  Bridžita, čia ir yra esmė, -  prapliupo Šezė. -  Tie vyrai 

laiko moteris daiktais, tarsi mūsų vienintelė funkcija būtų 
fizinis patrauklumas.

-  Bet jie to nedarė, -  paprieštaravo Džudė.
-  Būtent dėl to viskas taip neapsakomai bjauru. Na, ei

me, tuoj prasidės rungtynės.
-  Mmmm. Kokios gražios jų  šlaunys, ar ne? -  pasakė 

Džudė apie žaidėjus.
-  Mhmm, -  sutikau, mintyse svarstydama, ar Sezė labai 

įsižeis, jei per rungtynes užvesiu kalbą apie Rebeką.
-A š pažinojau tokią merginą, kuri kartą miegojo su tur

ku, -  kalbėjo Džudė. -  Tai jo  penis buvo toks milžiniškas, 
kad jis negalėjo su niekuo miegoti.

-  Kaip tai? Tu gi ką tik sakei, kad ji su juo miegojo, -  at
sišaukė Sezė, nenuleisdama akių nuo televizoriaus.

- J i  su juo miegojo, bet jie to nedarė, -  paaiškino Džudė.
-  Nes negalėjo, nes jo  penis buvo per didelis, -  paslau

giai pridūriau, palaikydama Džudės pasakojimą. -  Kaip 
baisu. Kažin, ar tai priklauso nuo tautybės? Tai yra, kaip 
manot, ar turkai...
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-  Klausyk, užsičiaupk, -  atsiliepė Šezė.
Mes visos truputį patylėjome įsivaizduodamos daugybę 

penių, dailiai sukištų į futbolo trumpikes, ir mėgindamos 
prisiminti anksčiau žaidusias skirtingų tautybių futbolo ko
mandas. Jau žiojausi prabilti, bet mane aplenkė Džudė, ku
ri, atrodo, užsiciklino ant šios temos:

-  Tikriausiai baisiai keista turėti penį.
-  Taip, -  sutikau, -  siaubingai keista turėti aktyvią kūno 

dalį. Jei ką panašaus turėčiau, visą laiką apie tai galvočiau.
-  Na taip, nes nerimautum, ką jis dar iškrės, -  sutiko 

Džudė.
-Taip, tikrai, -  sutikau. -  Juk gali ištikti milžiniška erek

cija vidury futbolo rungtynių.
-  Dėl Dievo meilės! -  užriko Šeron.
-  Gerai, gerai, nusiramink, -  atsakė Džudė. -  Bridže? Ar 

tau viskas gerai? Atrodai kažkokia prislėgta.
Nervingai dirstelėjau į Šezę, tačiau nutariau, jog tai per

nelyg svarbu, kad nutylėčiau. Atsikrenkščiau prašydama 
dėmesio ir paskelbiau:

-  Rebeka paskambino Markui ir šį savaitgalį pakvietė 
mus pas savo tėvus.

Buvo tikrai malonu, kad draugės iškart suprato padėties 
rimtumą. Džudė nuėjo atnešti „MilkTray“, o Šezė ištraukė 
iš šaldytuvo naują butelį.

-  Vadinasi, taip, -  susumavo Šezė, -  mes pažįstam Rebe- 
ką ketverius metus. Ar per tą laiką ji bent kartą pakvietė ta
ve, mane arba Džudę į savo prašmatniuosius savaitgalius?

-  Ne, -  aš iškilmingai papurčiau galvą.
-  Bet supranti, -  pasakė Džudė,-jei tu nevažiuosi, tai 

kas bus, jeigu jis važiuos vienas? Juk negali leisti Rebekai jį 
nusitverti. Be to, jo  padėties žmogui aiškiai labai svarbu tu
rėti atitinkamo socialinio statuso partnerį.
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-  Hmff, -  purkštelėjo Šezė. -  Patriarchališki paistalai. 
Jei Bridžita pasakys, kad nenori važiuoti, o jis nuvažiuos be 
jos ir susidės su Rebeka, tada bus aišku, jog jis yra niekam 
tikęs antrarūšis šarlatanas. Socialinio statuso partneris -  
fui. Mes gyvenam ne šeštam dešimtmety. Ji juk neketina vi
są dieną tvarkyti namus, dėvėdama smailią liemenėlę, o va
karais rengti pobūvius jo  kolegoms, kaip pavyzdinga žmo
na. Pasakyk jam: tu matai, kad Rebeka taikosi jį pagriebti, ir 
todėl nenori pas ją  važiuoti.

-  Bet tada jis pasijus trokštamas, -  atsakė Džudė. -  Nie
ko nėra vyrui patrauklesnio, kaip jį įsimylėjusi moteris.

-  Kas taip sakė? -  paklausė Šezė.
-  Baronienė iš „Muzikos garsų", -  droviai atsiliepė 

Džudė.

Nelaimei, kai mes vėl grįžome prie futbolo varžybų, jos 
buvojau pasibaigusios.

Tuoj po jų  paskambino Markas.
-  Na, kas laimėjo? -  susijaudinęs paklausė jis.
-  Ėėėė... -  atsakiau, karštligiškai gestikuliuodama Džu- 

dei ir Šezei, kurios spoksojo tuščiais žvilgsniais.
-Ju k jū s  žiūrėjot, argi ne?
-Taip, taip, žinoma, tuoj prisiminsiu futbolo rezultatus, 

tuoj tuoj prisiminsiu... -  sudainavau, miglotai suvokdama, 
jog ten buvo kažkokie vokiečiai.

-  Tai kaip gali nežinoti, kas laimėjo? Netikiu.
-  Mes žiūrėjom. Tik mes dar...
-K ą?
-  Kalbėjomės, -  netvirtai užbaigiau.
-  O Dieve! -  Stojo ilga tyla. -  Klausyk, ar tu nori važiuoti 

pas Rebeką? °
Aš sutrikusi dairiausi tai į Džudę, tai į Šezę. Vienas tei
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giamas atsakymas. Vienas neigiamas. Ir dar vienas teigia
mas, Magdos.

-Taip, -  atsakiau.
-  Tai puiku. Man atrodo, bus labai smagu. Ji sakė, kad 

pasiimtum maudymosi kostiumėlį.
Maudymosi kostiumėlį! Galas. Gaaaaaaalas.
Eidama namo, pamačiau tuos pačius darbininkus pri

sigėrusius kreivojančius iš aludės. Iškėliau galvą ir nuta
riau, kad man visai nerūpi, švilps jie ar ne, tačiau vos pro 
juos praėjau, išgirdau garsiausius pritarimo šūksnius. At
sigręžiau, džiaugdamasi proga nudelbti juos bjauriu 
žvilgsniu, ir pamačiau, jog  visi vėpso į kitą pusę: vienas 
kompanijos narys ką tik metė plytą ir išmušė „Volkswage- 
no“ langą.

VASARIO 22, ŠEŠTADIENIS

60 kg (šiurpulinga), alkoholio vienetai 3 (pavyzdinga), 
cigaretės 2( irgi), kalorijų 10 000 (turbūt: įtariamas Rebekos

sabotažas), po sijonu lendančių šunų 1 (užtat be perstojo).

Glosteršyras. Paaiškėjo, jog Rebekos tėvų „kaimo sody
ba" turi atskirai pastatytas arklides, daugybę priestatų, ba
seiną, yra aptarnaujama tarnų, o „sode" dar stovi privati 
bažnyčia. Mes atvažiavome girgždančiu žvyruotu takeliu, 
kurio gale Rebeka -  apsitempusi džinsais, išryškinančiais 
jos dailų užpakaliuką kaip Ralfo Loreno reklamoje -  žaidė 
su šunimi tarp „Saabų" ir BMW limuzinų, o jos plaukus 
auksino saulė.

-  Ema! Sėdėt! Laaabas! -  sušuko ji, o šuo tuoj pat ištrū
ko ir pakišo snukį man po paltu.
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-  Mmm, ateik čia, paieškosim išgerti, -  pasveikino ji 
Marką, kol aš stengiausi nustumti šuns galvą.

Markas mane išgelbėjo, sušukdamas: „Ema! Žiūrėk!" ir 
mesdamas lazdą, kurią ši patenkinta atnešė, vizgindama 
uodega.

-  O, tujai taip patikai, ar ne, auksute, ar ne, ar ne? -  už- 
burkavo Rebeka, glostydama šuniui galvą, tarsi tai būtų jos 
ir Marko naujagimis.

Mano mobilus suskambo. Pamėginau nekreipti dėmesio.
-  Man atrodo, čia tavo, Bridžita, -  pasakė Markas.
Aš išsitraukiau telefoną ir paspaudžiau mygtuką.
-  O, labas, meilute, žinai ką?
-  Mama, kodėl tu man skambini į mobilų? -  sušnypščiau 

žiūrėdama, kaip Rebeka nusiveda Marką.
-  Kitą penktadienį visi einame į „Mis Saigon"! Una su 

Džefriu, tėtis, aš ir Velingtonas. Jis dar niekad nėra buvęs 
miuzikle. Kikujis eis žiūrėti „Mis Saigon". Ar ne smagu? 
Mes nupirkome bilietus ir jums su Marku, kad galėtumėte 
eiti kartu!

Hrrrrr! Miuziklai! Keisti vyrai, stovintys išžergtomis ko
jomis ir garsiai dainuojantys, įbedę žvilgsnius į tolumą."

Kai aš įėjau į namą, Markas su Rebeka buvo dingę ir nie
ko daugiau neradau, išskyrus šunį, kuris tuoj pat vėl įkišo 
snukį man po paltu.

4  valanda popiet. Ką tik grįžome pasivaikščioję po „so
dą". Rebeka nuolat įtaisydavo mane kalbėtis su įvairiais vy
riškiais, o pati nusitempdavo Marką toliausiai nuo kitų. Ga
liausiai vaikščiojau su Rebekos sūnėnu: prastesnis Leonar
do di Kaprio variantas^ susigūžęs su „Oxfamo" paltu, visų 
vadinamas „Džonio vaiku".

-  Gerai, klausykit, bet aš irgi turiu vardą, -  sumurmėjo jis.
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-  Oi, nebūk kvaaaaailas! -  sugiedojau mėgdžiodama 
Rebeką. -  Koks tavo vardas?

Jis patylėjo ir atrodė sutrikęs.
-  Sindženas.
-O , -  užjaučiau.
Jis nusijuokė ir pasiūlė man cigaretę.
-  Gal nereikia, -  atsakiau, linktelėdama į Marko pusę.
-J is  tau draugas ar tėvas?
Vaikinas nuvairavo mane nuo takelio prie miniatiūrinio 

ežero ir uždegė man cigaretę.
Buvo 1. smagu rūkyti ir kikenti kaip išdykusiems paaug

liams.
-  Dabar gal jau eikim, -  pasakiau, gesindama cigaretę 

guminio bato kulnu.
Kiti jau buvo kažin kur nuėję, tad mudviem teko bėgti: 

jauni, laisvi ir nevaldomi liuoksėjome tarsi Kalvino Kleino 
reklamose. Kai prisivijome kitus, Markas mane apkabino.

-  Ką tu ten darei? -  paklausė, kalbėdamas į mano plau
kus. -  Rūkei, kaip išdykusi mokinė?

-  Aš penkerius metus nebuvau cigaretės į burną paėmu
si, -  sutilindžiavo Rebeka.

7 v a lan d a  vakaro. Mmmm. Mmmm. Prieš vakarienę 
Markas taip įsiaudrino. Mmmm.

V idurnaktis. Rebeka, stengdamasi iš visų jėgų, per va
karienę pasodino mane prie „Džonio vaiko“ -  „Jūs taaaaip 
puikiai sutariat!“ -  o pati įsitaisė šalia Marko.

Apsirengę vakariniais drabužiais, jiedu puikiai ̂ derėjo 
tarpusavyje. Vakariniai drabužiai! Kaip sakė Džudė, tik dėl 
to, kad Rebeka panoro pasirodyti, kaip atrodanti paprasta 
savaitgalio apranga ir kaip -  apsivilkusi išeigine suknele,
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tarsi „Mis Pasaulis" konkurso dalyvė. Tarsi nujausdama, 
ji tarė:

-  O dabar gal persirenkim maudymosi kostiumėliais? -  
ir ištipeno persirengti; po kelių minučių grįžo su tobulai 
gulinčiu juodu maudymosi kostiumėliu, o jos kojos atrodė 
iki lubų.

-  Markai, -  kreipėsi ji, -  gal galėtum man padėti? Reikia 
nuimti apdangalą nuo baseino.

Markas susirūpinęs pažvelgė į ją, paskui į mane.
-A , žinoma. Gerai, -  nejaukiai ištarė ir išėjo jai iš paskos.
-  Ar tu maudysies? -  paklausė pienburnis.
-  Na, -  pradėjau, -  nenorėčiau sudaryti įspūdžio, kad 

nesu ryžtinga, labai entuziastinga plaukikė, tačiau vienuo
likta valanda vakaro po penkių patiekalų pietų nėra mano 
mėgstamiausias laikas plaukioti.

Mes dar šiek tiek paplepėjom, kol aš pastebėjau, kad iš 
kambario išeina paskutiniai valgytojai.

-  Gal einam pasiimti kavos? -  paklausiau stodamasi.
-  Bridžita. -  Staiga jis girtai pasviro į priekį ir pradėjo 

stengtis mane pabučiuoti. Tą akimirką atsilapojo durys. 
Grįžo Rebeka ir Markas.

-  Ooooi! Atsiprašau! -  ištarė Rebeka ir uždarė duris.
-  Kaip manai, ką čia dirbi? -  sušnypščiau, pasibaisėjusi 

pienburnio elgesiu.
-  Bet... bet Rebeka man sakė, jog aš tau labai patikau, 

ir dar...
-  Ir ką dar?
- J i  sakė, kad judu su Marku žadat skirtis.
Aš staiga atsirėmiau į stalą.
-  Kas jai tą sakė?
- J i  sakė, -  pienbuVhis atrodė toks kaltas, kad man jo 

nuoširdžiai pagailo, -  ji sakė, kad Markas.
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VASARIO 23, SEKMADIENIS

80 kg (tikriausiai), alkoholio vienetai 3 (nuo vidurnakčio,
o dar tik septynios ryto), cigarečių 100 000 (taip atrodo), 

kalorijų 3275, pozityvių minčių 0, draugų 
skaičius absoliučiai neaiškus.

Kai grįžau į kambarį, Markas buvo vonioje, tad atsisė
dau su naktiniais ir ėmiau planuoti būsimą gynybą.

-Viskas buvo ne taip, kaip tu manai, -  neapsakomai ori
ginaliai pareiškiau, kai jis išėjo iš vonios.

-  Ne? -  paklausė jis, laikydamas rankoje stiklą viskio. Ir 
pradėjo kaip tikras advokatas žingsniuoti po kambarį, apsi
juosęs tik rankšluosčiu. Atrodė baugiai, tačiau neįtikėtinai 
seksualiai. -  Gal tau gerklėje buvo įstrigęs akmenukas? -  
paklausė. -  Gal Sindženas, kuris atrodo turtingų tėvų išlai
komas dykinėjantis paauglys, taip tik atrodo, o iš tiesų yra 
aukščiausios kvalifikacijos ausų, nosies ir gerklės chirurgas 
ir mėgino jį ištraukti liežuviu?

-  Ne, -  rūpestingai ir mąsliai atsakiau aš. -  Tai irgi 
netiesa.

-  Tai gal tave ištiko hiperventiliacija? Gal Sindženas, sa
vo marihuana perrūkusiais smegenimis suvokęs kelis pir
mosios pagalbos principus -  veikiausiai iš plakatų, kaban
čių ant sienų daugybėje reabilitacijos ir detoksikacijos klini
kų, kuriose jis praleido didžiąją savo trumpo ir šiaipjau 
niekuo nepasižyminčio gyvenimo dalį, -  nutarė juos pritai
kyti ir darė tau dirbtinį kvėpavimą? Ar paprasčiausiai sukly
do, palaikęs tave puikia suktine, ir pajuto, kad negali...

Aš pradėjau juoktis. Tada jis irgi pradėjo juoktis, tada 
mes pradėjom bučiuotis, ir taip toliau, o paskui apsikabinę 
užmigom.

Rytą nubudau visa švytinti, galvodama, jog viskas puiku,
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tada pažvelgiau į Marką, pam ačiau j į  ja u  apsirengusį ir su

pratau, kad anaiptol ne puiku.

-  Aš tuoj paaiškinsiu, -  ištariau, staiga dram atiškai atsi

sėsdam a lovoje. Kurį laiką žiūrėjom e vienas į kitą, paskui 

pradėjom e juoktis. Bet netrukus jis surimtėjo.

-  Nagi, mėgink.

-T a i  vis Rebeka, -  pasakiau. -  Sindženas m an sakė, jo g  

Rebeka jam  sakė, kad jis m an patinka ir kad...

-  Ir tu patikėjai visa šita sugedusio telefono šarada?

-  Ir  d a r pasakė, jo g  tu  ja i  sakei, kad m es netrukus 

žadam...

-T a ip ?

-  Žadam  skirtis, -  pasakiau.

Markas atsisėdo ir ėm ė labai lėtai trinti pirštais kaktą.

-  Ar sakei? -  sušnibždėjau. -  Ar tu taip sakei Rebekai?

-  Ne, -  pagaliau  atsakė jis. -  Rebekai aš to nesakiau, 

bet...

N edrįsau į jį pažvelgti.

-  Bet gal mums bus geriau... -  p radėjo  jis.

Kambarys prieš m ano akis susvyravo. Susitikinėjimuose

labiausiai nekenčiu šito. Vieną akim irką jau ti, jo g  šis žm o

gus tau artimiausias visam pasauly, bet vos tik jis pasako ką 

nors panašaus į „pabūti atskirai", „rim tai pasikalbėti" ar 

„gal m um s bus geriau...", tuoj supranti, kad n iekad d au 

giau jo  nebematysi, bet dar mažiausiai šešis mėnesius m in 

tyse kalbėsiesi su juo , o nuėjusi į vonią ir pamačiusi jo  d an 

tų šepetuką prapliupsi raudoti.

-  Tai tu nori skirtis?

Į duris pabeldė. Tai buvo spinduliuojanti Rebeka dulsvai 

rausvo kašmyro megztuku.

-  Paskutinis kvietimas pusryčių, vaikai! -  žaismingai už

kukavo ir nebeišėjo.

Galiausiai teko eiti pusryčiauti susivėlusiai, neplautais
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plaukais, o Rebeka šūsčiojo blizgančiais karčiais ir dėliojo į 
lėkštes troškinį.

Namo važiavome tylėdami; aš stengiausi neparodyti, 
kaip jaučiuosi, ir nepasakyti ko nors pasigailėtino. Iš patir
ties žinau, kaip klaiku, kai reikia įtikinti žmogų, jog nesi- 
skirtumėte, o jis jau viską nusprendęs; vėliau prisimeni vi
sas nesąmones, kurias tada prišnekėjai. Ir jautiesi tokia 
kvaiša.

-  Nedaryk taip! -  norėjau suklykti, kai jis sustabdė maši
ną prie mano namų. -  Ji nori tave nusistverti, tai jos klasta. 
Aš nebučiavau Sindženo. Aš myliu tave.

-  Tai ką, tada iki, -  išdidžiai pasakiau ir prisiverčiau iš
lipti iš automobilio.

-  Iki, -  sumurmėjo jis, nežiūrėdamas į mane.
Žiūrėjau pavymui, kol jis labai nerangiai ir greitai apsu

ko automobilį. Pastebėjau, kad nuvažiuodamas piktai 
brūkštelėjo per skruostą, tarsi kažką valydamasis.



ĮTIKINĖJIMAS
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VASARIO 24, PIRMADIENIS

95 kg (sudėjus krūvon savo svorį ir visas nelaimes), alkoholio 
vienetas 1 -  t.y. aš, cigarečių 200 000, kalorijų 8477

(neskaičiuojant šokolado), teorijų apie tai, kas vyksta, 477, 
persigalvota apie tai, ką reikia daryti, 448 kartai.

3 valanda nakties. Nežinau, ką vakar būčiau dariusi, jei 
ne merginos. Paskambinau joms tuoj pat, kai tik Markas 
nuvažiavo, jos atlėkė per penkiolika minučių ir nė karto ne
pasakė: „Ar aš nesakiau".

Kai į butą įsiveržė Šezė pilnu glėbiu butelių ir parduotu
vės maišelių ir griežtai paklausė: „Ar paskambino?", pasiju
tau tarsi būčiau „Ligoninės priimamajame" atvykus dakta
rui Grynui.

-  Ne, -  atsakė Džudė, kišdama man į bumą cigaretę tar
si termometrą.

-  Laiko klausimas, -  žvaliai užtikrino Šezė, išvyniodama 
butelį „Chardonnay", tris picas, dvi dėžutes „Haagen-Da- 
azs“ šokoladinių ir grietininių ledų, pakelį miniatiūrinių 
„Twix" batonėlių.

-  Tep, -  trumpai pritarė Džudė, dėdama ant vaizdo gro
tuvo „Puikybės ir prietarų" vaizdajuostę, o šalia išrikiuoda
ma „Atgaukite savigarbą per meilę ir praradimus", „Penki 
pasimatymo etapai: dienoraštis" bei „Kaip užgydyti skriau
dą neapykanta". -  Jis grįš.
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-  Gal man jam paskambinti? -  paklausiau.
-  Ne! -  suklykė Šezė.
-A r tu iš proto išsikraustei? -  rėkė Džudė. -  Jis dabar el

giasi kaip marsietiška guminė juostelė. Šiuo momentu pulti 
jam skambinti yra pati blogiausia išeitis.

-A š žinau, ^ irzliai sutikau. Ne, rimtai, nejau ji galvoja, 
kad aš tokia neišsilavinusi.

-  Tu privalai jam leisti grįžti į savo olą ir pasijusti pa
traukliam, o pati turi judėti nuo ypatingų santykių su juo 
prie dviprasmiškumo.

-  Betjeigujis...
-  Žinai, Šeze, geriau išjunk, -  atsiduso Džudė. -  Nes ki

taip ji visą naktį lauks jo  skambučio, užuot mėginusi susi
grąžinti pažeistą savigarbą.

-  Niaaa! -  sublioviau, tarsi jiedvi būtų kėsinusios nu
pjauti man ausį.

-  O be to, -  guviai paaiškino Šezė, trakštelėjus iš sienos 
ištraukiamam telefono jungikliui, -  tai bus jam pamoka.

Po poros valandų jaučiausi gerokai sutrikusi.
-  „Juo labiau vyrui patinka moteris, juo aktyviau jis ven

gia užmegzti su ja  rimtus santykius"! -  pergalingai perskai
tė Džudė iš „Marsas ir Venera pasimatyme".

-  Man čia labai panašu į vyrišką logiką! -  pareiškė Šezė.
-Vadinasi, iš to, kad jis mane metė, galima aiškiai spręs

ti, jog mūsų santykiai rimti? -  susijaudinusi paklausiau.
-  Pala, pala, -  Džudė įdėmiai vartė „Emocinį intelek

tą". -A r žmona buvo jam neištikima?
-Taip, -  sumurmėjau pilna burna „Twix“. -  Savaitę po 

jų  vestuvių, su Danielių.
-  Hmmm. Matai, man atrodo, jogjis patyrė Emocinį Su

krėtimą, veikiausiai dėl to, kad tu netyčia palietei neužgiju
sią empcinę žaizdą. Na, žinoma! Žinoma! Taip ir yra! Štai 
kodėl jis taip žiauriai reagavo, pamatęs, kad tu laižaisi apsi
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kabinusi su tuo vaikpalaikiu. Gali būti rami, kai tik emocinė 
žaizda liausis nuodijusi jo  nervų sistemą, jis pats pripažins 
savo klaidą.

-  Ir pagalvos, kad privalo pradėti susitikinėti su kita, nes 
tu jam  taip labai patinki! -  pasakė Seron, linksmai užsideg
dama „Šilk Cut".

-  Užsičiaupk, Šeze, -  sušnypštė Džudė. -  Užsičiaupk.
Bet buvojau per vėlu. Kambaryje iškilo Rebekos vai

duoklis, kuris išplito į šalis tarsi pripučiama pabaisa.
-  Oje, oje, oje, -  tariau, pakeldama akis į dangų.
-  Greičiau duok jai išgerti, duok išgerti, -  suspiegė Džudė.
-Atsiprašau, atsiprašau. Uždėk „Puikybę ir prietarus", -

malė Šezė, pildama man į burną gryną brendį. -  Surask, 
kur tie šlapi marškiniai. Ar valgom picas?

Kažkuo panašu į Kalėdas ar veikiau į tą momentą, kai 
kas nors miršta, o per laidotuves tiek visokių darbų, jog vis
kas klostosi nenormaliai ir žmonės nespėja pajusti liūdesio, 
tokie būna išsiblaškę. Tačiau kai gyvenimas vėl grįžta į se
nas vėžes ir jau  be to žmogaus, prasideda tikrasis vargas. 
Pavyzdžiui, kaip dabar.

7 valanda vakaro. Nežabotas džiugesys! Grįžusi namo 
radau mirkčiojančią atsakiklio lemputę.

„Labas, Bridžita, čia Markas. Nežinau, kur tu vakar va
kare buvai, bet dėl visa ko skambinu. Vėliau pamėginsiu 
dar kartą."

Vėliau pamėgins dar kartą. Hmmm. Vadinasi, reikia su
prasti, kad aš neturėčiau jam skambinti.

7.13. Jis nepaskambino. Dabar net nebežinau, kaip tu
rėčiau elgtis. Geriau paskambinsiu Šezei.

Lyg to būtų negana, plaukai tarsi pajutę sunkią mano 
padėtį visiškai pamišo. Labai keistas reiškinys: paprastai
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plaukai ištisas savaites elgiasi normaliai, tik staiga per pen
kias minutes išprotėja ir rėkte rėkia, jog laikas kirptis, kaip 
išalkęs kūdikis pradeda klykti reikalaudamas maisto.

7.30. Daviau Šezei telefonu išklausyti Marko žinutę ir 
paklausiau:

-  Kaip manai, ar jam skambinti?
-  Ne! Tegu pasikankina. Jei jis tave metė, o paskui per

sigalvojo, tai dabar, po velnių, tegu įrodo esąs tavęs vertas.
Šezė teisi. Būtent taip ir yra. Marko Darsio klausimu 

jaučiuosi 1. tvirta.

8.35. A, bet mat... Gal jam  liūdna. Baisu net pagalvoti, 
kaip sėdi su tais savo „Newcastle United" marškinėliais ir 
liūdi. Gal tikrai geriau jam  paskambinsiu ir pagaliau viską 
nuodugniai išsiaiškinsiu.

8.50. Jau  ruošiausi paskambinti Markui ir atvirai pa
reikšti, kaip jis man patinka ir koks įvyko nesusipratimas, 
bet, laimei, laiku spėjo paskambinti Džudė. Papasakojau jai 
apie trumpalaikę, tačiau nerimą keliančią pozityvumo aki
mirką.

-  Tai ką, nori pasakyti, jog vėl užsiimi tikrovės neigimu?
-  Taip, -  netvirtai atsakiau. -  Gal bent rytoj galėčiau pa

skambinti?
-  Ne, jei nori, kad jūs vėl būtumėte kartu, privalai ne

leisti, kad jūsų draugystę suterštų sunkios scenos. Todėl pa
lauk keturias ar penkias dienas, kol atgausi savitvardą, o ta
da -  tada taip, nebus nieko blogo, jei skambtelėsi ir drau
giškai, lengvai praneši, kad viskas gerai.

i  \

11 yalanda vakaro. Jis nepaskambino. Velnias. Visiškai 
nusiminiau. Visas tas susitikinėjimų pasaulis yra ištisinis
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klaikus blefavimas; vyrai ir moterys nuolatos susišaudo, p a 

sislėpę už atskirų apkasų linijų. Tarsi egzistuoja kažkokios 

taisyklės, kurių reikėtų laikytis, bet niekas jų  gerai nežino, 

todėl kiekvienas išsigalvoja savas. Galiausiai, aišku, gauni 

šnipštą, nes nesilaikei taisyklių, bet kaip galėjai jų  laikytis, 

je i išvis nežinojai, kokios jos?

VASARIO 25, ANTRADIENIS

Pravažiuota pro Marko Darsio namą siekiant patikrinti, 
ar languose dega šviesos, -  2 kartai (jei skaičiuosime pirmyn ir 

atgal, tai 4). Paskambinta numeriu 141 (kad jis negalėtų atsekti 
mano numerio, sugalvojęs susukti 1471) ir išklausytas atsakiklio 
įrašas vien trokštant išgirsti jo balsą -  5 kartai (blogai) (bet L g. 

tuo požiūriu, kad nepalikau žinutės). Marko Darsio pavardė 
surasta telefonų knygoje vien tik norint sau įrodyti, jog jis vis 
dar egzistuoja -  2 kartai (L santūru), skambučiai iš mobilaus 
siekiant užtikrinti, kad jam paskambinus namų telefono linija 
nebus užimta, -100 procentų. Skambinusieji, sukėlę man pyktį 
ir pagiežą tuo, kad nebuvo Markas Darsis, -  nebent paskambino 

turėdami tikslą pakalbėti apie Marką Darsį -  ir priversti kuo 
greičiau baigti pokalbį, kad, gink Dieve, nesutrukdytų 

paskambinti Markui Darsiui, -  100 procentų.

8 valanda vakaro. Ką tik paskam bino M agda paklausti, 

kaip praėjo  savaitgalis. Baigėsi tuo, kad viską ja i išklojau.

-  Klausyk, je i  tu d a r ben t kartą  susitaikysi su tokiais jo  

darbais, tuoj pa t eisi į neklaužadų kampą! Hari! Atsiprašau, 

Bridže. Tai kaip jis tau viską paaiškino?

-A š  su ju o  nekalbėjau.

-  Ką? O kodėl?

Paaiškinau M agdai ap ie  atsakiklio žinutę ir gum inės
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juostelės /emocinės žaizdos /per stiprios simpatijos man te
oriją.

-  Bridžita, garbės žodis, tu absoliučiai neįtikėtina. Iš to, 
ką tu pasakoji, niekaip neįmanoma padaryti išvados, kad jis 
tave metė. Jis paprasčiausiai subjuro, nes pamatė, kaip tu su 
kažkuo laižaisi.

-  Aš su niekuo nesilaižiau. Aš buvau užklupta iš netyčių 
prieš savo valią!

-  Bet jis ne aiškiaregys. Iš kur gali žinoti, ką tu jauti? Pri
valai viską išsakyti. Tuoj pat išimk jam iš burnos! Viskas, ei
nam su manim. Einam, einam, metas į neklaužadų kampą.

8.45. Gal Magda teisi? Gal aš pati sugalvojau, kad jis 
mane metė, o jis nieko panašaus nė galvoj neturėjo? Gal va
žiuojant buvo paprasčiausiai susierzinęs dėl to laižymosi, 
gal norėjo, kad aš ką nors pasakyčiau, o dabar mano, jog aš 
jo  vengiu??!! Tuoj pat paskambinsiu. Modernūs žmonių 
santykiai (ar buvę santykiai) turi šį baisų minusą: partneriai 
paprasčiausiai per mažai kalbasi.

9 valanda vakaro. Nuspręsta, taip ir padarysiu.

9.01. Štai, jau darau.

9.10. Markas Darsis atsiliepdamas neįtikėtinai nekan
triu balsu sulojo: „Taip?“, o fone aidėjo baisiausias triukš
mas.

Visai sugniužusi sušnibždėjau:
-  Čia aš, aš, Bridžita.
-  Bridžita! Ar tu pasiutai? Gal nežinai, kas dabar vyksta? 

Dvi dienas man neskambinai, o dabar imi ir paskambini 
per patį svarbiausią, absoliučiai lemiamą... Neee! Neeeee! 
Prakeiktas, sumautas idiotas... Jėzus Marija. Ne, tas teisėjas
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visiškai, visiškai... Buvo pražanga! O, kad tave... ne, jis blo
kuoja. Tuoj prasiverš. O Jėzau -  klausyk, aš tau paskambin
siu, kai pasibaigs.

9.15. Aišku, aš žinojau, kad vyksta kažkoks Visos Visatos 
futbolo varžybų finalas ar kas panašaus, tik paprasčiausiai 
pamiršau, nes įklimpusi emocijų liūne. Bet kam galėjo taip 
atsitikti.

9.30. Kaip galėjau būti tokia kvaiša? Kaip? Kaip?

9.35. O, puiku, telefonas! Markas Darsis!
Skambino Džudė.
-  Kąą? -  paklausė ji. -  Jis negalėjo su tavimi kalbėtis, 

nes kaip tik žiūrėjo futbolo rungtynes ? Tuoj pat eik. Išeik iš 
namų. Nebūk, kai jis skambins. Kaip jis drįso!

Akimoju supratau, jog Džudė teisi, -jeigu Markui tikrai 
bent kiek rūpėčiau, futbolas jokiu būdu neišsiveržtų į pirmą 
planą. Šezė pasisakė dar ryžtingiau.

-Vyrai yra pakvaišę dėl futbolo tik todėl, kad jie gry
niausi tinginio pančiai, -  rėkė ji. -  Jie įsivaizduoja, kad jei 
palaikys kokią nors komandą ir baisiausiai šauks per varžy
bas, tai tarsi patys jas laimės ir bus nusipelnę aplodismentų, 
dovanų bei kitokių meilės įrodymų.

-Taip. Tai ateisi pas Džudę?
-  Ėėėė, ne...
-Kodėl?
-  Aš žiūriu varžybas su Saimonu.
Saimonu? Šezė ir Saimonas? Bet juk Saimonas vienas iš 

mūsų bičiulių.
-  Palauk, juk ką tik pati sakei...
-  Tai ne tas pats. Aš mėgstu futbolą dėl to, kad tai labai 

įdomus žaidimas.
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Hmmm. Jau buvau beeinanti iš namų, kai vėl suskambo 
telefonas.

-  O, labas, meilute. Čia mama. Kaip mes puikiai leidžia
me laiką! Velingtonu visi tiesiog susižavėję. Mes jį nusivedė
me į „Rotary" klubą, paskui...

-  Mama, -  sušnypščiau, -  juk negalima vedžiotis Veling
tono kaip kokio eksponato.

-  Zinai, ką pasakysiu, meilute, -  lediniu balsu atrėžė ji, -  
jau ko visai negaliu pakęsti, tai rasizmo ir apsimetinėjimo.

-K ą?
-T ą . Kai pas mus iš Ameršemo atvažiavo Robertsonai, 

mes juos irgi nusivedėm į „Rotary“ klubą, bet tada tu nieko 
nesakei, atsimeni?

Aš sėdėjau išsižiojusi, stengdamasi išpainioti šios ydin
gos logikos kamuolį.

-  Tau tik rūpi sudėlioti žmones į dėžutes -  čia „Paten
kinti Sutuoktiniai", čia „Viengungiai", čia spalvotieji, čia 
homoseksualistai. Na gerai, šiaip aš skambinu dėl tos „Mis 
Saigon" penktadienį. Pradžia pusę aštuntos.

O Viešpatie.
-  Ėėė... -  nutęsiau nežinodama ką sakyti. Juk tikrai ne

sakiau, kad eisiu, tikrai nesakiau.
-  Na, nejuokauk, Bridžita. Mes nupirkom bilietus.
Nusivylusi sutikau dalyvauti idiotiškoje pramogoje ir

kvailai, plačiai paaiškinau, jog Markui reikės dirbti, ir tada 
mama užsivedė:

-  Dirbti, ar ne? Ko jau čia jis toks darbštus penktadienio 
vakarą? Kaip manai, ar jis ne per daug dirba? Tikrai nema
nau, kad darbas...

-  Mama, aš tikrai jau turiu eiti, vėluoju pas Džudę, -  
tvirtai įsiterpiau.

-  O, tu visada kur nors bėgi. Tai pas Džudę, tai pas Se- 
ron, tai į jogą. Stebiuosi, kaip judu su Marku išvis randat 
laiko pasimatyti!
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Kai nuėjau pas Džudę, pokalbis natūraliai pakrypo Še- 
zės ir Saimono link.

-  O tarp kitko, -  pasakė Džudė, pasilenkdama arčiau 
manęs, nors bute daugiau nieko nebuvo, -  šeštadienį aš su
tikau juos Konrano parduotuvėje. Stovėjo prie peilių ir 
šaukštų ir kikeno kaip Patenkinti Sutuoktiniai.

Kaip čia yra su tais moderniaisiais Viengungiais, kad už
megzti santykius su priešinga lytimi jie gali tik tada, kai šie 
santykiai neatrodo panašūs į romantišką draugystę! Štai Še
zė nesusitikinėja su Saimonu, bet jie elgiasi taip, kaip turi 
elgtis pora, o mudu su Marku atseit susitikinėjame, bet vi
siškai nebendraujame vienas su kitu.

-  Žinai, man atrodo, reikia sakyti ne „mes tiesiog geri 
draugai", bet „mes tiesiog susitikinėjame", -  niūriai paste
bėjau.

-A ha, -  sutiko Džudė. -  Gal geriausia turėti platonišką 
draugą ir vibratorių.

Grįžusi radau atgailos pilną žinutę nuo Marko: jis pamė
ginęs paskambinti tuoj po varžybų, bet telefonas ilgai buvęs 
užimtas, o štai dabar manęs nėra. Kaip tik svarsčiau, pa
skambinti jam  ar ne, kai jis paskambino pats.

-Atsiprašau, kad taip grubiai kalbėjau, -  tarė. -  Tiesiog 
jaučiuosi labai prislėgtas, o tu kaip?

-  Suprantu, -  švelniai atsakiau, -  aš jaučiuosi lygiai 
taip pat.

-  Galvoju ir galvoju: kodėl turėjo taip atsitikti?
-  Ir aš! -  nušvitau, maudydamasi meilės ir palengvėjimo 

bangose.
-  Taip kvaila, ir svarbiausia, be reikalo, -  jo  balse buvo 

girdėti širdgėla. -  Kvailiausias protrūkis, o kokios žudan
čios pasekmės.

-  O taip, -  linktelėjau, galvodama: ohoho, jį pakirto dar 
smarkiau negu mane.

-  Kažin, ką žmogui po to lieka daryti?
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-  Matai, visi mes žmonės, -  susimąsčiusi ištariau. -  Žmo
nės privalo atleisti vieni kitiems, atleisti... sau.

-  Cha! Tau lengva pasakyti, -  atsakė jis. -  Bet jei jo ne
būtų išsiuntę iš aikštelės, mūsų komandai niekad nebūtų 
reikėję atsispirti tam baisiam baudiniui. Mes kovojom kaip 
liūtai, bet ruųgtynės tai praloštos!

Aš pajutau, kad svaigsta galva ir užsikirsdama klyktelė
jau. Nejau iš tiesų vyrams vietoje emocijų -  futbolas? Aišku, 
aš suprantu, futbolas labai jaudinantis žaidimas, jis suteikia 
skirtingų tautų atstovams bendrą tikslą ir bendrus siekius, 
bet toks visuotinis sielvartas, depresija ir gedulas po praloš
tų rungtynių jau atrodo...

-  Bridžita, kas tau? Tai tik žaidimas. Net aš tą suprantu. 
Kai paskambinai man per futbolą, buvau taip pasinėręs į 
savo jausmus, kad... bet tai tik žaidimas.

-Aišku, teisingai, -  atsakiau, it beprotė stebeilydamasi 
priešais save.

-  Na gerai, bet kas čia darosi? Tu man tiek laiko ne
skambinai. Tikiuosi, nesilaižai su kokiais paaugliais... O, 
pala, pala, jie kartoja rungtynes. Klausyk, gal aš rytoj užei
siu, ne, pala, rytoj aš užimtas... gal ketvirtadienį?

-  Ėėė... gerai, -  atsakiau.
-  Puiku, tai apie aštuntą. Iki.

VASARIO 26, TREČIADIENIS

59 kg, alkoholio vienetai 2 (l.g.), cigaretės 3 (l.g.), minučių,
praleistų negalvojant apie Marką Darsį, 24 (stebuklinga 

pažanga), dviragės iš plaukų sukurtos skulptūros 
modifikacijų 13 (grėsminga).

f \

8.30 ryto. Aha. Atrodo, viskas gerai (žinoma, išskyrus 
plaukus), nors dar gali būti, kad Markas tyčia išvengė svar
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biausio klausimo, nes nenorėjo telefonu kalbėti apie jaus
mus. Taigi rytdienos vakaras bus lemtingas.

Dabar svarbiausia -  būti tvirta, įžvalgia, atsakinga ir so
lidžia moterimi, niekuo nesiskųsti, grįžti į pirmykštį santy
kių etapą ir... eee, labai seksualiai atrodyti. Pažiūrėsiu, gal 
spėsiu per pietų pertrauką nusikirpti plaukus. O rytoj prieš 
darbą eisiu sportuoti. Gal dar nueisiu į garinę pirtį, kad 
paskui visa švytėčiau.

8.45. Man laiškas! Valio! Gal pavėlavęs Valentino dienos 
sveikinimas nuo slapto gerbėjo, dėl neteisingai užrašyto ko
do paklydęs pašte.

9 valanda ryto. Laiškas iš banko dėl sąskaitos pereikvo
jimo. Pridėtas čekis, išrašytas „M. S. F. T." Cha! Buvau visai 
pamiršusi. Tuoj išaiškinsiu valyklos sukčiavimus ir atgausiu 
149 svarus. Oo, čia dar įdėtas kažkoks raštelis.

Raštelyje parašyta: „Sis čekis išrašytas „Marks & Spen- 
cer“ parduotuvės Finansų tarnybai."

Tai už kalėdinius pirkinius su „M&S" kortele. O! Ojė, 
ojė! Truputį nesmagu, kad mintyse apkaltinau niekuo dėtą 
valyklą ir labai keistai elgiausi su tuo jaunuoliu. Hmmm. 
Dabar jau  per vėlu eiti sportuoti, be to, apskritai jaučiuosi 
per daug sutrikusi. Nueisiu po darbo.

2 valanda dienos. Darbe. Tulike. Katastrofa, totalinė 
katastrofa. Ką tik grįžau iš kirpėjo. Pasakiau Paolui, jog no
riu tik vos vos pakirpti plaukus, kad iš pamišusios beprotės 
virsčiau Reičele iš „Draugų". Jis ėmė pirštais sklaistyti ma
no plaukus, ir aš tą pačią akimirką pajutau, jog patekau į 
rankas genijui, giliai jaučiančiam mano vidinį grožį. Paolas 
atrodė stebuklingai valdingas ir meistriškas, mėtė plaukų 
sruogas šiaip ir anaip, paskui fenu supūtė viską į didžiulį
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kuokštą ir vis varstė mane supratingu žvilgsniu, tarsi saky
damas: „Tuoj padarysiu iš tavęs tikrą sekso lėlytę.u

Staiga jis sustojo it žaibo trenktas. Mano plaukai atrodė 
košmariškai -  kaip mokytojos, kuri susidėjo kietą pusmeti
nį, o paskui apsikirpo „dubenėliu*. Paolas įrėmė į mane pa
sitikėjimo ir lūkesčių kupiną žvilgsnį, tuoj atbėgo jo  asisten
tas ir ėmė aikčioti: „Jetau, koks grožis/“ Apimta panikos, pa
sibaisėjusi žiūrėjau į save, bet buvau spėjusi susirišti su 
Paolu tokiais tvirtais abipusio žavėjimosi saitais, kad pasa
kydama, jog šukuosena klaiki, būčiau viską sugriovusi it 
kortų namelį. Galiausiai pati paaikčiojau, žavėdamasi pa
baisišku kirpimu, ir dar palikau Paolui 5 svarus arbatpini
gių. Kai grįžau į darbą, Ričardas Finčas pareiškė, jog atro
dau kaip kaimo kvaišelė.

7 valanda vakaro. Namie. Plaukai atrodo baisingai, o 
kirpčiukai šiurpiai nutrumpinti. Ką tik praleidau keturias
dešimt penkias minutes spoksodama į veidrodį iškėlusi ant
akius, kad kirpčiukai atrodytų ilgesni, bet juk negalėsiu ry
toj visą vakarą būti panaši į Rodžerį Mūrą Džeimso Bondo 
vaidmenyje, kai blogietis su katinu jam pasako, jog tuoj su
sprogdins jį, visą pasaulį ir dar tą mažytę dėžutę, pilnutėlę 
prigrūstą gyvybinės svarbos MI5 kompiuterių.

7.15. Mėginu pamėgdžioti ankstyvąją Lindą Evandželis- 
tą: pasinaudojusi geliu sudėliojau kirpčiukus įstriža linija, 
tačiau tapau panaši į liaudies akordeonistą.

Visa kunkuliuoju įtūžiu ant idioto Paolo. Kodėl žmogus 
daro tokius dalykus kitam žmogui? Kodėl? Kaip nekenčiu 
didybės manijos kamuojamų, sadistų kirpėjų. Paduosiu Pa- 
olą į teismą. Pranešiu apie jįAmnesty International bei tiria
mųjų televizijos laidų žurnalistams, kad šie viešai jį demas
kuotų ir parodytų visai šaliai.
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Jaučiuosi tokia prislėgta, kad negaliu eiti į sporto salę.

7.30 vakaro. Paskambinau Tomui pasiguosti patirta 
trauma, bet šis liepė nebūti tokiai paviršutiniškai, pagalvo
ti apie plikagalvę Mo Molam1. L. susigėdau. Daugiau tikrai 
nebesvaičiosiu. O dar Tomas paklausė, ar jau sugalvojau, ką 
ketinu kalbinti.

-  Zinai, buvau čia truputį užsiėmusi, -  kaltai pasiaiš
kinau.

-  Žinai ką? Tau teks pajudinti subinę. -  Dieve, kas jam 
nutiko toj Kalifornijoj?? -  Su kuo tau būtų tikrai įdomu pa
sikalbėti? -  paklausė. -  Ar yra koks garsus žmogus, kurį pati 
labai norėtum susitikti?

Truputį pagalvojau, ir staiga į galvą šovė mintis.
-  Su ponu Darsiu! -  atsakiau.
-  Su kuo? Su Kolinu Firtu?
-  Taip! Taip! Su ponu Darsiu! Ponu Darsiu!
Tai va, jau turiu projektą. Valio! Nueisiu į darbą ir susi

tarsiu su jo  agentu, kada galima susitikti pokalbiui. Kaip 
bus puiku, galėsiu susirinkti visas laikraščių iškarpas ir visiš
kai originaliai pakalbėti apie... O, ajajai! Teks palaukti, kol 
ataugs karčiukai. Aaaa! Durų skambutis. O, kad tik ne Mar
kas. Jis tikrai sakė, jog rytoj! Ramiau, ramiau.

-  Čia Garis, -  pranešė telefonspynė.
-  Oi labas, labutis, Gaaari! -  perdėtai džiaugsmingai su

klykiau, neturėdama nė mažiausio supratimo, kas jis toks. -  
Kaip tu ten? -  paklausiau, vos susilaikydama nepridūrusi: 
„Ir, tarp kitko, kas tu?“

-  Šąlu. Ar ruošiesi mane įleisti?
Staiga pažinau balsą.
-  Ak Garis, -  suklykiau dar idiotiškiau ir dirbtiniau. -  

Įeik, įeik!

1 Mo Mowlam, būdama Šiaurės Airijos ministre pirmininke, gydėsi nuo vė
žio ir nuo gydymo neteko plaukų.
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Stipriai trenkiau sau per galvą. Ką jis čia veikia?
Įėjo Garis, apsirengęs dažais išterliotais džinsais, kokius 

dėvi meistrai, oranžiniais marškinėliais ir keistu languotu 
švarku su dirbtinio kailio apykakle.

-  Labas, -  tarė ir įsitaisė už virtuvės stalo, tarsi būtų ma
no vyras. Nelabai žinojau, kaip elgtis tokioje situacijoje -  
kambaryje du žmonės, kurie kiekvienas turi kitokį tikrovės 
suvokimo scenarijų.

-  Žinai, Gari, -  pasakiau, -  aš truputį skubu!
Jis nieko neatsakė ir ėmė sukti cigaretę. Staiga pajutau, 

kad išsigandau. Gal jis išprotėjęs prievartautojas. Bet Mag- 
dos juk nemėgino išprievartauti, bent kiek aš žinau.

-A r ką nors buvai pamiršęs? -  nervingai paklausiau.
-  Ne, -  atsakė jis, tebesukdamas cigaretę. Aš dirstelėjau 

į duris ir pagalvojau, gal jau metas pro jas pabėgti. -  Kur ta
vo kanalizacijos vamzdis?

-  Gaaaaari! -  norėjau surikti. -  Eik iš čia. Būk geras, iš
eik. Rytoj vakare susitinku su Marku, o man dar reikia kaž
kaip sutvarkyti kirpčiukus bei pasportuoti ant grindų.

Jis įsikišo cigaretę į burną ir atsistojo.
-  Dirstelsiu į vonią.
-  Neeee! -  suklykiau prisiminusi, kad vonioje stovi ati

daryta „Jolene“ baliklio tūta, o ant kriauklės krašto guli at
versta knyga „Ko vyrai nori“. -  Klausyk, o gal galėtum ateiti 
kada nors kitą...

Bet jis jau dairėsi po kampus, atidarė duris, apžiūrėjo 
laiptus ir ėjo miegamojo link.

-  Ar ten yra langas į kiemą?
-Y ra.
-  Einam, pažiūrėsim.
Aš nervingai trypčioj&ų miegamojo duryse, o jis apžiū

rėjo langą, paskui jį atidarė. Iš tiesų atrodė, jog jį labiau do
mina vamzdžiai, negu galimybė mane išprievartauti.
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-Taip ir maniau! -  pergalingai pareiškė jis, įtraukdamas 
galvą atgal ir uždarydamas langą. -  Ten yra pakankamai 
vietos kur išsiplėsti.

-  Žinai, dabar jau tau tikrai reikia eiti, -  pasakiau, išsi- 
tiesdama visu ūgiu ir eidama atgal į svetainę. -  Man reikia 
kai kur išeiti.

Bet jis jau vėl ėjo prie laiptų pirma manęs.
- J o ,  tikrai yra vietos kur išsiplėsti. Žinoma, tik reikės 

perkelti kanalizacijos vamzdį.
-G ari...
-  Turėtum dar vieną miegamąjį, o virš jo  mažytę terasą. 

Žavu.
Terasą? Dar vieną miegamąjį? Galėčiau ten įsirengti 

darbo kambarį ir pradėti naują karjerą.
-  Kiek tai kainuotų?
-  Oooo, -  jis ėmė sielvartingai purtyti galvą. -  Bet žinai 

ką, einam į aludę ir abu apskaičiuosim.
-  Negaliu, -  tvirtai atsakiau. -  Aš turiu išeiti.
-  Na gerai. Tai tada aš pats apskaičiuosiu ir tau paskam

binsiu.
-  Puiku! Na, gerai! Tai jau eik!
Jis pasiėmė paltą, tabaką ir rūkomąjį popierių, atidarė 

savo krepšį ir su didele pagarba padėjo ant virtuvės stalo iš 
ten ištrauktą žurnalą.

Priėjęs duris atsigręžė ir dovanojo man išmanantį žvilgsnį.
-  Septyniasdešimt pirmas puslapis, -  tarė jis. -  Čiau.
Paėmiau žurnalą manydama, jog jis skirtas architektū

rai, bet pamačiau, jog tai „Žvejys sportininkas", ant kurio 
viršelio nufotografuotas vyriškis, iškėlęs milžinišką gleivėtą 
žuvį. Perverčiau neregėtą gausybę puslapių, kurių kiekvie
name buvo fotografijos vyriškių, iškėlusių milžiniškas glei
vėtas žuvis. Pasiekiau septyniasdešimt pirmą puslapį ir ja 
me šalia straipsnio „Tinkamiausios muselės jaukui" buvo
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nufotografuotas Garis, užsidėjęs įvairių ženklelių prisegio- 
tą džinsinio audinio kepurę, išsišiepęs išdidžia šypsena ir iš
kėlęs milžinišką gleivėtą žuvį.

VASARIO 27, KETVIRTADIENIS

58,5 kg (prarastasis puskilogramis buvo plaukai), cigarečių 17 
(dėl plaukų), kalorijos 625 (dėl plaukų negaliu valgyti), 

įsivaizduojamų laiškų advokatams, vartotojų teisių gynėjams, 
Sveikatos ministerijai ir pan. su skundais ant plaukus subjauro

jusio Paolo 22, žiūrėjimų į veidrodį tikrinant, ar neataugo 
plaukai 12, ataugusių plaukų ilgis milimetrais, nepaisant 

patirtų sunkumų, 0.

7.45 vakaro. Liko penkiolika minučių. Ką tik vėl patik
rinau karčiukus. Šukuosena jau nebe klaiki, o šiurpulinga, 
iki ašarų pabaisiška ir neapsakomai kraupi.

7.47. Vis dar atrodau kaip kaimo kvaišelė. Kodėl taip tu
rėjo nutikti būtent šį vakarą, iki šiol patį svarbiausią mud
viejų su Marku Darsiu santykiams? Kodėl? Tiesa, vis šiokia 
tokia permaina: lioviausi prieš veidrodį tikrinti, ar suplonė
jo  Šlaunys.

V idurnaktis. Kai tarpdury pasirodė Markas Darsis, iš 
jaudulio beveik nebegalėjau žodžio ištarti.

Jis ryžtingai, nesisveikindamas įėjo, išsitraukė iš kišenės 
širdies pavidalo voką ir padavė man. Ant jo  buvo užrašyta 
mano pavardė, bet Marko adresas. Vokas buvo atplėštas.

- J is  gulėjo ant manoj&talo nuo tada, kai grįžau, -  pasa
kė Markas, išsitiesdamas ant sofos. -  Šį rytą per klaidą at
plėšiau. Atsiprašau. Bet turbūt^fie be reikalo.

123



Virpėdama išėmiau iš voko atviruką.
Jame buvo nupiešti du linksmi ežiukai, stebintys, kaip 

skalbimo mašinoje sukasi liemenėlė, susipynusi su vyriško
mis kelnaitėmis.

-  Nuo kojis? -  maloniai paklausė Markas Darsis.
-  Nežinau.
-  Ne, žinai, -  atsakė jis ramiai, beveik šypsodamasis, tuo 

ypatingu balsu, sakyte sakančiu, jog žmogus tuoj išsitrauks 
mėsos kapoklį ir nurėš tau nosį. -  Nuo kojis?

-Ju k  sakiau, -  sumurmėjau. -  Nežinau.
-  Perskaityk, kas ten parašyta.
Atverčiau. Viduje įmantriomis raudonomis raidėmis bu

vo užrašyta: „Būk Mano Valentina -  pasimatysim, kai atei
si pasiimti naktinukų -  su meile -  Sxxxxxxxx“.

Apkvaitusi įsispoksojau į užrašą. Tada suskambo tele
fonas.

Baaaa! Pagalvojau, jog tai Džudė arba Šezė, kurios tuoj 
patars ką nors klaikaus apie Marką. Jau buvau bešokanti 
prie telefono, bet Markas suėmė mano ranką.
• „Na, labas, pupyte, čia Garis.“ O Dieve. Kaip jis drįsta 

taip familiariai kalbėti? „Atsimeni, ką kalbėjom miegama
jam e -  turiu dar vieną kitą idėją, tai gal tu man paskam
bink, ir aš užeisiu."

Markas žiūrėjo į žemę, labai greitai mirkčiodamas. Pas
kui šniurkštelėjo nosimi ir patrynė kaktą atgalia ranka, tarsi 
norėdamas suimti save į rankas.

-  Na, tai ką? -  paklausė. -  Nenorėtum paaiškinti?
-  Čia meistras. -  Aš norėjau pulti jam ant kaklo. -  Mag- 

dos prirodytas meistras, Garis. Tas pats, kuris įstatė šitas su
šiktas lentynas. Jis nori išplėsti mano butą, įrengti erdvę 
tarp laiptų ir miegamojo.

-  Supratau, -  atsakė jis. -  O sveikinimas irgi nuo Gario? 
O gal Sindženo? Ar kokio nors...
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Tą akimirką atgijo fakso aparatas. Kažkas man siuntė 
faksą.

Kol aš vėpsojau, Markas ištraukė iš aparato popierių, 
pažvelgė į jį ir padavė man. Faksas buvo nuo Džudės: ant 
reklaminio lapelio, vaizduojančio vibratorių su liežuviu, bu
vo ranka prirašyta: „Kam tau Markas Darsis, jei už 9.99 
plius mokesčiai gali gauti štai ką.“

VASARIO 28, PENKTADIENIS

58 kg (vienintelė šviesi dėmė horizontej, priežastys, dėl kurių
žmonės mėgsta miuziklus, -  paslaptingai ir nesuvokiamai 

gausios; priežastys, dėl kurių Rebeka vis dar gyva, -  0, priežas
tys, dėl kurių leidžiu Markui, Rebekai, mamai, Unai ir Dzefriui 
Alkonberiams, Endriui Loidui Vėberiui ir panašiems į jį žlugdyti 

savo gyvenimą, -  neaiškios.

Reikia išlikti ramiai. Reikia mąstyti pozityviai. Nėra ko 
kalbėti, baisi nesėkmė, kad visa tai užgriuvo iš karto. Visai 
suprantama, kad Markas tuoj pat išėjo ir nepasakė, jQg 
paskambins, kai apsiramins ir... Ho! Ką tik supratau, kas 
atsiuntė tą prakeiktą atviruką. Tikriausiai valyklos p ri
ėmėjas. Kai mėginau aiškintis sukčiavimo atvejį ir pasa
kiau: „Nemanykit, jog  nesigaudau, kas čia darosi", kaip 
tik atidaviau valyti naktinius. Be to, daviau jam  Marko ad
resą, jei kartais pasirodytų, jog jie sukčiai. Pasaulis pilnas 
bepročių ir puskvaišių, o aš šįvakar einu žiūrėti idiotiško
sios „Mis Saigon".

Vidurnaktis. Pradžioje viskas buvo ne taip blogai. Buvo 
net gaivu pabėgti iš savų minčių kalėjimo ir išvengti būtinu
mo susukti 1471 kiekvieną kartą grįžus iš tualeto.
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Velingtonas, užuot tapęs tragiška kultūrinio imperializ
mo auka, atrodė ramus ir išdidus su tėčio šešto dešimtme
čio kostiumu, kaip koks „Meto“ baro padavėjas laisvalaikiu, 
ir itin oriai bei maloniai elgėsi su mama bei Una, šokinėjan
čiomis aplink tarsi įsimylėjusios paauglės. Aš atvykau taip 
vėlai, kad suspėjau per pertrauką su juo persimesti tik ke
liais žodžiais.

-  Ar ne keista būti Anglijoje? -  paklausiau ir pasijutau 
kvailai, nes juk aišku, kad keista.

-  Man labai įdomu, -  atsakė jis, tiriamai žvelgdamas į 
mane. -  Ar tau čia atrodo keista?

-Aha! -  įsibrovė Una. -  Tai kur Markas? Maniau, kad ir 
jis ateis!

- J is  dirba, -  sumurmėjau aš, kai artyn prisvirduliavo 
girtas dėdė Džefris su mano tėčiu.

-A nas irgi visą laiką dirbo! -  suriaumojo Džefris. -  Ma
no mažajai Bridžitai vis ta pati nelaimė, -  pridūrė jis, plekš
nodamas mane pavojingai netoli užpakalio. -  Jos bernai tik 
dirba ir dirba! Ujėėė!

-  Džefri! -  sudraudė Una ir palaikydama pokalbį ele
gantiškai paklausė: -  Ar jūsų gentyje, Velingtonai, irgi yra 
vyresnio amžiaus moterų, kurios niekaip negali ištekėti?

-A š nesu vyresnio amžiaus moteris, -  sušnypščiau.
-  Tokius dalykus tvarko genties senoliai, -  atsakė Veling

tonas.
-  Na, aš juk visada sakiau, kad tai pats geriausias būdas, 

ką, Kolinai? -  patenkinta įsiterpė mama. -  Atsimeni, kaip 
įtikinėjau Bridžitą, kad pradėtų draugauti su Marku?

-  Bet vyresnio amžiaus moterys, nesvarbu, ištekėjusios 
ar ne, gentyje yra labai gerbiamos, -  pasakė Velingtonas, 
blykstelėjęs akimis mano pusėn.

-  Ar galėčiau persikelti gyventi pas jus? -  niūriai pa
klausiau.
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-  Abejoju, ar tau patiks, kaip kvepia mūsų trobų sie
nos. -J is  nusijuokė.

Šiaip taip pavyko nusitempti tėtį į šalį ir pašnibždomis 
paklausti:

-  Na, kaip jūs ten?
-  O, žinai, visai nieko, -  atsakė jis. -  Atrodo, gana neblo

gas vyrukas. Ar čia galima neštis gėrimus į salę?
Antroji dalis buvo tikras košmaras. Siaubingas išsidirbi

nėjimas ant scenos ėmė plaukti man prieš akis, o vaizduotė
je  tarsi baugus, augantis sniego kamuolys iškilo Rebekos, 
Gario, vibratoriaus ir naktinukų mišinys, ryškėjantis sulig 
kiekviena akimirka.

Laimei, minia žmonių, puolančių iš vestibiulio ir -  tik
riausiai iš džiaugsmo -  klykiančių trukdė mums kalbėtis tol, 
kol susigrūdome į Džefrio ir Unos „Range Roverį". Una 
vairavo, Džefris sėdėjo priekyje, tėtis linksmai kikeno baga
žinėje, o aš užpakalinėje sėdynėje kentėjau suspausta tarp 
mamos ir Velingtono; tada ir įvyko šiurpus, neįtikėtinas da
lykas.

Mama užsirioglino ant nosies milžiniškus akinius auksi
niais rėmais.

-  Nežinojau, kad tu pradėjai nešioti akinius, -  pasakiau 
jai, apstulbinta tokio netikėto nuolaidumo pripažįstant se
nėjimo procesą.

-  Aš nepradėjau nešioti akinių, -  gyvai paprieštaravo 
ji. -  Una, atsargiai, ten apvažiavimas.

-  Kaipgi, pradėjai, -  nenusileidau.
-  Ne, ne, ne! Užsidedu, tik kai vairuoju.
-  Bet juk nevairuoji.
-  Ir dar kaip vairuoja, -  šelmiškai nusišiepė tėtis, o ma

ma suriko: -  Una, atsargiai su ta „Fiesta"! Jis rodo posūkį!
-A r ten ne Markas? -  staiga paklausė Una. -  Maniau, jis 

darbe.
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-  Kur! -  viršininko tonu paklausė mama.
-Va ten, -  parodė Una. -  Aaa, tiesa, ar aš jums nesakiau, 

kad Olaiva su Rodžeriu išvažiavo į Himalajus? Panašu, jog 
ten viskas apdrabstyta tualetiniu popierium. Visas Everesto 
kalnas.

Aš nusekiau Unos ištiesto piršto kryptimi ir pamačiau 
Marką, apsirengusį savo tamsiai mėlynu paltu ir labai bale
tais,atsegta apykakle marškiniais lipantį iš taksi. Tarsi sulė
tintame filme stebėjau, kaip iš mašinos gilumos išnyra dar 
viena būtybė: aukšta, liekna, ilgais šviesiais plaukais, besi
juokianti jam  tiesiai į veidą. Rebeka.

„Range Roveryje“ prasidėjo neįsivaizduojama kankynė: 
mama su Una pasiuto iš pasipiktinimo už mane: „Na, štai 
ką pasakysiu, tai jau visiškai šlykštu! Su kita moterim penk
tadienio vakare, o dar sakė, kad ketina dirbti! Visai rimtai 
galvoju paskambinti Eleinei ir pasakyti, kad su juo rimtai 
pakalbėtų", Džefris girtu balsu kartojo: „Tik dirba ir dirba! 
Ujėėė!“, o tėtis stengėsi visus nutildyti. Tylėjome tik mudu 
su Velingtonu, kuris suėmė mano ranką ir ramiai, labai 
stipriai ją  suspaudė, netardamas nė žodžio.

Kai privažiavome mano butą, jis išlipo iš „Range Rove- 
rio“ manęs išleisti; fone aidėjo: „Na, ką pasakysi? Juk jo  pir
ma žmona jį paliko, ar ne taip?“ bei: „Visiškai teisingai. Nė
ra dūmų be ugnies."

-  Tamsoje akmuo virsta buivolu, -  pasakė Velingtonas. -  
Saulei patekėjus viskas yra taip, kaip yra.

-  Ačiū, -  dėkinga atsakiau ir nukėblinau namo svarsty
dama, ar negalėčiau paversti Rebeką buivolu, paskui ją  pa
degti ir sugebėti išlikti nesusekta Skotlend Jardo.
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KOVO PIRMA, ŠEŠTADIENIS

10 valanda vakaro. Namie. Visiškai juoda diena. Džu
dė, Šezė ir aš buvome priverstos eiti pavaikščioti po par
duotuves, o paskui visos atėjome pas mane pasiruošti eiti 
vakare į miestą; taip merginos manė atitrauksiančios ma
no dėmesį nuo pastarųjų įvykių. Apie aštuntą vakaro ėmė 
šis tas vykti.

-  Markas Darsis gėjus, -  pareiškė Džudė.
-Aišku, kad gėjus, -  suurzgė Šezė, pildama po dar vieną 

„Kruvinąją Merę“.
-A r  tu tikrai taip manai? -  paklausiau, staiga pajutusi 

palengvėjimą dėl tokios slogios, tačiau savotiškai glostan
čios teorijos.

-  Na, juk pati radai jo lovoje berniuką, ar neatsimeni? -  
pasakė Šezė.

-  Kam kitaip jam susitikinėti su tokia ilgše kaip Rebeka, 
kuri neturi jokio supratimo apie moterišką draugystę, taip 
pat neturi nei papų, nei užpakalio ir faktiškai atrodo kaip 
vyras? -  paklausė Džudė.

-  Bridže, -  tarė Šezė, girtai stebeilydamasi į mane, -  
Dieve, ar tu žinojai? Kai va taip į tave žiūriu, labai aiškiai 
įžvelgiu dvigubą pagurklį.

-  Tai ačiū, -  atsakiau, įsipildama dar vieną stiklinę vyno 
ir vėl paspausdama atsakiklio mygtuką; tai pamačiusios, 
Džudė su Šeze rankomis užsidengė ausis.

„Labas, Bridžita. Čia Markas. Panašu, kad tu neatsakai į 
mano skambučius. Man rimtai atrodo, kad, žinai... aš tik
rai... Mes -  na, aš taip jaučiu -  aš jaučiu, kad mes privalom 
ir toliau būti draugais, todėl aš tikiuosi, kad tu... kad mes. O 
Viešpatie, klausyk, paskambink man kada nors. Jei norėsi."

-  Atrodo, jis visiškai nieko nebesuvokia, -  suniurzgėjo 
Džudė. -  Tarsi būtų niekuo dėtas, o juk pats laksto su Rebe-
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ka. Dabar tau rimtai reikia atsiriboti. Klausykit, tai ar mes 
einam į tą vakarėlį, ar ne?

-  Jooo. Kžinką jis galvoja, ksjis toks? -  paklausė Šezė. -  
Privalomtliau būti draugais! Hhhah! Tjam tri pasakyti: „Ka
tuli, mannreikia nieko, nes aš privlaupati sau būti draugė!"

Tą minutę suskambo telefonas.
-  Labas. -  Tai buvo Markas. Širdį be jokio reikalo užlie

jo  milžiniška šilta meilės banga.
-  Labas, -  džiugiai atsakiau, be garso sakydama mergi

noms: „Čiajis."
-  Ar tu gavai savo žinutę? Tai yra, mano žinutę? -  pa

klausė Markas.
Šezė spardė man koją ir karštligiškai šnypštė: „Duok 

jam, duokjam, nagi!"
-  Taip, gavau, -  atsakiau labai iš aukšto. -  Bet kadangi 

išklausiau ją  praėjus vos kelioms minutėms po to, kai ma
čiau tave su Rebeka vienuoliktą valandą vakaro lipančius iš 
taksi, tai negalėčiau pasakyti, jog buvau labai palankiai nu
siteikusi.

Šezė smogė kumščiu į orą, rėkdama: „Taiip!", o Džudė 
delnu užčiaupė jai burną, saliutavo man abiem nykščiais ir 
pasilenkė paimti „Chardonnay".

Kitame laido gale stojo tyla.
-  Bridžita, kodėl tau būtinai reikia taip skubotai daryti 

išvadas?
Aš delnu pridengiau ragelį.
- J is  sako, kad aš skubotai darau išvadas, -  sušnypščiau, 

o įnirtusi Šezė siekė telefono.
-  Skubotas išvadas? -  paklausiau į ragelį. -  Rebeka visą 

mėnesį taikosi tave nusitverti, tu meti mane už tai, ko aš net 
nepadariau, o paskui aš matau tave išlipantį iš taksi su Re
beka...

-  Bet tai ne mano kaltė, aš galiu viską tau paaiškinti, ką 
tik tau skambinau.
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-Taip -  norėjai pasakyti, kad mes privalome likti draugais.
-B et...
-Varyk! -  šnypštė Šezė.
Aš giliai įkvėpiau oro.
-  Sakai, privalai? Katuli... -  Tą akimirką Džudė ir Šezė 

apimtos ekstazės nuleipo viena kitai į glėbį. Katuli! Jaučiau
si panaši į Lindą Fjorentino filme „Paskutinis gundymas". -  
Man nereikia draugų, kurie jaučia, jog privalo būti mano 
draugais, -  ryžtingai tęsiau. -  Aš ir taip turiu geriausius, išti
kimiausius, išmintingiausius, sąmojingiausius, atidžiausius ir 
labiausiai padedančius draugus pasaulyje. O jei po to, kaip 
tu su manim elgeisi, aš ve panorėčiau būti tavo draugė...

-  Bet... kaip aš su tavim elgiausi? -  jo  balse skambėjo 
širdgėla.

-J e i sutikčiau būti tavo draugė... -  sulėtinau tempą.
-  Varyk, -  sušnypštė Šezė.
-...tai galėtum sakyti, kad tau labai pasisekė.
-  Gerai, manau, jau viską pasakei, -  atsakė Markas. -  Jei 

nenori, kad viską paaiškinčiau, nekamuosiu tavęs savo 
skambučiais. Viso gero, Bridžita.

Nustėrusi padėjau ragelį ir atsigręžiau į drauges. Šeron 
gulėjo ant kilimo ir pergalingai mosavo ore cigarete, o Džu
dė plempė „Chardonnay" tiesiai iš butelio. Staiga mane 
apėmė baisus jausmas, jog ką tik padariau lemtingą klaidą.

Po dešimt minučių kažkas paskambino į duris. Aš nubė
gau atidaryti.

-  Ar galiu įeiti? -  paklausė pridusęs vyriškas balsas. 
Markas!

-  Žinoma, -  su palengvėjimu ištariau ir atsigręžiau į 
Džudę bei Šezę sakydama,- o jūs, pavyzdžiui, gal galėtumėt 
pabūti miegamajame? r( ,

Jos nepatenkintos ėmė keltis nuo grindų, bet kaip tik at
sidarė buto durys ir įėjo ne Markas, o Tomas.
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-  Bridžita! Tu atrodai tokia plona! -  pasakė jis. -  O Die
ve. -J is  susmuko prie virtuvės stalo. -  O Dieve. Gyvenimas 
toks šūdas, gyvenimas -  tai pasaka, papasakota ciniko...

-  Tomai, -  perspėjo Šezė. -  Mes čia kalbėjomės.
-  O tu, pvelnių, nzirodei ižtisas savaites, -  apmaudingai 

suburbuliavo Džudė.
-  Kalbėjotės? Ne apie mane? Tai apie ką gi? O Dieve -  

Sūdžius tas Džeromas, prakeiktas, prakeiktas Sūdžius...
-  Džeromas? -  pasibaisėjusi paklausiau. -  Pamaiva Dže

romas? Maniau, kad tu jį visiems laikams išvijai iš savo gy
venimo.

-  Kol buvau San Franciske, jis man paliko krūvą žinu
čių, -  droviai prisipažino Tomas. -  Tai mes vėl susitikom, o 
šįvakar, kai pasiūliau prisiminti draugystę, na, pamėginau 
prisiglausti, tai Džeromas man atsakė, jis man atsakė... -  
Tomas piktai persibraukė kairę akį, -  kad aš jo paprasčiau
siai netraukiu.

Stojo apstulbimo tyla. Pamaiva Džeromas įvykdė žiaurų, 
egoistišką, nedovanotiną, širdį draskantį nusikaltimą, pa
žeidžiantį visas susitikinėjimo taisykles.

-  Aš nepatrauklus, -  paskendęs neviltyje kartojo To
mas. -  Aš esu meilės reikalų raupsuotasis.

Mes tuoj pat ėmėmės veiklos: Džudė čiupo „Chardon- 
nay“, Šezė apkabino Tomą, o aš atnešiau kėdę, it paklaiku
si kartodama: “Ne, tu nesi, garbės žodis, nesi!“

-T ai kodėl jis taip pasakė? Kodėl? KODĖĖĖĖĖĖĖL?
-  ‘Skaz assliučiai ašku, -  tarė Džudė, paduodam ajam  

taurę. -  ‘Skaz dėl to, kad Pmaiva Džeromas hrrroseksalus.
-  Hetrrroseksalus iki panagių, -  pridūrė Šezė. -  Kai tik 

pirmąkart pamačiau t’vaikį, ‘žkart psakiau: jis hetrrrosek- 
sualus!

-  Hrrroseksalus, -  patvirtindama sukikeno Džudė. -  
Hrrroseksalus kaip... kaip ožys.
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KOVO 2, SEKMADIENIS

5 valanda ryto. Aaaaaa. Ką tik prisiminiau, kas įvyko.

5.03. Kodėl aš taip padariau? Kodėl? Kodėl? O, kad ga
lėčiau užmigti arba atsikelti.

5.30. Keista, kaip greitai bėga laikas, kai kamuoja pagi
rios. Tai dėl to, kad žmogus tiek mažai mąstai: visiškai ki
taip negu skęsdamas, nes tada prieš akis prabėga visas gy
venimas, ir akimirka atrodo trunkanti amžinybę, nes žmo
gus labai daug mąsto.

6 valanda ryto. Matot, štai praėjo visas pusvalandis, ir 
tik dėl to, kad apie ničnieką nemąsčiau. Ūūuuf. Tiesą sa
kant, labai skauda galvą. O Dieve! Tikiuosi, neapvėmiau 
palto.

7 valanda ryto. Blogiausia, kad niekas niekad nepasako, 
kas bus tam, kuris išgers daugiau negu du alkoholio viene
tus per dieną ar, tiksliau pasakius, visos savaitės alkoholio 
normą per vieną vakarą. Ar nuo tojo veidas staiga parau
donuos ir nosis išpurs tarsi bjauraus nykštuko, ar jis taps al
koholiku? Tokiu atveju visi, kurie buvo vakarykščiame vaka
rėlyje, yra alkoholikai. Tačiau ten negėrė tik tie, kurie jau 
yra alkoholikai. Hmmm.
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7.30. Gal aš nėščia ir dabar alkoholis suluošino mano 
kūdikį. A, tiesa. Negaliu būti nėščia, nes ką tik praėjo tas 
mėnesio laikas, o sekso su Marku daugiau nebebus. Nieka
da. Niekada.

8 valanda ryto. Blogiausia po tokio prisigėrimo tai, kad 
nėra paskui su kuo pakalbėti ar paklausti, kaip aš atrodžiau. 
Atmintin sugrįžti klaikūs dalykai, kuriuos kalbėjau. O Vieš
patie! Prisiminiau, kaip daviau elgetai 50 pensų, o tas užuot 
padėkojęs pasakė: „Atrodai kaip reikiant nusišniojusi."

Staiga prisiminiau, kaip vaikystėje mama sakydavo: 
„Nieko nėra baisesnio už girtą moterį." O štai dabar tapau 
prasigėrusia, lengvai prieinama gatvės moterimi. Reikia 
dar pamiegoti.

10.15. Numigusi jaučiuosi truputį geriau. Gal pagirios 
praėjo? Manau, pamėginsiu atitraukti užuolaidas. 
AAAAAAA! Negali būti, kad saulė natūraliai iš ryto tokia 
skaisti.

10.30. Na, gerai. Jau tuoj eisiu į sporto salę, o paskui nie
kada nebegersiu, taigi atėjo tinkamiausia akimirka pradėti 
laikytis Skarsdeilo dietos. Išeina, jog tai, kas įvyko vakar va
kare, iš tikrųjų 1. g., nes tapo prielaida pradėti absoliučiai 
naują gyvenimą. Valio! Žmonės sakys... Oooo, telefonas.

11.15. Skambino Sezė.
-  Bridže, ar aš vakar vakare tikrai buvau visiškai girta ir 

klaikiai elgiausi?
Iš pradžių visiškai jos neprisiminiau.
-  Ne, žinoma, ne, -  draugiškai atsakiau, norėdama Šezę 

pralinksminti, nes jei ji Būtų rimtai prisigėrusi, tikrai prisi
minčiau. Paskui sukaupiau visą drąsą ir paklausiau:
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- O  aš?
Stojo tyla.
-  Ne, tu buvai labai miela, labai maloniai elgeisi.
Na, matot, ką aš sakiau, tai tik pagirių sukelta paranoja. 

Oooo, telefonas. Gal tai jis.
Skambino mama.
-  Bridžita, rupūs miltai, tai tu dar namie? Po valandos 

turi būti pas mus. Tėtis ruošia „keptą Aliaską".

11.30. Prakeikimas, tikras prakeikimas. Penktadienį vaka
re ji mane pakvietė pietų, o aš iš pradžių jaučiausi per silpna 
su ja  ginčytis, paskui pernelyg susijaudinusi, kad prisimin
čiau. Negalima ir vėl nenuvažiuoti. O gal galima? Aišku. 
Svarbiausia neprarasti ramybės ir valgyti vaisius, nes enzimai 
išvalys iš organizmo toksinus ir viskas vėl bus gerai. Suvalgy
siu mažulytį kąsneliuką, pasistengsiu neapsivemti, o tada, iš
trūkusi iš Neryžtingumo Šalies, paskambinsiu mamai.

Priežastys, dėl kurių reikia važiuoti

Galėsiu patikrinti, ar elgesys su Velingtonu atitinka visus Ra

sių lygybės komiteto reikalavimus.

Galėsiu pasikalbėti su tėčiu.

Būsiu gera duktė.

Nereikės įžeisti mamos.

Priežastys, dėl kurių nereikia važiuoti
Teks iškęsti kankinimus, susijusius su Marko/Rebekos 

epizodu.

Gali tekti apvemti stalą.

Vėl skamba telefonas. O, kad tai būtų ne mama.
-  Na, tai kaip šiandien tavo galva? -  tai Tomas.
-  Puikiausiai, -  žvaliai sučiulbėjau, truputį rausdama. -  

O ką?
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-  Na, vakar tu buvai gerai įkaušusi.
-  Šezė sakė, kad ne.
-  Bridžita, -  paaiškino Tomas, -  Šezės ten nebuvo. Ji 

nuėjo į „Meto“ barą susitikti su Saimonu ir, kiek pavyko nu
girsti, pasiekė labai panašią būklę, kaip tu.

KOVO 3, PIRMADIENIS

60 kg (šiurpus staigiai suaktyvėjęs riebalų formavimasis po 
taukais varvančių sekmadienio pietų pas tėvus), cigarečių 17 
(aliarmo būsena), įvykiai per tėvų surengtus pietus, rodantys,
jog pasaulyje dar liko bent kiek proto ar racionalumo, -  0.

8 valanda ryto. Pagaliau pagirios ėmė sklaidytis. Neap
sakomas palengvėjimas sugrįžus į savo namus, kuriuose esu 
suaugusi savo tvirtovės valdovė, o ne šachmatų figūra kitų 
žmonių žaidimuose. Vakar nusprendžiau, kad visai nėra 
kaip išsisukti nuo mamos pietų, tačiau visą kelią važiuoda
ma į Grafton Andervudą jaučiau gerkle kylantį šleikštulį. 
Kaimas atrodė siurrealistiškai idiliškas, papuoštas narcizaįs, 
oranžerijomis, antimis ir pan. Žmonės iš visų jėgų karpė gy
vatvores, tarsi gyvenimas būtų ramus ir lengvas, katastrofos 
neegzistuotų ir išvis nebūtų Dievo.

-  O, labas, meilute! Hahuna Matata. Tik grįžau iš par
duotuvės, -  pasisveikino mama, stumdama mane į virtu
vę. -  Pritrūkau žirnių! Gerai, aš tik išklausysiu atsakiklio ži
nutes.

Rydama šleikštulį atsisėdau, ir tuoj užriaumojo atsakik
lis, o mama lakstė aplinkui ir įjunginėjo įvairius prietaisus, 
kurie dūzgė bei gręžė mano ir taip skaudamą galvą.

C .2, . v

„Pame, -  kalbėjo atsakiklis, -  čia Penė. Zinai tą vyrą, ku
ris gyvena ant kampo už garažo? Tai va, jis nusižudė, nes
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jam  trukdė balandžių medžiotojų keliamas triukšmas. Apie 
jį rašo Kettering Emminer. A, ir dar štai kas, ar gali Merlė pa
sidėti į tavo šaldiklį porą tuzinų vaisių pyragų, kol jie su
lauks elektriko?"

„Labas, Pame! Margo! Klaikiai skubu! Ar turi šešių colių 
pločio skardą vyniotiniui kepti, man reikia pasiskolinti Eli- 
son dvidešimt pirmam gimtadieniui?"

Paklaikusi apsidariau po virtuvę, kvaisdama nuo min
ties, kokie skirtingi pasauliai žmonėms atsivertų, išklausius 
įvairiuose atsakikliuose įrašytas žinutes. Gal reikėtų ką nors 
panašaus padaryti ir paleisti Sačio galerijoje. Mama pa- 
žvangino rakandais spintelėje, paskui čiupo telefoną:

-  Margo? Pamė. Aš turiu apskritą skardą biskvitui, jei tau 
tiks? O jei ne, gali panaudoti Jorkšyro pudingo skardą, tik 
dugną išklok kepimo popierium.

-  Labas, labas, parampampam, -  pasakė tėtis, įeidamas 
į virtuvę. -  Ar kas žino, koks Barton Sigreivo pašto kodas? 
Kaip manot, KT4 HS ar L? A, Bridžita, sveika atvykusi į ap
kasus, virtuvėje vyksta Trečiasis pasaulinis karas, sode laks
to Mau Mau.

-  Kolinai, ar gali išpilti aliejų iš gruzdintuvės? -  atsiliepė 
mama. -  Džefris sako, kad dešimt kartų pakaitinus jį iki 
aukštos temperatūros reikia išpilti. Tarp kitko, Bridžita, aš 
tau nupirkau talko, -  ji įteikė man violetinį „Yardley" bute
liuką auksiniu dangteliu.

-  Ėėė, o kodėl? -  paklausiau, nedrąsiai imdama dovaną.
-  Kaip kodėl! Talkas padeda išlikti gaiviai ir švariai, ar ne?
Hrrrr. Hrrrr. Jos mąstymo eiga tokia perregima. Mar

kas išmainė mane į Rebeką, nes...
-A r nori pasakyti, kad nuo manęs dvokia? -  paklausiau.
-  Ne, meilute. -  Ji patylėjo. -  Bet juk malonu išlikti gai

viai ir švariai, kaip manai?
-  Labutis, Bridžita! -  tarsi iš niekur pasirodė Una su
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lėkšte virtų kiaušinių rankose. -  Pame! Aš tau pamiršau pa
sakyti, Bilas stengiasi priversti savivaldybę išvoluoti jo  pri
važiavimą, nes anksčiau jie jo  gerai nenužvyravo, todėl da
bar pilna primušta duobių; Eilina klausė, ar tu negalėtum 
jiems pasakyti, kad kol jie nebuvo įstatę grotelių, vanduo 
užliedavo ir jūsų privažiavimą?

Gryniausi kliedesiai. Kliedesiai. Pasijutau kaip komoje 
gulintis ligonis, apie kurį visi galvoja, jog jis nieko negirdi ir 
nesupranta.

-  Klausyk, Kolinai, kur ta konservuota mėsa? Jie tuoj at
važiuos.

-  Kas? -  įtariai paklausiau.
-  Darsiai. Una, būk gerutė, užpilk kiaušinius padažu ir 

pabarstyk paprika.
-  Darsiai? Marko tėvai? Dabar? Ko?
Kaip tik pradėjo skambėti durų varpelis, kuris groja visą 

rotušės varpų melodiją.
-  Mes esam genties senoliai! -  sutilindžiavo mama, nu- 

sirišdama prijuostę. -  Nagi, nagi, pasijudinkit!
-  Kur Velingtonas? -  pašnypštomis paklausiau mamą.
-A , jis sode, treniruojasi žaisti futbolą! Jis nemėgsta sė

dėti su mumis prie pietų stalo ir be galo su visais plepėti.
Mama su Una išlėkė iš virtuvės, o tėtis patapšnojo man 

ranką.
-  Narsiau į priešakines linijas, -  pasakė jis.
Nusekiau paskui jį į svetainę, išklotą sūkuringų raštų ki

limais ir pilną pridėliotą suvenyrų, spėliodama, ar man už
teks dvasios stiprybės ir kūno jėgų pabėgti, tačiau galiausiai 
nutariau, jog  neužteks. Marko mama su tėčiu ir Una su 
Džefriu nejaukiai stovėjo ratu, laikydami po taurę chereso.

-  Na gerai, mieloji, -  pasakė tėtis. -  Įpilsiu tau išgerti.
-A r jūs pažįstamos., -  jis mostelėjo ranka į Eleinę. -  Ži

nai, mano miela, aš labai atsiprašau, pažįstu tave trisdešimt 
metų, bet visiškai pamiršau tavo vardą.
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-  Na, tai kaip laikosi jūsų sūnus? -  tarsi vėzdu tvojo Una.
-  Mūsų sūnus! O ką, žinot, tuoj jo  vestuvės! -  nuoširdžiu 

bosu suriaumojo admirolas Darsis. Kambarys staiga ėmė 
plaukti prieš mano akis. Vestuvės?

-Vestuvės? -  paklausė tėtis, prilaikydamas mano ranką, 
o aš tuo tarpu mėginau atgauti žadą.

-  O, žinau, žinau, -  linksmai atsišaukė admirolas Dar
sis. -  Šiais laikais jaunimo nebeįmanoma sužiūrėti: čia jie 
veda, čia po penkių minučių jau skiriasi! Ar ne tiesa, bran
gioji? -  paklausė jis, plekšnodamas Marko mamai per už
pakalį.

-  Man atrodo, mielasis, Una klausė ne apie Piterį, o apie 
Marką, -  atsakė ši, metusi į mano pusę supratimo kupiną 
žvilgsnį. -  Piteris kitas mūsų sūnus, jis gyvena Honkonge. 
Birželio mėnesį jo  vestuvės. Bet klausykit, nejau niekas taip 
ir neįpils Bridžitai išgerti? Tie vyrai tik plepėti moka, o pa
slaugos iš jų  neprisišauksi, ar ne? -  užjaučiamai tarė ji man.

Maldauju, išveskite mane iš čia, pagalvojau. Aš nenoriu 
būti kankinama. Noriu gulėti ant vonios grindų, padėjusi 
galvą prie klozeto, kaip visi normalūs žmonės.

-  Gal norėtum? -  pasiūlė Eleinė, tiesdama man sidabri
nį portsigarą, pilną juodųjų „Sobranie“ cigarečių. -  Pui
kiausiai žinau, kad tai garantuota mirtis, bet man jau šešias
dešimt penkeri, o dar gyva.

-  Na gerai, dabar einam, sėsim prie stalo! -  pareiškė 
mama, įpuolusi į svetainę su lėkšte kepeninės dešros. -  Fū- 
ūū. -  Ji labai pabrėžtinai užsikosėjo ir ėmė ranka vaikyti dū
mus, o paskui lediniu balsu tarė: -  Prie stalo nerūkoma, 
Eleine.

Nusekiau paskui ją  į valgomąjį, pro kurio langus buvo 
matyti Velingtonas storais sportiniais marškinėliais ir mėly
nomis šilkinėmis trumpikėmis, neregėtai profesionaliai lai
kantis kamuolį ore kojų spyriais.
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-  Koks šaunuolis. Varyk, varyk, vaikine, -  sukriokė Džef- 
ris, žiūrėdamas pro langą ir maskatuodamas į kišenes sukiš
tomis rankomis. -  Varyk, varyk.

Susėdome prie stalo ir nejaukiai įsistebeilijome vieni į 
kitus. Buvo panašu į priešvestuvinį nuotakos ir jaunojo tėvų 
susitikimą, skirtumas tik tas, kad prieš dvi dienas jaunikis 
pabėgo su kita.

-  Na va! -  pareiškė mama. -  Eleine, įdėti lašišos?
-Ačiū, -  atsakė Eleinė.
-  Užvakar mes buvome miuzikle „Mis Saigonas"! -  pa

vojingai džiugiai užvedė kalbą mama.
-  Baaa! Miuziklai. Aš jų  negaliu pakęsti, prakeiktų žyd- 

ruolių gauja, -  sumurmėjo admirolas Darsis, o Eleinė įdėjo 
jam gabalą lašišos.

-  Na, o mums tai labai patiko! -  atsakė mama. -  Be to...
Karštligiškai nusisukau į langą, ieškodama bent mažiau

sio įkvėpimo, ir pamačiau, kad Velingtonas žiūri į mane. 
„Pagalbos", ištariau be garso. Jis linktelėjo virtuvės link ir 
išnyko.

-  Stovi išžergtomis kojomis ir kažką bliauna, -  maurojo 
admirolas, mano sielos dvynys. -  Štai, pavyzdžiui, Gilbertas 
ir Salivanas2! „Jos Didenybės laivas Pinafore ‘ -  čia tai dalykas!

-  Minutėlei atsiprašysiu, -  pratariau ir išslydau iš užsta
lės, nekreipdama dėmesio į tūžmingą mamos žvilgsnį.

Moviau į virtuvę ir ten jau radau Velingtoną. Netekusi 
jėgų atsirėmiau į šaldiklį.

-  Kas? -  paklausė jis, įdėmiai žiūrėdamas man į akis. -  
Kas nutiko?

- J i  įsivaizduoja esanti genties senolė, -  sušnibždėjau. -  
Ir dabar ėmėsi apdoroti Marko tėvus, žinai, to Marko, kurį 
mes matėm...

2 Gilbertas ir Sullivanas -  garsūs XIX a. pabaigos - XX a. pradžios Londo
no muzikinių komedijų kūrėjai.
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Jis linktelėjo:
-  Aš viską apie tai žinau.
-  Ką tujai prikalbėjai? Ji mėgina surengti kažkokį viršū

nių susitikimą ir apsvarstyti Marko pasimatymus su Rebeka, 
tarsi...

Staiga plačiai atsidarė virtuvės durys.
-  Bridžita! Ką tu čia veiki? Oi, -  pamačiusi Velingtoną 

mama šiek tiek atvėso.
-  Pamela? -  paklausė Velingtonas. -  Kas čia vyksta?
-  Na, žinai, aš taip pagalvojau, kaip tu sakei, mes, suau

gusieji, galim kaip nors... kaip nors viską sutvarkyti! -  atsa
kė ji atgaudama pasitikėjimą ir beveik nušvisdama.

-  Tu ėmei elgtis taip, kaip priimta mūsų gentyje? -  pa
klausė Velingtonas.

-M atai, aš...
-  Pamela. Jūsų kultūra vystėsi daug šimtmečių. Atsira

dus išorės įtakai, negalima leisti, kad ji užkrėstų ir susil
pnintų jūsų prigimtines teises. Mes juk esame tai aptarę: 
kelionės po pasaulį suteikia atsakomybę stebėti, o ne griau
ti. -  Nesusilaikiau nepagalvojusi, ką šiame kontekste galėtų 
reikšti naujutėlis Velingtono CD ausinukas, bet mama at
gailaudama linksėjo galva. Niekada nebuvau mačiusi, kad 
ji taip pasiduotų kieno nors įtakai.

-  Tai štai. Grįžk pas svečius ir palik ramybėje Bridžitos 
meilės reikalus, kaip liepia šimtmečių senumo jūsų genties 
tradicijos.

-  Na, tikriausiai tu teisus, -  pasakė ji, rankomis taisyda
masi plaukus.

-  Gero apetito, -  pridūrė Velingtonas, visiškai nežymiai 
man pamerkdamas.

Grįžus į valgomąjį pasirodė, kad Marko mama jau suge
bėjo mikliai atremti pagrindinę ataką.

-  Aš neturiu nė mažiausio supratimo, kaip šiais laikais
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žmonės išvis susituokia, -  kalbėjo ji. -  Jei pati nebūčiau ište
kėjusi tokia jauna, turbūt taip ir pasilikčiau viena.

-  O taip, labai teisingai! -  kiek pernelyg entuziastingai 
pritarė tėtis.

-  Bet štai ko aš nesuprantu, -  pasakė dėdė Džefris, -  
kaip moteris sugeba sulaukti Bridžitos amžiaus ir nieko ne- 
užpainioti. Tie jos bernai tik dirba ir dirba -  tai Niujorke, 
tai atvirame kosmose! Ujėėėė!

-  O, meldžiu, užsičiaupkit! Užsičiaupkit! -  norėjau su
klykti.

-  Dabar jauniems žmonėms labai sunku, -  vėl pertraukė 
jį Eleinė, įdėmiai žiūrėdama į mane. -  Kai tau aštuoniolika, 
gali ištekėti už bet ko. Bet kai susiformuoja merginos cha
rakteris ir pažiūros, jai turbūt baisu net pagalvoti, kad rei
kės dalytis gyvenimą su vyriškiu. Aš, žinoma, nekalbu apie 
čia esančius.

-  Dar to betruktų! -  linksmai suriaumojo Marko tėtis, 
tapšnodamas jos ranką. -  Kitaip man tektų iškeisti tave į 
porą trisdešimtmečių. Kodėl tik mano sūnus gali linksmin
tis! - J is  galantiškai linktelėjo mano pusėn, ir mano širdis 
vėl apsivertė. Ar jis mano, kad mes vis dar kartu? O gal ži
no apie Rebeką ir galvoja, kad Markas susitikinėja su mu
mis abiem?

Laimė, pokalbis vėl grįžo prie „Jos Didenybės laivo Pi- 
nafore", mes paminėjome Velingtono sportinį meistrišku
mą, plačiai aptarėme tėčio ir Džefrio atostogas golfo klube, 
truputį paplevenome ties gyvatvorės priežiūros klausimais, 
įvertinome Bilo privažiavimo tako problemas, ir staiga pa
sirodė, jogjau 3.45 ir visas košmaras baigėsi.

Išeidama Eleinė įspaudė man į delną porą „Sobranie“ 
(„Manyčiau, tau jų  prireiks važiuojant namo. Nuoširdžiai ti
kiuosi, kad mes dar susitij^im"); jos elgesys mane padrąsi
no, bet kaip būsimo gyvenimo pagrindas jis silpnokas. De
ja, aš norėjau vėl susitikinėti su Marku, o ne su jo  tėvais.
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-  Na štai, meilute, -  tarė mama, išlėkdama iš virtuvės su 
„Tupperware“ dėže. -  Kur pasidėjai rankinę?

-  Mam, -  ištariau pro sukąstus dantis. -  Man nereikia 
maisto.

-  Ar tau viskas gerai, meilute?
-  Tiek gerai, kiek gali būti tokiomis aplinkybėmis, -  su

murmėjau.
Ji mane apkabino. Tai buvo malonu, bet labai netikėta.
-  Žinau, kad tau sunku, -  pasakė ji. -  Bet nesiduok Mar

ko kvailinama. Pamatysi, viskas susitvarkys. Aš žinau, kad 
susitvarkys.

Vos tik aš pradėjau džiaugtis neįprasta mamos paguoda, 
ji pareiškė:

-  Na, matai! Hakuna Matatal Nesijaudink. Džiaukis! Ką 
čia dar? Gal nori išvažiuodama pasiimti porą pakelių mi- 
nestrone sriubos? O gal paketėlį sausainių? Ar gali praleisti 
mane prie to stalčiaus? Ooo, jau sugalvojau. Įdėsiu tau po
rą gabaliukų jautienos filė.

Kodėl ji mano, kad maistas geriau, negu meilė? Prisie
kiu, jei būčiau dar minutę pasilikusi virtuvėje, būčiau tuoj 
pat apsivėmusi.

-K u r tėtis?
-  O, tikriausiai lauke, savo pašiūrėje.
-K ą?
-  Pašiūrėje. Jis ten sėdi valandų valandas, o kai išeina, 

nuo jo  dvelkia...
-Kuo?
-  Niekuo, meilute. Eik, eik, jei nori atsisveikinti, eik.
Lauke ant suoliuko sėdėjo Velingtonas ir skaitė Sunday

Times.
-  Ačiū, -  pasakiau.
-  Nėr už ką, -  atsakė jis ir pridūrė: -  Ji gera moteris. 

Tvirtų pažiūrų, geros širdies ir kupina entuziazmo, tik gal...
-... kartais to visko būna kokius 400 kartų per daug?
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-Taip, -  sutiko jis juokdamasis. O Dieve mano, tikiuosi, 
jog jis turėjo galvoje tik gyvenimo džiaugsmą.

Kai priėjau prie pašiūrės, laukan išėjo tėtis, kuris buvo 
kiek išraudęs ir vengė mano žvilgsnio. Viduje grojo jo  
mėgstama Neto King Koulo kasetė.

-A , tai ką,jau atgal, į švytinčias švytruojančias Londono 
šviesas? -  paklausė jis, truputį pasviręs ir sučiupęs pašiūrės 
duris atramai. -  Kaip tau, mano meile, truputį liūdnoka? -  
švelniai sušvebeldžiavo.

Aš linktelėjau.
-  Tau irgi? -  paklausiau.
Jis apkabino mane ir stipriai suspaudė, lygiai kaip kita

dos, kai buvau vaikas. Tai buvo labai malonu: mano tėtis.
-  Kaip tu sugebėjai taip ilgai iškęsti su mama? -  sušnibž

dėjau, galvodama, koks čia salsvas kvapas. Viskis?
-  ‘Sštikrųjų nieko sssudėtingo, -  atsakė jis, vėl atsirem

damas į pašiūrę. Paskui pakreipė galvą, klausydamasis Ne
to King Koulo.

-  Svarbiausia pamoka, -  ėmė vinguriuoti pastatytu bal
su, -  kurią išmoksti tu, tai kaip mylėt ir visad būt kartu. Tikiuo
si, ji vis dar myli mane, o ne Mau Mau.

Tai taręs pasilenkė ir pabučiavo mane.

KOVO 5, TREČIADIENIS

58 kg (gerai), alkoholio vienetų 0 (nuostabu), cigaretės 5 
(malonus, sveikatai nekenksmingas skaičius), pravažiuota pro 
Marko Dar šio namą 2 kartus (L g.), Marko Dar šio pavardė 

surasta telefonų knygoje vien norint sau įrodyti, jog jis vis dar 
egzistuoja, -1 8  kartų (L g.), susuktas numeris 1471 -1 2  kartų 

(jau geriau), Marko Darsio telefono skambučių 0 (tragiška).
O

8.30 ryto. Namie. Labai liūdna. Pasiilgau Marko. Nieko 
apie jį negirdėjau visą sekmadienį ir pirmadienį, o vakar
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grįžusi iš darbo radau žinutę, kad jis kelioms savaitėms išva
žiuoja į Niujorką. „Tai, matyt, jau tikrai viso gero.“

' Iš visų jėgų stengiuosi nenupulti dvasia. Pastebėjau, kad 
rytą prabudusi, dar prieš pajusdama pirmą kančios dilgte
lėjimą, tuoj pat įsijungiu Today programą per „Radio 
Four“ -  na ir kas, kad ta programa yra begalinis klausimų ir 
atsakymų žaidimas su politikais, kurie stengiasi nieku gyvu 
neatsakyti „taip“ arba „ne“ į jokį klausimą, -  tai man pa
vyksta nepasiduoti įkyriems „o kas būtų, jei“ minčių ciklams 
ir įsivaizduojamiems pokalbiams su Marku Darsiu, po kurių 
tampa tik dar liūdniau ir jau visiškai nebeįmanoma atsikelti 
iš lovos.

Turiu pripažinti, kad šio ryto programoje puikiai pasiro
dė Gordonas Braunas: kalbėjo apie eurą neužsikirsdamas, 
nesustodamas ir nieko iš esmės nepasakydamas, tačiau la
bai ramiai ir sklandžiai, nors Džonas Hamfris fone be pa
liovos rėkavo: „Taip ar ne? Tai taip ar ne?“ Tai va... na ką gi, 
būna ir blogiau. Man atrodo.

Kažin, ar euras yra tas pats, kas bendra valiuta? Tam tik
rais požiūriais aš ją  palaikau, nes įvedus eurą tikriausiai tu
rėsime naujas monetas, gal net labai europietiškas ir praš
matnias. Be to, gal pagaliau atsikratysime rudųjų smulkių 
monetų, nes jos baisiai sunkios, taip pat 5 ir 20 pensų, kurių 
vertė niekinga, o patys be galo mažyčiai, todėl neteikia jo 
kio pasitenkinimo. Hmmm. Tiesa, turėtume išsaugoti sva
ro monetas, nes jos fantastiškos, kaip soverenai, be to, net 
jei manai, jog piniginėje jau nieko nebeliko, ten paprastai 
dar galima sukrapštyti aštuonis svarus. Tačiau tektų perda
ryti visus prekybos automatus ir'.. Aaaaa! Durų skambutis. 
Gal Markas atėjo atsisveikinti.

Ne, tik prakeiktasis Garis. Pagaliau man pavyko iš jo iš
gauti, jog atėjęs pranešti: garsusis buto išplėtimas man atsi
eis „tik“ 7000 svarų.
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-  Kur aš gausiu 7000 svarų?
-  Gali paimti kreditą buto remontui, -  atsakė jis. -  Rei

kės mokėti papildomą šimtą per mėnesį.
Laimė, net Garis pagaliau suprato, kad aš vėluoju į dar

bą, tad pavyko jį išgrūsti lauk. 7000 svarų. Nieko sau.

7 valanda vakaro. Namie. Juk tikrai nenormalu elgtis 
su telefono atsakikliu kaip su seniai praėjusių laikų santuo
kos partneriu: kas vakarą bėgti namo tikrinti, kokia jo  nuo
taika, ar jis džiugiai patvirtins, jog tebesu mylima ir vertin
ga visuomenės narė, ar elgsis šaltai bei atsainiai, kaip, pa
vyzdžiui, šiandien. Jau keturiasdešimt antra diena, kaip 
nėra jokių žinių nuo Marko Darsio, bet neskambina ir nie
kas kitas. Gal reikia truputį pasiskaityti „Nepramintą kelią".

7.06. Taip, štai kas yra: meilė žmogaus neištinka, meilę 
žmogus turi pats užsitarnauti. Tai ką aš dariau ne taip?

7.08. Esu tvirta, įžvalgi, atsakinga ir solidi moteris. Ma
no savastį apibrėžia ne pasiekimai, bet... bet vidinis gyveni
mas? Ne, to negali būti. /

7.09. Na, nesvarbu. Svarbiausia, kad neįklimpau į min
tis apie Marką Darsį. Jau pradedu atsiriboti.

7.15. Puikumėlis, telefonas! Gal Markas Darsis!
-  Bridžita, kokia tu plona! -  Tomas. -  Kaip laikaisi, ka

tinėli?
-  Sūdinai, -  atsakiau, išsitraukusi iš burnos „Nicorette" 

kramtomąją gumą ir lipdydama išjos skulptūrą. -  Savaime 
aišku. O

-  O, na, nustok, Bridželina! Diedai! Tuzinas už grašį. O 
kaip tavo naujoji žurnalistės karjera?
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-  Na, aš paskambinau Kolino Firto agentui ir jis atsiun
tė visas iškarpas. Atrodė, kad jis tikrai sutiks, nes netrukus 
pasirodys filmas „Karštligė", ir jiems reikalinga reklama.

-  Ir ką?
-  Paskui agentas man paskambino ir pranešė, kad jis la

bai užimtas.
-  Cha! Tiesa, tai štai ko aš iš tiesų skambinu. Džeromas 

sako, kad pažįsta...
-  Tomai, -  grėsmingai paklausiau, -  ar man tik taip at

rodo, ar čia jau prisišaukitas?
-  Ne, ne... Aš neketinu vėl su juo prasidėti, -  perregimai 

pamelavo jis. -  Na, tai va, Džeromas pažįsta tokį vyruką, 
kuris dirbo viename filme su Kolinu Firtu, ir jis klausia, gal 
tu nori, kad jis už tave tartų žodį?

-Taip! -  susijaudinusi atsakiau.
Puikiai suprantu, kad tai tik pretekstas Tomui nepaleis

ti iš akių Pamaivos Džeromo, bet juk visuose geruose dar
buose altruizmas sumišęs su naudos siekimu, o be to, gal 
Kolinas Firtas sutiks!

Valio! Tai būtų man tinkamiausias darbas. Galėčiau keliauti 
po pasaulį ir kalbinti įvairiausias garsenybes. Be to, už papil
domus pinigus gaučiau kreditą darbo kambariui bei stogo te
rasai įsirengti, o tada mesčiau šlykštų darbą laidoje „Klausyk, 
Britanija" ir dirbčiau namuose. Taip! Viskas sueina. Tuoj pa
skambinsiu Gariui. Negalima tikėtis permainų, kol nepasikeiti 
pats. Nuo šiol paimsiu savo gyvenimą į savo rankas.

Tvarka, nebedrybsosiu lovoje ir nebeliūdėsiu. Tuoj atsi
kelsiu ir imsiuosi ko nors naudingo. Pavyzdžiui... eee... pa
rūkysiu? O Dieve. Negaliu ištverti pagalvojusi, kad Markas 
ateina pas Rebeką ir su ja  aptaria visus praėjusios dienos 
įvykius, kaip darydavo su manim. Ne, negalima pasiduoti 
negatyvizmui. Gal Markas visai nesusitikinėja su Rebeka, 
gal grįš pas mane ir niekur nebeišeis? Įsivaizduojat? Valio!
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KOVO 12, TREČIADIENIS

58 kg, alkoholio vienetai 4 (bet dabar esu žurnalistė, taigi 
akivaizdu, jog privalau gerti), cigaretės 5, kalorijų 1845 (g.), 

šviesų tunelio gale 1 (L mažulytė).

4 valanda popiet. Ką tik į darbą paskambino Tomas.
-  Sutarta!
-Kas?
-T as pokalbis su Kolinu Firtu!
Virpėdama išsitiesiau kėdėje.
-Taip! Džeromo draugas jam  paskambino, Kolinas Fir- 

tas buvo labai malonus ir pasakė, kad jei galėsi įkišti pokal
bį į Independent, tai jis sutinka. O aš einu vakarieniauti su 
Pamaiva Džeromu!

-  Tomai, tu šventasis, pats Dievas ir arkangelas. O ką 
man dabar reikia daryti?

-  Tik paskambink Kolino Firto agentui ir paskui Ada- 
mui iš Independent. A, tiesa, aš jiems pasakiau, kad tu jau esi 
kalbinusi daugybę žmonių!

-B e t aš juk ne... /
-  Oi, Bridželina, nebūk tokia skrupulinga, paprasčiausiai 

pasakyk, kad kalbinai.

KOVO 18, ANTRADIENIS

58,5 kg (L neteisinga bausmė be jokio nusikaltimo),
kalorijų 1200 (dabar suprantat, ką turiu galvoje), paimti 

kreditai 2 (valio!), miegamųjų bute -  netrukus bus 2 (valio!).

Paskambinau į banką ir sužinojau, kad laisvai galiu pasi
imti dar vieną kreditą. Tereikia užpildyti kelis dokumentus
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ir panašiai, tada gausiu 7000 svarų kreditą ir mokėti reikės 
viso labo 120 svarų per mėnesį! Neįsivaizduoju, kaip aš 
anksčiau to nesugalvojau. Seniai būčiau išsprendusi visas 
pereikvojimo problemas!

BALANDŽIO 2, TREČIADIENIS

59 kg, kalorijų 998 (nesuvokiamas atvirkščias kalorijų kiekio 
ir riebalų santykis, dėl kurio susilaikymas nuo maisto ima 

rodytis beprasmiškas), stebuklai -  gausūs, naujai 
atrastas džiugesys -  begalinis.

5 valanda popiet. Vyksta keisti dalykai. Aš ne tik kalbinsiu 
Koliną Firtą, aš tam važiuosiu į Romą! Tikriausiai netrukus 
jie paskambins ir praneš, jog pokalbis perkeliamas į Karibų 
jūros salą, o mudu turėsime būti nuogi, tarsi televizijos vikto
rinos įsimylėjėliams laimėtojai. Dar galiu suprasti, kai Dievas 
suteikia vieną malonę, norėdamas už viską adyginti, bet šito
kia gausybė jau pranoksta bet kokio tikinčiojo lūkesčius. Pa
našu, jog gyvenimas baisiai ir nepaaiškinamai kyla aukštyn, 
ir netrukus galima laukti riedėjimo į pakalnę, o paskui belai
kės mirties. Gal čia pavėlavusi Balandžio pirmoji.

Paskambinau Tomui, kuris liepė nustoti visur ieškoti 
kliaučių ir paaiškino jog pokalbis vyks Romoje todėl, kad 
Kolinas Firtas ten gyvena - jis  teisus, -  o man reikia nepa
miršti, kad Kolinas Firtas yra vaidinęs ne tik poną Darsį. 
Juk netrukus išeis naujas jo  filmas „Karštligė".

-  Taip, taip, taip, -  atsakiau Tomui, o paskui paaiškinau, 
kokia dėkinga esu jam  už pagalbą. -  Supranti, būtent to 
man ir reikėjo! -  susijaudinusi kalbėjau. -  Dabar jaučiuosi 
daug geriau, kai ėmiau rūpintis karjera, o ne įkyriai galvo
ti apie vyrus.
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-  Eęee, Bridžita... -  tarė Tomas. -  Tu juk žinai, kad Ko- 
linas Firtas turi draugę, ar ne?

Hmm.

BALANDŽIO 11, PENKTADIENIS

58 kg, alkoholio vienetai 5 (žurnalistikos praktika), cigarečių
22, kalorijos 3844 (jūs matot? Matot f Daugiau gyvenime 

nebesilaikysiu dietos).

6 valanda vakaro. Nutiko nuostabus dalykas. Ką tik man 
skambino Kolino Firto viešųjų ryšių atstovė ir pranešė, jog 
savaitgalį jis pats man paskambins ir dėl visko susitars! Ne
galiu patikėti. Akivaizdu, kad dabar negalėsiu išeiti iš namų 
visą savaitgalį, bet tai dar geriau, nes galėsiu atlikti žurna
listinį tyrimą, peržiūrėti „Puikybės ir prietarų" vaizdajuostę, 
nors, aišku, negalima pamiršti aptarti ir kitų projektų. Taip. 
Tiesą sakant, tai gali būti lemiamas mano karjeros posūkis. 
Matot, koks ironiškas, vaiduokliškas ir lemties paženklintas 
sutapimas: ponas Darsis privertė mane pamiršti sielvartą 
dėl Marko Darsio... Telefonas! Gal tai ponas arba Markas 
Darsiai, reikia greit įjungti įspūdingą džiazo ar klasikinės 
muzikos įrašą.

Hm. Skambino atgrasus valdingo balso vyriškis iš Inde- 
pendent, vardu Maiklas.

-  Klausyk atidžiai. Mes su tavim nesam dirbę. Nenoriu, 
kad ko nors pripainiotum. Pirmadienį vakare grįžti lėktu
vu, į kurį mes tau nupirkom bilietą, tada antradienį nuo ry
to sėdi prie stalo ir ketvirtą popiet įteiki tekstą, jei įteiksi vė
liau, jis neis į numerį. I;* išklauskjį apie „Karštligę". Apie 
„Karštligę", kur, kaip žinai, Kolinas Firtas vaidina kitą vei
kėją, ne poną Darsį.
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Tiesą sakant, viskas gerai. Oooo, telefonas.
Skambino Džudė. Jos su Šeze ateis pas mane. Bijau, kad 

mane prajuokins, kai paskambins ponas Darsis, bet kita 
vertus, man labai reikia su kuo nors pakalbėti, nes kitaip 
galva sprogs.

BALANDŽIO 12, ŠEŠTADIENIS

58,5 kg (bet iki rytojaus tikrai numesiu pusę kilogramo, laikyda
masi Frankfurto ligoninės dietos), alkoholio vienetai 3 (L g.), 
cigaretės 2 (tobula, tiesiog šventoji), Frankfurto dešrelių 12, 

skambučių numeriu 1741 norint patikrinti, gal ištikta staigaus, 
nejuntamo kurtumo neišgirdau skambinant Kolino Firto -  7, 

grindų plotas, nepadengtas picos dėžėmis, išmėginamais drabu
žiais, peleninėmis ir pan. -  2 pėdos (po sofa), peržiūrėta 

„Puikybės ir prietarų(i vaizdajuostės vieta, kurioje Kolinas 
Firtas neria į ežerą, 15 kartų (aukščiausio lygio tyrėja 

žurnalistė), Kolino Firto skambučių 0 (kol kas).

10 valanda ryto. Kolinas Firtas nepaskambino.

10.03. Dar nepaskambino.

10.07. Iki šiol nepaskambino. Kažin, ar ne per anksti 
pažadinti Džudę ir Šezę? Gal jis laukia, kol jo draugė išeis į 
parduotuves, ir tada man skambins?

5 valanda vakaro. Butas atrodo tarsi po bombos sprogi
mo, nes vyksta Kolino Firto pasala: drybsome išsitiesusios 
svetainėje kaip filme „Teima ir Luiza“, kai į Telmos namus 
įsiveržia policija ir Harvis Keitelis laukia, kol jos paskam
bins, o aplink dūzgia diktofonai. Esu tikrai dėkinga Džudei
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ir Šezei už paramą ir visa kita, bet dabar negalėsiu norma
liai pasirengti pokalbiui, tik fiziniu požiūriu.

6 valanda vakaro. Ponas Darsis iki šiol nepaskambino.

6.05. Dar nępaskambino. Ką man dabar daryti? Net ne
žinau, kur su juo susitikti.

6.15. Dar nepaskambino. Gal jo  draugė paprasčiausiai 
atsisakė eiti į parduotuves? Gal jie visą savaitgalį užsiiminė
jo  seksu, užsisakinėjo į namus itališkus ledus ir juokėsi iš 
manęs man už nugaros.

6.30. Džudė staiga prabudo ir prispaudė pirštų galus 
prie kaktos.

-Turim e išeiti iš buto, -  ištarė ji paslaptingu kerėtojos 
balsu.

-A r tu išprotėjai? -  sušnypštė Šeron. -  Išeiti? Gal jau vi
sai proto netekai?

-  Ne, -  šaltai atsakė Džudė. -  Telefonas neskamba dėl 
to, kad į jį nukreipta per daug energijos.

-  Fnaaau, -  purkštelėjo Šeron. /
-Jau  nekalbant apie tai, kad čia ima smirdėti. Reikia ap

sivalyti, išlaisvinti energiją, o tada eiti ir išgerti po „Kruvi
nąją Merę“, -  tarė ji, gundančiai žiūrėdama į mane.

Po kelių minučių jau buvome lauke, markstydamosi nuo 
netikėtai pavasariško, visai dar netamsaus vakaro. Aš staiga 
puoliau atgal prie durų, bet Šeron mane sučiupo.

-  Mes einam. Išgerti. Po „Kruvinąją Merę“, -  sušnypštė 
ji, vesdama mane gatve tarsi stambus policininkas.

Po keturiolikos minučių grįžome. Aš liuoktelėjau per 
kambarį ir sustingau. Atsakiklio lemputė mirkčiojo.

-  Na matai, -  pareiškė" Džudė siaubingu, pasipūtimo ku
pinu balsu. -  Tu matai.

153



Virpėdama tarsi liesdama nesprogusią bombą Šezė ištie
sė ranką ir paspaudė mygtuką.

„Labas, Bridžita, čia Kolinas Firtas.“ Mes visos atšokome 
per kokią pėdą atgal. Tai ponas Darsis. Tas pats prašmat
nus, sodrus, atsainus balsas, kuriuo jis pasipiršo Elizabetei 
Benet per BBC. Bridžita. Tai aš. Ponas Darsis pasakė: „Bri
džita". Į mano atsakiklį.

„Kiek žinau, pirmadienį tu atvažiuosi į Romą kalbėtis su 
manimi, -  toliau kalbėjo jis. -  Paskambinau, kad susitarčiau 
dėl susitikimo. Romoje yra tokia aikštė, vadinama Piazza 
Navona, kurią labai nesunku rasti su taksi. Aš ten būsiu apie
4.30 prie fontano. Geros kelionės."

-  1471, 1471, -  kliedėjo Džudė, -  1471, greit, greit! Ne, 
pirmiausia išimk juostelę, išimk juostelę!

-  Paskambink jam, -  suklykė Šeron tarsi kankintojas 
esesininkas. -  Tuoj pat paskambink ir pasakyk, kad stovėtų 
fontane. O Dieve mano!

Telefonas vėl suskambo, o mes stovėjome nustėrusios, 
išžiojusios burnas. Pasigirdo skardus Tomo balsas:

-  Sveikutės, gražuolės, čia skambina ponas Darsis. No
riu paklausti, ar kas nepadėtų man nusivilkti tų peršlapusių 
marškinių.

Staiga Šezė atsipeikėjo.
-  Nutildyk jį, nutildyk, -  suspiegė ji, visu kūnu krisdama 

ant telefono. -  Užsičiaupk, Tomai, užsičiaupk, užsičiaupk, 
užsičiaupk.

Bet buvo jau per vėlu. Mano atsakiklio įrašas, kuriame 
ponas Darsis ištaria žodį „Bridžita" ir siūlo susitikti Romo
je  prie fontano, išnyko amžinai. Ir niekas, ničniekas pasau
lyje negali man jo  sugrąžinti. Niekas. Niekas.



ITALIŠKAS DARBAS
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BALANDŽIO 21, PIRMADIENIS

55 kg (riebalus suėdė baimė ir susijaudinimas), alkoholio vienetų
0 (puiku: bet dar tik pusė aštuntos ryto), cigaretės 4 (L g.).

7.30 ryto. Tikrai, kaip nuostabu ruoštis kelionei, kai tu
ri pasilikusi tiek daug laiko. Tai puikiausiai įrodo, kaip rašo
ma knygoje „Nepramintas kelias", kad žmonės turi poten
cialių galimybų augti bei vystytis. Vakar vakare buvo atėjęs 
Tomas ir mes kartu peržiūrėjome klausimus. Taigi esu pui
kiausiai pasirengusi ir viską užsirašiusi, nors, kalbant visiš
kai atvirai, buvau truputį įkalusi.

9.15. Iš tikrųjų turiu marias laiko. Visi puikiausiai žino, 
kad kai verslininkai skraidžioja po Europos oro uostus, jie 
visada atvažiuoja likus keturiasdešimt minučių iki pakilimo 
ir vežasi tik vieną portfelį su nesilamdančiais marškiniais. 
Lėktuvas 11.45. Getvike turiu būti 11, taigi 10.30 išvažiuo
siu traukiniu iš Viktorijos stoties, o metro turiu būti dešim
tą. Puiku.

9.30. O kas, jei staiga pajusiu, kad nebegaliu susivaldyti, 
pratrūksiu ir jį išbučiuosiu? O dar kelnės per siauros ir ma
tosi pilvas. Gal persirengsiu kokiais kitais drabužiais. Ir pa
siimsiu kosmetinį krepšelį, kad prieš pokalbį galėčiau atsi
gaivinti.
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9.40. Neįtikėtina, kam aš gaišau laiką pakuodama kos
metinį krepšelį į lagaminą, kai svarbiausia -  gražiai atrodyti 
atskridus. Plaukai visai pašėlo. Reikia vėl juos sudrėkinti. O 
kur pasas?

9.45. Pasą radau, plaukai sutvarkyti, gal jau eisiu.

9.49. Turiu tik vieną problemą: nepakeliu krepšio. Gal 
geriau paliksiu kosmetiniame krepšelyje tik dantų šepetu
ką, pastą, skalavimo skystį, valiklį ir drėkinamąjį kremą. A, 
dar reikia išimti iš mikrobangės 3500 svarų ir palikti juos 
Gariui, kad jis pradėtų pirkti įvairias medžiagas naujajam 
darbo kambariui bei terasai! Valio!

9.50. Gerai. Išsikviečiau taksi. Bus po dviejų minučių.

10 valanda. Tai kur tas taksi?

10.05. Kur tas prakeiktas taksi?

10.06. Ką tik paskambinau į taksi firmą; jie sako, kad si
dabro spalvos „Cavalier“ stovi prie durų.

10.07. Sidabro spalvos „Cavalier“ nėra nei prie durų, 
nei gatvėje.

10.08. Žmogus iš taksi firmos sako, kad sidabro spalvos 
„Cavalier“ tikrai šią akimirką įsuka į mano gatvę.

10.10. Taksi dar nėra. Prakeiktas, prakeiktas taksi ir visi 
jo... Aaaa. Štai jis. O velnias, kur raktai?

o
10.15. Sėdžiu taksi. Tikrai ne kartą esu įveikusi šį atstu

mą per penkiolika minučių.
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10.18. Aaaah. Taksistas staiga pasuko Merilebouno ke
liu, nežinia kodėl nusprendęs apvažiuoti turistines Londo
no vietas, užuot tiesiai movęs į Viktorijos stotį. Milžiniško
mis pastangomis įveikiu troškimą užpulti, nužudyti ir suėsti 
taksistą.

10.20. Grįžome į normalų kelią, t.y. nebevažiuojame į 
Njukaslį, bet aplink transporto kamščiai. Londone jau ne
bebūna valandos, kad gatvėse nesusitvenktų automobiliai.

10.27. Kažin, ar įmanoma per vieną minutę nukakti 
nuo Marmuro Arkos iki greitojo traukinio į Getviką?

10.35. V iktorijos stotis. Tvarka. Ramybės, tiktai ramy
bės. Traukinys išvyko be manęs. Na nieko, jei spėsiu į 10.45 
traukinį, iki lėktuvo turėsiu geras trisdešimt minučių. Be to, 
reisas veikiausiai vėluos.

10.40. Kažin, ar oro uoste užteks laiko nusipirkti nau
joms kelnėms? Tiesa, nėra ko čia dėl jų  kompleksuoti. Ke
liauti vienai todėl ir yra taip nuostabu, kad galima iš tiesų 
imti kurti naują asmenybę, būti labai elegantiška, laikytis 
dzeno principų, be to, niekas tavęs nepažįsta.

10.50. Reikia pagaliau liautis nerimavus, kad pasas iššo
ko iš krepšio ir slapčia parbėgo namo.

11.10. Traukinys dėl nežinomų priežasčių sustojo. Stai
ga paaiškėjo, kad visi neatlikti papildomi darbeliai, tokie 
kaip antrą kartą aenulakuoti kojų nagai, atrodo nesvarbūs 
lyginant su galimybe išvis neatvykti į sutartą vietą.

11.45. Neįtikėtina. Lėktuvas išskrido be manęs.
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V idudien is. Dėkui Dievui, ponui Darsiui ir visiems dan
gaus angelams. Pasirodė, jog galiu skristi kitu lėktuvu, kuris 
išskrenda po valandos ir keturiasdešimt minučių. Paskam
binau į laikraštį, ten man pasakė, kad nieko baisaus, galima 
susitarti, kad ponas Darsis ateitų į susitikimą dviem valan
dom vėliau. Puikumėlis, dar spėsiu apžvelgti oro uosto par
duotuves.

1 valanda p op iet. Likau 1. sužavėta naujųjų pavasario 
mados tendencijų -  plevenantis, rožėmis išmargintas šifo
nas -  tačiau manau, jog dizaineriai turėtų drabužius pro
jektuoti taip, kad šie žmogui susieitų per klubus. Oro uosto 
prekybos zona tiesiog puiki. Seras Ričardas Rodžersas, Te- 
rensas Konranas ir panašūs be paliovos skundžiasi, kad oro 
uostai virto milžiniškais supermarketais, bet man tai patin
ka. Turbūt reikės įausti šią mintį, kai rašysiu kitą labai išsa
mų paties sero Ričardo, o gal Bilo Klintono portretą. Dabar 
gal dar pasimatuosiu bikinį.

1.30. Tvarka. Dar tik išsiųsiu laiškus, nusipirksiu būti
niausių reikmenų „Body Shop“, ir jau einu. /

1.31. Išgirdau skelbimą: „Keleivė Bridžita Džouns, vie
nintelė dar nepasirodžiusi registracijai reisu BA 175 į Ro
mą, kviečiama kuo greičiau atvykti prie 12 aikštelės. Lėktu
vas laukia pakilimo take.“

BALANDŽIO 22, ANTRADIENIS

58 kg, alkoholio vienetai 2, cigarečių 22, valdingojo Maiklo iš 
Independent skambučių, skirtų sužinoti „kaip einasi \ kokie 
30, interviu įrašas perklausytas 17 kartų, parašytų žodžių 0.
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9 valanda ryto. V ėl n am u o se  L o n d o n e  p o  d an gišk os  

k elion ės. Na gerai, tuoj pradėsiu užrašinėti interviu. Su
prantat, tiesiog nuostabu, kaip domėjimasis darbu ir karje
ra sunaikina bet kokias romantiško liūdesio liekanas. Viskas 
buvo fantastiška. Išlipau iš taksi sutartoje Romos aikštėje ir 
pamaniau, kad tuoj nualpsiu: fantastiška auksinė saulė, di
džiulė aikštė, pilnutėlė aukščiausių griuvėsių, o viduryje 
stovi ponas... Oooo, telefonas.

Skambino Maiklas iš Independent.
-  Na, tai ką, padarei?
-Taip, -  pasipūtusi atrėžiau.
-  Ir nepamiršai pasiimti diktofono, nesupainiojai su 

„Sony" ausinuku?
Garbės žodis. Nežinau, ką jam Tomas apie mane pripa

sakojo, bet kažkokia balso gaidelė leidžia spėti, jog infor
macija ypatingos pagarbos nesukėlė.

-  Na gerai, turi laiko iki ketvirtos. Pirmyn.
Lalala. Marios laiko. Dar kartą prisiminsiu, kaip viskas 

buvo. Mmm. Jis atrodė lygiai taip, kaip ponas Darsis: per
karęs, degančiomis akimis. Net nuvedė mane parodyti baž
nyčios su skyle viduryje, kažkokio Adriano antkapio bei 
Mozės skulptūros, visą laiką itin valdingai neleido man pa
lįsti po mašinomis ir kalbėjo itališkai. Mmmm.

V id u d ien is . Rytmetys praėjo ne kažin kaip, nors kiek
vienam aišku, kad reikia šiek tiek laiko susivokti visame ta
me, kas įvyko, ir aptarti įvykius su bendraamžiais, taigi vei
kiausiai labai daug pasiekiau.

2 valanda pop iet. Vėl telefonas. Matot, visiems garsiau
siems apybraižų autoriams taip ir būna: telefonas skamba 
nenustodamas.

Vėl skambino prakeiktasis Maiklas viršininko balsu:
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-  Na, kaip sekasi?
Ir žmogus išdrįsta! Pabaigti reikia tik ketvirtą valandą, 

tiksliau sakant, iki vakaro. Tarp kitko, pokalbio įrašu esu la
bai patenkinta. Labai protingai pradėjau nuo lengviausių 
temų ir tik vėliau užmėčiau Tomo sugalvotais sunkiasvo
riais klausimais, kuriuos buvau užsirašiusi iš vakaro, nors ir 
jaučiausi truputėlį apgirtusi. Tiesą sakant, panašu, kad ma
no klausinėjimo stilius padarė jam didelį įspūdį.

2.30. Tik labai greit išgersiu kavos ir surūkysiu cigaretę.

3 valanda popiet. Reikia dar kartą išklausyti įrašą.
Tralialia! Paskambinsiu Šezei ir duosiu jai paklausyti ši

tą gabaliuką.
Aaaah, aaaah. Jau pusė keturių, o aš dar nepradėjau. 

Na, nieko, neverta panikuoti. Jie ten dar negreit grįš po 
pietų, o sugrįžę bus girti kaip, kaip... kaip žurnalistai. Įdo
mu, ką pasakys, kai pamatys mano darbo vaisius.

Nuo ko pradėti? Aišku, kad būtina aprašyti ir savo įspū
džius apie poną Darsį, meistriškai įausti informaciją apie naują 
filmą „Karšdigė“, vaidmenis teatre, kine ir pan. Tikriausiai jie 
skirs man reguliarias užduotis kas savaitę: skyrelis vadinsis 
„Bridžitos Džouns akimis". Džouns kalbina Darsį. Džouns kal
bina Bleirą. Džouns kalbintų Markosą, tik jis miręs.

4 valanda pop iet. Kaip, jų  manymu, aš galiu kurti, kai 
prakeiktasis Maiklas skambinėja kas dvi minutės ir nurodi
nėja, ką aprašyti, o ką praleisti? Hrrrr. Jei tai vėl jis... Tame 
laikraštyje niekas negerbia žurnalisto darbo. Nė truputėlio.

5.15. Hohoho.
-Aš. Kaip tik. Dabar. Rašau, -  atsakiau į ragelį. Tada jis 

pagaliau užsičiaupė.
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6 valanda popiet. Nesvarbu, nieko baisaus. Visiems gar
siausiems žurnalistams pažįstamos krizės, kai nespėji laiku 
baigti teksto.

7 valanda p o p ie t . O velnias, o velnias. O velnias, vel
nias, velnias.

BALANDŽIO 23, TREČIADIENIS

58,5 kg (atrodo, tikrai būsiu įklimpusi kažkokiame riebalų 
liūne), draugų, giminaičių ir kolegų sveikinimų dėl puikaus 

Kolino Firto interviu 0, sveikinimų iš Independent redakcijos 
puikiai susidorojus su darbu 0, Kolino Firto sveikinimų dėl 
puikaus Kolino Firto interviu 0 (sakykit, juk tikrai keista?). ,

8 valanda ryto. Šiandien turi pasirodyti straipsnis. Tru
putį suskubėjau, bet tikrai pavyko ne taipjau blogai. Gal 
net visai gerai. Greičiau atneštų laikraštį.

8.10. Laikraščio dar nėra.

8.20. Valio! Atnešė laikraštį.
Peržiūrėjau interviu. Independent visiškai neatsižvelgė į 

tai, ką parašiau. Aš suprantu, kad medžiagą atidaviau vėlo
kai, bet to pakęsti negalima. Štai kąjie išspausdino.

Dėl staiga atsiradusių techninių kliūčių vietoje Bridzitos Dzouns 
apybraižos apie Koliną Firtą spausdiname pokalbio stenogramą.

BD: Tvarka. Tai aš pradedu klausti.
KF: (Truputį išsigandusiu balsu) Puiku, puiku.

(Labai ilga pauzė)
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BD: Kokia tavo mėgstamiausia spalva?
KF: Prašau?
BD: Kokia tavo mėgstamiausia spalva?
KF: Mėlyna.

(Ilga pauzė)
BD: Koks tavo mėgstamiausias saldumynas?
KF: Eee.. Crėme brūlėe.
BD: Tu žinai, kad netrukus pasirodys Niko Hornbio fil

mas „Karštligė"?
KF: Taip, aš žinau tą filmą.
BD: (Pauzė. Šlama popieriai) A i tu.,. Oi. (Vėl šlama popie

riai) Ar tu sutinki, kad filmo „Karštligė" autoriai su
formavo išpažinties žanro rėmus?

KF: Atsiprašau, kaip?
BD: Suformavo. Išpažinties. Žanro. Rėmus.
KF: Išpažinties žanro?
BD: Taip.
KF: Aha. Na, reikia pripažinti, kad Niko Hornbio stilių 

daug kas mėgino mėgdžioti, ir aš manau, kad tai la
bai patrauklus žanras, nežinau, ar jis iš tiesų, ee, iš
pažinties, ar,..

BD: Tu žinai tokį BBC filmą „Puikybė ir prietarai"?
KF: Taip, aš žinau tą filmą.
BD: Tą, kur tau teko nerti į ežerą?
KF: Taip.
BD: Kai buvo filmuojamas antras dublis, ar tau rei

kėjo nusivilkti šlapius marškinius ir persivilkti 
sausais?

KF: Taip, man... man tikriausiai teko, taip, teko. Scusi. 
Ha vinto. E troppo forte. Si grazie"'.

BD: (Nelygiai alsuodapia) Kiek kartų iš tikrųjų tau teko 
nerti į ežerą?

3 Atsiprašau. Truputį garsiau. Ačiū! (It.)



KF: (Kosteli) Na... Ežero scenos buvo filmuojamos basei
ne, Ilingo studijoje.

BD: Negali būti.
KF: Deja, taip. O ta viena akimirka, kai aš iškylu -  labai 

trumpa akimirka, -  ten buvo kaskadininkas.
BD: Bet jis atrodė kaip ponas Darsis.
KF: Tai dėl to, kad jam  priklijavo žandenas ir ant naro 

kostiumo užvilko pono Darsio drabužius, todėl iš 
tikrųjų jis atrodė panašus į Elvį paskutiniaisiais gy
venimo metais. Draudimo sąlygos jam  leido šitą 
triuką atlikti tik vieną kartą, o paskui kokias šešias 
savaites gydytojai tikrino, ar neras kokių nubrozdi
nimų. Visuose kituose kadruose su šlapiais marški
niais buvau aš.

BD: Bet tuos marškinius nuolat reikėjo drėkinti?
KF: Taip. Juos nuolat purškė. Apipurkšdavo, o tada...
BD: Kuo?
KF: Prašau?
BD: Kuo purškė?
KF: Purškikliu. Klausyk, gal geriau...
BD: Suprantu, bet aš norėjau žinoti štai ką: ar tau nors 

kartą teko nusivilkti marškinius ir... ir apsivilkti ki
tais?

KF: Taip.
BD: Ir juos vėl sušlapindavo?
KF: Taip.
BD: (Pauzė) Ar žinai tokį naują filmą „Karšdigė"?
KF: Taip.
BD: Kuo, tavo manymu, Polas iš „Karštligės" labiausiai 

skiriasi ir kuo labiausiai panašus į...
KF: Į?
BD: (Nedrąsiai) Poną Darsį.
KF: Niekas manęs nėra to klausęs.
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BD: Niekas?
KF: Ne. Man atrodo, didžiausias skirtumas yra...
BD: Tu nori pasakyti, kad tai vaikiškas klausimas?
KF: Ne. Aš tik sakau, kad niekas manęs to neklausė. 
BD: Nejau žmonės tavęs šito neklausinėja?
KF: Ne, ne. Galiu tvirtai pasakyti.
BD: Vadinasi, tai...
KF: Tai visiškai naujutėlis, absoliučiai originalus klausi

mas, taip.
BD: Ojei, kaip gerai!
KF: Ar jau galim tęsti?
BD: Taip.
KF: Ponas Darsis nėra „ Arsenalo" klubo aistruolis.
BD: Ne.
KF: Ir ne mokytojas.
BD: Ne.
KF: Jis gyveno beveik prieš du šimtus metų.
BD: Taip.
KF: Polas iš „Karštligės" mėgsta būti futbolo aistruolių 

minioje.
BD: Taip.
KF: Tuo tarpu ponas Darsis vos ištveria pobūvį su šo

kiais. Na štai. Ar dabar galime pakalbėti apie ką 
nors kita, nebūtinai apie poną Darsį?

BD: Taip.
(Pauzė. Šlama popieriai)

BD: Ar tu vis dar draugauji su savo mergina?
KF: Taip.
BD: O!

(Ilga pauzė)
KF: Ar viskas gerai? < >
BD: (Vos girdimu balsu) Ar tu sutinki, kad mažo biudžeto 

angliški filmai yra žingsnis į priekį?
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KF: Negirdžiu.
BD: (Nelaimingu balsu) Ar tu sutinki, kad mažo biudžeto 

angliški filmai yra žingsnis į priekį?
KF: Žingsnis į priekį... (Padrąsinamai) Kokia prasme?
BD: (Labai ilga, mąsli pauzė) Į ateitį.
KF: Aha. Man atrodo, kad jie padeda mums žingsnis po 

žingsnio eiti pirmyn. Man patinka mažo biudžeto 
filmai, bet man patinka ir brangūs filmai; manau, 
jog  būtų labai gerai, jei tokių filmų būtų statoma 
daugiau.

BD: Bet ar jums nekyla problemų, juk ji italė,.ir šiaip?
KF: Ne.

(Labai ilga tyla)
BD: (Niūriai) Kaip tu manai, ar pono Darsio paveikslas 

turi politinį matmenį?
KF: Taip, aš galvojau, kokios būtų jo  politinės pažiūros, 

jei jis jas turėtų. Bet nemanau, kad Independent skai
tytojams jos pasirodytų priimtinos. Matai, Viktori
jos laikais susiformavusi turtingo globėjo sąvoka 
tikriausiai labiausiai artima tečerizmui. Juk visiškai 
aišku, kad socializmo idėjos nebuvo pasiekusios...

BD: Ne.
KF:... to visuomenės sluoksnio, kuriam jis priklausė. Aiš

kiai parodoma, koks jis geras žmogus, nes labai pa
doriai elgiasi su savo nuomininkais. Bet man jis at
rodo artimesnis nyčiškam herojui, kuris...

BD: Kas tas nyčikas?
KF: Na, žinai, tokia, e... žmogaus kaip antžmogio, kaip 

supermeno idėja...
BD: Supermeno?
KF: Ne, aš kalbu ne apie tą Supermeną. Ne. (Tylus vaitojimas) 

Nemanau, kad jis dėvėjo apatines kelnes ant glaustinių. 
Klausyk, aš rimtai norėčiau baigti šitą temą.

BD: Koks tavo kitas projektas?
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KF: Jis vadinasi „Samanų pasaulis".
BD: Laida apie gamtą?
KF: Ne. Ne, ne. Ne. Jame... ee... pasakojama apie eks

centrišką šeimą, gyvenusią ketvirtajame dešimtme
tyje, kurios tėvui priklauso samanų fabrikas.

BD: Bet juk samanos auga gamtoje?
KF: Na, ne, jis augina vadinamąsias Sphagnum samanas, 

kurios per Pirmąjį pasaulinį karą buvo naudojamos 
žaizdoms tvarstyti, ir tas filmas... eee.. jis labai nuo
taikingas, eee... komiškas...

BD: (Labai neįtikinamai) Atrodo, tikrai geras.
KF: Aš labai nuoširdžiai tikiuosi, kad jis pavyks.
BD: Ar aš dar galiu pasiteirauti apie tuos marškinius?
KF: Taip.
BD: Kiek iš viso kartų tau reikėjo juos nusivilkti ir vėl 

apsivilkti?
KF: Tiksliai?.. Nežinau. Em... Pala, pagalvosiu... Toje 

scenoje, kur aš einu į Pemberlį. Ją  nufilmavo per 
vieną kartą. Vienas dublis. Paskui tas gabaliukas, 
kur aš kažkam atiduodu žirgą... man atrodo, ten 
reikėjo persivilkti.

BD: (Nudžiugusi) Reikėjo persirengti?
KF: (Griežtai) Reikėjo. Vieną kartą.
BD: Vadinasi, iš esmės buvo tik tie vieni šlapi marš

kiniai?
KF: Taip, buvo vieni šlapi marškiniai, kuriuos kelis kar

tus purškė vandeniu. Ar jau aišku?
BD: Taip. Kokia tavo mėgstamiausia spalva?
KF: Mes apie tai jau kalbėjom.
BD: Hm. (Šlama popieriai) Ar tu sutinki, kad iš esmės 

filmas „Karštligė" pasakoja apie emocinį užknisi- 
nėjimą? <.:>>

KF: Emocinį?..
BD: Užknisinėjimą. Supranti, kad vyrai yra išprotėję al
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koholikai, kamuojami įsipareigojimo fobijos, ir visą 
laiką domisi tik futbolu.

KF: Ne, tiesą sakant, nesutinku. Aš manau, kad kai ku
riais atžvilgiais Polas daug laisviau išgyvena savo 
emocijas ir daug geriau jaučiasi, negu jo draugė. Aš 
manau, kad geriau pažvelgus, tuo Niko Hornbio 
darbas ir yra labiausiai patrauklus: kad savotišku 
būdu, labai kasdieniškame pasaulyje jis rado erd
vės, kurioje gali išgyventi emocijas, nes jos...

BD: Atsiprašau?
KF: (Atsidūsta) Taip?
BD: Ar bendraujant su tavo mergina, kalbos barjeras ne

sudaro problemų?
KF: Na, ji labai gerai kalba angliškai.
BD: Bet ar nemanai, kad būtų geriau susirasti žmogų iš 

Anglijos, artimesnį amžiumi?
KF: Mums visai neblogai sekasi.
BD: Hm. (Grėsmingai) Kol kas. Ar niekada negalvojai, 

kad mieliau vaidintum teatre?
KF: Ee. Aš nesutinku su nuomone, kad tikroji vaidyba 

tik teatre, kad kino aktoriai iš tikrųjų nevaidina. Bet 
kai vaidinu teatre, jaučiu, kad tai man labiau patin
ka, tai tiesa.

BD: Bet ar tau neatrodo, kad teatras truputį netikroviš
kas, trikdantis, ir dar reikia išsėdėti kelias valandas 
žiūrint veiksmą, ir tik po to galima eiti valgyti ar 
pasikalbėti, ar...

KF: Netikroviškas? Trikdantis ir netikroviškas?
BD: Taip.
KF: Ar tu turi galvoje, „netikroviškas" todėl, kad...
BD: Na, matyti, kad ten viskas netikra.
KF: Ak, šia prasme netikroviškas, aha. (Tyli aimana) Hm. 

Man atrodo, jei gerai vaidinama, taip neturi būti.
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Teatras yra daug daugiau... Filmuotis kine man at
rodo dar netikroviškiau.

BD: Tikrai? Juk filmuojama ne viskas iš karto, ar ne?
KF: Na, ne. Tikrai ne. Ne. Taip. Filmas filmuojamas ne 

visas iš karto. Jis filmuojamas po mažą gabaliuką. 
(Garsesnis vaitojimas) Po mažą, mažutėlį gabaliuką.

BD: Supratau. Kaip tu manai, ar ponas Darsis būtų iki 
vestuvių miegojęs su Elizabete Benet?

KF: Taip, aš manau, kad taip galėjo būti.
BD: Tikrai?
KF: Taip, manau, kad tai visiškai įmanoma. Taip.
BD: (Netekusi žado) Rimtai?
KF: Manau, kad tai įmanoma, taip.
BD: Bet kaip tai gali būti įmanoma?
KF: Nežinau, ar Džeinė Ostin šiuo požiūriu su manim 

sutiktų, bet...
BD: Negali žinoti, ji juk mirusi.
KF: Ne, nežinia... bet man atrodo, kad Endriaus Deiviso 

ponas Darsis galėjo taip padaryti.
BD: Bet kodėl tu taip manai? Kodėl? Kodėl?
KF: Todėl, kad man atrodo, Endriui Deivisui buvo svar

bu perteikti labai ryškų pono Darsio seksualumą.'
BD: (Uždūsta)
KF: Ir dar, ee...
BD: Man atrodo, jog tavo vaidyba tai labai, labai gerai 

perteikė. Garbės žodis, tikrai taip manau.
KF: Ačiū. Vienoje scenarijaus vietoje Endrius net įrašė: 

„Įsivaizduok, kad Darsį ištiko erekcija".
(L. garsus triukšmas, kažkas nukrinta)

BD: Kurioje vietoje tai buvo?
KF: Pradžioje, kai Elizabetė eina per laukus ir atsitren- 

kia į jį. o
BD: Ten, kur ji visa dumbluota?
KF: Ir susitaršiusi.
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BD: Ir suprakaitavusi?
KF: Būtent.
BD: Ar nebuvo sunku tą suvaidinti?
KF: Tu klausi apie erekciją?
BD: (Pagarbus šnibždesys) Taip.
KF: Mmm, na, matai, Endrius dar prirašė, kad nesiūlo 

tam skirti daugiausia dėmesio, todėl šiuo požiūriu 
nereikėjo vaidybos.

BD: Mmmm.
(Ilga pauzė)

KF: Taip.
(Pauzė)

BD: Mmmm.
KF: Na tai ką, viskas?
BD: Ne. O kaip reagavo tavo draugai, kai tu persikūni

jai į poną Darsį?
KF: Na, buvo daug juokų: pavyzdžiui, per pusryčius 

niurgzdavo: „pone Darsi“, ir panašiai. Vienu metu 
jiems reikėjo labai pasistengti, kad nuslėptų žiną, 
koks aš iš tikrųjų, ir...

BD: Nuo ko nuslėptų?
KF: Na, nuo tų, kurie įtarė, jog aš iš tikrųjų panašus į po

ną Darsį.
BD: Bet tu nemanai, kad esi panašus į poną Darsį?
KF: Teisingai, aš nemanau, kad esu panašus į poną Darsį.
BD: O aš manau, kad tu esi lygiai toks pat, kaip ponas 

Darsis.
KF: Kuo?
BD: Tu kalbi lygiai taip pat, kaip jis.
KF: Matai kaip?
BD: Ir atrodai lygiai taip, ir aš... o, o, o...

(Ilgi ir garsūs traškėjimai, pertraukiami grumtynių 
garsų)
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BALANDŽIO 25, PENKTADIENIS

57 kg (taip! taip!), alkoholio vienetai 4, cigaretės 4y dvasinės 
įžvalgos, ištikusios alkoholio vienetams susijungus su „Nepra

minto kelio “ skaitymu 4, butų be skylių 0, svarų banko sąskaitoje 
0, draugų 0, žmonių, su kuriais šįvakar galėčiau kur nors išeiti, 

0, rinkimų šventimo vakarėlių, £ kuriuos būčiau pakviesta, 0.

5.30  vakaro. Darbe. Dvi sunkios ir įtemptos dienos dar
be, per kurias Ričardas Finčas nuolat skaitė interviu ištrau
kas ir vis prapliupdavo giliu, gargiančiu juoku, panašiu 
kaip Drakulos; tačiau bent jau užmiršau visas nelaimes. Be 
to, Džudė pasakė, kad interviu visai geras ir puikiai pertei
kė mūsų susitikimo atmosferą. Valio! Tiesa, nei Adamas, nei 
Maiklas iš Independent man daugiau nebeskambino, bet tik
rai netrukus paskambins ir veikiausiai užsakys dar ką nors; 
tada galėsiu tapti laisvai samdoma žurnaliste, dirbti na
muose, atsisėdusi terasoje tarp terakotos puodų su priesko
ninėmis žolėmis! Be to, liko tik savaitė iki rinkimų, per ku
riuos viskas pasikeis! Mesiu rūkyti, Markas grįš ir pamatys 
mane -  naująją profesionalę su didžiuliu butu bei terasa.

5.45 . Hm. Paskambinau perklausyti žinučių. Radau tik 
vieną, nuo Tomo, kuris sako kalbėjęs su Adamu ir sužinojęs, 
kad Independent redakcijoje visi labai nepatenkinti. Palikau 
jam  labai skubią žinutę, kurioje liepiau tuoj pat paskambin
ti man ir viską paaiškinti.
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5.50. O varge. Dabar pradėjau nerimauti, gal be reikalo 
pasiėmiau dar vieną kreditą? Nebeturėsiu atliekamų pini
gų, o kas bus, jei neteksiu darbo? Gal geriau pasakysiu Ga- 
riui, kad nereikia plėsti to buto, ir atsiimsiu 3500 svarų. Lai
mė, Garis turėjo darbus pradėti vakar, bet tik užvažiavo, pa
liko įrankius ir vėl išėjo. Tąkart mane tai suerzino, bet gali 
būti, jog  tai Dievo perspėjimas. Taip. Pareisiu namo, tuoj 
pat jam  paskambinsiu ir tada eisiu sportuoti.

6 .3 0 . N am ie . Aaaaa! Aaaaa! Buto sienoje žioji sušikta 
milžiniška skylė! Dabar esu atvira išorės poveikiams, gyve
nu tarsi ant bedugnės krašto ir esu matoma iš visų namų ki
toje gatvės pusėje. Prieš akis ištisas savaitgalis su didžiausia 
skyle sienoje, visur besimėtančiomis plytomis ir dar nėra ką 
veikti! Nieko! Nieko!

6.45. Oo, telefonas -  gal kas nors nori mane pakviesti į 
rinkimų vakarėlį! Arba skambina Markas.

-  O, sveika, meilute, žinai ką? -  mama. Akivaizdu, jog 
tuoj pat teko susirasti cigaretę.

-  O, sveika, meilute, žinai ką? -  pakartojo ji. Kartais 
man tieisog įdomu, kiek laiko ji galėtų tai kartoti tarsi pa
pūga. Vienas dalykas šaukti: „Alio? Alio?“, kai kitame laido 
gale tyla, bet kartoti: „O, sveika, meilute, žinai ką? O, svei
ka, meilute, žinai ką?“jau tikrai nėra normalu.

-  Ką? -  atsakiau susiraukusi.
-  Nekalbėk su manim tokiu tonu.
-  Ką? -  vėl paklausiau mielu susižavėjusios dukters balsu.
-  Nesakyk „ką?“, Bridžita, sakyk „prašau?".
Aš giliai įkvėpiau savo gerosios, normaliosios draugės 

„Šilk Cut Ultra“ dūmų.
-  Bridžita, ar tu rūkai JS
-  Ne, ne, -  atsakiau persigandusi, spausdama cigaretę 

peleninėje ir slėpdama peleninę.
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-  Na gerai, žinai ką? Mes su Una ketiname surengti Ve- 
lingtonui kikujų rinkiminį vakarėlį prie sodo akmenų!

Aš giliai pro nosį įkvėpiau ir ėmiau mąstyti apie Vidinę 
Pusiausvyrą.

-  Kaip manai, ar ne super? Velingtonas, pasipuošęs ka
ro rūbais, šokinės per laužą! Įsivaizduoji? Tiesiai virš lieps
nų! Drabužiai jo  genties. Visi gersime raudoną vyną ir įsi
vaizduosime, jog tai karvės kraujas! Karvės kraujas! Štai ko
dėl Velingtono šlaunys tokios tvirtos.

-  Eee, ar Velingtonas apie tai žino?
-  Dar ne, meilute, bet juk jis norės atšvęsti rinkimų re

zultatus. Velingtonas labai aktyviai remia laisvą rinką, o mes 
juk nenorime, kad mus užvaldytų biurokratai. Supranti, 
antraip vėl į valdžią sugrįš tas-kaip-jį-ten ir angliakasiai. Tu 
neatsimeni, kaip mums išjungdavo elektrą, nes tada dar 
mokeisi mokykloje, bet Una kartą turėjo kalbėti per Ponių 
pietus ir negalėjo įjungti plaukų garbanojimo žnyplių.

7.15. Pagaliau pavyko užbaigti pokalbį su mama, ir tą 
pačią akimirką telefonas vėl suskambo. Šezė. Papasakojau, 
kaip man viskas įkyrėjo, ir ji labai gražiai reagavo:

-  Liaukis, Bridže. Paprasčiausiai negalima savęs apibrėž
ti pagal tai, kaip tu jautiesi su kitu žmogumi! Privalome kiek
vieną akimirką džiaugtis, kad esame laisvos! Be to, netrukus 
rinkimai, ir visos nacijos nuotaika akimirksniu pasikeis!

-Valio! -  pasakiau aš. -  Viengungiai! Tonis Bleiras! Valio!
-Taip! -  entuziastingai pasigavo Šezė. -  Daugybė žmo

nių, kurie su kuo nors gyvena, savaitgaliais jaučiasi baisiai, 
nes turi vergauti nedėkingiems vaikams ir kentėti, kai juos 
muša sutuoktiniai.

-  Tu teisi! Tu teisi! -  atsakiau. -  Mes galime eiti kur no
rime, kada norime ir linksmintis. Einam kur nors šįvakar?

Hmmmf. Šeron su Saimonu eina į kviestinę vakarienę 
kaip kokie Patenkinti Sutuoktiniai.
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7.40. Ką tik paskambino Džudė, apimta neseniai patvir
tintos seksualinės visagalybės euforijos.

-  Su Steisiu vėl kažkas vyksta! -  pasakė ji. -  Vakar buvom 
susitikę, ir jis ėmė kalbėti apie savo šeimą.

Stojo laukimo kupina pauzė.
-  Kalbėti apie savo šeimą! -  pakartojo ji. -  Tai reiškia, 

kad jis rimtai apie mane galvoja. Ir mes buvom apsikabinę. 
O šįvakar susitiksim, čia jau  bus mūsų ketvirtas pasimaty
mas, todėl... pababababam. Bridže? Ar tu mane girdi?

-Taip, -  tyliai atsakiau.
-  Kas atsitiko?
Kažką sumurmėjau apie Marką ir skylę sienoje.
-  Supranti, kaip yra, Bridže. Tu privalai Užversti Lapą ir 

judėti toliau, -  patarė ji, aiškiai nepastebėdama, kad pasku
tinis jos duotas patarimas nuėjo šuniui ant uodegos, ir dėl 
to šis patarimas gali pasirodyti nelabai patikimas.

-  Privalai rimtai pradėti Mylėti Save. Liaukis, Bridže! 
Viskas puiku. Mes galim miegoti su kuo norim.

-Valio viengungiams! -  atsakiau. Tai kodėl aš tada tokia 
prislėgta?

Dar kartą paskambinsiu Tomui.

8 valanda vakaro. Jo nėra. Visi kažkur išėję ir linksmina
si, tik aš viena ne.

9 valanda vakaro. Perskaičiau kelis „Išgydykite savo gy
venimą" puslapius ir dabar aiškiai matau, ką dariau ne taip. 
Kaip ten sakė Sondra Rei, didžioji atgimėlė, o gal ne ji? Na, 
frazė buvo tokia: „Meilė niekad nebūna kituose, meilė gy
vena mūsų viduje."

Taip!
„Kas gali sutrukdyti n f̂eįlei?.. Neprotingai aukšti kriteri

jai? Kino žvaigždžių įvaizdžiai? Menkavertiškumo išgyveni
mas? Įsitikinimas, jog nesi verta meilės?"
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Hm. Joks įsitikinimas, gryniausias faktas. Einu, atsikim- 
šiu butelį „Chardonnay" ir pažiūrėsiu „Draugus".

11 valanda vakaro. Azkiau. „Nepramintas kelias" baiss 
geras. Katrarsis, ar kaiptn. „Vninga meilės sritis bibrėžia 
meilę sauirmeilę ktam." Baisssiaus stipru. Uuf. Apvirtau.

BALANDŽIO 26, ŠEŠTADIENIS

59 kg, alkoholio vienetai 7 (valio!), cigaretės 27 (valio!), 

kalorijų 4248 (valio!), apsilankymų sporto salėje 0 (valio!).

7 valanda ryto. Aaaaah. Kas užsuko tą bjaurybę?

7.05. Nuo šios dienos aš pradėsiu gyventi atsakingai ir 
mylėti save. Aš nuostabi. Aš stebuklinga. O Viešpatie! Kur 
mano „Šilk Cut"?

7.10. Gerai. Tuoj kelsiuosi ir eisiu sportuoti.

7.15. Tarp kitko, tiesą sakant, labai pavojinga sportuoti 
iš ryto, kol dar nesi kaip reikiant prabudusi. Galima susiai
žyti sąnarius. Eisiu šiandien vakare, prieš „Meilę iš pirmo 
žvilgsnio". Kvaila eiti sportuoti šeštadienį dieną, kai yra 
tiek daug kitokių užsiėmimų, pvz., eiti į parduotuves. Priva
lau nekreipti dėmesio į tai, kad Džudė ir Šezė veikiausiai 
dar drybso lovose ir dulkinasi kaip žvėrys, dulk, dulk, dulk.

7.30. Dulk.

7.45. Aišku, dar per anksti, kad kas nors paskambintų. 
Jei aš pabudau, tai dar nereiškia, kad ir kiti prabudo. Priva
lau išmokti galvoti apie kitus.
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8 valanda ryto. Ką tik paskambino Džudė, bet beveik ne
atpažinau jos užsibliovusio, kūkčiojančio, vaitojančio balso.

-  Džude, kas tau atsitiko? -  paklausiau apstulbusi.
-  Mane ištiko krizė, -  sukūkčiojo ji. -  Viskas aplink taip 

juoda, juoda. Nematau jokios išeities, negaliu nė...
-Viskas gerai. Viskas bus gerai, -  atsakiau, it pakvaišusi 

stebeilydamasi po langą, gal pamatysiu praeinant psichiat
rą. -  Ar čia rimtas dalykas, ar tik PMĮ1 ?

-  Man labai, labai blogai, -  atsakė ji zombio balsu. -  Blo
gumas kaupėsi manyje kokius vienuolika metų. -  Ji vėl pra
pliupo raudoti. -  Prieš akis visas savaitgalis, o aš viena, vie
nutėlė. Tiesiog nebenoriu toliau gyventi.

-  Gerai, viskas gerai, -  drąsinamai atsakiau, galvodama, 
ar geriau paskambinti į policiją ar samariečiams.

Pasirodė, kad Steisis vakar po vakarienės m etėją nieko 
nepaaiškinęs ir net neužsiminęs apie kitus susitikimus. To
dėl dabar ji mano, kad neišlaikė ketvirtadienio pasiglausty- 
mų egzamino.

-A š tokia prislėgta. Prieš akis visas savaitgalis. Vienut 
vienutėlė, galėčiau numirti, ir niekas...

-  Ar nori vakare ateiti pas mane?
-  Oooo, taip, taip! Gal einam į „192“? Galėčiau apsivilk

ti naująjį „Voyage“ kardiganą.
Po to paskambino Tomas.
-  Kodėl nepaskambinai vakar? -  paklausiau.
-  Ką? -  atsakė jis keistu, dusliu, monotonišku balsu.
-  Tu man vakar nepaskambinai.
-A , -  išvargęs atsakė. — Pamaniau, kad dabar su manim 

niekam negalima kalbėti.
-  Kodėl? -  suglumusi paklausiau.
-  A. Todėl, kad aš praradau buvusią asmenybę ir tapau 

maniakinės depresijos auka;

1 PMĮ - priešmenstruacinė įtampa.
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Pasirodė, jog  Tomas visą savaitę dirbo vienas namie ir 
įkyriai svajojo apie Džeromą. Po ilgų kalbų padėjau jam su
prasti, kad įsivaizduojama psichinė liga visai juokinga, juo 
labiau kad jei nebūtų manęs perspėjęs, jog tikrai pamišo, 
pati nebūčiau pastebėjusi nė mažiausio skirtumo.

Priminiau Tomui, kaip Šeron kartą tris dienas nėjo iš 
namų, nes pamanė, jog jos veidas sparčiai raukšlėjasi nuo 
žalingo saulės spindulių poveikio, ir nenorėjo nei su niekuo 
matytis, nei leistis veikiama kenksmingųjų ultravioletinių 
spindulių, kol pati nebus spėjusi apsiprasti su padėtimi. Vė
liau, kai ji atėjo į „Cafė Rouge“, atrodė lygiai taip pat, kaip 
prieš savaitę. Galiausiai man pavyko nukreipti kalbą nuo 
Tomo nelaimių prie mano, kaip garsenybių kalbintojos, 
karjeros, kuri, nelaimei, baigėsi, bent jau kuriam laikui.

-  Nesijaudink, pupyte, -  pasakė Tomas. -  Pamatysi, po 
dešimt minučių jie viską pamirš. Galėsi bandyti dar kartą.

2.45. Dabar jaučiuosi daug geriau. Suvokiau, kad svar
biausia -  ne įkyriai kamuotis su savo problemomis, bet pa
dėti kitiems. Ką tik valandą ir penkiolika minučių telefonu 
guodžiau Saimoną, kuris aiškiai nebuvo lovoje su Šeze. Pa
sirodo, jis šiandien turėjo susitikti su tokia pana, vardu 
Džordže, kurią slaptai, bet reguliariai dulkindavo šeštadie
nio vakarais, bet Džordže jam pasakė, jog šeštadienio vaka
rai jai nelabai patinka, nes jų  santykiai ima darytis „rimti".

-A š esu meilės raupsuotasis, Dievų pasmerktas būti am
žinai vienas, -  siautėjo Saimonas. -  Amžinai, amžinai. Prieš 
akis visas sekmadienis.

Štai ką aš jam  pasakiau: puiku būti viengungiu, nes esi 
laisvas! Laisvas! (Kažkodėl, tiesa, tikiuosi, kad Šezė nesuži
nos, koks iš tiesų laisvas yra Saimonas.)

3 valanda popiet. Esu nuostabi: visą dieną, galima saky
ti, dirbau terapeute. Kaip pasakiau Džudei ir Tomui, jie ga-
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Ii skambinti man bet kuriuo metu, dieną ar naktį, užuot 
slapstęsi ir liūdėję. Taigi, kaip matot, esu labai išmintinga ir 
kupina pusiausvyros, beveik kaip vienuolyno abatė iš filmo 
„Muzikos garsai". Tiesą sakant, kuo puikiausiai įsivaizduo
ju  save dainuojančią „Įkopk į visus kalnus" vidury „192", o 
Džudę pagarbiai klūpančią man už nugaros.

4  valanda popiet. Suskambo telefonas. Skambino tram
danti ašaras Sezė, apsimetusi, kad yra rami. Pasirodė, jog 
Saimonas ką tik jai paskambino ir papasakojo apie Džor- 
džės problemą (1. erzinantis faktas, nes aišku, kad mano, 
kaip vienuolyno abatės, pagalbos nepakako Saimonui, pa
sirodžiusiam tikru emociniu besočiu).

-  Bet aš maniau, kad jūs tik geri draugai? -  paklausiau.
-  Ir aš maniau, -  atsakė ji. -  Bet dabar supratau, jog vi

są laiką slaptai svajojau pasiekti aukštesnį meilės lygmenį. 
Būti viengunge stačiai klaiku, -  staiga pratrūko ji. -  Niekas 
vakare tavęs neapkabins, niekas nepadės sutaisyti boilerio. 
Prieš akis visas savaitgalis! Viena! Vienut vienutėlė!

4.30. Valio! Ateis visi -  Sezė, Džudė ir Tomas (tik Saimo
nas ne -  patekęs į nemalonę dėl nesugebėjimo laikytis tai
syklių), mes pasiimsim į namus indiško maisto ir žiūrėsim 
„Ligoninės priimamojo" įrašus. Kaip gerai, kad esu vien
gungė, ries galiu linksmintis su įvairiausiais žmonėmis, o 
mano gyvenimas pilnas laisvės ir nepanaudotų galimybių.

6 va lan d a  vakaro. Atsitiko baisus dalykas. Ką tik pa
skambino Magda.

-  Dėk atgal į puoduką. Dėk atgal! Klausyk, aš net neži
nau, ar galiu tau tai sakyti, Bridže, bet tuoj pat padėk atgal. 
Padėk kakiuką ATGAL!0

-  Magda, -  grėsmingai ištariau.
-Atsiprašau, atsiprašau. Klausyk, skambinu, nes norė-
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jau pasakyti, kad Rebeka... na, pažiūrėk, juk tikrai bjaurus, 
ar ne? Fu kaka! Kaka! Sakyk: „Kaka“.

-KĄ?
-  Kitą savaitę grįžta Markas. Ji mus pakvietė į kviestinę 

vakarienę, kurią rengia rinkimų ir jo  grįžimo proga, ir... 
NEEEEEE! Gerai, gerai, dėk man į ranką.

Aš apsvaigusi susmukau virtuvės kėdėje, graibydama ci
garetės.

-  Gerai. Gerai, gali dėti tėčiui į ranką. Supranti, Bridže, 
kaip tu manai, ar mes turėtume sutikti, o gal tu irgi rengi 
vakarienę? Na, jei taip, daryk į puoduką. Į puoduką!

-  O Dieve, -  atsakiau. -  O Dieve.

6.30. Einu, nusipirksiu cigarečių.
s

7 valanda vakaro. Visas Londonas pilnas pavasariškai 
nusiteikusių porų, kurios vaikšto susiėmusios už rankų, dul
kinasi dulk, dulk, dulk ir planuoja svaigius savaitgalius už 
miesto. O aš visą gyvenimą būsiu viena. Viena!

8 v a lan d a  vakaro. Viskas susiklostė fantastiškai. Pir
miausia atėjo Džudė ir Tomas, nešini vynu ir žurnalais, ir 
pradėjo iš manęs tyčiotis, nes nežinojau, kas yra pašmina2. 
Džudė nusprendė, kad Steisio subinė per didelė, be to, pa
pasakojo, kad jis nuolat dėjo ranką jai ant delno ir kartojo: 
„Smagu“; šitoji anksčiau nebuvo atskleidusi, tačiau visiškai 
akivaizdu, kad Steisis nebeturi jokių šansų.

Be to, visi sutarėme, jog  labai gerai, kad Magda kaip 
šnipė nueis į nepakenčiamosios Rebekos šlykščiąją vakarie
nę, ir jei Markas tikrai susitikinėja su Rebeka, tai jis neabe
jotinai gėjus, o tai gerai -  ypač Tomui, kuris aiškiai pra-

2 Reta ir labai kokybiška ožkų vilna, iš kurios audžiami ploni ir prabangūs 
šaliai (aprašomuoju metu labai madingi).
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linksmėjo. Be to, Džudė pati surengs rinkimų vakarėlį ir 
nekvies Rebekos. Cha!

CHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHA!
Netrukus pasirodė apsibliovusi Šezė, ir tai irgi buvo sa

votiškai gerai, nes paprastai ji niekad neparodo, kad kas 
nors ne taip.

-Velniaivelniava, -  galiausiai išspaudė ji. -  Visi šie metai 
buvo gryniausias emocinis užknisinėjimas, ir dabar aš visiš
kai nieko nebežinau.

Visi puolė į pagalbą, plevėsuodami „Vogue“, kišdami pu
tojantį vyną, cigaretes ir t.t., o Tomas pareiškė, kad tokio 
daikto, kaip platoniška draugystė, išvis nėra.

-  Kačiašneki, yra yra, -  suburbuliavo Džudė. -  Tau tik 
rūpseksas.

-  Ne, ne, -  atsakė Tomas. -  Tai tik tūkstantmečio pabai
gos būdas kovoti su košmaru virtusiais žmonių santykiais. 
Bet kokia vyro ir moters draugystė pagrįsta seksualine di
namika. Žmonės labai klysta, kad nekreipia į tai dėmesio, o 
paskui patys pyksta, kai jų  draugai nepuola jų  dulkinti.

-  Aš nepykstu, -  sumurmėjo Šezė.
-  O kaip su tokiais draugais, kurie vienas kito netrau

kia? -  paklausė Džudė. ^
-Taip nebūna. Viską valdo seksas. Žodis „draugai" nie

kam tikęs.
-  Pašminos, -  nu tęsiau, šlerpdama „Chardonnay".
-  Būtent! -  susijaudinęs pašoko Tomas. -  Tai tūkstant

mečio pabaigos pašminizmas. Šezė yra Saimono pašmina, 
nes ji labiausiai nori su juo dulkintis, tad jis ją  menkina, o 
pats Saimonas yra Šezės pašmeisteris.

Tai išgirdusi Šeron prapliupo verkti, ir jai nuraminti pri
reikė dvidešimt minučių, dar butelio „Chardonnay" bei pa
kelio cigarečių; pagaliau §udarėme štai tokį apibrėžimų są
rašą:

181



P&šminceris -  draugas, kuris tave traukia, bet iš tikrųjų 
yra gėjus. („Aš, aš, aš“, pasakė Tomas.)

Paštuoktin is -  draugas, su kuriuo kadaise susitikinėjai; 
dabar jis vedęs ir turi vaikų, bet mėgsta retsykiais su tavimi 
susitikti, versdamas jaustis išdžiūvusia, bergždžia pamišėle, 
įsivaizduojančia, kad ją  įsimylėjo parapijos klebonas.

Ekspašpartas -  buvęs partneris, kuris nori vėl su tavimi 
susitikinėti, bet apsimeta, kad nori likti draugais, o pats be 
paliovos tave kabina ir paskui įsižeidžia.

-  O ką manot apie pašskrudžus? -  niūriai pasiteiravo 
Šezė. -  Draugus, kurie tavo asmeniškas emocines katastro
fas paverčia sociologinėmis studijomis, visiškai negailėda
mi tavo jausmų.

Tuo momentu nutariau, kad metas eiti nupirkti cigare
čių. Stovėjau blausioje aludėje ant kampo ir laukiau, kol 
barmenas iškeis monetas cigarečių automatui, tik staiga vos 
nepašokau iki lubų. Kitoje baro pusėje stovėjo žmogus, ku
ris atrodė lygiai taip, kaip Džefris Alkonberis, tik vietoj gel
tono megztinio su rombais ir golfo kelnių buvo apsitaisęs 
blyškiai mėlynais išlygintais džinsais su kantu ir odiniu švar
ku bei juodais nertais nailoniniais marškiniais. Pasistengiau 
susikaupti, stebeilydamasi į „Malibu“ romo butelį. Negali 
būti, kad tai dėdė Džefris. Pažiūrėjau į tą pusę ir pamačiau, 
kaip jis kalbasi su kokių septyniolikos metų vaikinuku. Tik
rai dėdė Džefris. Garbės žodis!

Sudvejojau, neapsispręsdama, ką čia padarius. Trum
pam buvau pasiryžusi mesti cigaretes ir išeiti, kad nesutrik- 
dyčiau Džefrio. Bet vėliau kažkoks futbolininkams būdingas 
vidinis pyktis priminė visus tuos kartus, kai Džefris klaikiai 
mane pažemino savo aplinkoje, baubdamas išvertęs gerklę. 
Cha! Ahahahaha! Dabar dėdė Džefris mano teritorijoje.

Jau norėjau prieiti ir visu balsu užrikti: „Na, kas čia da
bar? Ho! Susiradai žalią pienburnį!", tik pajutau kažką stuk
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senant man per petį. Atsisukusi nieko nepamačiau ir pasisu
kau per kitą petį, Tai mėgstamas dėdės Džefrio triukas.

-  Ahahahaha, tai ką čia veikia mano mažoji Bridžita, be
ne bernų ieškai? -  užriaumojo jis.

Negalėjau patikėti savo ausimis. Jis spėjo užsivilkti ant 
marškinių geltonąjį megztinį, pienburnio niekur nesimatė, 
o pats stengėsi įveikti mane įžūlumu.

-  Čia tu nieko gero nerasi, Bridžita, jie visi man panašūs 
į sukčius. Ahahaha. Tik užėjau nusipirkti pakelio cigarilių.

Tą akimirką pasirodė pienburnis, nešinas odiniu švar
k u tis  atrodė sunerimęs ir išsigandęs.

-  Bridžita, -  tarė Džefris, tarsi jo  autoritetą laikytų parė
męs visas Keteringo „Rotary“ klubas, tačiau staiga išsikvėpė 
ir pasisuko į barmeną: -  Na, sukis, vaikine! Kur tos cigari- 
lės, kurių prašiau? Laukiu jau dvidešimt minučių.

-  Ką tu veiki Londone? -  įtariai paklausiau.
-  Londone? Atvažiavau į „Rotary“ klubo susirinkimą. 

Londonas, žinok, ne tavo nuosavybė.
-  Labas, mano vardas Bridžita, -  pabrėžtinai pasisukau 

į vaikiną.
-A ta ip . Čia, eee, Stivenas. Jis ketina pretenduoti į iždi

ninkus, ką, Stivenai? Pamaniau, kad patarsiu jam kai ką. T&i 
ką. Gal jau eisim. Gražiai elkis! O jei negali gražiai, tai bent 
atsargiai! Ahahaha! -  ir jis movė iš aludės, o vaikinas iš pas
kos, pagiežingai gręžiodamasis į mane.

Kai grįžau namo, Džudė su Šeze negalėjo patikėti, kad 
paleidau iš rankų tokią keršto galimybę.

-  Tu tik pagalvok, ką būtum galėjusi jam  pasakyti, -  ta
rė Šezė, iš gailesčio nepatikliai žvairuodama.

-Aha! Kaip aš džiaugiuosi, kad pagaliau ir tu susiradai 
berniuką, dėde DŽEFRIIIIIII! Pažiūrėsim, kiek laiko šitas 
trauks, ką? Tikriausiai ty.oj paspruks. Ujėėėė!

Tačiau Tomo veido išraiška buvo erzinamai pompastiška 
ir susirūpinusi.
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-T ai tragiška, tiesiog tragiška, -  prapliupo jis. -  Tokia 
daugybė vyrų visoje šalyje gyvena paskendę mele! Įsivaiz
duokite, kiek slaptų minčių, gėdingų troškimų graužia kai
mo namų sienas, nusėda ant melų sofos ir melų palangės! 
Tikriausiai jis vaikšto į Hempsted Hytą. Tikriausiai jis klai
kiai, klaikiai rizikuoja. Bridžita, tu turi su juo pakalbėti.

-  Klausyk, -  tarė Šezė. -  Užsičiaupk. Tu prisigėrei.
-  Aš jaučiuosi tam tikra prasme pasiteisinusi, -  ištariau 

atsargiai ir mąsliai. Pradėjau aiškinti, kad jau seniai įtariau, 
jog Džefrio ir Unos Patenkintų Sutuoktinių pasaulis ne toks 
jau puikus, kaip atrodo, o tai reiškia, jog aš nesu išgama, ir 
jog gyventi heteroseksualioje poroje nėra vienintelis Dievo 
nurodytas kelias.

-  Bridže, užsičiaupk. Tu irgi prisigėrei, -  atsakė Šezė.
-  Valio! Geriau grįžkime prie savo problemų. Niekas 

taip neerzina, kaip žmonės, kurie atitraukia nuo besaikio 
gilinimosi į savo nelaimes, -  tarė Tomas.

Po to visi jau kaip reikiant prisikaušė. Vakaras buvo abso
liučiai fantastiškas. Kaip sako Tomas, jei mis Hevišem:5 būtų 
turėjusi keletą linksmų buto kaimynų, kurie ją  išblaškytų, ji 
nieku gyvu nebūtų tiek laiko išsėdėjusi su nuotakos suknia.

BALANDŽIO 28, PIRMADIENIS

58 kg, alkoholio vienetų 0, cigarečių 0, draugų 0, meistro Gario 

skambučių 0, naujo darbo galimybių 0 (daug žada), apsilankymų 

sporto salėje 0, iš viso šiais metais apsilankyta sporto salėje 1 

kartą, metinis sporto salės abonementas kainuoja 370 svarų, 

vienas apsilankymas sporto salėje kainuoja 123 svarus (ekono

miškai L nepalanku).

3 Miss Havisham -  Charleso Dickenso romano „Didieji lūkesčiai14 herojė,
sužadėtinio palikta vestuvių išvakarėse ir nutarusi likti senmerge.
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Na, viskas. Šiandien jau tikrai pradėsiu sporto progra
mą, kad galėčiau visur vaikščioti ir patenkinta visiems saky
ti: „Taip, skaudėjo. Taip, yra poveikis", kaip kokia konserva
torių partija, tačiau -  visiškai kitaip negu nutiko jiems -  
manimi visi tikės ir galvos, kokia esu nuostabi. Bet klausy
kit, jau devynios. Geriau eisiu šįvakar. Kur, po velnių, pra
dingo Garis?

V ėliau. Darbe. Cha cha cha! Ahahahaha! Šiandien dar
be puikiai pasirodžiau.

-  Nagi, -  tarė Ričardas Finčas, kai mes visi susirinkome 
aplink stalą. -  Bridžita. Tonis Bleiras. Moterų komitetai. 
Naujoji, moterims palanki politika: ar turi kokių idėjų? Tik 
kad tai nebūtų susiję su Kolinu Firtu, žinoma, jei tau pavyks.

Aš palaimingai nusišypsojau, žvilgtelėjau į užrašus ir pa
kėliau kupiną vidinės pusiausvyros bei pasitikėjimo savimi 
žvilgsnį.

-Tonis Bleiras turėtų įvesti praktinį Viengungių susitiki
nėjimo kodeksą, -  pagaliau tariau.

Visi kiti stalą apsėdę žurnalistai pavydžiai tylėjo.
-  Sakai, ar ne? -  pagaliau paklausė Ričardas Finčas.
-  Aha, -  pasitikėdama atsakiau. -
-  O ar nemanai, -  pasiteiravo jis, -  kad mūsų potencia

lus naujasis premjeras gali turėti svarbesnių darbų?
-  Tik pagalvok, kiek darbo valandų iššvaistoma nie

kams, nerimavimams, pokalbiams aiškinantis padėtį ir lau
kiant, kol paskambins, -  pasakiau. -  Tikrai ne mažiau, ne
gu dėl nugaros skausmų. Be to, kitose kultūrose egzistuoja 
konkretūs susitikinėjimo ritualai, tuo tarpu mes veikiame 
padrikoje it jūra aplinkoje, kurioje vyrai ir moterys vis la
biau tolsta vieni nuo kitų.

Tai išgirdęs, Liurbis H^upoldas paniekinamai sutrimitavo 
nosimi.

-  O Viešpatie, -  nutęsė Pačulė, iškėtojusi po visą stalą ko
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jas, apmautas aptemptomis dviratininko trumpikėmis. -  Ne
galima reguliuoti žmonių emocinio elgesio. Tai fašizmas.

-  Ne, ne, Pačule, tu manęs nesupratai, -  griežtai atsa
kiau. -T ai tik gerų manierų gairės seksualinėje sferoje. Ka
dangi ketvirtis visų gyventojų gyvena po vieną, tai jos smar
kiai prisidės prie šalies gerovės.

-Asmeniškai man atrodo, kad per pačius rinkimus... -  
šaipydamasis pradėjo Liurbis Haroldas.

-  Ne, pala, -  tarė Ričardas Finčas kažką kramtydamas, 
mušdamas taktą koja ir keistai į mus žvelgdamas. -  Kiek iš 
jūsų yra vedę?

Visi kvailai įsistebeilijo į stalą.
-  Tai ką, tik aš vienas? -  paklausė jis. -  Aš vienas turiu 

suausti visas sutrūkinėjusias iširusio Britanijos socialinio au
dinio gijas?

Visi kaip vienas stengėsi nežiūrėti į Saskiją, žurnalistę, 
kurią Ričardas visą vasarą dulkino, kol staiga nustojo ja  do
mėtis ir pakeitė mergina, išnešiojančia sumuštinius.

-  Turiu pasakyti, manęs tai nestebina, -  kalbėjo jis. -  Kas 
jus ves? Jūs nesugebat normaliai atnešti kapucino, aš jau ne
kalbu apie gyvenimą su vienu žmogumi iki mirties.

Tai išgirdusi Saskija keistai aiktelėjo ir movė iš kambario.
Visą rytą buvau užsiėmusi tyrimais, skambinėjau telefo

nais ir kalbėjau su žmonėmis. Tiesą sakant, labai įdomu: 
net tie žurnalistai, kurie iš karto išsijuokė iš mano idėjos, 
paskui pateikė labai įdomių pasiūlymų.

-  Na gerai, Bridžita, -  prieš pat pietus tarė Ričardas Fin
čas. -  Dabar išklausysime didįjį etapinį tavo šedevrą.

Paaiškinau, jog Romą pastatė ne per vieną dieną, kad vi
siškai aišku, jog dar nespėjau visko baigti, bet pateiksiu apy
tikres gaires, kuriomis juda mano mintys. Atsikrenkščiau ir 
pradėjau:
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Susitikinėjimų praktinis kodeksas
1. Jei pilietis žino, kad nenori su kuo nors susitikinėti, jis ne

turi teisės to žmogaus išvis kabinti.
2. Kai vyras ir moteris nutaria, kad nori kartu miegoti, tačiau 

vienas iš jų suvokia, jog ieško tik „trumpalaikio nuotykio“, 
jis privalo bųtinai apie tai iš anksto pranešti.

3. Kai piliečiai bučiuojasi ar miega kartu, jie privalo neapsi- 
metinėti, jog nieko nevyksta.

4. Piliečiams draudžiama metų metus susitikinėti su kitais pi
liečiais ir visą laiką tvirtinti, kad jie nenori „per rimtai į vis
ką įsitraukti".

5. Labai blogas tonas po seksualinių santykių nepasilikti iki 
ryto.

-  O kas, jei... -  grubiai įsikišo Pačulė.
-  Gal leistum man pabaigti? -  maloniai, tačiau valdingai 

atrėžiau, tarsi būčiau Maiklas Hezeltainas, o Pačulė -  Dže- 
remis Paksmanas. Po to perskaičiau visą sąrašą ir pridū
riau: -  Be to, jei vyriausybės ir toliau ketina pliurpti apie 
šeimos vertybes, tai tegu padaro ką nors pozityvaus vien
gungiams, užuot išmetusios juos į pašalę. -  Patylėjau, sma
giai šiuršendama popierius. -  Štai keletas pasiūlymų.

Pasiūlymai Patenkintų Sutuoktinių luomui gausinti
1. Dėstyti mokykloje knygos „Vyrai kilę iš Marso, moterys - 

iš Veneros44 pradmenis, kad abi kovojančios pusės pažin
tų priešą.

2. Išmokyti visus berniukus, kad dalytis namų ruoša nėra tas 
pat, kaip pasukioti šakutę po šalto vandens srove.

3. Įkurti gigantišką Vyriausybinę Piršlybų agentūrą viengun
giams, griežtai laikantis praktinio susitikinėjimų kodekso, 
įvesti partnerių ieškantiems asmenims pašalpą alkoholi
niams gėrimams, teleįcjpo skambučiams, kosmetikos reik
menims ir pan., nuobaudas už emocinį užknisinėjimą bei 
taisyklę, kad tik pabuvęs mažiausiai dvylikoje vyriausybės
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organizuotų susitikimų žmogus gali save vadinti Viengun
giu; ir tai tik tada, kai jis pateiks svarias priežastis, dėl kurių 
atstūmė visus 12 partnerių.

4 Jei priežastys pripažįstamos nereikšmingomis, toks asmuo 
skelbiamas Užknisinėtoju.

-Jėzau Kristau, -  atsakė Liurbis Haroldas. -  Ne, rimtai, 
aš tai manau, kad euro klausimas šiuo metu svarbesnis.

-  Ne ne, čia labai geras dalykas, la-bai geras, -  atsakė Ri
čardas, įsmeigęs į mane žvilgsnį, o Haroldas pasimuistė tar
si kažką prarijęs. -  Mąstau: diskusija tiesioginiame eteryje. 
Mąstau: Harietė Harman, Robinas Kukas. Mąstau: gal net 
Bleiras. Gerai, Bridžita. Judinkis. Suorganizuok. Paskambink 
į Harman biurą ir pakvieskją rytojui, paskui mėgink Bleirą.

Valio. Man pavesta parengti svarbiausią temą. Tuoj ma
no ir visos nacijos gyvenimas iš esmės pasikeis!

7 valanda vakaro. Hmm. Harietė Harman neatsakė į 
skambutį. Nei Tonis Bleiras. Tema atmesta.

BALANDŽIO 29, ANTRADIENIS

Meistras Garis yra stačiai neįtikėtinas. Visą savaitę kas
dien palikinėjau jam  žinutes, ir nieko. Joko atsakymo. Gal 
jis serga, ar ką? Be to, ant laiptų imu užuosti tikrai šlykščią 
smarvę.

BALANDŽIO 30, TREČIADIENIS

Hmm. Tik parėjau namo iš darbo ir pamačiau, kad sky
lė pridengta dideliu polietileno gabalu, tačiau neradau nei 
raštelio, nei žinutės, jokių ženklų, kad atgausiu tuos 3500 
svarų. Ničnieko. Kaip būtų gerai, jei paskambintų Markas.



OHOHO!

8



GEGUŽĖS 1, KETVIRTADIENIS

58 kg, alkoholio vienetų 5 (bet švenčiau naujųjų leiboristų 

pergalę), indėlių į naujųjų leiboristų pergalę -  išskyrus alkoholio 

vienetus -  O.

6.30 popiet. Valio! Šiandien visur tikrai fantastiška nuo
taika: rinkimų diena yra viena iš nedaugelio progų aiškiai 
suprasti, jog tai mes, piliečiai, esame visko šeimininkai, o 
vyriausybė -  tik mutacijos būdu išpampusios, mums paklūs
tančios šachmatų figūros; atėjo metas susivienyti ir pasinau
doti savo galia.

7.30. Grįžau iš parduotuvės. Visur tiesiog neįtikėtina. 
Girtutėliai žmonės krūvomis griūva iš aludžių. Tikrai jau 
čiuosi visumos dalis. Reikalas ne tik tas, kad žmonės nori 
permainų. Ne. Tai mes, nacija, visi kaip vienas išdidžiai su
kilome prieš mus supusį godulį, neprincipingumą ir nepa
garbą gyviems žmonėms, jų  problemoms bei... Oi, kaip ge
rai, telefonas.

7.45. Hm. Skambino Tomas.
-  Ar tu jau balsavai?
-  Tiesą sakant, kaip tik ėjau, -  atsakiau.
-A ha. Į kurią apylinkę?
-  Čia už kampo.
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Nekenčiu, kai Tomas ima išsidirbinėti. Tik dėl to, kad 
kadaise priklausė protesto grupei ir vaikščiojo, nykiu balsu 
traukdamas: „Dainuok, jei tau patinka būti gėjum“, dabar 
nėra ko elgtis kaip ispanų inkvizitoriui.

-  O už kurį kandidatą balsuosi?
-  Ėėė, -  atsakiau, karštligiškai stiebdamasi, kad pro lan

gą pamatyčiau raudonus plakatus ant žibinto stulpo. -  Už 
Baką!

-T ai eik, -  leido jis. -  Atmink panelę Penkherst1.
Nieko sau, kuo jis save laiko -  valstybės ramsčiu? Aišku, 

kad eisiu balsuoti. Tik dar persirengsiu. Su šitais drabužiais 
neatrodau labai kairuoliškai.

8.45. Ką tik grįžau iš rinkimų apylinkės. „Ar turit rinkė
jo  kortelę?" -  paklausė manęs valdingas pienburnis. Kokią 
rinkėjo kortelę? Jūs man pasakykit. Pasirodė, jog manęs nė
ra nė viename prakeiktame jų  sąraše, nors moku rinkimų 
mokestį jau velniai žino kiek metų, todėl teks eiti į kitą rin
kimų apylinkę. Grįžau pasiimti miesto plano.

9.30. Hm. Ten manęs irgi nėra. Teks eiti į kažkokią bib
lioteką ar ką, už šimto mylių. Nors turiu pasakyti, šįvakar 
vaikščioti po miestą labai puiku. Pagaliau susivienijome 
mes, žmonės! Taip! Nors gal geriau nebūčiau apsiavusi 
platformų. Ir labai norėčiau kas kartą lipdama laiptais ne
justi klaikios smarvės.

10.30. Atsitiko neįtikėtinas dalykas. Apgavau ir suve
džiojau savo šalį bei Tonį Bleirą, ir visai ne dėl savo kaltės. 
Paaiškėjo, kad nors mano adresas įtrauktas į rinkimų sąra
šus, aš pati nesu užregistruota, nors turėjau pasiėmusi gy-

1 Emmeline Pankhurst (1858-1928) -  Anglijos sufražisčių sąjūdžio vadovė, 
1903 m. įkūrusi Moterų socialinę ir politinę uniją.
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ventojos knygelę. Garbės žodis, žmonės kelia tokį triukšmą, 
kad nesumokėję rinkimų mokesčio negali balsuoti, o čia 
pasirodo, kad negali balsuoti net viską sumokėjusi.

-A r pernai spalio mėnesį užpildėte anketą? -  paklausė 
pasipūtusi karvė su raukiniuota palaidine bei sege, mėgau
damasi pakvaišusia šlovės akimirka, iškėlusią ją  į stalo pri
žiūrėtojas rinkimų apylinkėje.

-  Taip, -  pamelavau. Kiekvienam aišku, kad žmonės, 
kurie gyvena butuose, neturi laiko atplėšti visus tuos rudus 
vokus su užrašais „Gyventojui", kurie įkrinta į pašto dėžutę. 
Kas bus, jei Bakas pralaimės pritrūkęs vieno balso, o tada 
sužlugs visi rinkimai? Tai bus mano kaltė, tik mano. Ėjau iš 
rinkimų apylinkės pas Šezę apimta baisios, slegiančios gė
dos. Ir dar nebegaliu autis platformų, nes visai suluošinau 
kojas, todėl atrodysiu maža.

2.30. Iriztek buvo šššnus vakarėls. Deivi Melorą! Šlin! 
Šlin! Šlin! Oi.

GEGUŽĖS 2, PENKTADIENIS

58,5 kg (valio! Pirmasis naujojo leiborizmo eros puskilogramis!)

8 valanda ryto. Valio! Esu nepaprastai patenkinta tokia 
įtikinama pergale. Šitaip mes atsakome žeminančiai, konser
vatoriams priklausančiai motinai ir buvusiam draugui. Cha 
cha cha. Nekantrauju viešai padžiūgauti. Šeri Bleir tiesiog 
fantastiška. Suprantat, ji veikiausiai taip pat netilptų į mažy
tėlius bikinius, kurie matuojami bendrose persirengimo ka
binose. Be to, jos užpakalis nėra teniso kamuoliuko dydžio, o 
ji vis tiek sugeba susirasti užpakaliui draugiškus drabužius, su 
kuriais atrodo kaip modelis. Gal dabar Šeri pasinaudos savo
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įtaka mūsų naujajam ministrui pirmininkui, o šis įsakys vi
soms drabužių parduotuvėms pradėti gaminti rūbus, pa
traukliai tinkamus visų žmonių užpakaliams?

Truputį nerimauju, kad tik su naujaisiais leiboristais ne
būtų kaip su žmogum, kurį baisiai įsimyli, pagaliau sugebi 
pradėti su juo susitikinėti, o kai pirmą kartą susipyksti, at
rodo, jog pasaulis sugrius. Bet vis tiek Tonis Bleiras yra vie
nintelis ministras pirmininkas, su kuriuo nesunkiai įsivaiz
duoju seksą, ir net savo noru. Tiesą sakant, Šezė vakar išsa
kė teoriją, kad jiedu su Šeri vakar visą laiką tapšnojo vienas 
kitą ne dėl to, kad taip liepė viešojo įvaizdžio konsultantai, 
bet dėl to, kad pergalei artėjant Šeri vis labiau audrinosi -  
triumfas geriausias afrodiziakas, arba... Ooo; telefonas.

-  O, labas, meilute, žinai ką? -  mama.
-  Ką? -  patenkinta atsakiau, pasirengusi piktdžiugiauti.
-  Meilute, mes laimėjom! Ar ne stebuklinga! Milžiniška 

persvara! Tu įsivaizduoji?
Staiga kūnu perbėgo šaltas drebulys. Kai mes nuėjom 

miegoti, reporteriai karštai, tačiau nesuprantamai rėkavo, 
o visi rodikliai aiškiai krypo leiboristų pusėn, bet... Ojei. 
Gal mes ne taip supratom? Visi buvom kiek pakaušę ir ne
labai gaudėmės, tik pamenu džiaugsmą, kai nuo televizijo
je rodomo Britanijos žemėlapio vienas po kito nyko mėlyni 
konservatorių ženkleliai. Bet gal per naktį kažkas įvyko, ir 
pergalę pasiglemžė toriai.

-  O dar žinai ką?
Tai mano kaltė. Leiboristai pralaimėjo, ir dėl to kalta tik 

aš. Aš ir kiti į mane panašūs žmonės, kurie, kaip Tonis Blei
ras perspėjo, nustojo jaudintis dėl šalies likimo. Nesu verta 
vadintis nei Britanijos piliete, nei sąmoninga moterimi. 
Galas. Gaaaaalas. o

-  Bridžita, ar tu mane girdi?
-Taip, -  nusikamavusi sušnibždėjau.
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-  Mes sugalvojome „Rotary“ klube surengti Ponių va
karėlį Tonio ir Gordono garbei! Visi kreipsis vieni į kitus 
vardais ir bus apsivilkę paprastais drabužiais, be kaklaraiš
čių. Merlė Robertšou taikosi nuslopinti mūsų iniciatyvą, ji 
sako, kad niekas nenorės ateiti su kasdienėm kelnėm, iš
skyrus vikarą, bet mes su Una manom, kad tai dėl to, jog 
Persivalis įtūžęs dėl ginklų. Paskui Velingtonas pasakys 
kalbą. Juodaodis kalbės „Rotary“ klube! Įsivaizduoji! Bet 
suprask, meilute, tai ir yra naujojo leiborizmo dvasia. Juo
daodžiai ir etika, visai kaip Nelsonas Mandela. Džefris 
dažnai vežiojasi Velingtoną po kaimo aludes, kiek tik jų  
yra Keteringe. Užvakar kelyje prieš juos važiavo sunkveži
mis, pilnas prikrautas medienos, jie negalėjo jo aplenkti ir 
ilgai negrįžo, o mes jau  manėm, kad kas nors atsitiko!

Stengdamasi negalvoti, kokie motyvai galėtų skatinti 
dėdę Džefrį „dažnai vežiotis" Velingtoną, atsakiau:

-  Bet tu sakei, kad jūs ką tik buvote surengę rinkimų va
karėlį su Velingtonu?

-A i, ne, meilute, Velingtonas nusprendė, kad jis to ne
norėtų. Sakė, jog nenori užteršti mūsų kultūros ir skatinti 
mudvi su Una šokinėti virš laužų, užuot dalijus žmonėms 
valovanus su vištiena. -  Aš prapliupau kvatoti. -  Na, jis nori 
pasakyti kalbą ir surinkti pinigų vandens motociklui.

-K am ?
-Vandens motociklui, meilute, nejau nežinai? Jis nori 

pradėti paplūdimyje savo verslą, kad nereiktų pardavinėti 
kriauklelių. Sako, kad „Rotary“ klubas tikrai palaikys jo  idė
ją, nes jo  nariai remia verslą. Na gerai, tai turiu lėkti! Mes 
su Una vedame jį į „Beauty for all seasons"!

Esu tvirta, įžvalgi, atsakinga ir solidi moteris, kuri neat
sako už kitų žmonių elgesį. Tik už savo. Štai taip.
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GEGUŽĖS 3, ŠEŠTADIENIS

58 kg, alkoholio vienetai 2 (įprasta profilaktikos priemonė

siekiant išvengti širdies smūgio), cigaretės 5 (L g.), kalorijų 

1800 (L g.), pozityvios mintys 4 (puiku).

8 vakaro. Visiškai nauja pozityvi nuotaika. Esu tikra, kad 
prie naujojo Bleiro režimo visi elgiasi mandagiau ir yra ma
lonesni. Plika akimi matyti, kaip nauja šluota švariai iššluo
ja  per konservatorių valdymą susikaupusias blogybes. Net 
Markas ir Rebeka man dabar kelia kitokius jausmus. Tai, 
kad ji rengia vakarienę, dar nereiškia, jog jie susitikinėja, 
juk tiesa? Paprasčiausiai ji vėl griebėsi manipuliacijų. Tikrai 
nuostabu pajusti, kad pasiekei tam tikrą ramybės zoną, iš 
kurios viskas atrodo miela ir malonu. Viskas, ką galvojau 
apie nepatrauklumą sulaukus tam tikro amžiaus, yra netei
sybė. Pažiūrėkit į Heleną Miren-.

8.30. Ir vis dėlto hm... Nelabai malonu galvoti, kad ta 
kviestinė vakarienė vyksta būtent šiandien. Gal pasiskaity- 
siu knygą „Budizmas: turtingo vienuolio drama“. Padės rui- 
siraminti. Juk negalima tikėtis, kad gyvenimas visada klos
tysis palankiai, be to, visad pravartu pasisemti sielos peno.

8.45. Taip! Visiškai aišku, kokia mano problema: gyvenu 
vaizduotės pasaulyje, nuolat galvoju apie praeitį arba atei
tį, užuoj džiaugusis dabarties akimirka. Tuoj pat patogiai 
atsisėsiu ir imsiu džiaugtis dabarties akimirka.

9 valanda vakaro. Dabarties akimirka nekelia nė ma
žiausio džiaugsmo. Sieloje skylė, ant laiptų tvyro smarvė,

c>
2 Helen Mirren -  brandaus amžiaus britų aktorė, vaidinanti, tarp kitko, ir 

televizijos seriale „Pagrindinis įtariamasis**, žiūrovų išrinkta viena iš sek
sualiausių Britanijos moterų.



banke didžiulė skola, o Markas vakarieniauja pas Rebeką. 
Gal geriau atsikimšiu butelį vyno ir pažiūrėsiu „Ligoninės 
priimamąjį".

10 valanda vakaro. Kažin, ar Magda jau grįžo. Žadėjo 
paskambinti man tą pačią sekundę, kai tik įžengs namo, ir 
viską smulkiai papasakoti. Neabejoju, pasakys, jog Markas 
nesusitikinėja su Rebeka ir klausinėjo apie mane.

11.30. Ką tik paskambinau Magdai, atsiliepė auklė. Jie 
dar negrįžo. Palikau žinutę, kad nepamirštų sugrįžusi pa
skambinti.

11.35. Dar neskambino. Gal Rebekos vakarienė fantas
tiškai pavyko, gal jie visi dar ten, nuostabiai linksminasi, o 
pačių didžiausių smagybių akimirką vainikuoja Markas 
Darsis, kuris užsilipa ant stalo ir paskelbia susižadėjęs su 
Rebeka... Ooo, telefonas.

-  Labas, Bridže, čia Magda.
-  Na, tai kaip ten buvo? -  skubiai paklausiau.
-  O, žinai, turiu pasakyti, buvo visai smagu.
Susiraukiau. Absoliučiai neteisingas atsakymas, absoliučiai.
- J i  davė ant grilio paskrudintos žuvies su žaliomis salo

tomis, paskui penne alla carbonara, tik vietoje pancetta buvo 
šparagai, ir viskas labai pavyko, paskui marsaloje virtus per
sikus su mascarpone.

Tiesiog baisu.
-Aiškiai Delijos Smit receptas, bet ji neprisipažino.
-  Tikrai? -  pagyvėjusi paklausiau. Čia jau geriau. Jam 

nepatinka pretenzingi žmonės. -  O kaip Markas?
-  O, gerai. Jis tikrai fainas vaikinas, ar ne? Baisiai pa

trauklus. -  Magda visiškai nesigaudo. Nė kiek, nė per na
go juodymą. Kaip galima girti vaikiną, kuris paliko tavo
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draugę? -  A, tiesa, ir dar buvo apelsinų žievelių, aplietų 
šokoladu.

-  Aišku, -  kantriai atsakiau. Garbės žodis, Džudė arba 
Šezė jau seniai būtų išanalizavusios, išnarsčiusios kiekvieną 
mažiausią judesį. -  Kaip tu manai, ar jis susitikinėja su Re
beka?

-  Hmmm, negaliu tiksliai pasakyti. Ji su juo smarkiai 
flirtuoja.

Pamėginau prisiminti, ko moko budizmas, ir galvoti 
apie savo sielą.

-  Kai jūs atėjot, ar jis jau  buvo? -  lėtai ir užjaučiamai 
paklausiau, tarsi kalbėdama su labai atsilikusiu dvimečiu 
vaiku.

-Taip.
-  O kai visi išėjo, ar jis irgi išėjo?
-  Džeremi, -  staiga nežmoniškai garsiai suriko ji, -  ar 

kai mes išėjom, Markas Darsis dar pasiliko?
O Dieve.

-  Markas Darsis ką? -  išgirdau atsiliepiant Džeremį, o 
paskui dar kažkokius garsus.

-  Ar jis padarė į lovą? -  rėkė Magda. -  Sysių ar kabą? 
KLAUSIU, SYSIŲ AR KAKĄ? Atsiprašau, Bridže, man rei
kia baigti.

-  Dar tik vieną klausimą, -  paskubėjau. -  Ar jis užsiminė 
apie mane?

-  Greičiau išimk iš lovos -  aišku, kad rankom! Juk paskui 
galėsi nusiplauti. Dieve, nebūk ir tu kaip mažas. Atsiprašau, 
Bridže, ką sakei?

-  Ar jis kalbėjo apie mane?
-  Eee. E! Ai, Džeremi, eik šikt!
-N a? 0
-  Atvirai pasakius, Bridže, man atrodo, kad ne.
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GEGUŽĖS 4, SEKMADIENIS

58 kg, alkoholio vienetai 5, cigaretės 9 (turiu liautis slydusi į 
dekadanso liūną), neapykanta kunkuliuojančių planų, Am/? 

nužudyti Rebeką, 14> budistiška gėda dėl žmogžudiškų minčių, 
taip slegianti, katalikiška kaltė (nors nesu katalikė) didėja.

Namie. Labai bloga diena. Pirmiausia kaip zombis nu
kėblinau pas Džudę. Juodvi su Šeze įsileido pliurpti apie tai, 
kad man reikėtų kažkam nepasiduoti, o paskui -  atvirai įžeis- 
damos -  ėmė vartyti Time Out pažinčių skelbimų puslapius.

-  Aš nesiruošiu žiūrinėti pažinčių skelbimų, -  pasipikti
nusi pareiškiau. -  Man dar ne taip blogai.

-  Ee, Bridžita, -  šaltai atrėžė Šeron, -  ar ne tu buvai tas 
žmogus, kuris siūlė Toniui Bleirui įkurti piršlybų agentūras 
viengungiams? Man atrodo, me$ susitarėm, kad negalima 
atsisakyti politinių principų.

-  O Viešpatie, koks absurdas, -  Džudė garsiai skaitė skel
bimus, tarpuose kišdama burnon didelius gabalus nuo Vely
kų likusio šokoladinio kiaušinio. -  „Patrauklus aukštas 57 
metų vyriškis, TPHJ, NS su civilizuota, aistringa, ištekėjusia 
20-25 metų moterimi slaptiems, nežabotiems, neįpareigo- 
jantiems susitikimams." Kuo tie pirdūnai save laiko?

-  O ką reiškia TPHJ ir NS? -  pasiteiravau aš.
-T u ri Pūliuojantį Hemorojų nuo Jaunystės. Niekingas 

Sutrauka, -  pasiūlė Sezė.
-Talentingai Pakabins Hamaką Jaunuolei, Nežabotai 

Seksualus? -  pateikiau alternatyvą.
-T ai reiškia: turi puikų humoro jausmą, nori susipažin

ti, -  paaiškino Džudė, sukeldama įtarimą, kad jau  bus tai 
dariusi.

-T u rbū t reikalingas humoro jausmas, jei esi toks šykš
tus, kad negali to parašyti normaliais žodžiais, -  pasityčio
jo  Šeron.
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Kalbančių skelbimų skyrelis buvo 1. smagus. Pasirodė, 
jog galima pasakambinti duotu numeriu ir paklausyti, kaip 
žmonės reklamuojasi, tarsi kokie „Meilės iš pirmo žvilgs
nio" dalyviai.

„Na, ką. Mano vardas Baretas, ir jei man nuo tavęs iš
džius burna, tai aš tave girdysiu šampanu kas dieną."

Labai nekoks lygis pradėti kalbą žodeliais: „Na, ką", tuo 
sudarant įspūdį, kad stengiesi įveikti klaikią baimę prieš 
mikrofoną, nes juk visiems aišku, kad tai išties baisu.

„Mano darbas teikia man gilių minčių, pasitenkinimą ir 
galimybių, o domiuosi aš tuo, kuo ir visi -  magija, okultiz
mu, pagonybe."

„Aš išvaizdus ir aistringas. Esu rašytojas ir ieškau savo 
romano herojės. Jei tu jauti malonumą turėdama puikų kū
ną ir tau patinka, kad aš bent dešimčia metų vyresnis, -  at
siliepk."

-  Pcha! -  pareiškė Šezė. -  Tuoj aš paskambinsiu tiems 
suskiams seksistams.

Šezė jautėsi it devintame danguje, įjungdama telefono 
garsą taip, kad visos girdėtume, ir seksualiu balsu murmė
dama: „Alio, ar jūs reklamavotės pažinčių skyrelyje? Tfei 
greit slėpkitės, nes reklamos agentūra sprogs." Pripažįstu, 
nelabai brandus elgesys, bet prisisriaubus tiek „Chardon- 
nay" mums buvo labai juokinga.

-  „Labas, aš Laukinukas. Esu aukštas, ispanų kilmės, 
juodais ilgais plaukais, tamsiomis akimis, ilgomis juodomis 
blakstienomis ir lieknu, aistringu kūnu..." -  perskaičiau aš 
kvailu balsu.

-  Oooo! -  žvaliai atsišaukė Džudė. -  Atrodo visai nieko.
-  Tai gal nori pati jam  paskambinti? -  paklausiau.
-  Ne! -  atsakė Džudę^
-  Kodėl tada stengiesi mane įkalbėti, kad skambinčiau?
Staiga Džudė pradėjo maivytis.. Pasirodė, jog paveikta
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Steisio, viengungiškos depresijos savaitgalio ir panašių da
lykų ji it pakvaišusi atsiliepė į Bjaurybės Ričardo skambutį.

-  O Dieve, -  vienbalsiai sumurmėjome mudvi su Šeze.
-  Aš nesiruošiu vėl pradėti su juo draugauti ar ką. Tik 

pamaniau, kad tai bus... gražu, -  nedrąsiai nutęsė ji, steng
damasi išvengti kaltinančių mudviejų su Šeze žvilgsnių.

Grįžusi namo išgirdau, kaip kliktelėjo įsijungdamas at
sakiklis. „Labas, Bridžita", tarė sodrus, seksualus, jauno vy
riškio balsas su užsienietišku akcentu. „Čia Laukinukas..."

Prakeiktos mergos tikriausiai davėjam mano telefoną. 
Pabūgusi pavojų, kuriuos kelia faktas, kad tavo telefono nu
merį žino absoliučiai nepažįstamas žmogus, nepakėliau ra
gelio, o tik išklausiau Laukinuko aiškinimą, jog rytoj vaka
re jis bus „192" su raudona rože rankoje.

Tuoj pat paskambinau Šezei ir daviau į galvą.
-  Ai, nesijaudink, -  atsakė ši. -  Geriau einam visos. Bent 

pasijuoksim.
Taigi sutarta, rytoj vakare einam visos trys. Cho cho. Bet 

ką daryti su skyle sienoje ir smarve ant laiptų? Prakeiktas 
Garis! Jis dar turi mano 3500 svarų. Na, tvarka. Tuoj pat, 
po velnių, jam  paskambinsiu.

GEGUŽĖS 5, PIRMADIENIS

57,5  kg (valio!), Gario atliktų darbų kovojant su skyle sienoje 0, 

pažanga stengiantis pamiršti Marką Darsį, vietoj jo 

fantazuojant apie Laukinuką vidutiniška (trukdo blakstienos).

Grįžusi radau Gario žinutę. Sako, kad įstrigęs su kitu 
darbu, o kadangi aš dar dvejojusi, tai pamanęs, jog skubos 
nėra. Tvirtina, kad viską tuoj sutvarkys ir ateis pas mane ry
toj vakare. Na, matot, visai be reikalo jaudinausi. Mmmm.
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Laukinukas. Gal Džudė ir Šezė teisios. Reikia judėti į prie
kį, o ne įsivaizduoti Marką ir Rebeką įvairiose meilės situa
cijose. Tiesa, nerimą kelia tos blakstienos. Kokio jos vis dėl
to ilgumo? Fantazijas apie liekną, nežabotą, aistringą ir šė
tonišką Laukinuko kūną truputį gadina įvaizdis Laukinuko, 
mirksinčio sunkiais vokais su ilgėliausiomis blakstienomis 
kaip Disnėjaus Bembis.

9 valanda vakaro. Atėjau į „192“ penkios po aštuonių, o 
iš paskos atsekė Džudė su Šeze, kurios susėdo prie netolimo 
staliuko ir pasiruošė mane sekti. Laukinuko nė ženklo. Vie
nintelis vyriškis be poros buvo klaikus senas sutrauka džin
siniais marškiniais, plaukus susirišęs į uodegą ir užsidėjęs 
tamsius akinius, kuris be paliovos vėpsojo į mane. Kur Lau
kinukas? Piktai nužvelgiau sutrauką. Galiausiai šis ėmė vėp
soti taip aršiai, kad nutariau eiti lauk. Pradėjau keltis nuo 
kėdės ir staiga vos nepašokau iki lubų. Sutrauka rankoje lai
kė raudoną rožę. Padėrusi spoksojau į jį, o šis nusiėmė idio
tiškus akinius ir šypsodamasis atskleidė dirbtines blakstie
nas, panašias į Barbaros Kartland. Sutrauka ir buvo Lauki
nukas. Apimta siaubo išbėgau pro duris, o man iš pasfe6s 
išpuolė Džudė su Šeze, springdamos iš juoko.

GEGUŽĖS 6, ANTRADIENIS

58  kg (puskilograminis įsivaizduojamas kūdikis?), mintys apie 

Marką: padėtis gerėja, Gario atliktų darbų kovojant su skyle 

sienoje: jokių.

7 valanda vakaro. Jaučiuosi 1. prislėgta. Ką tik palikau 
žinutę Tomui, klausdama, ar jis irgi kraustosi iš proto. Su
pratau, kad turiu išmokti mylėti save ir gyventi šia akimir
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ka, pasitenkinti savimi, o ne įkyriai galvoti apie kitus, tačiau 
jaučiuosi klaikiai. Tikrai labai ilgiuosi Marko. Negaliu pati
kėti, kad jis susitikinėja su Rebeka. Ką aš padariau ne taip? 
Akivaizdu, kad esu kažkokia ne tokia. Vis labiau senstu ir 
dabar jau visiškai aišku, kad nieko man niekada neišeis, to
dėl geriausia iš karto susitaikyti, jog amžinai liksiu viena ir 
niekada neturėsiu vaikų. Oi ne, reikia susiimti. Tuoj ateis 
Garis.

7.30. Garis vėluoja.

7.45. Prakeiktojo Gario nė ženklo.

8.15. Nelemtasis Garis apgavo ir neatėjo. Ooo, telefo
nas, turbūt čia jis.

8.30. Skambino Tomas, kuris pranešė, kad tikrai kraus
tosi iš proto, kaip ir jo  katė, kuri pradėjo triesti ant kilimo. 
Po to pasakė gana keistą dalyką.

-  Bridže? -  paklausė jis. -  Ar tu nenorėtum kūdikio su 
manim?

-  Ko?
-  Kūdikio.
-  O kodėl? -  atsakiau, staiga pašiurpusi įsivaizduodama 

sekso scenas su Tomu.
-  Matai... - jis  minutę pagalvojo. -  Aš visai norėčiau tu

rėti kūdikį, pratęsti savo giminę, bet, pirma, esu pernelyg 
egoistiškas, kad galėčiau juo rūpintis, o antra, esu gėjus. 
Bet tu mokėtum juo pasirūpinti, jei tik užsimiršusi nepalik- 
tum parduotuvėje.

Mielasis Tomas. Atrodo, tarsi būtų pajutęs, kaip aš jau 
čiuosi. Šiaip ar taip, patarė man apie tai pagalvoti. Kaip 
apie idėją.
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8.45. O rimtai, kodėl ne? Galėčiau laikyti ji namie maža
me krepšelyje. Taip! Įsivaizduoju, kaip smagu prabusti rytą 
ir rasti greta mažą mielą padarėlį, kurį galima myluoti ir 
glebėsčiuoti. Galėtume kartu visaip linksmintis, pavyzdžiui, 
eiti suptis ant sūpuoklių ar į „Woolworth“ apžiūrėti Barbės 
daiktų, o namai virstų jaukia, taikia kūdikio pudra kvepian
čia oaze. Jei pasirodytų Garis, kūdikis galėtų miegoti antra
jame miegamajame. Gal jei Džudė ir Šezė taip pat susilauk
tų vaikų, mes visos galėtume apsigyventi bendruomenėje 
ir... Oi, velnias. Nuorūka padegiau šiukšlių dėžę.

GEGUŽĖS 10, ŠEŠTADIENIS

58,5 kg (įsivaizduojamas kūdikis jau  milžiniškas, nors labai 

jaunas), cigaretės 7 (juk neverta mesti rūkyti dėl įsivaizduojamo

nėštumo?), kalorijos 3255 (valgau už save ir už mažulytį 

įsivaizduojamą padarėlį), pozityvios mintys 4, Gario veiksmų, 

atliktų kovojant su skyle sienoje: jokių.

11 va lan d a  ryto. Buvau išlėkusi nusipirkti cigarečių. 
Staiga stojo netikėti, keisti, nelaukti karščiai. Fantastika! 
Kai kurie vyriškiai slampinėja gatvėmis su maudymosi kel
naitėmis!

11.15. Tik dėl to, kad užklupo vasara, gyvenimas nebū
tinai turi virsti chaosu: bute netvarka, šūsnys neatsakytų 
laiškų, visur smarvė, (Fuui. Dabar ant laiptų visai blogai.) 
Tuoj viską pakeisiu: visą dieną valysiu butą ir atsakinėsiu į 
susikaupusius laiškus. Reikia įvesti tvarką, kad leisčiau ateiti 
naujovėms į mano gyvenimą.

O
11.30. Na gerai. Pirmiausia sukrausiu visas laikraščių 

krūveles į vieną didelę krūvą.
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11.40. Vis dėlto fuui.

12.15. Gal geriau pirma sutvarkysiu laiškus.

12.20. Absoliučiai neįmanoma nieko daryti, kol tinka
mai neapsirengsiu.

12.25. Su šortais nelabai sau patinku. Kažkokia perne
lyg sportiška. Reikia apsirengti mažyte plonyte suknele.

12.35. Taip, bet kur ji?

12.40. Dar reikia išskalbti ir pakabinti džiūti. Tada galė
siu dirbti toliau.

12.55. Valio! Važiuojam su Džude ir Šeze maudytis į 
Hempstedo tvenkinius! Nesusitvarkiau kojų, bet Džudė sa
ko, kad tvenkiniai skirti tik moterims ir knibždėte knibžda 
lesbiečių, kurių manymu, būti plaukuotai kaip jetis yra mo
teriško išdidumo ženklas.Valio!

V idurnaktis. Tvenkiniuose buvo fantastiška, priminė 
XVI a. paveikslą su nimfomis, tik daugelis jų  buvo su „Do- 
rothy Perkins" maudymosi kostiumėliais. Aplinka 1. sena
madiška, mediniai suoliukai ir gelbėtojai. Maudymasis na
tūralioje aplinkoje, tarp dumblo sukėlė absoliučiai nepatir
tų pojūčių.

Pasakiau merginoms, ką Tomas sakė apie kūdikio idėją.
-  Dieve mano! -  atsakė Šezė. -  Na, man atrodo, mintis 

puiki. Tik šalia klausimo: „Kodėl tu neištekėjusi?" dar teks 
grumtis su: „O kas jo  tėvas?"

-  Galėčiau pasakyti, jog įvyko nekaltas prasidėjimas, -  
pasiūliau aš.
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-  O man tai atrodo be galo egoistiška, -  šaltai pareiškė 
Džudė.

Stojo nuostabos pauzė. Mes įsistebeilijome į ją, mėgin
damos suprasti, kas darosi.

-  Kodėl? -  pagaliau paklausė Šezė.
-  Todėl, kad vaikui reikia abiejų tėvų. Tau jo  reikia savo 

malonumui, o iš tikrųjų paprasčiausiai esi per didelė egois
tė, kad gyventum su kitu žmogumi.

Oba. Taip ir mačiau, kaip Šezė išsitraukia kulkosvaidį ir 
nupila ją  vietoje. Netrukus ji prapliupo šnekėti, be jokio 
saiko naudodamsi įvairiausiomis kultūrinėmis nuorodomis.

-  Štai, pavyzdžiui, Karibuose, -  tratėjo Šezė, kitos mer
ginos sunerimusios į ją  gręžiojosi, o aš pamaniau: mmmm. 
Karibai. Prašmatnūs dailūs viešbučiai ir baltutis smėlis.

-  Ten moterys augina vaikus bendrijose, -  pareiškė Še
zė, -  o vyrai tik kartais užklysta, pasidulkina su jomis, o da
bar moterys ima įgyti ekonominę galią ir leisti brošiūras, 
pavadintas „Vyrams gresia pavojus, nes jie netenka savo 
vaidmens, kaip ir VISAME PRAKEIKTAME PASAULYJE".

Kartais imu ir suabejoju, ar Šeron tikrai tokia jau moks
liuke ir autoritete visais klausimais, kokia mėgsta apsimesti.

-Vaikui reikia abiejų tėvų, -  užsispyrusi kartojo Džudė.
-  O Dieve, koks tai neįsivaizduojamai siauras, paterna- 

listiškas, Patenkintiems Viduriniosios Klasės Sutuoktiniams 
ir Šeimų Tėvams pataikaujantis požiūris, -  sušnypštė Še
ron. -Visi žino, kad trečdalis santuokų baigiasi skyrybomis.

-  Taip! -  pritariau. -  Gyventi tik su motina, kuri tave 
myli, vaikui geriau, negu patirti tėvų skyrybų traumą. Vai
kams reikalingi globėjai ir savas gyvenimas, jiems reikia ar
timų žmonių, bet nebūtinai motinos vyro. -  Staiga prisimi
nusi žodžius, kuriuos -  suprantu, kaip tai ironiškai skam
ba -  mėgsta kartoti mano motina, pridūriau: -  Meile vaiko 
nepagadinsi.
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-  Na gerai, nėra ko čia mane užsipulti, -  įsižeidusi atrė
mė Džudė, -  aš tik pasakiau, ką galvoju. Be to, noriu jums 
kai ką pasakyti.

-  O, taip? Ir ką gi? -  paklausė Šezė. -  Tu pritari vergval
džiams?

-  Mudu su Bjaurybe Ričardu ketiname susituokti.
Šezė ir aš žiopsojome į ją  nuščiuvusios iš siaubo, o Džu

dė, patraukliai nukaitusi, nuleido akis.
-  Na, juk  teisybė, tai nuostabu? Man atrodo, kai aš jį 

paskutinį kartą mečiau, jis suprato, kad kol ką nors turi, tol 
neįvertini, -  ir tai supratęs, pagaliau ryžosi įveikti įsiparei
gojimo baimę!

-  Tikriausiai pagaliau suprato, kad jei nebegalės gyventi 
iš tavo pinigų, tai jam  teks susirasti darbą, tuo labiau pati
kėčiau, -  suburbėjo Šezė.

-  Eee, Džude, -  paklausiau. -  Ar tu ką tik pasakei, kad 
ketini tekėti už Bjaurybės Ričardo?

-  Taip, -  linktelėjo Džudė. -  Ir norėjau paklausti -  ar 
nesutiksit būti pamergėm?

GEGUŽĖS 11, SEKMADIENIS

58 kg (įsivaizduojamas kūdikis išnyko, užguitas artėjančių 

vestuvių siaubo), alkoholio vienetai 3, cigarečių 15 (dabar jau

galiu laisvai gerti ir rūkyti), fantazijos apie Marką tik 2 

(nuostabu).

Ką tik paskambino Šezė, abi sutarėm, kad dabar tai jau 
tikrai galas. Galas. Be to, Džudei negalima tekėti už Bjaury
bės Ričardo, nes:

1. Jis beprotis.
2. Jis bjaurybė -  bjaurybė iš esmės, ir vadinamas Bjaurybe.
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3.Tiesiog nepakeliama išsipuošti rausvais drabužėliais su rau
kiniais ir eiti paskui nuotaką, kai visi į tave spokso.

Tuoj paskambinsiu Magdai ir viską jai papasakosiu.
-  Ką tu manai? -  paklausiau.
-  Hmmm. Neatrodo, kad išeis kas labai gero. Bet žinai, 

žmonių santykiai yra toks paslaptingas dalykas, -  mįslingai 
pareiškė ji. -  Joks pašalinis žmogus iki galo nesupras, ką jie 
vienas kitame mato.

Po to pokalbis pasuko prie Kūdikio idėjos, kurią išgirdu
si Magda kažin kodėl baisiai nudžiugo.

-  Zinai ką, Bridže? Manau, tau reikėtų pirma pamėgin
ti, koks tai jausmas, garbės žodis, taip manau.

-  Ką tu nori pasakyti?
-  Na, pavyzdžiui, gal norėtum kokią popietę pagloboti 

Konstancą su Hariu ir pažiūrėti, kaip tau tai patiks. Atsime
ni, esam daug kartų kalbėjusios, kad šiuolaikinės moterys 
turėtų dalytis savo darbais.

Velnias. Pažadėjau kitą šeštadienį pagloboti Harį, Kon
stancą ir mažylį, kol ji pasišviesins plaukus. Be to, po kelių 
savaičių jie su Džeremiu sode rengia pobūvį Konstancos gi
mimo dienai, ir Magda paklausė, ar aš norėčiau, kad ji pa
kviestų Marką. Atsakiau, kad norėčiau. Suprantat, jis ma
nęs nematė nuo vasario mėnesio, todėl jam  tikrai pravers 
pamatyti, kaip aš pasikeičiau, kokia dabar esu rami, kupina 
vidinės pusiausvyros ir savikliovos.

GEGUŽĖS 12, PIRMADIENIS

Atėjusi į darbą radau ̂ Rjčardą Finčą subjurusį, lakstantį 
kaip paklaikusį, šokinėjantį po kambarį, kažką kramtantį ir 
ant visų rėkiantį. (Seksualusis Metas, kuris šį rytą atrodė vi

207



siškai kaip Donos Karan modelis, pasakė Liurbiui Haroldui 
manąs, jog Ričardas Finčas vartoja kokainą.)

Tačiau pasirodė, kad redakcinė komisija atmetė Ričardo 
idėją vietoj ryto žinių rodyti rytinį nepadailintą „Klausyk, 
Britanija" laidos redakcijos posėdį. Prisiminus, kad vakar 
laidos „Klausyk, Britanija" redakcijos posėdį sudarė ginčas, 
kuris žurnalistas gaus rengti pagrindinę temą, o pagrindinė 
tema buvo, kuris žurnalistas gaus skaityti BBC ir ITV žinias, 
tai nemanau, kad programa būtų išėjusi labai įdomi; bet Ri
čardas jautėsi labai suniekintas.

-  Ar žinot, kodėl tos žinios tokios niekam tikusios? -  
klausė jis, išsitraukdamas kramtomąją gumą iš burnos ir 
apytikriai sviesdamas ją  šiukšliadėžės link. -  Jos nuobo
džios. Nuobodžios, baisiai nuobodžios, prakeiktai nuobo
džios.

-  Nuobodžios? -  atsakiau. -  Bet juk mes stebime naujos 
leiboristų vyriausybės formavimą, o to nebuvo jau... keletą 
metų!

-  Dieve mano, -  tarė jis, valydamasis savo akinius, dabar 
panašius į Kriso Evanso. -  Tai mes tikrai turim naują leibo
ristų vyriausybę? Tikrai, tikrai turim? Ei, klausykit! Visi 
klausykit! Ateikit čia. Bridžita turi mirtiną naujieną!

-  O kaip Bosnijos serbai?
-  Oi, nebūk tokia susnūdusi ir sena, -  suinkštė Pačulė. -  

Na ir kas, kad jie ten šaudosi viens į kitą užlindę už krūmų? 
Kas tau iš to? Tos žinios, supranti, tokios pasenusios..,

- J o ,  jo, jo, -  kartojo Ričardas vis labiau jaudindam a
sis. -  Žmonėms neįdomu žiūrėti į negyvus albanus su ska
rom, jiems įdomūs kiti žmonės. Mąstau: „Juokingiausi 
Amerikos žmonės". Mąstau: antytės su riedučiais.

Taigi dabar mums visiems prisakyta ieškoti linksmų ir 
įdomių istorijų apie prisigeriančias sraiges ar senukus, šoki
nėjančius nuo kranų su guminėm juostom. Bet klausykit,
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kaip aš suorganizuosiu geriatrinį šokinėjimo su gumine 
juosta čempionatą, jei... Aaa, telefonas! Veikiausiai manęs 
ieško Moliuskų ir smulkių roplių asociacija.

-  O, labas, meilute, žinai ką?
-  Mama, -  grėsmingai pasakiau, -  aš tau sakiau...
-  Ak, aš žinau, meilute. Tik norėjau tau pranešti labai 

liūdną žinią.
-Kokią?
-Velingtonas išvyksta namo. Jo kalba „Rotary“ klube 

buvo fantastiška. Absoliučiai fantastiška. Tu įsivaizduoji, kai 
jis pasakojo, kokiomis sąlygomis gyvena vaikai jo  gentyje, 
Merlė Robertšou nuoširdžiai pravirko! Pravirko!

-  Bet aš maniau, kad jis renka pinigus savo vandens mo
tociklui?

-  O, žinoma, meilute. Bet paskui sugalvojo šį stebuklin
gą projektą, kuris puikiausiai atitinka „Rotary“ klubo tiks
lus. Jis pasakė, kad jei klubas skirs pinigų, tai jis atiduos Ke- 
teringo skyriui dešimt procentų nuo pelno; o jei klubas 
šiuos pinigus dovanos jo  kaimo mokyklai paremti, tai jis 
pridės dar penkis procentus savo pelno. Labdara ir smul
kaus verslo skatinimas -  matai, kaip gudriai suderinta! Na, 
tai va, surinkome jam keturis šimtus svarų, ir jis išvažiuoja į 
Keniją. Jis pastatys naują mokyklą! Įsivaizduoji! Tik mūsų 
dėka! Jis mums parodė nuostabių skaidrių su Neto King 
Koulo muzika. O pabaigoje mes visi pasakėme: „Hakuna 

matata!“ ir nubalsavome, jog tai bus mūsų moto!
-  Puiku! -  atsakiau ir pamačiau, kaip į mane susierzinęs 

žiūri Ričardas Finčas.
-T ai va, meilute, mes ir pagalvojom, gal tu...
-  Mama, -  pertraukiau ją, -  gal tu pažįsti kokių senų 

žmonių, kurie daro ką nors įdomaus?
-  Garbės žodis, koks kvąjlas klausimas. Visi seni žmonės 

daro ką nors įdomaus. Pavyzdžiui, Arčis Garsaidas -  tas, ku
ris anksčiau buvo gubernatoriaus sekretoriaus pavaduoto
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jas. Jis šokinėja su parašiutu. Tiesą sakant, atrodo, jog rytoj 
kaip tik šoks su parašiutu „Rotary“ klubo užsakymu, o jam 
devyniasdešimt dveji metai. Devyniasdešimt (Jvejų metų 
parašiutininkas! Įsivaizduoji!

Po pusvalandžio aš pasukau prie Ričardo Finčo stalo, 
šypsodamasi patenkinta šypsenėle.

6 valanda vakaro. Valio! Viskas puiku! Visiškai atgavau 
Ričardo Finčo malonę ir rytoj važiuoju į Keteringą filmuo
ti parašiutininko. Ir ne tik, dar turėsiu viskam vadovauti, ir 
tai bus pagrindinė laidos tema.

GEGUŽĖS 13, ANTRADIENIS

Nebenoriu būti idiotiška televizijos darbuotoja. Bešir
diška profesija. Buvau pamiršusi, kaip košmariškai elgiasi 
televizijos filmavimo grupės, kai jos paleidžiamos bendrau
ti su pasitikinčiais, žiniasklaidos kerų neragavusiais pilie
čiais. Vadovauti temos filmavimui man neleido, nes nutarė, 
jog tai pernelyg sudėtinga, todėl likau ant žemės, o koman
duojantis dėl karjeros pakvaišęs Gregas pakilo su lėktuvu. 
Paaiškėjo, kad Arčis nenori šokti, nes nemato tinkamos nu
sileidimo vietos. Bet Gregas jį laužė ir laužė, kartodamas: 
„Nagi, nagi, dieduk, šviesa baigiasi", kol pagaliau prilaužė 
nusileisti ant kažko, ką palaikė minkštu suartu lauku. Ta
čiau, deja, netrukus paaiškėjo, jog tai ne suartas laukas, o 
kanalizacijos telkiniai.

GEGUŽĖS 17, ŠEŠTADIENIS

58 ,5  kg, alkoholio vienetas 1, cigarečių 0, svaigių fantazijų  

apie kūdikį 1, svaigių fantazijų apie Marką Darsį: tik apie
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tai, kad jis netrukus pamatys mane ir supras, kaip aš pasikei
čiau, kokia esu plona, gerai apsirengusi ir pan., 

ir iš naujo mane įsimylės -  472.

Absoliučiai išsunkta po darbo savaitės. Vos pasikeliu iš 
lovos. Kaip būtų gerai, jei kas nors nusileistų į apačią ir at
neštų laikraštį, taip pat šokoladinį raguolį ir kapucino. Ma
nau, dar kiek pagulėsiu, paskaitysiu Marie Claire ir susitvar
kysiu nagus, tada gal pasiteirausiu, ar Džudė su Seze neno
rėtų nueiti iki „Jigsaw“. Tikrai reikėtų nusipirkti ką nors 
naujo tam kitos savaitės susitikimui su Marku, tarsi pabrė
žiant, kaip aš pasikeičiau.... Aaaaa! Durų skambutis. Koks 
sveiko proto žmogus skambins kitam žmogui į duris šešta
dienį dešimtą valandą ryto? Ar visi jau visai išprotėjo?

V ėliau . Nusvirduliavau pakelti telefonspynės. Tai buvo 
Magda, kuri žvaliai sušuko:

-  Pasakykit tetai Bridžitai „labas“!
Susigūžiau iš siaubo, miglotai prisiminusi, kad pažadė

jau Magdai šeštadienį prižiūrėti jos kūdikius ir nuvesti juos 
prie sūpuoklių, o ji gaus progą nueiti pas kirpėją ir papfe- 
tauti su Džude ir Šeze kaip normali viengungė.

Apimta panikos paspaudžiau mygtuką, užsimečiau vie
nintelį paskubomis rastą chalatėlį -  netinkamą, 1. trumpą ir 
permatomą -  ir ėmiau laigyti po butą, slapstydama peleni
nes, puodelius su dęgtine, sudaužytus stiklus ir pan., ir pan.

-  Fuuoi. Štai ir mes! Gaila, Haris turi slogytę, ar ne, ma- 
žiuk? -  suburkavo Mągda, atkopdama laiptais apsikarsčiu
si vežimėliais ir maišais kaip kokia benamė. -  Fūūū. Kas čia 
per kvapas?

Konstanca, mano krifeštaduktė, kuriai kitą savaitę sueis 
treji, pranešė atnešusi man dovaną. Ji atrodė labai paten
kinta gerai parinkta dovana ir įsitikinusi, kad man ji labai
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patiks. Susijaudinusi išvyniojau. Tai buvo židinius gaminan
čios firmos katalogas.

-  Man atrodo, ji manė, jog tai žurnalas, -  pašnibždėjo 
man Magda.

Išreiškiau didžiulį džiaugsmą. Konstanca patenkinta nu
sišypsojo ir davė man bučiuką, kuris man visai patiko, o 
paskui linksmai įsitaisė prie televizoriaus žiūrėti vaizdajuos
tės „Pingu“.

-  Atsiprašau, aš viską metu ir bėgu, nes jau vėluoju pas 
kirpėją, -  pasakė Magda. -  Viską, ko gali prireikti, rasi mai
še po vežimėliu. Žiūrėk, kad jie neiškristų pro skylę sienoje.

Viskas atrodė neblogai. Kūdikis miegojo, Haris, kuriam 
beveik vieneri, sėdėjo priėjo dviviečiame vežimėlyje, įsitvė
ręs labai nutąsytą zuikutį, ir buvo panašu, jog taip pat ne
trukus užmigs. Tačiau vos tik durys apačioje užsitrenkė, Ha
ris ir kūdikis ėmė žviegti it skerdžiami, o man pabandžius 
paimti juos ant rankų, raitėsi ir spardėsi kaip įniršę prievar
ta deportuojami pabėgėliai.

Išmėginau viską (aišku, tik neužklijavau jiems burnų lip
nia juosta), kad abu nutildyčiau: šokau, mojavau rankomis 
ir pūčiau įsivaizduojamą dūdą, bet niekas nepadėjo.

Konstanca rimtai atsigręžė nuo televizoriaus ir išsitrau
kė iš burnos savo buteliuką.

-J ie  turbūt nori gerti, -  pasakė ji. -  Pro tavo naktinukus 
viskas matyti.

Pažeminta, kad trejų metų nesulaukusi mergutė pasiro
dė išmintingesnė motina už mane, radau maiše buteliukus, 
įdaviau kūdikiams, ir tikrai, abu nustojo bliauti ir ėmė 
čiulpti, susikaupę stebėdami mane iš padilbų tarsi kokią 
bjaurastį iš Vidaus reikalų ministerijos migracijos skyriaus.

Aš pamėginau išsprūsti į kitą kambarį ir užsimesti kokį 
drabužį, tačiau jie tuoj pat išsitraukė iš burnų buteliukus ir 
vėl ėmė klykti. Galiausiai apsirengiau svetainėje, o jie viską 
įdėmiai stebėjo, tarsi iškrypėlišką atvirkščią striptizą.
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Po keturiasdešimt penkias minutes trukusios Persų įlan
kos karą sudėtingumu pralenkiančios operacijos pavyko 
juos, vežimėlius bei maišus nuleisti laiptais ir pasiekti gatvę. 
Kai priėjome prie sūpuoklių, buvo labai smagu. Haris, kaip 
Magda buvo sakiusi, dar neišmoko žmonių kalbos, bet Kon
stanca kalbėjosi su manimi labai mielu, pasitikėjimo kupi
nu „tu suaugusi ir aš suaugusi" tipo balsu, sakydama: „Man 
atrodo, jis nori pasisupti", kai Haris kliedėjo niekus, o man 
nupirkus pakelį saldainių „Minstrels", rimtai pareikšdama: 
„Manau, žmonėms apie tai geriau nesakykim."

Nelaimei, kai grįžome prie namo, Haris dėl nežinomų 
priežasčių pradėjo čiaudėti, ir ore pakibo didžiulis voratin
klio pavidalo žalias snarglys, kuris netrukus krito jam  ant 
veido, tarsi kokia šlykštynė iš filmo „Daktaras Kas". Kon
stanca, tai pamačiusi, iš siaubo užspringo ir apvėmė man 
plaukus, kūdikis ėmė klykti, o iš paskos ir kiti du. Beviltiškai 
stengdamasi sutvarkyti padėtį pasilenkiau, nušluosčiau Ha
riui snarglį ir įkišau jam  į burną žinduką, patyliukais labai 
švelniai dainuodama I  WillAlways Love You.

Vieną stebuklingą sekundę buvo tylu. Susižavėjusi savo 
įgimtais motinystės talentais aš pradėjau antrą posmejį, 
šypsodamasi Hariui į veidą, o jis, tai pamatęs, staigiu jude
siu išsitraukė iš burnos žinduką ir įkišo man.

-  Labas dar kartą, -  pasigirdo vyriškas balsas, kai Haris 
vėl ėmė klykti. Atsigręžiau su žinduku burnoje, apvemtais 
plaukais ir pamačiau, kad į mane labai suglumęs žiūri Mar
kas Darsis.

-J ie  Magdos, -  pagaliau pasakiau.
-A , aš taip ir pamaniau, kad lyg ir per greit. Arba labai 

gerai saugojai paslaptį.
-  Kas čia? -  Konstanca įdėjo delniuką man į ranką, įta

riai žvelgdama į jį.
-A š Markas, -  atsakė jis. -  Aš Bridžitos draugas.
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-A , -  atsakė ji, tačiau įtarumas iš žvilgsnio neišnyko.
-  Šiaip ar taip, jos išraiška tokia pat, kaip tavo, -  tarė jis, 

žvelgdamas į mane taip, kad aš nieko nesupratau. -  Gal ga
liu jums padėti užlipti?

Galiausiai aš užnešiau viršun kūdikį, laikydama Kon
stancą už rankos, o Markas užnešė vežimėlį, laikydamas 
Harį už rankos. Dėl nežinomų priežasčių nė vienas nekal
bėjome tarpusavyje, tik su vaikais. Bet netrukus išgirdau 
balsus ant laiptų. Pasukusi už kampo pamačiau, kaip du po
licininkai krausto prieškambario spintą. Gretimo buto kai
mynai pasiskundė smarve.

-  Tu užnešk vaikus į viršų, aš čia susitvarkysiu, -  tyliai 
pasakė Markas. Aš pasijutau kaip Marija iš „Muzikos gar
sų", kai jie visi dainuoja koncerte, o paskui jai tenka išvesti 
vaikus ir susodinti į mašiną, kol kapitonas fon Trapas kalba
si su gestapininkais.

Žvaliai, apgaulingai ramiai šnibždėdama aš vėl uždėjau 
„Pingu“ vaizdajuostę, įpyliau visiems į buteliukus vaisių gė
rimo be cukraus ir atsisėdau greta vaikų ant grindų; atrodė, 
jog jiems tai labai patiko.

Paskui į butą įėjo policininkas, laikydamas krepšį: atpa
žinau, krepšys mano. Jis pirštinėta ranka kaltindamas iš
traukė iš užsegamos kišenės polietileninį maišą su dvokian
čia, kraujais pasruvusia mėsa, ir paklausė:

-A r  čia jūsų, panele? Jis buvo prieškambario spintoje. 
Gal galėtume jus kai ko paklausti?

Aš pakilau, palikusi vaikus pakerėtus „Pingu", tik staiga 
tarpdury pasirodė Markas.

-A š juk sakiau, kad esu advokatas. -  maloniai tarė jis jau
niems policininkams, tačiau balse buvo aiškiai girdėti plie
nas, panašiai kaip pąsakius: „Gerai pagalvokit, ką darot."

Būtent tada suskambo telefonas.
-A r man atsiliepti, panele? -  įtariai paklausė vienas po
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licininkas, tarsi čia skambintų manasis negyvėlių gabalų tie
kėjas. Aš paprasčiausiai negalėjau suprasti, iš kur mano 
krepšyje atsirado kraujais pasruvusi mėsa. Policininkas pri
sidėjo ragelį prie ausies, akimirką atrodė mirtinai persigan
dęs, paskui mikliai atkišo ragelį man.

-  O, labas, meilute, kas čia toks? Ar pas tave namie vy
riškis?

Staiga viską supratau. Paskutinį kartą buvau pasiėmusi 
šitą krepšį važiuodama pietų pas tėvus.

-  Mama, -  paklausiau, -  kai aš buvau atvažiavusi pietų, 
ar tu man ką nors įdėjai į krepšį?

-Taip, kad jau pati pasakei, tai taip, įdėjau. Du gabalus 
jautienos filė. O tu man net nepadėkojai. Įkišau į kišenę. Ži
nai, aš jau ir Unai sakiau, jautienos filė juk ne kokie pigūs 
lašiniai.

-  Kodėl tu man nepasakei? -  sušnypščiau.
Pagaliau pavyko pasiekti, kad absoliučiai neatgailaujanti 

motina prisipažintų policininkams. Net ir po to jie pradėjo 
kalbėti, kad gal pasiims tą jautienos filė analizei, kad gal su
laikys mane apklausai, Konstanca išgirdusi ėmė bliauti, aš 
ją  paėmiau ant rankų, o ji viena ranka apkabino man kaklą, 
kita įsitvėrė į megztinį, tarsi mane tuoj pat ketintų išplėsti iš 
jos glėbio ir įmesti į meškų irštvą.

Markas tik nusijuokė, uždėjo ranką vienam policininkui 
ant peties ir pasakė:

-  Na ką jūs, vaikinai. Čia tik pora jautienos gabalų, ku
riuos jai įdėjo motina. Neabejoju, kad turite daug rimtes
nių darbų.

Policininkai susižvalgė ir linktelėjo vienas kitam, tada 
užvertė sąsiuvinius ir ėmė dėtis šalmus. Vyresnysis pasakė:

-  Na gerai, panele Džouns, tik ateityje žiūrėkit, ką jums 
mama deda į krepšį. Dėkui jums už pagalbą, pone. Gero va
karo. Gero vakaro, panele.
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Stojo akimirkos pauzė, kol Markas žiūrėjo į skylę sieno
je  ir atrodė, jog nežino, ką daryti; paskui staiga pasakė: 
„Smagiai pažiūrėkit „Pingu“, ir movė laiptais paskui polici
ninkus.

GEGUŽĖS 21, TREČIADIENIS

57,5 kg, alkoholio vienetai 3 (L g.), cigarečių 12 (puiku), 

kalorijos 3425 (negaliu valgyti), Gario atliktų veiksmų 

kovojant su skyle sienoje 0 , pozityvių minčių apie apmušalinį 

audinį kaip tinkamiausią šventinėms suknelėms 0.

Džudė visiškai išprotėjo. Ką tik pas ją  buvau: visi namai 
nukloti nuotakoms skirtais žurnalais, nėrinių atkarpomis, 
auksuotomis avietėmis, sriubos vazų ir greipfrutų peilių ka
talogais, terakotos puodais su piktžolėmis ir šiaudagaliais.

-  Norėčiau gurdo, -  paistė ji. -  Ar reikia sakyti „jurdas"? 
Vietoj pavėsinės. Tokios Afganistano nomadų palapinės su 
kilimais išklotomis grindimis. Ir dar norėčiau ilgastovių 
aliejinių lempelių su patina.

-  O ką apsirengsi? -  paklausiau, versdama puslapį po 
puslapio su plonomis kaip degtukas manekenėmis, apsitai
siusiomis siuviniais, su krūvomis gėlių ant galvų, ir svarsty
dama, ar ne laikas kviesti greitąją.

-  Siuvuosi. Pas Eibą Hamiltoną! Nėriniai ir iškirptė, iš
ryškinanti krūtinę.

-  Kokią krūtinę? -  žmogžudiškai sumurmėjo Sezė.
-T aip  reikėtų pervadinti žurnalą „Penthouse".
-  Prašau? -  šaltai paklausė Džudė.
-  „Kokią krūtinę?" -  paaiškinau. -  Kaip krūtų konkurse.
-T ada reikia sakyti ne „kokią krūtinę?", o „kurią krūti

nę?", -  paaiškino Šezė.
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-  Merginos, -  perdėtai maloniu balsu tarė Džudė tarsi 
fizinio lavinimo mokytoja, kuri tuoj lieps išsirikiuoti korido
riuje tik su sportinėmis kelnaitėmis, -  gal tęsiam?

Įdomu, iš kur atsirado tas „mes". Staiga pasirodė, jog tai 
ne Džudės vestuvės, bet mūsų visų vestuvės, ir mums teks 
daryti visokiausius idiotiškus darbus: aprišti šiaudais 150 
aliejinių lempelių su patina bei važiuoti į grožio ir sveikatos 
kliniką padėti Džudei nusiprausti po dušu.

-  Ar galiu kai ką pasakyti? -  paklausė Šezė.
-Taip, -  atsakė Džudė.
-  NETEKĖK UŽ TO PRAKEIKTO BJAURYBĖS 

RIČARDO. Jis nepatikimas, egoistiškas dykaduonis, neišti
kimas ir nelemtas užknisinėtojas. Jei tu už jo  ištekėsi, jis pa
siglemš pusę tavo pinigų ir pabėgs su kokia manekene. Aš 
žinau, kad egzistuoja vedybų kontraktai, bet...

Džudė staiga nutilo. Staiga -  pajutusi, kaip Šezės bato 
smaigalys spyrė man į kulkšnį, -  supratau, jog ji tikisi mano 
paramos.

-  Klausyk, ką čia rašo, -  viltingai pasakiau, skaitydama 
„Nuotakos vadovą": -  „Vyriausiasis pabrolys: idealiu atveju 
jaunikis išsirenka nesutrikdomą, atsakingą žmogų..."

Aš patenkinta apsidairiau aplink, tarsi įrodydama Še^ės 
teisumą, tačiau reakcija buvo šaltoka.

-  Be to, -  pridūrė Šezė, -  ar tu nemanai, kad santuoka 
padaro santykius labai įtemptus? Supranti, juk  nebevaiz- 
duosi, kad gali bet kada nuo jo išeiti...

Džudė giliai įkvėpė per nosį, o mes stebėjome, vos tvar- 
dydamos nerimą.

-  Na gerai! -  pagaliau pasakė ji, žiūrėdama į mus ir nar
siai šypsodamasi. -  Pakalbėkim apie pamergių vaidmenį!

Šezė užsidegė „Šilk Cut".
-  Kokios bus mūsų suknelės?
-  Žinai ką! -  entuziastingai prapliupo Džudė. -  Man at

rodo, kad geriausia būtų jas pasiūti. Pažiūrėkit, ką radau! -
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Tai buvo straipsnis, pavadintas „50 būdų, kaip sutaupyti pi
nigų Didžiąją Dieną“. -  „Pamergių suknelėms nepaprastai 
gerai tinka apmušaliniai audiniai."

Apmušaliniai audiniai?
-  Suprantat, -  toliau kalbėjo Džudė, -  apie svečių sąrašą 

čia rašoma, kad nebūtina kviesti naujuosius svečių partne
rius, bet vos tik aš apie tai užsiminiau, ji iš karto pareiškė: 
„Oi, mes labai mielai ateisim".

-  Kas? -  paklausiau.
-  Rebeka.
Aš nustėrusi pažvelgiau į Džudę. Ne, ji taip nepadarys. 

Ji neprivers manęs eiti per visą bažnyčią apsirengus sofos 
apmušalais, stebimai Rebekos, sėdinčios su Marku Darsiu -  
nejau privers?

-  Ir dar norėjau pasakyti, kad jie pakvietė mane kartu 
su jais važiuoti atostogų. Aišku, aš nevažiuosiu. Bet man 
pasirodė, Rebeka truputį įsižeidė, kad aš ja i anksčiau ne
pasakiau.

-  Ką? -  sprogo Šezė. -  Ar tu jau visai nebesupranti, kas 
yra moteriška draugystė? Bridžita yra tavo ir mano geriau
sia draugė, Rebeka be jokios gėdos pavogė išjos Marką ir, 
užuot elgusis taktiškai, stengiasi įtraukti visus į savo pasi
bjaurėtiną socialinį voratinklį, kad jis galutinai susipainiotų 
ir jau niekad nebeišlįstų. O tu neturi jokios pozicijos. Štai 
kas bjauriausia šiuolaikiniame pasaulyje -  viskas atleidžia
ma. Tai va, man nuo to bloga, Džude. Jei tu tokia draugė, 
tai gali eiti prie altoriaus su Rebeka, ir ją, o ne mus aprenk 
„Ikea“ užuolaidomis. Tada pamatysi, kaip tau tai patiks. O 
savo gurdą, jurdą ar kitokį šūrdą gali susikišti pati žinai kur!

Taigi dabar Šeron ir aš nesikalbame su Džude. O varge! 
O varge!
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BIRŽELIO 22, SEKMADIENIS

58,5 kg, alkoholio vienetai 6 (jaučiausi skolinga Konstancai), 

cigaretės 5 (L g.), kalorijos 2455 (bet daugiausia iš patiekalų, 

papuoštų oranžiniais saldėsiais), pabėgimų nuo naminių gyvulių 1, 

patirtų antpuolių, kuriuos surengė vaikai 2.

Vakar šventėme Konstancos gimimo dieną. Aš atvykau 
kokią valandą pavėlavusi ir ėmiau brautis per Magdos na
mus į sodą, garsių klyksmų link, o ten prieš mano akis atsi
vėrė baisios prievartos scenos -  suaugusieji vaikėsi vaikus, 
vaikai vaikėsi triušius, o kamputyje, mažame aptvarėlyje, 
tūnojo du triušiai, jūrų  kiaulytė, ligotos išvaizdos avis ir 
vietnamietiška kiaulė.

Aš stabtelėjau prie verandos durų ir nervingai apsidai
riau. Širdis suspurdėjo pamačius jį, stovintį atokiau nuo ki
tų tradicine Marko Darsio poza -  atsainų ir nuo visko atsiri
bojusį. Jis pažvelgė į duris, prie kurių aš stovėjau, ir vieną 
akimirką mūsų žvilgsniai susipynė, paskui jis sumišęs link
telėjo man ir nusigręžė. Tik tada pamačiau greta jo  Rebeką, 
pritūpusią prie Konstancos.

-  Konstanca! Konstanca! Konstanca! -  burkavo Rebeka, 
mosuodama jai prieš akis japoniška vėduokle, tačiau Kon
stanca tik žvelgė iš padilbų ir susinervinusi mirkčiojo akimis.

-  Pažiūrėk, kas atėjo! -  tarė Magda, pasilenkdama prie 
Konstancos ir rodydama į mane.

Konstancos veidą nušvietė plati šypsena, ir ji ryžtingai,
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nors ne visai tvirtai pasuko prie manęs, palikusi Rebeką su 
visa vėduokle jaustis kvailai. Konstancai priėjus, aš pasilen
kiau, ji apkabino mano kaklą ir prispaudė man prie skruos
to savo mažą karštą veidelį.

-A r atnešei man dovaną? -  sušnibždėjo j  i.
Jausdam a palengvėjimą, kad niekas, išskyrus mane, 

negirdi tokios ryškios materialios meilės apraiškų, su
šnibždėjau:

-  Gal ir atnešiau.
-  O kur ji?
-  Mano rankinėje.
-  Tai einam atsinešti?
-  Žiūrėkit, kaip nepaprastai miela, -  girdėjau sušvebel- 

džiuojant Rebeką ir pakėlusi akis pamačiau, jog jiedu su 
Marku stebi, kaip Konstanca paėmė mane už rankos ir nu
sivedė į vėsų namo vidų.

Tiesą sakant, pati buvau visai patenkinta savo dovana 
Konstancai -  pakeliu „Minstrels“ ir rausvu Barbės balerinos 
sijonėliu su styrančiu rausvo bei auksinio tiulio pasijoniu 
(kol jį radau, apieškojau du „Woolworth“ filialus). Konstan
cai jis labai patiko, ir savaime suprantama -  suprantaųia 
kiekvienai moteriai - j i  panoro tuoj pat jį apsisegti.

-  Konstanca, -  paklausiau, kai sijonas buvo apžiūrėtas ir 
išgirtas iš visų įmanomų pusių, -  ar tu apsidžiaugei mane 
pamačiusi dėl to, kad tai aš atėjau, ar dėl to, kad atnešiau 
tau dovaną?

Ji pažvelgė į mane, suraukusi antakius:
-  Dovaną.
-  Aišku, -  atsakiau.
-  Bridžita?
-Taip?
-Atsimeni, kai buvcto pas tave?
-Taip.
-  Kodėl pas tave nėra žaislų?
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-  Na, todėl, kad aš nežaidžiu su tokiais žaislais.
-A . O kodėl tu neturi žaidimų kambario?
-  Nes aš nežaidžiu.
-  O kodėl tu neturi vyro?
Neįtikėtina. Nespėjau kojos įkelti į vakarėlį, ir štai trime

tis padaras jau  kamantinėja mane beveik kaip Patenkinta 
Sutuoktinė.

Tad mudvi ilgai ir turiningai pasikalbėjome, susėdusios 
ant laiptų, apie tai, kaip visi žmonės skirtingi, kad yra tokių 
žmonių, kurie vadinami viengungiais; staiga išgirdome 
kažkokius garsus ir pakėlusios galvas pamatėme, kad į mus 
žiūri Markas Darsis.

-A š tik, ee. Atrodo, tualetas viršuje? -  be jokio susidomė
jimo paklausė jis. -  Labas, Konstanca. Kaip laikosi Pingu?

-J is  netikras, -  atrėžė Konstanca, piktai dėbtelėjusi į jį.
-Aišku, aišku, -  atsakė Markas Darsis. -  Atsiprašau. La

bai kvaila, kad buvau toks, -  jis pažvelgė tiesiai man į akis, -  
patiklus. Na, vis tiek su gimimo diena. -  Ir nudrožė pro 
mus, net nepabučiavęs manęs susitikimo proga nei nieko. 
„Patiklus." Ar jis iki šiol mano, kad aš buvau jam neištikima 
su Meistru Gariu ir valyklos priėmėju? Na ir gerai, pagalvo
jau, man nusispjaut. Tai visiškai nesvarbu, yiskas puiku, 
man jis nė truputėlio neberūpi.

-Atrodai liūdna, -  pareiškė Konstanca. Ji minutę pagal
vojo, išsitraukė iš burnos apčiulptą ledinuką ir įdėjo man į 
burną. Mes nutarėme grįžti į lauką pasirodyti sijonėlio, ir 
ten Konstancą tuoj pat sučiupo įsisiautėjusi Rebeka.

-  Ojėėj, žiūrėkit, štai fėja. Ar tu fėja? Ką moki išburti? 
Kur tavo burtų lazdelė? -  pliurpė ji.

-  Nuostabi dovana, Bridžita, -  pasakė Magda. -  Tuoj at
nešiu tau išgerti. Tu juk pažįsti Kozmą, ar ne?

-Taip, -  atsakiau šąlančia širdim, pamačiusi milžiniško
jo  bankininko lapatuojančius žandus.

-  Na štai! Bridžita, kaip smagu vėl susitikti! -užriaumo-
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jo  Kozmas, gašliai nuleisdamas mane akimis nuo galvos iki 
kojų. -  Kaip sekasi darbas?

-  O, tiesą sakant, puikiausiai, -  pamelavau, jausdama 
palengvėjimą, kad jis tiesiai nepuolė knisti mano meilės 
reikalų. Kokia pažanga! -  Dabar dirbu televizijoje.

-Televizijoje? Nuostabu, po velniais, tiesiog nuostabu! 
Ar galima tave pamatyti ekrane?

-T ik  retkarčiais, -  atsakiau kukliai, aiškiai leisdama su
prasti, jog esu praktiškai ekrano žvaigždė, tačiau nenoriu 
kiekvienam to pasakoti.

-  Oho! Tai tu garsenybė, ką? O kaip, -  jis palinko į ma
ne, vaizduodamas susirūpinusį, -  tau pavyko sutvarkyti ki
tus gyvenimo reikalus?

Nelaimei, būtent tą akimirką pro šalį ėjo Šeron. Ji pa
žvelgė į Kozmą ir tą akimirką buvo panaši į Klintą Istvudą, 
kuris įtaria, jog kažkas ketina jį apmulkinti.

-  Kas čia dabar per klausimas? -  suurzgė ji.
-  Ką? -  atsigręžė apstulbęs Kozmas.
-  „Kaip tau pavyko sutvarkyti kitus gyvenimo reikalus?" 

Ką tu, tiesą sakant, turėjai galvoje?
-  Na, žinai... juk pati žinai... na, kada ji pagaliau... žinai, 

kada susiras...
-Vyrą? Vadinasi, nori pasakyti, kad jei jos gyvenimas nė

ra identiškas tavajam, tai jau reiškia, kad jis nesutvarkytas, 
ką? O kaip tau pavyko sutvarkyti kitus gyvenimo reikalus, 
Kozmai? Kaip einasi judviem su Vone?

-  Na, man... kaip... man... -  pūkštė Kozmas, ryškiai iš
rausdamas.

-  Oi, labai atsiprašau. Akivaizdu, jog užkliudėme skau
damą vietą. Pasitraukime, Bridžita, kol aš vėl ko nors nelep
telėjau savo ilgu liežuviu!

-  Šeze! -  ištariau, kaiijuvome pasitraukusios per saugų 
atstumą.

-  Oi, gana, -  atsakė ji. -  Jau tikrai užteks. Negalima leis
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ti, kad jie ramiausiai vaikštinėtų ir globėjiškai užkabinėtų ki
tus žmones bei įžeidžiamai komentuotųjų gyvenimo būdą. 
Kozmas tikriausiai svajoja, kad Vonė numestų ketvirtį centne
rio ir nustotų visą dieną spiegusi iš juoko, bet mes juk nepra
dedame jo apie tai klausinėti vos tik sutikusios ir nusprendu
sios, jog tai mūsų reikalas? -  Jos akys sušvito negera ugni
mi. -  O gal turėtume pradėti? -  ištarė, sugriebdama mano 
ranką ir vėl pasukdama prie Kozmo ir Vonės, tačiau juoj pat 
susidūrė su Marku, Rebeka ir Konstanca. O Jėzau!

-  Kaip manai, kas vyresnis, aš ar Markas? -  klausinėjo 
Rebeka.

-  Markas, -  niūriai atsakė Konstanca, dairydamasi į ša
lis, tarsi ketindama sprukti.

-  O kaip manai, kas vyresnė, aš ar mamytė? -  žaismin
gai paklausė Rebeka.

-  Mamytė, -  išdavikiškai atsakė Konstanca, o Rebeka, tai 
išgirdusi, skambiai it varpelis susijuokė.

-  Kaip manai, kas vyresnė, aš ar Bridžita? -  paklausė 
Rebeka, pamerkusi man.

Kol Rebeka šypsojosi Konstancai, ši abejodama pažvelgė 
į mane. Aš mikliai linktelėjau Rebekos link.

-  Tu, -  atrėžė Konstanca.
Markas Darsis staiga garsiai nusikvatojo.
-  Gal pažaiskime fėjas? -  sutilindžiavo Rebeka, keisda

ma temą ir mėgindama paimti Konstancą už rankos. -  Ar 
tu gyveni fėjų pilyje? Ar Haris irgi fėjų vaikas? O kur tavo 
draugės, kitos fėjos?

-  Bridžita, -  pasakė Konstanca, rimtai pažvelgusi į ma
ne, -  tu geriau pasakyk šitai poniai, kad aš iš tikrųjų ne fėja.

Vėliau, kai aš apie tai pasakojau Šezei, toji niūriai pasakė:
-  O Viešpatie. Pažiūrėk, kas čia.
Kitame sodo gale stovėjo spinduliuojanti Džudė turkio 

spalvos suknele ir plepėjosi su Magda; Bjaurybės Ričardo 
nebuvo.
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-  O merginos štai ten! -  linksmai pranešėjai Magda. -  
Žiūrėk! Anam gale!

Sezė ir aš įdėmiai stebeilijomės į savo taures, tarsi nebū
tume nieko pastebėjusios. Kai pakėlėme akis, Džudę buvo 
užvaldžiusi Rebeka, o Magda stovėjo greta ir pritariamai 
aiksėjo tarsi pretenzinga literatūrinio salono šeimininkė, ką 
tik pamačiusi Martiną Eimisą kalbantis su Goru Vidalu-.

-  Oi Džude, aš taip dėl tavęs džiaugiuosi, tai tikrai nuo
stabu! -  aikčiojo Rebeka.

-  Nežinau, ką ta moteris vartoja, bet aš to irgi neatsisa
kyčiau, -  pro dantis iškošė Šeron.

-  Oi, judu su Džeremiu privalote atvykti, ne, tikrai pri
valote. Privalote, ir daugiau jokių kalbų, -  varė Rebeka. -  
Na ir gerai, ir atsivežkit! Atsivežkit vaikus! Aš myliu vaikus! 
Antrą liepos savaitgalį. Pas mano tėvus į Glosteršyrą. Jiems 
labai patiks baseinas. Be to, bus daugybė nuostabiausių 

.žmonių! Atvažiuos Luiza Barton-Foster, Vonė ir Kozmas... -  
pamaniau, jog toliau ji pridurs: dar Snieguolės pamotė, po
ra vaikų žudikų ir Kaligula.

- ...ir  Džudė su Ričardu, ir, žinoma, Markas, dar Džailsas 
su Naidželu iš Marko darbo...

Aš pastebėjau, kaip Džudė dirstelėjo mano pusėn.
-  O Bridžita su Šeron? -  paklausė ji.
-K ą?
-  Tu pakvietei Bridžitą su Šeron?
-A k, -  Rebeka sutriko. -  Na, žinoma, aš tik nežinau, ar 

pakaks miegamųjų, bet turbūt bus galima išsiplėsti į prie
statą. -V isi spoksojo į ją. -  Taip, žinoma! -  Ji sunerimusi 
apsidairė. -  A, štai kur judvi! Juk atvažiuosit pas mane dvy
liktą dieną, ar ne?

-  Kur? -  paklausė Šeron.
-  Į Glosteršyrą. c>

3 Martin Amis, Gore Vidai -  žinomi rašytojai, garsūs aktyviu socialiniu gy
venimu.
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-  Pirmą kartą apie tai girdim, -  garsiai pareiškė Šeron.
-  Oi. Na, tai dabar išgirdot! Antrą liepos savaitgalį. Prie 

pat Vudstoko. Juk tu jau esi ten buvusi, ar ne, Bridžita?
-  Taip, -  atsakiau rausdama, prisiminusi aną šiurpų sa

vaitgalį.
-  Na tai va! Viskas puiku! O jūs, Magda, irgi atvažiuosi

te, todėl..
-  Hmm... -  prasižiojau.
-  Mes labai mielai atvažiuosim, -  tvirtai pasakė Šeron, 

mindama man ant kojos.
-  Ką? Ką? -  paklausiau jos, kai Rebeka nugiedojo į kitą 

sodo galą.
-  Žinoma, po velnių, kad mes važiuosim, -  atsakė ji. -  

Juk neketini leisti, kad ji imtų ir nujotų visus tavo draugus. 
Ji stengiasi jėga visus suvaryti į kažkokį idiotišką socialinį 
ratelį, sudarytą iš staiga-be-galo-reikalingų Marko pusdrau- 
gių, kad paskui jie kaip pora galėtų šleptelėti į vidurį tarsi 
Bitė Karalienė su Vyriausiuoju Tranu.

-  Bridžita? -  pasigirdo aristokratiškas balsas. Atsigręžusi 
pamačiau neaukštą akiniuotą vyriškį smėlio spalvos plau
kais. -A š Džailsas, Džailsas Benvikas. Dirbu kartu su Mar
ku. Atsimeni? Tu man siaubingai daug padėjai, kai kalbė
jom telefonu tą vakarą, kada mano žmona pasakė mane pa
liekanti.

-A , taip, Džailsas. Kaip laikaisi? -  paklausiau. -  Kaip ta
vo reikalai?

-  O, deja, ne kažin kaip, -  atsakė Džailsas. Šeron išnyko, 
metusi atsisveikinimo žvilgsnį, ir Džailsas tuoj pat leidosi 
nuodugniai, išsamiai ir painiai pasakoti apie savo santuo
kos katastrofą.

-Tavo patarimai man labai padėjo, -  kalbėjo jis, labai en
tuziastingai žiūrėdamas į mane. -  Aš nusipirkau „Vyrai kilę iš 
Marso, moterys -  iš Veneros". Knyga man pasirodė labai, la
bai, labai gera, bet Veronikos nusistatymo ji visiškai nepakeitė.
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-  Na, ten daugiau kalbama apie susitikinėjimus, o ne 
apie skyrybas, -  atsakiau, nenorėdama išduoti Marso ir Ve
neros koncepcijos.

-  Visiškai teisingai, visiškai teisingai, -  nusileido Džail- 
sas. -  O sakyk, ar tu skaitei Luizos Hėj „Gali sutvarkyti savo 
gyvenimą"?

-  Taip! -  atsakiau nudžiugusi. Pasirodė, jog  Džailsas 
Benvikas puikiausiai išmano įvairių savipagalbos knygų pa
saulį, ir aš labai mielai aptariau su juo keletą šio tipo veika
lų, nors jis man pasirodė kiek perdėtai pedantiškas. Galiau
siai prie mūsų priėjo Magda, vedina Konstanca.

-  Džailsai, aš labai norėčiau, kad susipažintum su mano 
draugu Kozmu! -  tarė ji, taktiškai pamerkdama man. -  Bri
dže, ar tu nesupyksi, jei minutei paprašysiu pagloboti Kon
stancą?

Aš atsitūpiau pasikalbėti su Konstanca, kuri, atrodo, ne
rimavo dėl šokolado dėmių estetinio poveikio balerinos si
jonėliui. Kai tik mes pagaliau tvirtai nusprendėme, kad šo
koladinės dėmės rausvame fone itin patrauklios, drąsios bei 
neįprastos ir išvis gali būti laikomos tikru dizaino atradimu, 
grįžo Magda.

-  Man atrodo, vargšelis Džailsas tave įsižiūrėjo, -  klastin
gai tarė ji ir nuvedė Konstancą padaryti kakučio. Nespėjusi iš
sitiesti pajutau, kaip kažkas pliaukštelėjo man per užpakalį.

Atsigręžiau -  prisipažinsiu, buvo tokia mintis, kad gal 
tai Markas Darsis! -  ir pamačiau piktybiškai kikenančius 
Vonės sūnų Viljamą bei jo  draugą.

-  Dar kartą, -  liepė Viljamas, ir jo  mažasis draugas vėl 
ėmė pliaukšėti. Aš pamėginau atsistoti, tačiau Viljamas, 
kuriam jau  beveik šešeri ir kuris yra stambus vaikas, šoko 
man ant nugaros ir rankomis apgniaužė kaklą.

-  Tuoj pat dink, Viįpmai, -  pasakiau mėgindama de
monstruoti autoritetą, bet tą akimirką kilo sąmyšis kitame 
sodo gale. Vietnamietiškoji kiaulė ištrūko iš aptvaro ir spi
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giai žviegdama lakstė šen bei ten. Tėvai puolė sugriebti 
savo vaikų, kilo grūstis, tačiau Viljamas it niekur nieko 
tvirtai tebekybojo man ant sprando, o anas berniukas to
liau daužė man per užpakalį, baubdamas juoku, atgaivi
nančiu atmintyje filmą „Egzorcistas“. Aš pamėginau nusi
mesti Viljamą, tačiau vaikas pasirodė stebėtinai stiprus ir 
nepaleido mano kaklo. Dabar man jau  rimtai suskaudo 
nugarą.

Staiga pajutau, kaip Viljamo rankos paleido mano kak
lą. Kažkas jį pakėlė ir nunešė toliau, tada liovėsi pliaukšėji
mas per užpakalį. Minutėlę paprasčiausiai tupėjau nuleidu
si galvą, stengdamasi stgauti žadą ir savitvardą. Po to atsi
gręžiau ir pamačiau nueinantį Marką Darsį, po kiekviena 
pažastimi pasikišusį po besiraitantį šešiametį vaikiščią.

Kurį laiką visi svečiai domėjosi tik kiaulės gaudymu, o 
Džeremis davė pylos kilnojamojo zoologijos sodo prižiū
rėtojui. Kai vėl pamačiau Marką, jis jau  buvo apsivilkęs 
švarką Magdai „viso gero“; Rebeka, tai išvydusi, irgi pri
puolė atsisveikinti. Aš mikliai nusigręžiau ir stengiausi 
apie tai nebegalvoti. Staiga pamačiau, kad prie manęs pri
eina Markas.

-T a i aš, eee, jau einu, Bridžita, -  pasakė jis. Galėčiau 
prisiekti, kad pastebėjau, kaip jis dirstelėjo man į krūtinę. -  
Nebepalik rankinėje mėsgalių, būk gera.

-  Ne, -  atsakiau. Kurį laiką stovėjome ir tik žiūrėjome 
vienas į kitą. -  O, ačiū tau, ačiū, kad... -  aš linktelėjau į tą 
pusę, kurioje vyko incidentas su šešiamečiais.

-  Nėr už ką, -  tyliai atsakė jis. -  Kai tik tau prireiks nuvy
ti kokį nereikalingą vaikį, aš tavo paslaugoms. -  Tarsi tai iš
girdęs pasirodė prakeiktasis Džailsas Benvikas, nešinas 
dviem taurėm.

-  O, tai ką, tu jau eini? -  paklausė jis. -  O aš va susiruo
šiau išgauti iš Bridžitos dar keletą vertingų patarimų.

Markas skubiai žvilgtelėjo į mane, paskui į jį.

228



-  Neabejoju, kad atiduodu tave į geras rankas, -  trum
pai atsakė. -  Tai iki pirmadienio, pasimatysim darbe.

Šūdas, šūdas, šūdas. Kodėl niekas ir niekad su manim 
neflirtuoja, kai šalia nėra Marko?

-  Mielajame kankinimų kambaryje, ar ne? -  kalbėjo 
Džailsas, plodamas jam per nugarą. -  Niekad to darbo ne
gana. Niekad negana. Na, tai tada eik.

Man baisiai svaigo galva, o Džailsas nenuilsdamas pasa
kojo apie tai, kaip paskolins man knygą „Suvok savo baimę, 
tačiau elkis, kaip nori“. Jam labai rūpėjo, ar mudvi su Seron 
liepos dvyliktą važiuosim i Glosteršyrą. Tačiau saulė užlin
do už debesų, sode iš visų pusių sklido vaikų bliovimas ir 
besikartojantys suaugusiųjų: „Tuoj gausi diržo“. Svečiai 
skirstėsi po namus.

-  Bridžita, -  tai buvo Džudė. -  Gal nori eiti į „ 192“ dar...
-  Ne, -  atrėžė Seron. -  Mes einam aptarti visko, kas čia 

vyko. -  Tai buvo melas, nes Seron buvo susitarusi susitikti 
su Saimonu. Džudė atrodė tarsi per ausį gavusi. O Dieve! 
Prakeiktoji Rebeka viską sugadino. Tiesa, turiu prisiminti, 
kad negalima kaltinti kitų, reikia prisiimti atsakomybę už 
viską, kas mane ištinka.

LIEPOS 1, ANTRADIENIS

57,5 kg (veikia!), Gario darbų kovojant su skyle sienoje 0.

Manau, dabar jau teks su tuo susitaikyti. Markas su Re
beka yra pora. Aš čia nieko negaliu pakeisti. Dar kiek pa
skaičiau „Nepramintą kelią“ ir supratau, kad negalima gy
venime turėti visko, ko nori. Kai kuriuos dalykus -  taip, bet 
visko -  ne. Svarbiausia p a  ne tai, kas tave ištinka gyvenime, 
bet kaip pasinaudoji tomis galimybėmis, kurias gyvenimas 
tau suteikia. Neketinu galvoti apie praeitį ir begalines su vy
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rais susijusias katastrofas. Galvosiu apie ateitį. O, puiku, te
lefonas! Valio! Matot, kaip yra!

Skambino Tomas, kuris tik norėjo pasiaimanuoti. Tai 
buvo miela. Iki tos akimirkos, kai jis pasakė:

-A , tarp kitko, šįvakar buvau sutikęs Danielį Klyverį.
-  O, tikrai, kur? -  sutralialiavau linksmu, nors kiek pri

smaugtu balsu. Suvokiu, jog dabar esu visai naujas žmogus, 
ir nemalonūs praeities įvykiai iš susitikinėjimo sferos -  pa
vyzdžiui, toks paprastas dalykas, kaip nuoga moteris ant 
Danielio stogo terasos praeitą vasarą, kai mes su juo susiti
kinėjome, -  šiam naujam žmogui tikrai nebenutiks. Ir vis 
tiek nenorėjau, kad spalvinga Danielio pažeminimų vaivo
rykštė, mano didžiausiam siaubui, išsiskleistų prieš akis it 
Loch Neso pabaisa.

-  „Groucho“ klube, -  pasakė Tomas.
-  Ar tu su juo kalbėjai?
-Taip.
-  Ką jam  sakei? -  pavojingas klausimas. Svarbiausias 

punktas elgiantis su buvusiais vyriškiais yra tas, kad dabar
tiniai draugai privalo juos ignoruoti ir bausti, o ne stengtis 
suprasti abi puses, kaip daro Tonis su Šeri Čarlzo ir Dianos 
atveju.

-  Ūūf. Aš dabar tiksliai neprisimenu. Pasakiau, ee: „Ko
dėl tu taip bjauriai elgeisi su Bridžita, juk ji tokia miela?"

Jis ištarė šį sakinį panašiai į papūgą, o intonacijoje buvo 
kažkas, kas leido įtarti, jog tikrąjį tekstą atpasakoja ne visai 
tiksliai.

-  Gerai, -  atsakiau, -  labai gerai. -  Nutilau, pasiryžusi 
daugiau nieko apie tai nesakyti ir pakeisti temą. Pagaliau 
kas man darbo, ką atsakė Danielis?

-T ai ką jis atsakė? -  sušnypščiau.
-J is  pasakė, -  tarė Tomas ir ėmė kvatotis, -jis  pasakė...
-K ą?
-J is  pasakė... -  Tomas jau kone verkė iš juoko.
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-  Ką? Ką? KĄĄĄĄĄĄĄĄ?
-  „Kaip galima susitikinėti su žmogumi, kuris nežino, 

kur yra Vokietija?44
Aš spigiai ir garsiai, tarsi hiena, nusikvatojau, kaip žmo

gus, kuris išgirsta, jog mirė jo  močiutė, ir pamano, kad tai 
pokštas. Tik tada suvokiau, kas iš tikrųjų buvo pasakyta. 
Svaigstančia galva nusitvėriau už virtuvės stalo briaunos.

-  Bridže? -  paklausė Tomas. -  Ar nieko neatsitiko? Aš 
juokiausi tik todėl, kad tai taip... taip juokinga. Supranta
ma, tu juk puikiausiai žinai, kur yra Vokietija... Bridže? Ar 
nežinai?

-  Žinau, -  tyliai sušnibždėjau.
Po to stojo ilga, nejauki pauzė, kol aš stengiausi susivok

ti, kas iš tikrųjų įvyko, t.y. kad Danielis mane metė, nes pa
manė, jog  esu kvaila.

-  Na, taigi, -  džiugiai atsakė Tomas. -  Tai kur yra... Vo
kietija?

-  Europoje.
-  Na, taip, aišku, bet kur Europoje?
Garbės žodis. Šiais laikais žmogui visai nebūtina žinoti, 

kur yra kokia šalis, nes visiškai pakanka sugebėti nusipirkti 
lėktuvo bilietą į tą šalį. Kelionių agentūrose parduodami bi
lietus neklausinėja, virš kokių šalių ketini skristi, ar ne?

-  Tiesiog apytiksliai nusakyk.
-  Eee, -  pradėjau, nuleidusi galvą, akimis šaudydama 

po kambarį ir ieškodama, gal kur pamatysiu atverstą atlasą.
-  Kaip manai, su kokiomis šalimis Vokietija galėtų turė

ti sienas? -  neadyžo jis.
Aš gerai pagalvojau.
-  Prancūzija.
-  Prancūzija. Aišku. Tai Vokietija yra „netoli Prancūzi

jos44, ar ne? O
Kažkodėl Tomo balso tonas privertė mane pajusti, kad 

padariau kosminio masto klaidą. Tada suvokiau, kad juk Vo
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kietija, be abejo, ribojasi su Rytų Vokietija, ir todėl daug la
biau tikėtina, kad ji bus greta Vengrijos, Rusijos ar Prahos.

-  Praha, -  pasakiau. Ir Tomas prapliupo kvatotis.
-  Šiaip ar taip, seniai nebėra tokio dalyko, kaip bendra

sis išsilavinimas, -  pasipiktinusi pasakiau. -  Laikraščių 
straipsniai seniai įrodė, kad žiniasklaida sukūrė milžinišką 
informacijos jūrą, ir dėl to visi žmonės jokiu būdu negali tu
rėti panašius informacijos rinkinius.

-  Nesvarbu, Bridže, -  atsakė Tomas. -  Nesijaudink. Ar 
nori rytoj eiti į kiną?

11 valanda vakaro. Taip, nuo šiol aš tik vaikščiosiu po 
kinus ir skaitysiu knygas. Man absoliučiai vis viena, ką apie 
mane sakė ar nesakė Danielis.

11.15. Kaip Danielis išdrįso skleisti apie mane piktas 
kalbas? Iš kur jis žino, kad aš negalėčiau pasakyti, kur yra 
Vokietija? Mes juk nesam nė artyn prie jos privažiavę. To
liausia vieta, kurią pasiekėme, buvo Rutlando vandens tel
kinys. Cho.

11.20. Šiaip ar taip, esu tikrai miela. Štai taip.

11.30. Esu klaiki. Baisi kvailė. Reikia pradėti nuodug
niai skaityti The Economist, užsirašyti į vakarinius kursus ir 
perskaityti Martino Eimiso „Pinigus".

11.35. Cha cha cha. Radau atlasą.

11.40. Cho! Viskas aišku. Tuoj paskambinsiu tam suskiui.

11.45. Susukau Danielio numerį.
-  Bridžita? -  tarė jis, man dar nespėjus nieko pasakyti.

232



-  Kaip tu sužinojai, kad čia aš?
-Antgamtišku šeštuoju pojūčiu, -  linksmindamasis nu

tęsė jis. -  Palauk. -  Išgirdau, kaip jis užsidegė cigaretę. -  
Na, tai varyk. -  Giliai įkvėpė.

-  Ką? -  sumurmėjau.
-  Pasakyk man, kur yra Vokietija.
- J i  ribojasi su Prancūzija, -  atsakiau. -  Taip pat su 

Olandija, Belgija, Lenkija, Čekoslovakija, Šveicarija, Austri
ja  ir Danija. Ir turi jūros pakrantę.

-  Kurios jūros?
-  Šiaurės.
- I r  dar?
Įniršusi stebeilijausi į atlasą. Jame nebuvo užrašyta, kaip 

vadinasi antroji jūra.
-  Okei, -  sutiko jis. -  Vienos iš dviejų jūrų visai pakaks. 

Tai gal norėtum užeiti?
-  Ne! -  atrėmiau. Garbės žodis. Danielis visiškai nepa

kenčiamas. Neketinu vėl į visa tai įsivelti.

LIEPOS 12, ŠEŠTADIENIS
/

125 kg (ar bent taip jaučiuosi, palyginti su Rebeka),
skaudančių vietų nugaroje nuo klastingo čiužinio iš putų 
polistirolo 9, minčių, kuriose Rebeka siejama su gamtos

nelaimėmis, gaisrais, potvyniais bei žudikais profesionalais, 
proporcingai daug.

R ebekos n am u ose  G losteršyre. K la ik iam e svečiam s  

skirtam e priestate. Kodėl aš čia atvažiavau? Kodėl? Kodėl? 
Šeron ir aš išvažiavome iš namų vėlokai, todėl atsiradome li
kus dešimt minučių iki vakarienės. Rebekai tas nelabai pati
ko; ji sugiedojo: „O, mes jau bijojom, kad jūs pasiklydot!" -  
visai kaip mama ar Una Alkonberi.
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Mus įkurdino tarnų priestate, ir iš pradžių man tai atro
dė gerai, nes nebus pavojaus koridoriuose susidurti su Mar
ku, tačiau persigalvojau, kai ten atėjome: viskas išdažyta ža
liai, stovi viengulės lovos su putų polistirolo čiužiniais ir sin
tetiniais galvūgaliais, visai kitaip negu praėjusį kartą, kai 
gyvenau žaviame viešbutį primenančiame kambaryje su at
skira vonia.

-  Tipiškas Rebekos elgesys, -  niurzgėjo Šeron. -  Vien
gungiai yra antrarūšiai piliečiai. Būtina tą pabrėžti.

Vakarienės mes įtapsėjome pavėlavusios, jausdamosi 
tarsi pora įžūlių išsiskyrėlių, nes dažėmės labai skubėda
mos. Valgomasis atrodė toks pat didingas, kaip tada, net 
kvapą užėmė; viename jo  kampe stūksojo didžiulis gilus ži
dinys, o kitame aplink senovinį ąžuolinį stalą, apšviestą žva
kėmis sidabro kandeliabruose ir papuoštą gėlėmis, sėdėjo 
kokie dvidešimt žmonių.

Markas buvo pasodintas stalo gale, tarp Rebekos ir Lui- 
zos Barton-Foster, su kuriomis įnirtingai šnekučiavosi.

Rebeka, rodos, nepastebėjo mūsų įėjimo. Mudvi min- 
džiukavome, nejaukiai vėpsodamos į stalą, kol staiga Džail- 
sas Benvikas suriko:

-  Bridžita! Ateik čia!
Mane pasodino tarp Džailso ir Magdos Džeremio, kuris, 

regis, buvo pamiršęs, jog aš kadaise susitikinėjau su Marku 
Darsiu, ir tuoj pat užvedė pokalbį:

-  Na, ką! Atrodo, Darsis užkibo ant tos tavo bičiulės, Re
bekos. Keista, nes atsimenu, buvo tokia pupytė, vardu Hite- 
rė, Barkio Tompsono bičiulė, tai ji tarsi buvo įsižiūrėjusi į tą 
seną pamaivą.

Džeremis aiškiai nesuvokė, kad Markas su Rebeka viską 
puikiausiai girdi; bet aš tą jaučiau. Aš stengiausi susikaupusi 
klausyti, ką sako Džeremis, o ne ką kalbasi anie; pasirodo, 
Rebeka su Marku organizavo rugpjūčio atostogas Toskanos 
viloje -  bent jau taip leista suprasti, -  ir todėl visi papras
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čiausiai privalo pas juos pasisvečiuoti, išskyrus, atrodo, ma
ne su Šeze.

-  Kas čia, Rebeka? -  suriaumojo kažkoks klaikus rėks
nys, kurį miglotai prisiminiau iš slidinėjimo. Visi sužiuro į 
židinį su neseniai išgraviruotu šeimos herbu ir devizu Per 
Determinam ad Victoriam. Herbas atrodė gana keistai, mat 
Rebekos šeima nėra aristokratai, jie tik užima kažkokias la
bai aukštas pareigas nekilnojamojo turto agentūroje 
„Knight, Frank and Rutley".

-  Per Determinam ad Vktoriam ? -  maurojo rėksnys. -  „Ne
gailestingai į pergalę." Čia tai tiksliai apie Rebeką.

Pasigirdo kurtinantis juokas, ir mudvi su Šeze tyliai 
piktdžiugiškai susižvalgėme.

-T iesą sakant, tai reiškia „Ryžtingai į sėkmę", -  lediniu 
balsu paaiškino Rebeka. Dirstelėjau į Marką ir pamačiau, 
kaip jis delnu pridengė šypsenėlę.

Nežinau, kaip ištvėriau vakarienę, klausydamasi Džail- 
so, kuris labai lėtai ir labai analitiškai pasakojo apie žmoną, 
ir padedama savo sukauptų savipagalbos knygų stengda
masi negalvoti apie tai, kas vyksta Marko gale.

Baisiausiai troškau kuo greičiau eiti miegoti ir pabėgtaiš 
šio klaikaus, skausmingo košmaro, bet visiems teko pereiti į 
didįjį kambarį, kuriame prasidėjo šokiai.

Aš pradėjau kuistis po CD kolekciją, kad nežiūrėčiau, 
kaip Rebeka pamažiukais raičioja Marką po kambarį, ran
komis apkabinusi jo  kaklą ir šaudydama aplink patenkintu 
žvilgsniu. Jaučiau, kad man darosi bloga, bet nenorėjau to 
parodyti.

-  O Dieve mano, Bridžita. Turėk bent kiek proto, -  pa
sakė Šeron, prasiveržė prie CD, nuėmė nuo grotuvoJesus to 
a Child ir uždėjo kažkokį pamišėlišką miksą. Ji nudrožė per 
kambarį, išplėšė Marką &Rebekos glėbio ir pati pradėjo su 
juo  šokti. Tarp kitko, Markas buvo visai smagus ir labai 
linksmai juokėsi iš Šezės pastangų sumoderninti jo  stilių.
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Rebeka atrodė tarsi suvalgiusi didelę porciją tiramisu ir tik 
po to pamačiusi, kiek joje buvo kalorijų.

Staiga manexsučiupo Džailsas Benvikas ir ėmė it paklai
kęs pliekti rokenrolą, todėl galiausiai pasijutau mėtoma po 
kambarį ir kentėjau, sustingdžiusi veide šypseną, kratyda
ma galvą aukštyn žemyn tarsi dulkinama skudurinė lėlė.

Po tojau iš tiesų nebeturėjau niekam jėgų.
-  Man reikia eiti, -  sušnibždėjau Džailsui.
-  Žinau, -  sąmokslininkiškai atsiliepė jis. -  Ar tave paly

dėti iki priestato?
Pagaliau pavyko juo atsikratyti, paršlubčioti žvyruotu ta

keliu su įsispiriamomis aukštakulnėmis „Pied a Terre“ basu
tėmis ir palaimingai panirti net į tokią absurdiškai nepato
gią lovą. Markas dabar turbūt ruošiasi gultis su Rebeka. 
Kaip norėčiau dabar būti kur nors kitur -  Keteringo „Rota- 
ry“ klubo vasaros mugėje, laidos „Klausyk, Britanija" ryti
niame pasitarime, sporto salėje. Bet pati kalta. Juk aš nu
sprendžiau čia atvažiuoti.

LIEPOS 13, SEKMADIENIS

140 kg, alkoholio vienetų 0, cigarečių 12 (visos surūkytos 
slapčia), žmonių, išgelbėtų iš vandens telkinių, 1, žmonių, kurie 

neturėjo būti ištraukti iš vandens, bet palikti ten tūnoti, 
kol visai susiraukšlės, 1.

Keista, verčianti susimąstyti diena.
Po pusryčių nutariau pabėgti nuo visų ir nuklydau į sodą 

prie tvenkinio, kur buvo labai gražu, tarp žolėmis apaugu
sių šlaitų sruveno tyri upeliukai, virš jų  kilo mažučiai akme
niniai tilteliai, o viską supo gyvatvorė, už kurios plytėjo lau
kai. Aš sėdėjau ant akmeninio tilto, žiūrėjau į tekantį van
denį ir mąsčiau, kaip viskas nesvarbu, nes gamta išliks
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amžinai, tik staiga pro gyvatvorę išgirdau besiartinančių 
žmonių balsus.

-... blogiausias vairuotojas pasaulyje... mama amžinai... 
ir jį pataisyti, bet jis... supratimo... tikslų vairavimą. Jis prieš 
keturiasdešimt penkerius metus prarado visas galimas 
draudimo lengvatas ir nuo tol jų  nebeatgavo. -  Tai buvo 
Markas. -  Aš savo mamos vietoje atsisakyčiau net į automo
bilį su juo sėstis, bet jie visad kartu. Man tai atrodo labai 
simpatiška.

-  O, man tai irgi baisiai patinka! -  Rebeka. -  Jei aš bū
čiau ištekėjusi už žmogaus, kurį tikrai myliu, tai norėčiau 
amžinai būti kartu su juo.

-Tikrai? -  susidomėjęs paklausė jis. Paskui tęsė: -  Man 
atrodo, kai žmogus bręstajam ... kyla pavojus, kad jei ilgai 
pragyvena vienas, tai jis būna taip tvirtai susijęs su savo 
draugais ar draugėmis -  ypač tai tinka moterims, -  kad vy
rui jos gyvenime paprasčiausiai nelieka vietos, nei emocine, 
nei jokia kitokia prasme, nes draugės ir jų  pažiūros bei pro
blemos tampa svarbiausiais gyvenimo dalykais.

-  O, aš visai sutinku. Man, pavyzdžiui, yra visai kitaip, aš 
myliu savo drauges, bet jos nėra man svarbiausias dalyį&s 
gyvenime.

Tai nustebinai, pagalvojau. Kurį laiką buvo tylu, paskui 
Markas vėl pratrūko:

-  O tos nesąmonės iš savipagalbos knygų -  mitologinės 
elgesio taisyklės, kurių tarsi reikėtų laikytis. Be to, iš anksto 
žinai, kad kiekvieną tavo žingsnį išpreparuos merginų ko
mitetas, vadovaudamasis kokiu nors neįtikėtinai paiku ko
deksu, sudarytu iš „Budizmo šiandien", „Venera dulkinasi 
su Buda" ir Korano išminties. Galiausiai pradedi jaustis 
kaip bandomoji žiurkė ausimi, priauginta prie nugaros.

Smarkiai plakančia širdimi suspaudžiau knygą. Nejau 
gali būti, kad jis taip aiškina tai, kas įvyko su manimi?
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Bet Rebeka vėl grąžino kalbą ten, kur jai reikėjo:
-  O, aš sutinku, -  aiktelėjo ji. -  Aš tai neturiu tokiems 

dalykams laiko. Jei jau  nusprendžiu, kad žmogų myliu, tai 
panašios kliūtys man nieko nereiškia. Nieko. Nei draugės, 
nei teorijos. Aš paprasčiausiai elgiuosi, kaip liepia nuojau
ta, kaip liepia širdis, -  tarė ji nauju švebeldžiuojančiu balsu, 
tarsi gėlių mergaitė iš tyrosios gamtos širdies.

-  Gerbiu tave už tai, -  tyliai atsakė Markas. -  Moteris 
privalo žinoti, kuo ji tiki, kitaip kaip vyras gali ja  tikėti?

-  O svarbiausia, ji turi tikėti savo gyvenimo vyriškiu, -  
pritarė Rebeka dar kitokiu balsu, aidžių ir pridususiu, tarsi 
pamaiva aktorė, skaitanti Šekspyrą.

Po to stojo žudanti tyla. Aš jaučiau, kad mirštu, mirštu 
vietoje, nes buvau tikra, kad jie bučiuojasi.

-Aišku, aš taip ir pasakiau Džudei, -  vėl pradėjo Rebe
ka. - J i  taip jaudinosi dėl to, ką jai Bridžita su Šeron pri
šnekėjo, kad netekėtų už Ričardo -  o jis toks puikus vaiki
nas, -  tad aš jai taip ir pasakiau: „Džude, elkis, kaip liepia 
širdis."

Aš išsižiojau ir įsižiūrėjau į pralekiančią bitę, stengda
masi atsipeikėti. Nejau Markas pagarbiai praris ir tai?

-Taaaip, -  abejodamas nutęsė jis. -  Tu žinai, aš nesu vi
sai tikras...

-A trodo, Bridžita labai patinka Džailsui! -  įsiterpė Re
beka, aiškiai pajutusi, kad Markas nuklydo nuo kelio.

Stojo tyla. Paskui Markas neįprastai aukštu balsu ištarė:
-A , matai kaip. O ar ši simpatija... abipusė?
-  O, tu juk pažįsti Bridžitą, -  lengvapėdiškai nusijuokė 

Rebeka. -  Supranti, Džudė sako, kad ją  sekioja tiek vaiki
nų, -  šaunuolė Džudė, jau buvau begalvojanti aš, -  bet Bri
džita tokia sutrikusi, kad nenori... na, kaip tu sakai, jai nie
kaip nesiseka nė su vienu...

-  Rimtai? -  skubiai paklausė Markas. -  Tai gal čia buvo...
-  O, žinai -  aš manau, -  bet ji taip surizgusi su tom savo
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susitikinėjimo taisyklėm ar kuo, kad nė vienas jai neatrodo 
pakankamai geras.

Niekaip negalėjau suprasti, kas čia vyksta. Gal Rebeka 
stengiasi, kad Markas nustotų jautęsis prieš mane kaltas?

-  Rimtai? -  dar kartą paklausė Markas. -  Tai ji ne...
-  Oi, žiūrėk, ten ančiukas! Oi, visa ančiukų šeimynėlė! O 

ten toliau mama ir tėtis. O, kokia tai nuostabi, tobula aki
mirka! Ak, eime, pažiūrėsim iš arčiau.

Ir jie nuėjo, o aš likau sėdėti be žado, susisukusia galva.
Po pietų pasidarė siaubingai karšta ir visi sugulė prie 

ežero po medžiu. Tai buvo idiliška pastoralė: virš vandens 
senas akmeninis tiltas, nuo žolėmis apaugusių krantų svyra 
gluosniai. Rebeka triumfavo.

-  Oi, kaip smagu!!!! Ką, smagu, ar ne? Ar ne smagu?
Storasis Naidželas iš Marko darbo išsidirbinėjo, mėtyda

mas kamuolį vienam iš rėksnių, o jo  storas pilvas liulėjo 
skaisčioje saulės šviesoje. Staiga jis užsimojo kamuoliu, su
svyravo ir galva žemyn nėrė į ežerą, sukeldamas milžinišką 
bangą.

-Valio! -juokdamasis pasakė Markas. -  Stulbinantis ne
rangumas.

-  Kaip puiku, ar ne? -  neaiškiai tariau Šezei. -  Taip ir a t
rodo, kad tuoj liūtas atsiguls šalia ėriuko.

-  Liūtas, Bridžita? -  paklausė Markas. Aš krūptelėjau. Jis 
sėdėjo tiesiai priešais mane kitoje grupės pusėje ir per plyšį, 
susidariusį tarp žmonių, žiūrėjo į mane pakėlęs antakį.

-Turėjau galvoje tą kažkokią psalmę, -  paaiškinau.
-Aišku, -  atsakė jis. Jo akyse žibėjo pažįstama erzinanti 

liepsnelė. -  Kažin, o gal galvojai apie liūtus Longlyte?4
Staiga Rebeka pašoko:
-A š noriu nušokti nuo tilto!

4 Longleat House -  didžiulis Įį^bietos laikų dvaras Viltšyre, priklausantis 
Bato markizui. Jo lankytojams atvirame sode (kurį projektavo garsus ar
chitektas Capability Brovvnas) yra safari parkas su laukiniais gyvūnais, 
tarp jų liūtais.
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Ji apsidairė, laukdama susižavėjimo šūksnių. Visi buvo 
apsirengę šortais ar trumpomis suknelėmis, tik ji viena 
nuoga, tik su siaurutėlėm Kalvino Kleino modeliuotom 
rudo nailono juostelėm.

-  Kodėl? -  paklausė Markas.
-Todėl, kad nuo jos penkioms minutėms nukrypo pub

likos dėmesys, -  vos girdimai sušnibždėjo Šeron.
-  Mes taip darydavom, kai buvom maži! Tai pasaka!
-  Bet ežeras labai nusekęs, -  pasakė Markas.
Ir iš tiesų, virš vandens linijos kyšojo mažiausiai pusan

tros pėdos išdžiūvusios žemės.
-  Ne, ne. Aš moku, aš labai drąsi.
-A š rimtai manau, kad neverta, Rebeka, -  tarė Džudė.
-A šjau  apsisprendžiau ir savo sprendimo nekeisiu! -  

šelmiškai suklego ji, įsispyrė į „Prada“ basutes ir nulinga
vo prie tilto. Laimei, prie jos užpakalio dešinėje buvo pri
lipę šiek tiek purvo ir žolės, ir tai gerokai didino efektą. 
Mums stebint ji nusispyrė basutes, paėmėjas į ranką ir už
lipo ant turėklų.

Markas pakilo ir neramiai dairėsi tai į vandenį, tai į tiltą.
-  Rebeka! -  tarė jis. -  Aš tikrai nemanau, kad...
-Viskas gerai, aš pasitikiu savo sprendimais, -  žaismin

gai atsakė ji, šūsteldama plaukais. Tada pažvelgė viršun, 
pakėlė rankas, dramatiškai stabtelėjo ir šoko žemyn.

Visi stebėjo, kaip ji įpuolė į vandenį. Atėjo momentas, 
kai jau turėjo iškilti. Neiškilo. Markas puolė prie ežero, ta
čiau tą akimirką ji klykdama išniro į paviršių.

Jis nuplaukė prie jos, o iš paskos dar du vaikinai. Aš išsi
traukiau iš rankinės mobilų telefoną.

Vyrai išplukdė ją  į seklią vietą ir pagaliau, ilgai raudojusi 
bei rangiusis, Rebeka šlubuodama išlipo ant kranto, palai
koma Marko ir Naidželo. Buvo aišku, kad negalėjo būti nu
tikę nieko labai baisaus.

Aš atsistojau ir padaviau jai savo rankšluostį.
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-  Gal iškviesti greitąją? -  pajuokavau.
-Taip... taip.
Visi susirinko ir ėmė apžiūrinėti sužalotą šeimininkės 

koją. Ji galėjo pajudinti kojų pirštus, kurių nagai buvo dai
liai ir profesionaliai nulakuoti „Rouge Noir“, ir tai buvo tik
ras džiaugsmas.

Galiausiai aš išklausiau jos gydytojo telefoną, užsirašiau 
atsakiklio padiktuotą numerį, kuriuo skambinti nedarbo 
valandomis, susukau jį ir padaviau telefoną Rebekai.

Ji labai išsamiai viską aptarė su savo gydytoju, judinda
ma koją kaip nurodyta ir labai garsiai rėkaudama, tačiau 
pagaliau teko sutarti, jog niekas nelūžo ir net neišniro, tik 
truputį patemptos sausgyslės.

-  Kur Benvikas? -  paklausė Naidželas, nusišluostęs ir 
gurkštelėjęs gerą gurkšnį vėsaus balto vyno.

-Tikrai, kur Džailsas? -  prisidėjo Luiza Barton-Foster. -  
Aš visą rytą jo  nemačiau.

-  Eisiu pažiūrėti, -  tariau, trokšdama pabėgti nuo praga
riško reginio: Markas Darsis trynė gležną Rebekos kulkšnį.

Buvo labai malonu įeiti į vėsų prieškambarį su plačiais 
suktais laiptais. Laiptuose ant marmuro postamentų stovė
jo statulos, akmeninės grindys buvo nuklotos rytietiškais ki
limais, o virš durų nutapyta eilė milžiniškų ryškiaspalvių 
herbų.

-  Džailsai? -  pašaukiau, ir mano balsas atsiliepė besikar
tojančiu aidu. -  Džailsai?

Niekas neatsakė. Neturėjau supratimo, kur jo kambarys, 
tad pradėjau lipti didingaisiais laiptais.

-Džailsai!
Pravėriau vieno iš kambarių duris ir pamačiau gigantiš

ką drožinėto ąžuolo lovą su baldakimu. Visas kambarys bu
vo išpuoštas raudona spalva, o pro jo  langus buvo matyti 
ežero vaizdas. Raudona suknelė, kurią per vakarienę dėvė
jo Rebeka, kabojo užmesta ant veidrodžio. Pažvelgiau į lovą
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ir pasijutau tarsi gavusi smūgį į pilvą. Ant užtiesalo gulėjo 
dailiai sulankstytos „Newcastle United" kelnaitės, kurias aš 
dovanojau Markui Valentino dienos proga.

Moviau iš kambario ir sustojau, atsirėmusi nugara į du
ris, nelygiai alsuodama. Staiga išgirdau aimaną.

-  Džailsai? -  paklausiau. Niekas neatsiliepė. -  Džailsai? 
Čia Bridžita.

Aimana pasikartojo.
Aš ėmiau eiti koridoriumi.
-  Kur tu?
-Č ia .
Pastūmiau duris. Šis kambarys buvo ryškiai žalios spal

vos ir klaikus, prigrūstas sunkių, nedailių tamsaus medžio 
baldų. Džailsas gulėjo ant nugaros, galvą pasukęs į dešinę 
ir tyliai aimanuodamas, o šalia jo  mėtėsi nukeltas telefono 
ragelis.

Aš atsisėdau ant lovos krašto, pirštais truputį pravėriau 
jo  akis ir vėl paleidau. Jo akiniai buvo persikreipę. Aš juos 
nuėmiau.

-  Bridžita, -  rankoje jis laikė tablečių buteliuką.
Aš jį paėmiau. Temazepamas.
-  Kiek išgėrei? -  paklausiau, imdama jo  ranką.
-  Šešias... gal keturias?
-K ada?
-  Neseniai... gal prieš... neseniai.
-  Eik vemti, -  paliepiau prisiminusi, kad gydytojai visad 

plauna apsinuodijusiems skrandžius.
Mes abu nuėjom į vonią. Atvirai pasakius, nebuvo labai 

malonu, bet sugirdžiau jam  marias vandens, jis grįžęs 
plumptelėjo ant lovos ir ėmė tyliai kūkčioti, įsitvėręs mano 
rankos. Kol aš glosčiau jam galvą, jis vaitodamas papasako- 
jo, jog paskambinęs Veronikai, savo žmonai. Ir pamiršęs 
viską apie savigarbą bei išdidumą, meldęs ją  sugrįžti, taip 
savo rankomis sugriaudamas visą tą gerą, ką buvo nuveikęs
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per du mėnesius. Tai išgirdusi, ji ryžtingai pareiškė norinti 
skyrybų, o jis pasijuto netekęs bet kokios vilties, ir asmeniš
kai aš jį labai supratau. Taip ir pasakiau, tokie dalykai bet 
ką privers griebtis temazepamo.

Koridoriuje pasigirdo žingsniai, į duris pasibeldė ir 
tarpduryje pasirodė Markas.

-  Gal galėtum dar kartą paskambinti gydytojui? -  pa
klausiau.

-  Ką jis išgėrė?
-Temazepamo. Kokias šešias tabletes. Jau vėmė.
Markas išėjo į koridorių. Pasigirdo kiti balsai. Girdėjau, 

kaip Rebeka suriko: „O, dėl Dievo meilės!", Markas sten
gėsi ją  nuraminti, paskui iki mūsų atsklido tik tylus mur
mesys.

-A š tik noriu, kad viskas liautųsi. Nebenoriu daugiau 
taip jaustis. Noriu, kad ateitų pabaiga, -  vaitojo Džailsas.

-  Ne, ne, -  atsakiau aš. -  Privalai pasitikėti savimi ir ne
abejoti, kad viskas bus gerai, tada taip ir bus.

Name buvo girdėti kitų žmonių žingsniai ir balsai. Į 
kambarį sugrįžo Markas.

Jis lengvai nusišypsojo. if
-  Atsiprašau. -  Paskui vėl surimtėjo. -  Džailsai, tau vis

kas bus gerai. Tave čia paglobos. Gydytojas atvažiuos per 
kokias penkiolika minučių, bet jis sakė, kad nėra ko jau 
dintis.

-A r  tau viskas gerai? -  paklausė jis manęs.
Aš linktelėjau.
-T u  šaunuolė, -  pasakėjis. -  Tokia pat narsi, kaip Džor

džas Klunis, tik patrauklesnė. Ar galėsi pabūti su juo, kol at
važiuos gydytojas?

Kai gydytojas pagaKau susitvarkė su Džailsu, pasirodė, 
kad pusė žmonių jau išsivažinėjo. Rebeka apsiašarojusi sė
dėjo karališkai prašmatnioje salėje iškėlusi koją ir kalbėjo
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si su Marku, o Šezė stovėjo prie lauko durų, šalia sukrautų 
mūsų abiejų daiktų, ir rūkė cigaretę.

-  Bet kaip tai nedraugiška, -  kalbėjo Rebeka. -  Jis suga
dino visą savaitgalį! Žmonės privalo būti stiprūs ir ryžtingi,
o jis pasielgė taip... savanaudiškai, kaip išlepintas vaikas. 
Kodėl tu nieko nesakai, ar aš ne teisi?

-  Man atrodo, kad būtų geriau... vėliau apie tai pakalbė
ti, -  pasakė Markas.

Kai Šezė ir aš atsisveikinome ir jau krovėmės daiktus į 
automobilį, Markas išėjo mūsų palydėti.

-  Puikiai susidorojai, -  griežtai sulojo jis. -  Atsiprašau. 
Dieve, pasakiau kaip koks seržantas. Atrodo, aplinka ma
ne veikia. Tu buvai tikra šaunuolė, tenai, su... su... na, su 
jais abiem.

-  Markai! -  suklykė Rebeka. -  Mano lazda nukrito.
-  Atnešt! -  pasakė Šeron.
Trumpą sekundės dalį Marko veidu prabėgo gryniausio 

sutrikimo išraiška, tačiau jis greit atsipeikėjo ir pasakė:
-  Na, merginos, buvo smagu su jumis susitikti, atsargiai 

vairuokit.
Mums išvažiuojant Šezė piktdžiugiškai kiknojo pagalvo

jusi, kaip Markas visą likusį gyvenimą bus priverstas patar
nauti Rebekai, pildyti jos užgaidas ir tarsi šunytis nešioti pa
galius, o mano mintyse sukosi pokalbis, kurį nugirdau kita
pus gyvatvorės.



MARSAS IR VENERA ŠIUKŠLIADĖŽĖJE
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LIEPOS 14, PIRMADIENIS

59 kg, alkoholio vienetai 4, cigarečių 12 (nebesvarbu), 
kalorijos 3752 (pasiruošimas dietai), savipagalbos knygų, 

skirtų išmesti į šiukšliadėžę, 4 7.

8 valanda ryto. Esu labai sutrikusi. Nejau gali būti, kad 
savipagalbos knygos, kurių tikslas -  pagerinti žmonių san
tykius, bus sugadinusios mano santykius su Marku? Jau 
čiuosi taip, tarsi viso gyvenimo darbas būtų nuėjęs šuniui 
ant uodegos. Tačiau vieną dalyką tikrai išmokau iš savipa
galbos knygų: reikia atsikratyti praeities ir gyventi toliau.

Išmestinos knygos

„Ko vyrai nori“
„Kaip vyrai mąsto ir ką jie jaučia“
„Kodėl vyrai jaučia, kad nori to, ko manosi norį“
„Taisyklės"
„Nepaisykime taisyklių"
„Tik ne dabar, mieloji, aš žiūriu rungtynes"
„Kaip ieškoti ir rasti meilę, kurios trokštate"
„Kaip rasti meilę, kurios trokštate, jos neieškant"
„Kaip suprasti, kad trokšti meilės, kurios neieškojai" 
„Patenkintas viengungis"
„Kaip nebūti viengungiu"
„Jei Buda ieškotų poros"
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„Jei Mahometas ieškotų poros"
„Jei Jėzus būtų susitikinėjęs su Afrodite"
Beno Okri „Vargo kelias" (griežtai pasakius, tai ne savipagal- 

bos knyga, bet aš vis tiek neperskaitysiu šito prakeikto 
daikto)

Baigta. Visos šitos knygos, ir dar trisdešimt dvi, keliauja 
į šiukšliadėžę. Bet Dieve mano. Negaliu prisiversti išmesti 
„Nepramintą kelią" ir „Gali sutvarkyti savo gyvenimą". Kur 
daugiau, jei ne savipagalbos knygoje, žmogus ras dvasinės 
pagalbos spręsti modernaus gyvenimo keliamoms proble
moms? Be to, gal geriau jas atiduoti „Oxfamo“ labdarai? 
Bet ne. Negalima griauti kitų žmonių santykių, juo labiau 
gyvenančių Trečiojo pasaulio šalyse. Pasielgčiau dar bjau
riau, negu tabako pramonės milžinai.

Problemos
Skylė buto sienoje.
Neigiamas finansų balansas dėl antro kredito, paimto skylei 

buto sienoje sukurti.
Draugas susitikinėja su Kita Moterim.
Nesikalbu su viena iš geriausių draugių, nes ši važiuoja sftos- 

togų su draugu ir Kita Moterim.
Darbas šūdinas, bet negaliu mesti dėl antro kredito, paimto 

skylei buto sienoje sukurti.
Baisiai reikia atostogų, nes iškamavo draugo/draugių/skylės 

buto sienoje/profesinės ir finansų krizės, tačiau neturiu su 
kuo važiuoti atostogauti. Tomas vėl važiuoja į San Pranciš
ką. Magda ir Džeremis važiuoja į Toskaną su Marku ir pra
keiktąja Rebeka, o kiek žinau, veikiausiai dar su Džude ir 
Bjaurybe Ričardu. Šezė vengia ką nors sakyti, nes tikriausiai 
laukia, ar Saimon^sutiks kur nors važiuoti su ja, jei ji leis 
miegoti dvigulėje lovoje (ne mažesnėje negu penkių pėdų), 
ir tikisi, kad bus įsileistas pas ją.
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Be to, neturiu pinigų važiuoti atostogų dėl finansinės krizės, 
sukeltos skylės buto sienoje.

Ne. Neketinu nusileisti. Ir taip per dažnai svyruoju į vi
sas puses, veikiama kitų žmonių idėjų. Knygos. Keliauja. Į. 
Šiukšlių. Dėžę. Aš. Nuo. Šiol. Elgsiuosi. Savarankiškai.

8.30. Namai išvalyti nuo savipagalbos knygų. Jaučiuosi 
ištuštėjusi ir dvasiškai paklydusi. Bet nejau nė dalies infor
macijos neišsilaikė galvoje?

Dvasiniai principai, išgauti iš savipagalbos knygų studijų 

(nesusiję su susitikinėjimu):
1. Pozityvaus mąstymo svarba, žr. „Emocinis intelektas44, 

„Emocinis pasitikėjimas“, „Nepramintas kelias44, „Kaip iš
naikinti celiulitą nuo šlaunų per 30 dienų44, Evangelija pa
gal Luką, 13 skyrius.

2. Atlaidumo svarba.
3. Būtinybė leistis nešamai srovės ir leistis vedamai instinktų, 

užuot stengusis viskam suteikti formą ir viską suorganizuoti.
4. Pasitikėjimo savimi svarba.
5. Sąžiningumo ir atvirumo svarba.
6. Mėgavimasis dabarties akimirka, užuot fantazavus ar apgai

lestavus.
7. Sugebėjimas nesileisti užvaldomai savipagalbos knygų.

Taigi sprendimas toks :

1 .Tik pagalvokit, kaip puikiai leidžiu laiką rašydama proble
mų sąrašą ir ieškodama dvasinių sprendimų, užuot plana
vusi, kaip viskas įvyks ir...

Aaa! Aaaa! Jau 8.45! Pavėluosiu į rytinį susirinkimą ir 
neturėsiu laiko išgerti kapucino.
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10 valanda ryto. Darbe. Ačiū Dievui, kad yra kapucino, 
kuris padeda atsigauti po kapucino pirkimo karštligės vė
luojant. Baisiai keista, kad eilės prie kapucino visą Londo
ną daro panašų į karo ar komunizmo nuniokotą šalį, kurio
je  vieni gyventojai valandų valandas kantriai stovi ilgose ei
lėse, tarsi laukdąmi atvežant duonos Sarajeve, o kiti tuo 
tarpu prakaituoja, skrudina ir mala, daužo į visus paviršius 
metalinius kavos atliekų pilnus įtaisus, o aplink šnypščia ga
ras. Keista, kad žmonės vis rečiau nori laukti, kol kas nors 
bus paruošta, išskyrus kapucino: tarsi žiauriame šiuolai
kiniame pasaulyje tai būtų vienintelis dalykas, vertas pasiti
kėjimo ir suteikiantis atramą... Aaaaa!

10.30. Darbo tualete. Tai Ričardas Finčas, pradėjęs ant 
manęs rėkti.

-  Nagi, nagi, Bridžita. Baik maivytis, -  baubė storulis 
visų akivaizdoje, trūkčiodamas visu kūnu ir maldamas žan
dikauliais, apimtas jau aiškiai matomo kokaino sukelto 
įsiūčio. -  Tai kada eini?

-  Ėėė... -  atsiliepiau, tikėdamasi, kad vėliau spėsiu pasi
klausti Pačulės, kur. /

-  Neturi žalio supratimo, apie ką aš kalbu, ar ne? Gar
bės žodis, tu esi neįtikėtina. Kada eini atostogų? Jei tuoj pat 
neįrašysi savo atostogų laiko į grafiką, išvis liksi be atostogų.

-  O, eeee, aha, -  lengvabūdiškai atsakiau.
-  No grafiko, no trafiko.
-  Aišku, aišku, gerai, tik palauk, aš dar patikrinsiu da

tą, -  atsakiau sukandusi dantis. Vos pasibaigus susirinkimui 
moviau į tuliką ir užsidegiau raminančią cigaretę. Nieko to
kio, kad esu vienintelis žmogus visoje įstaigoje, nevykstan- 
tis atostogų. Tai nieko nereiškia. Tai nereiškia, kad esu vi
suomenės atstumtoji. Tikrai ne. Mano pasaulyje viskas ge
rai. Net jei teks dar kartą parengti temą apie moteris, už
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pinigus išnešiojančias ir gimdančias kūdikius svetimoms 
šeimoms.

6 valanda vakaro. Košmariška diena mėginant iškaman
tinėti moteris apie blogumą keliančius kiaušinėlių vaisingu
mo aspektus. Negaliu net pagalvoti apie grįžimą tiesiai na
mo, į statybų aikštelę. Toks nuostabus, saulėtas vakaras. Gal 
eisiu pasivaikščioti po Hempsted Hytą.

9 valanda vakaro. Neįtikėtina. Neįtikėtina. Dabar man 
visiškai aišku, kad kai tik nustoji stengtis viską išsiaiškinti ir 
pozityviai dzeno principu leidiesi nešama srovės, sprendi
mai atsiranda patys.

Ėjau sau takeliu Hempsted Hyto kalva ir mąsčiau, koks 
fantastiškas Londonas vasarą, kai visi žmonės po darbo at
sileidžia kaklaraiščius ir tingiai išsipleikia saulėje, tik staiga 
mano žvilgsnis užkliuvo už patenkintos poros: ji gulėjo 
aukštielninka, pasidėjusi galvą jam ant pilvo, o jis šypsojo
si ir kažką kalbėdamas glostė jai plaukus. Pora man pasiro
dė kažkur matyta. Priėjusi arčiau pamačiau, jog tai Džudė ir 
Bjaurybė Ričardas.

Prisiminiau, kad niekad anksčiau nebuvau jų  sutikusi tik 
dviese -  na, tai savaime suprantama, nes jei aš su jais susi
tinku, tai jie nebėra dviese. Staiga Džudė ėmė kvatotis iš 
kažko, ką pasakė Brjaurybė Ričardas. Ji atrodė tikrai lai
minga. Aš stabtelėjau, nesugalvodama, ar praeiti pro šalį, 
ar grįžti atgal, ir tą akimirką Bjaurybė Ričardas tarė:

-  Bridžita?
Aš sustojau it žaibo trenkta, o Džudė pakėlė galvą ir ne

patraukliai išsižiojo.
Bjaurybė Ričardas atsistojo ir ėmė valytis nuo kelnių žoles.
-  Ei, Bridžita, smagu tave matyti, -  tarė jis ir nusišiepė. 

Suvokiau, kad anksčiau visad matydavau jį bendrose socia
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linėse situacijose, kuriose abipus manęs stovėdavo Šezė su 
Tomu, o jis elgdavosi linksmai ir įžūliai.

-  Einu, paieškosiu kokio vyno, o tu pabūk su Džude. Oi, 
nesispyriok, ji tavęs nesuės.

Kai jis nuėjo, Džudė nedrąsiai nusišypsojo:
-  Aš visai nesidžiaugiu, kad tave sutikau, ar panašiai.
-A š irgi nė kiek nesidžiaugiu, -  irzliai atkirtau.
-  Tai gal nori atsisėsti?
-  Na, gerai, -  atsakiau ir atsiklaupiau ant patiesalo, o 

Džudė tuoj pat nerangiai stuktelėjo man į petį ir vos nenu
griovė ant žemės.

-  Aš tavęs pasiilgau, -  pasakė ji.
-  Užsikimmmšk, -  ištariau perkreipta burna. Jau ma

niau, kad tuoj apsibliausiu.
Džudė atsiprašė, kad taip nejautriai elgėsi Rebekos klau

simu. Pasakė, kad buvo tokia sujaudinta minties, jog bent 
vienas žmogus džiaugiasi jos santuoka su Bjaurybe Ričardu. 
Paaiškėjo, jog jiedu su Bjaurybe Ričardu visai nevažiuoja į 
Toskaną su Marku ir Rebeka, nors anie juos ir kvietė, nes 
Bjaurybė Ričardas pareiškęs, jog nenori leistis stumdomas 
išprotėjusios socialinio statuso meistrės ir labiau norėtų va
žiuoti tik su Džude. Pajutau, kad Bjaurybė Ričardas kažko
dėl ėmė man kelti švelnesnius jausmus. Pasakiau Džudei, 
kad labai gailiuosi, jog  susipykome dėl tokios kvailystės, 
kaip tie Rebekos pokštai.

-  Tai ne kvailystė. Tau buvo tikrai skaudu, -  atsakė Džu
dė. Po to pridūrė, jog vestuves ketina kiek nukelti, nes vis
kas tapo labai sudėtinga, tačiau ji vis tiek nori, kad mudvi 
su Šeze būtume pamergėmis. -  Jei tik jūs nieko prieš, -  dro
viai pasakė. -  Bet aš juk žinau, kad jis tau nepatinka.

-T u  tikrai jį myli, ar ne?
-  Taip, - laiminga atsiduso ji. Ir tuoj pat sunerimo: -  Bet 

aš nežinau, ar teisingai elgiuosi. Knygoje „Nepramintas ke
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lias“ sakoma, jog meilė -  ne tai, ką mes jaučiame, o tai, ką 
ryžtamės daryti. O paskui „Kaip susirasti trokštamą meilę" 
rašo, kad jei susitikinėji su žmogumi, kuris neužsidirba pi
nigų pragyvenimui ir priima pagalbą iš tėvų, tai reiškia, jog 
tas žmogus dar nesugebėjo atsiskirti nuo tėvų, ir todėl san
tykiai su juo pasmerkti nesėkmei.

Mano galvoje aidėjo Neto King Koulo daina, kurios 
pašiūrėje klausėsi tėtis. „Didžiausia pamoka... kurią iš
moksi tu..."

-  O dar aš manau, kad jis narkomanas, nes jis rūko žolę; 
o narkomanai nepajėgia palaikyti normalių santykių. Mano 
analitikas sako...

„... tai kaip mylėt ir visad būt kartu."
-... kad aš turėčiau bent metus pasistengti neužmegzti 

jokių santykių, nes esu nuo jų  priklausoma, -  kalbėjo Džu
dė. -  O jūs su Šeze sakot, kad jis užknisinėtojas. Bridže? Ar 
tu manęs klausaisi?

-Taip, taip, atsiprašau. Jei jauti, kad elgiesi teisingai, ta
da taip ir daryk.

-  Visiškai teisingai, -  pritarė Bjaurybė Ričardas, stovė
damas virš mūsų tarsi Bakchas su buteliu „Chardonnay" ir 
dviem pakeliais „Šilk Cut".

Fantastiškai praleidome laiką su Džude ir Bjaurybe Ri
čardu, po to visi sulindome į taksi ir kartu grįžome namo. 
Vos parėjusi paskambinau Šezei ir pranešiau jai naujieną.

-  A, -  pasakė ji, kai aš pagaliau baigiau aiškinti, kaip ste
buklingai ir dzenbudistiškai veikia srovė. -  Eee, Bridže?

-K ą?
-  Ar nori važiuoti atostogų?
-  Aš maniau, kad tu nenori su manim važiuoti.
-  Na, aš tik galvojau, palauksiu, kol...
-  Kol ką?
-A i, nieko. Bet dabar..
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-  Šeze? -  prispyriau ją.
-  Saimonas važiuoja į Madridą, pas merginą, su kuria 

susipažino per Internetą.
Mane draskė prieštaringi jausmai: užuojauta Šeron, di

džiulis susijaudinimas, kad pagaliau turiu su kuo važiuoti 
atostogų, bei menkavertiškumo jausmas, kad nesu šešių 
pėdų ūgio vyriškos lyties architektas, o visiška jo  priešin- 
gybė.

-  Fuuui. Tai tik pašminizmas. Tikriausiai pasirodys, jog ten 
ne mergina, o vyras, -  pasakiau, norėdama paguosti Šezę.

-  Na, bet vis tiek, -  žvaliai tarė ji po pauzės, kurios me
tu telefono laidais sklido siaubingo skausmo bangos. -  Aš 
radau fantastišką kelionę lėktuvu į Tailandą tik už 249 sva
rus, mes galim važiuoti j Koh Samuj j kaip kokios hipės, ir 
tai mums beveik nieko nekainuos!

-Valio! -  atsakiau. -  Tailandas! Galėsime studijuoti bu
dizmą ir atgimti dvasia.

-  Taip! -  atsakė Šezė. -  Taip! Ir mums visiškai nereikia 
tų PRAKEIKTŲ VYRŲ.

Tai va, matot... Ooo, telefonas. Gal tai Markas Darsis!

Vidurnaktis. Skambino Danielis, kurio balsas skambėjo 
kitaip, negu įprastai, nors, aišku, vis tiek buvo girtas. Pasa
kė, jog dabar jam labai blogai, nes darbe viskas nesiseka, ir 
labai atsiprašė dėl tos istorijos su Vokietija. Jis sutiko, jog iš 
tiesų aš puikiai išmanau geografiją, ir gal penktadienį galė
tume susitikę pavakarieniauti? Jis nori tik pasikalbėti. Tad 
aš sutikau. Dėl to jaučiuosi 1. g. Kodėl neturėčiau draugiškai 
elgtis su Danielių šią jam sunkią valandą? Negalima puose
lėti pagiežos, nes tokie dalykai tik sukausto dvasią; reikia 
žmonėms adeisti.

Be to, kaip rodo Džudės ir Bjaurybės Ričardo pavyzdys, 
žmonės keičiasi, o aš iš tiesų buvau dėl jo pasimaišiusi.
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O dabar esu 1. vieniša.
Be to, tai tik vakarienė.
Tačiau tikrai neketinu eiti su juo į lovą.

LIEPOS 18, PENKTADIENIS

57,5 kg (puikus ženklas), pamėgintų nusipirkti prezervatyvų 84, 
nusipirktų prezervatyvų 36, tinkamų naudojimui nusipirktų

prezervatyvų 12 (manyčiau, pakaks per akis, juo labiau, 
kad neketinu iš tikrųjų jų naudoti).

2 valanda popiet. Per pietus eisiu nusipirkti prezervaty
vų. Tai nereiškia, kad ketinu miegoti su Danielių, ar ką. Tie
siog apsidraudimui.

3 valanda p op iet. Ekspedicija įsigyti prezervatyvų visiš
kai žlugo. Pradžioje mėgavausi staiga užplūdusiu prezerva
tyvų naudotojos jausmu. Kai mano gyvenime nėra sekso, ei
dama pro prezervatyvų skyrelius parduotuvėse pasijuntu la
bai liūdna, tarsi iš manęs būtų atimta didelė gyvenimo dalis. 
Tačiau dabar priėjusi skyrelį radau gluminamai daug įvai
riausių prezervatyvų: „Ultra Safe“ -  didesniam jautrumui, 
„Variety Pack“ -  didesnėms pasirinkimo galimybėms (pa
trauklus pasiūlymas, primenantis „Kellogg’s“ dribsnius), 
„Ultra Fine“ -  su spermicidiniu drėkikliu, „Gossamer“ -  su 
švelniu drėkikliu be (tuoj bus klaikus, atgrasus žodis) sper- 
micido, „Natūrai Styled“ -  didesniam patogumui (ar tai 
reiškia, kad jie didesni -  bet kas tada, jei per dideli?). Nulei
dusi akis, tūžmingai dėbsojau į išdėliotus prezervatyvus. Juk 
savaime aišku, kad kiekvienas norės ir didesnio jautrumo, ir 
didesnio patogumo, ir spermicidinio drėkiklio, tai kodėl 
žmonės verčiami rinktis kurį nors vieną?
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-  Gal kuo padėti? -  paklausė smalsi pardavėja, išmaniai 
nusišypsojusi. Aišku, negalėjau pasakyti, kad man reikia 
prezervatyvų, nes tai būtų tas pats, kas pranešti: „Ruošiuo
si užsiimti seksu", beveik kaip tos nėščios moterys, kurios 
vien savo pasirodymu sakyte sako: „Tuoj pat visi žiūrėkit, aš 
užsiiminėjau seksu". Neįtikėtina toji prezervatyvų pramo
nė, juk visas jos egzistavimo pagrindas -  prielaida, kad visi 
be paliovos užsiiminėja seksu (išskyrus mane), o ne bepras
miškas tvirtinimas, kad niekas to nedaro, nors mūsų šalyje 
pastarasis atrodo suprantamesnis.

Štai kaip. Na, nieko, užtat nusipirkau aspirino.

6.10. Irzdama užtrukau darbe iki dešimt po šeštos, ir da
bar vaistinės uždarytos, o aš neturiu prezervatyvų. Sugalvo
jau: eisiu į „Tesco" supermarketą. Jie tai tikrai turės, nes tai 
parduotuvė, specialiai sukurta impulsyviems Viengun
giams.

6.40. Kelis kartus nuodugniai apžiūrėjau skyrelį su dan
tų pastomis. Šnipštas. Galiausiai, netekusi vilties, prislinkau 
prie skyriaus vedėją primenančios ponios, ir šelmiškai pa
kėlusi antakį, išspaudžiau „Tarp mūsų, mergaičių" stiliaus 
balsu:

-  O kur pas jus prezervatyvai?
-  Mes ketiname pradėti jais prekiauti, -  mąsliai atsakė 

ji. -  Gal po poros savaičių.
Norėjau sušukti: „Ir kokia man tada bus iš jų  nauda? Ką 

daryti šį vakarą?" Nors, žinoma, nė negalvoju apie galimy
bę su juo miegoti.

Hmm. Tai tokia ta vadinamoji moderni, miestiška par
duotuvė, skirta Viengungiams. Hm.

O

7 valanda vakaro. Buvau užėjusi į dvokiančią, klaikiai 
brangią vietinę parduotuvėlę ant kampo. Mačiau, kaip ant
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prekystalio šalia cigarečių ir ypač bjaurių pėdkelnių guli 
prezervatyvai, tačiau nutariau jų  nepirkti, nes aplinka pasi
rodė labai atgrasi. Prezervatyvus dera pirkti malonioje, šva
rioje, vaistinę ir kosmetikos parduotuvę primenančioje erd
vėje. Be to, nėra iš ko rinktis. Mačiau, kad ten guli tik 
„Aukščiausios kokybės su speniu".

7.15. Mane aplankė geniali mintis. Eisiu į degalinę, pa
lauksiu eilėje, slapčia apžiūrėsiu prezervatyvus ir tada... 
Tiesą sakant, negalima pasiduoti pasenusiems vyrų diktuo
jamiems stereotipams, esą prezervatyvus nešiojasi tik leng
vai prieinamos ar pasileidusios merginos. Visos savimi besi
rūpinančios moterys jų  turi. Higienos sumetimais.

7.30. Lialialia. Jau turiu. Baisiai lengva. Pavyko pačiup
ti net du pakelius: vieną „Variety P&ck“ (įvairovė -  gyvenimo 
druska), o kitą „Improved Lightweight LatexTeat Ended“, 
leidžiančius patirti ryškesnius pojūčius. Pardavėjas, pama
tęs mano išsirinktų prezervatyvų kiekį ir rūšį, atrodė pri
trenktas, tačiau kupinas keistos pagarbos: tikriausiai pama
nė, jog  esu biologijos mokytoja ar kas panašaus ir perku 
prezervatyvus todėl, kad rytoj mokysiu sparčiai bręstančius 
moksleivius.

7.40. Apstulbau, pamačiusi atvirus paveikslėlius instruk
cijoje, kurie, kad ir kaip būtų keista, paskatino galvoti ne 
apie Danielį, bet apie Marką Darsį. Hmmm. Hmmm.

7.50. Galvą dedu, kad gamintojams nebuvo lengva pa
rinkti paveikslėlius, kad niekas nepasijustų įžeistas ar nepa
sipūstų. „Variety Pack“ yra absoliuti beprotybė. „Spalvoti 
prezervatyvai nudažyti gyvomis, ryškiomis spalvomis, sutei
kiančiomis dar daugiau smagumo." Dar daugiau smagu
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mo? Staiga prieš akis iškyla poros su gyvomis, ryškiomis 
spalvomis aptaisytomis tomis vietomis, užsidėjusios popie
rines skrybėles, ūbaujančios nevaržomu, seksualiu juoku ir 
besimušančios balionais. Gal geriau išmesiu tą „Variety 
Pack“. Šitaip, o dabar metas ruoštis. O Dieve, telefonas.

8.15. Na ir velniava. Skambino Tomas, vaitodamas, kad 
pametė mobilų telefoną ir kad veikiausiai bus jį palikęs pas 
mane. Privertė mane visur jo  išieškoti, nors jau baisiai vėla
vau, bet pagaliau, nieko neradusi, ėmiau įtarti, jog išmečiau 
jį drauge su laikraščiais ir savipagalbos knygomis.

-  Na, tai gal gali nueiti ir jį paimti? -  nekantriai paklau
sė Tomas.

-A š jau vėluoju. Gal galiu nueiti rytoj?
-  O kas bus, jei išveš šiukšles? Kada atvažiuoja šiukšlinė?
-  Rytoj rytą, -  atsakiau kartėlio kupinu balsu. -  Bet tu 

supranti, aš viską išmečiau į didelį bendrą konteinerį ir da
bar nebeprisimenu, į kurį.

Viskas baigėsi tuo, kad užsimečiau ant liemenėlės ir 
kelnaičių ilgą odinį švarką ir išėjau į gatvę palaukti, kol 
Tomas paskambins į savo telefoną, kad išgirsčiau, kuriame 
jis konteineryje. Kaip tik stovėjau pasilipusi ant plytų sie
nos ir spoksojau į šiukšlių konteinerius, kai pažįstamas 
balsas ištarė:

-  Sveika.
Atsigręžiau ir pamačiau Marką Darsį.
Jis nuleido akis nuo mano veido, ir aš prisiminiau, jog 

stoviu, kuo aiškiausiai demonstruodama apatinius drabu
žius -  laimė, buvau apsivilkusi komplektą.

-  Ką tu veiki? -  paklausė jis.
-  Laukiu, kol paskambins į šiukšliadėžę, -  oriai atsakiau, 

tvirčiau susisiausdama š^aVką.
-  Aišku. -  Stojo tyla. -  O ar seniai... lauki?
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-  Ne, -  atsargiai paaiškinau. -  Normaliai.
Būtent tą akimirką iš vieno konteinerio pasigirdo skam

butis.
-  A, čia tikriausiai man, -  pasakiau ir pradėjau ropštis 

arčiau, norėdama ją  pasiekti.
-  Būk gera, leisk man, -  pasakė Markas, padėjo portfe

lį, labai vikriai užšoko ant sienos, įkišo ranką į konteinerį ir 
ištraukė telefoną.

-  Paskambinote Bridžitai Džouns, -  pasakė jis. -  Taip, 
žinoma, tuoj jai perduosiu telefoną.

Jis padavė telefoną man.
-  Čia tau.
-  Kas čia toks? -  sušnypštė Tomas, paklaikęs iš susijaudi

nimo. -  Kas tas žmogus seksualiu balsu?
Ranka pridengiau mikrofoną.
-  Labai labai ačiū, -  pasakiau Markui Darsiui, kuris iš

traukė iš šiukšliadėžės krūvelę savipagalbos knygų ir sutri
kęs jas žiūrinėjo.

-  Nėr už ką, -  pasakė jis, dėdamas knygas atgal. -  
Eee... -  Jis nutilo, žiūrėdamas į mano odinį švarką.

-  Ką? -  paklausiau, jausdama, kaip plaka mano širdis.
-  A, nieko, ee... tik žinai, na, malonu buvo pasimaty

ti. -J is  padvejojo. -  Na tai... dar kartą, malonu buvo pasi
matyti. -T ada  pamėgino nusišypsoti, apsisuko ir pradėjo 
eiti tolyn.

-Tomai, aš tau paskui paskambinsiu, -  pareiškiau besi
spyriojančiam mobiliajam. Širdis daužėsi it paklaikusi. Pa
gal visas susitikinėjimų etiketo taisykles turėčiau leisti jam 
nueiti, bet negalėjau pamiršti ano pokalbio, nugirsto už gy
vatvorės. -  Markai?

Jis atsigręžė ir labai emocingai pažvelgė į mane. Kurį 
laiką paprasčiausiai žiūrėjome vienas į kitą.

-  Ei! Bridže! Tai tu eisi vakarieniauti be sijono?
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Tai buvo Danielis, kuris atėjo per anksti.
Stebėjau, kaip Markas jį pamatė. Jis nužvelgė mane il

gu, kupinu skausmo žvilgsniu, pasisuko ant kulno ir nudro- 
žė savo keliu.

11 va lan d a  vakaro. Danielis nepastebėjo Marko Dar- 
sio -  tai ir gerai, ir blogai, nes viena vertus, nereikėjo aiš
kinti, ką jis čia veikė, tačiau kita vertus, negalėjau paaiškin
ti, kodėl jaučiuosi tokia sugižusi. Vos tik įėjome į mano bu
tą, Danielis puolė mane bučiuoti. Labai keistai jaučiausi, 
nes visiškai to nenorėjau po praėjusių metų, kai beviltiškai 
jo troškau ir kamavausi galvodama, kodėl jis manęs nenori.

-  Okei, okei, -  pasakė jis, atstatęs į mane delnus. “ Vis
kas tvarkoj. -  Jis pripylė mums po taurę vyno ir atsisėdo ant 
sofos, ištiesęs ilgas, lieknas kojas, apmautas džinsais. -  
Klausyk, aš žinau, kad tave įskaudinau, bet dabar labai atsi
prašau. Žinau, kad tu manim nepasitiki, bet aš dabar visai 
kitas žmogus, garbės žodis. Ateik, sėsk čia prie manęs.

-Tuoj, tik apsirengsiu.
-  Ne. Ne. Ateik čia, -  pakartojo jis, plekšnodamas per 

sofą šalia savęs. -  Ateik, Bridžita. Pažadu, aš tavęs nė pirštu 
nepaliesiu.

Aš atsargiai atsisėdau, susisiaučiau švarku ir tvarkingai 
susidėjau rankas ant kelių.

-  Na va, na va, -  pasakė jis. -  Dabar štai, išgerk ir atsipa
laiduok.

Jis švelniai apkabino mano pečius.
-  Niekaip negaliu pamiršti, kaip blogai su tavim elgiau

si. Tai nedovanotina. -  Buvo taip malonu vėl atsidurti glė
byje. -  Džouns, -  švelniai sušnibždėjo jis. -  Mano mažoji 
Džouns. 0

Jis prisitraukė mane arčiau ir padėjo galvą man ant 
krūtinės.
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-  Tu to nenusipelnei. -  Mane apgaubė pažįstamas jo  
kvapas. -  Na va. Tik apsikabinsim ir pasėdėsim. Dabar jau 
gerai.

Jis glostė man plaukus, kaklą, nugarą, pradėjo pamažiu
kais slinkti nuo pečių švarką, nuleido ranką žemiau ir vienu 
mikliu judesiu atsegė liemenėlę.

-  Tuoj pat liaukis! -  pasakiau, stengdamasi vėl užsi
traukti švarką.- Garbės žodis, Danieli. -  Aš vos laikiausi ne
sijuokusi. Tik staiga pamačiau jo veidą. Jis nesijuokė.

-  Bet kodėl? -  paklausė jis, grubiai nutraukdamas švar
ką man nuo pečių. -  Kodėl ne? Na, leisk.

-  Ne! -  atsakiau. -  Danieli, mes susitarėm tik nueiti pa
valgyti. Aš nenoriu su tavim bučiuotis.

Jis nuleido galvą, nelygiai alsuodamas, paskui išsitiesė, 
užsimerkė ir atmetė galvą ant sofos atlošo.

Aš atsistojau, susisiaučiau švarką ir nuėjau prie stalo. Kai 
pažvelgiau į sofą, Danielis rankomis susiėmė galvą. Supra
tau, kad jis kūkčioja.

-  Bridže, aš atsiprašau. Mane pažemino pareigose. Da
bar mano viršininkė Perpetuja. Aš jaučiuosi niekam nerei
kalingas, o dabar dar tu mane atstumi. Nė vienai merginai 
manęs nebereikės. Niekam nereikia mano amžiaus vyriškio 
be perspektyvų.

Apstulbusi įbedžiau akis į jį:
-  O kaip, tavo manymu, aš pernai jaučiausi? Kai aš dar

be buvau paskutinė pastumdėlė, o tu vedžiojai mane už no
sies ir vertei jaustis atlieka?

-Atlieka, Bridže?
Jau norėjau paaiškinti atliekų teoriją, bet kažkokia vidi

nė jėga paskatino apsispręsti, kad neverta.
-  Manau, bus geriausia, jei tuoj pat išeisi, -  pasakiau.
-  Oi, nereikia, Bridže.
-  Geriau eik, -  pakartojau.
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Hmmm. Na ką. Dabar tik reikia nuo visko atsiriboti. 
Kaip gerai, kad išvažiuoju. Tailande galėsiu išmesti iš gal
vos viską, kas susiję su vyrais, ir užsiimti tik savimi.

LIEPOS 19, ŠEŠTADIENIS

58,5 kg (kodėl f Kodėl būtent šiandien, kai susiruošiau pirkti 
bikinį?), keblių minčių apie Dantelį: pernelyg daug; bikinio 
kelnaičių, į kurias pavyko įsisprausti: 1, bikinio liemenėlių, 

į kurias pavyko įsisprausti: pusė; negražių minčių apie princą 
Viljamą 22, užrašyta ant Heilo! žurnalo „Princas Viljamas ir 

jo žavi bičiulė Bridžita Džouns Eskoteu 7 kartus.

6 .3 0  p o p ie t . Prakeikimas, prakeikimas, prakeikimas. 
Visą dieną praleidau Oksfordo gatvės parduotuvių prisi- 
matavimo kabinose, stengdamasi sugrūsti krūtinę į biki
nio liemenėles, pasiūtas žmonėms, kurių krūtys arba auga 
krūtinės centre, viena tiesiai virš kitos, arba po kiekviena 
pažastimi, o negailestingas apšvietimas darė mane pana
šią į „River C a f frittata5. Akivaizdi alternatyva būtų ištisi
nis maudymosi kostiumėlis, bet tada grįžus po atostogų 
mano ir taip minkštas pilvas baltumu išryškės viso kūno 
fone.

Skubi bikiniui apsivilkti skirta svorio numetimo programa: 

trukmė 1 savaitė 

Liepos 20, sekmadienis 58,5 kg 
Liepos 21, pirmadienis 58 kg 
Liepos 22, antradienis 57,5 kg 
Liepos 23, trečiadienis^? kg 
Liepos 24, ketvirtadienis 56,5 kg

5 Omletas (it.)
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Liepos 25, penktadienis 56 kg
Liepos 26, šeštadienis 55,5 kg

Valio! Vadinasi, dar po savaitės beveik būsiu pasiekusi 
reikalingą svorį ir taip susidorojusi su apkūnumo proble
ma; tada beliks tik pakeisti kūno stangrumą ir fiziniais pra
timais perskirstyti riebalus.

Oi, šūdas. Nieko iš to nebus. Gyvensiu viename kamba
ryje su Šeze ir tikriausiai miegosiu su ja  vienoje lovoje. Ge
riau pradėsiu galvoti apie dvasinius dalykus. Šiaip ar taip, 
tuoj ateis Šezė ir Džudė. Valio!

V idurnaktis. Nuostabus vakaras. L. smagu vėl plepėti su 
merginomis, nors Šezė taip įsikarščiavo iš pasipiktinimo Da
nielių, kad man vos pavyko ją  sulaikyti neskambinus policijai 
ir neliepus jo  suimti už išprievartavimą per pasimatymą.

-  Niekam nereikalingas? Tu matai? -  rėkavo ji. -  Danie- 
lis yra klasikinis tūkstantmečio pabaigos vyriškio archeti
pas. Jam pagaliau darosi aišku, kad moterys yra viršesnioji 
klasė. Jis suprato, jog neturi nei ypatingo vaidmens, nei pa
skirties, ir ką gi jis daro, tai supratęs? Griebiasi smurto.

-  Na, jis tik pamėgino ją  pabučiuoti, -  švelniai ištarė 
Džudė, atsainiai vartydama „Nuotakų patarėjo" puslapius.

-  Cha! Aš apie tai ir kalbu. Jai dar velniškai pasisekė, kad 
Danielis neįsiveržė įjos banką apsirengęs kaip samdomas žu
dikas ir kulkosvaidžiu neišguldė septyniolikos žmonių.

Tada suskambo telefonas. Tai buvo Tomas, kuris, kad ir 
kaip būtų keista, norėjo ne padėkoti už tai, kad pasiunčiau 
jam mobilų telefoną po visų tų vargų, kuriuos iškenčiau per 
šitą niekingą daikteliūkštį, bet reikalavo mano mamos tele
fono. Panašu, jog Tomas visai susidraugavo su mano mama, 
kurioje (įtariu) įžvelgia šį tą panašaus į Džudę Garland ar 
Ivaną Tramp -  beje, tai labai keista, nes puikiausiai atsime
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nu, kaip mama dar pernai skaitė man moralą apie tai, kad 
homoseksualumas tėra tik tinginystės padarinys, nenorint 
vargintis bendraujant su priešinga lytimi; tiesa, tai buvo 
pernai. Staiga išsigandau, kad Tomas paprašys mano ma
mą apsivilkti žvyneliais nusagstyta suknele ir sudainuoti 
Non,Je Ne Regrette Rien klube, kuris vadinasi „Pompa“, o 
ši -  iš naivumo ir egocentrizmo -  sutiks, manydama, jog 
klubo pavadinimas susijęs su Kotsvoldo malūnų senaisiais 
įrengimais.

-  O kam tau jo  reikia? -  įtariai paklausiau.
-A rji  nepriklauso knygų klubui?
-  Nežinau. Visko gali būti. O ką?
-  Džeromas pajuto, kad jo  eilėraščiai jau subrendo, tai aš 

jam ieškau auditorijos. Praėjusią savaitę jis skaitė savo eiles 
Stouk Niuingtone, ir tai buvo grandioziška.

-  Grandioziška? -  paklausiau, atsisukdama į Džudę su 
Šeze, išspūsdama žandus ir vaizduodama, jog vemiu. Vis 
dėlto, nepaisydama būgštavimų, daviau Tomui mamos tele
foną, nes pagalvojau, kad Velingtonui išvykus jai reikės 
naujų pramogų.

-  Kas čia pasidarė tiems knygų klubams? -  paklausiu 
padėjusi ragelį. -  Ar tik man taip atrodo, ar staiga jų  visur 
priviso? Gal ir mes turėtume įstoti į kokį knygų klubą, o gal 
jie priima tik Patenkintus Sutuoktinius?

-  Tik Patenkintus Sutuoktinius, -  tvirtai pareiškė Še
zė. -  Todėl, kad bijo, jog jų  smegenis iščiulpė paternalisti- 
niai reikalavimai... O Dieve mano, jūs tik pažiūrėkit į 
princą Viljamą!

-  Duok man, -  pertraukė Džudė, išplėšdama jai iš rankų 
žurnalą Heilo! su lankstaus jauno karališkojo pienburnio 
nuotrauka. Susitvardžiau, kad pati neišplėščiau jo  iš Džu- 
dės. Be abejo, norėčiau grožėtis kiek galima įvairesnėmis 
princo Viljamo nuotraukomis, geriausia su įvairiais drabu
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žiais, tačiau puikiai suprantu, jog toks noras yra neteisingas 
ir pažeidžia jo privatumą. Bet vis tiek negaliu nekreipti dė
mesio į didingus dalykus, bręstančius jaunuose karališkose 
smegenyse, ir nejausti, jog sulaukęs brandos jis pakils virš 
minios tarsi senovės Apvaliojo stalo riteris, mojuodamas 
ore kalaviju, ir sukurs stulbinančią naują tvarką, kurioje 
prezidentas Klintonas ir Tonis Bleiras atrodys tarsi pagyve
nę nemadingi džentelmenai.

-  Kaip jums atrodo, kokio jaunumo yra „per jaunas"? -  
svajingai paklausė Džudė.

-  Per jaunas, kad būtų tavo teisėtas sūnus, -  griežtai api
brėžė Šezė, tarsi tai jau būtų reguliuojama vyriausybės iš
leistomis taisyklėmis: nors, kai pagalvoju, veikiausiai taip ir 
yra, tik, žinoma, priklauso nuo to, kiek tau metų. Tada vėl 
suskambo telefonas.

-  O, labas, meilute, žinai ką? -  Mama. -  Tavo draugas 
Tomas -  žinai, tas „gėjus" -  ketina atsivesti į mūsų „Lifebo- 
at“ knygų klubą savo draugą poetą! Jis mums skaitys ro
mantiškas eiles. Kaip lordas Baironas! Ar ne nuostabu?

-  Eee... tikrai? -  sutrikusi nutęsiau.
-  Tiesą sakant, tai nieko čia ypatingo, -  oriai šnirpštelė

jo  ji. -  Pas mus dažnai atvyksta įvairūs rašytojai.
-Tikrai? O kokie?
-  O, meilute, patys įvairiausi. Penė labai artimai drau

gauja su Salmanu Rušdžiu. Na, nesvarbu, bet tu, meilute, 
atvažiuosi, ar ne?

-  Kada tai bus?
-  Po savaitės, kitą penktadienį. Mudvi su Una pagamin

sime karštus valovanus su vištiena.
Staiga mane persmelkė netikėta baimė.
-  Ar ten bus ir admirolas Darsis su Eleine?
-  Čia dabar! Kvailute, vaikinams ten negalima. Eleinė 

ateis, bet vyrai turės pasirodyti vėliau.
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-  Bet juk bus Tomas su Džeromu.
-  O, jie juk ne vyrai, meilute.
-A r tu visiškai tikra, kad Džeromo eilės tikrai tiks jūsų...
-  Bridžita. Aš tavęs visiškai nesuprantu. Tavo žiniai, mes 

ne vakar gimusios. Be to, literatūros kūrinyje svarbiausia -  
išraiškos laisvė. Ąaaa, tiesa, vos nepamiršau -  vėliau ateis ir 
Markas. Jis dabar padeda Malkolmui sudaryti testamentą -  
juk niekad negali žinoti!

RUGPJŪČIO 1, PENKTADIENIS

58,5 kg (absoliutus bikinio dietos žlugimas), cigarečių 19 
(mėginimas padėti dietai), kalorijos 625 (tikrai dar ne per vėlu).

6 .30  p op iet. Hrrr. Hrrr. Rytoj išskrendame į Tailandą, 
daiktai dar nesudėti, ir iki šiol nesupratau, kad „kito penk
tadienio" knygų klubo susirinkimas yra, po velnių, šian
dien. Tikrai, tikrai nenoriu trenktis į tokią tolybę Grafton 
Andemidą. Vakaras baisiai karštas ir drėgnas, Džudė su Še
ze eina į smagiausią vakarėlį „River Cafe“. Tačiau akivaiz
du, jog būtina paremti mamą, Tomo meilės reikalus, Meną 
ir kt. Gerbdama kitus, užsitarnausi pagarbą sau. Be to, nie
ko baisaus, jei rytoj lėktuve būsiu pavargusi, nes važiuoju 
atostogauti. Neabejoju, jog pasiruošti kelionei ilgai netruks, 
nes pasiimti ketinu tik pačius būtiniausius drabužius (kele
tą glaustinių ir sarongą), o daiktų dėjimasis visad labai už
trunka, užimdamas visą esamą laiką, taigi geriausia išeitis 
palikti kiek galima mažiau laiko. Taip! Na, matot! Vadinasi, 
viską suspėsiu!

O
V idurnaktis. Ką tik grįžau. Atvažiavau 1. pavėlavusi dėl 

įprastos kebeknės su greitkelių įvažiavimus žyminčiais žen
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klais (jei šiandien kiltų karas, garbės žodis, geriausia būtų 
palikti visus kelio ženklus kaip yra ir taip galutinai paklai
dinti vokiečius). Mane pasveikino mama, apsivilkusi labai 
keistu tamsiai rudo aksomo rytietišku drabužiu, kurį vei
kiausiai pasirinko todėl, kad palaikė labai literatūrišku.

-  Tai kaip Salmanas? -  paklausiau, kol ji aikčiojo dėl 
mano vėlavimo.

-  O, mes tuoj atnešim vištieną, -  atsakė ji ir nuvedė ma
ne pro banguoto stiklo duris į svetainę, kurioje pirmiausia į 
akis krito virš dirbtinio akmens židinio pakabintas ryškus 
naujas „šeimos herbas" su įrašu Hakuna matata.

-  Šššš, -  pasakė ekstazėje paskendusi Una, iškėlusi pirštą.
Pamaiva Džeromas, kurio spenelyje įvertas papuošalas

buvo aiškiai matyti pro juodą, tarsi šlapią glaustinukę, stovė
jo  priešais krištolinių gyvuliukų kolekciją ir mužikiškai riau
mojo: „Stebiu kietas, kaulėtas, įtemptas šlaunis. Stebiu, 
trokštu, čiumpu", stebimas paklaikusių „Lifeboat" knygų klu
bo ponių su „Jaeger" kostiumėliais, susėdusių ant antikvari
nio modelio kėdžių. Kitoje kambario pusėje pamačiau Mar
ko Darsio mamą Eleinę, besistengiančią nuslėpti šypseną.

-Trokštu, -  kriokė Džeromas. -  Čiumpu kietas, kau
lėtas, įtemptas šlaunis. Man reikia, aš turiu. Pakylu, griū
vu, aš...

-  Na, ką! Man atrodo, tai tiesiog genialu! -  pareiškė ma
ma, skubiai atsistodama. -  Ar kas nors norėtų valovano?

Tiesiog neįtikėtina, kaip viduriniosios klasės ponios su
geba viską užglostyti ir pasaulio chaosą bei sumaištį pavers
ti simpatiška, saugia srovele, lygiai kaip tualeto valiklis nu
dažo klozeto turinį tolygia rausva spalva.

-  O, aš taip gerbiu rašytinį ir sakytinį žodį! Kai klausau
si, jaučiuos tokia laisva! -  aikčiojo Una, o Penė Hasbends- 
Bosvort ir Mevisė Enderbi šokinėjo aplink Pamaivą Džero
mą, tarsi šis būtų T. S. Eliotas.
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-  Bet aš dar nebaigiau, -  zirzė Džeromas. -  Aš dar no
rėjau perskaityti „Kumščio kontempliacijas" ir „Įdubusias 
skyles".

Tada pasigirdo griausmingas riaumojimas.
-  Jei tu ramus, kada visi klejoja, pametę galvas kaltina tave. -  

Tai buvo tėtis ir admirolas Darsis. Abu girti kaip šiaučiai. O 
Dieve. Kada tik pastarosiomis dienomis susitinku tėtį, jis vi
sad įkaušęs; atrodo, tarsi būtų keistai apsivertę įprasti tėvo 
ir dukters santykiai.

-  Tiki savim, kada kiti dvejoja, -  maurojo admirolas Dar
sis ir užšoko ant kėdės, išbaidydamas būrelį persigandusių 
ponių.

-  Ir tų dvejonių nelaikai kalte, -  beveik ašarodamas pridū
rė tėtis, remdamasis į admirolą, kad nepargriūtų.

Nukaušęs duetas perskaitė visą Radjardo Kiplingo eilė
raštį „Jei", panašiai kaip seras Lorensas Olivjė ir Džonas 
Gilgudas, tuo baisiai įsiutindami mamą ir Pamaivą Džero
mą, pradėjusius vienu sykiu šnypšti iš pasibaisėjimo.

-J is  visad taip, visad, visad, -  šnypštė mama, o admiro
las Darsis, suklupęs ant kelių ir mušdamasis į krūtinę dekla
mavo : Ui piktą šmeižtą nesiteist šmeižtu. /

-T ai konservatyvus, kolonijinis paistalas, -  šnypštė Dže
romas.

-  Jei tavo raumenų ir dvasios galią...

- J ū s  tik paklausykit, po velnių, jis rimuotas, -  toliau 
šnypštė Džeromas.

-  Džeromai, kad negirdėčiau tokių žodžių savo namuo
se, -  atšnypštė jam mama.

-  Gali valdyti taip, kaip sumanai, -  pasakė tėtis ir krito 
ant sūkuringais raštais išmarginto kilimo, vaizduodamas 
mirusį. q

-  Tai ko tada mane pakvietėt? -  tikrai šnypštė sušnypštė 
Džeromas.
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-  Ir nepalūit, kai teturi tik Valią, -  riaumojo admirolas.
-  Kuri, -  suurzgė nuo kilimo tėtis, -  tau tyliai kužda, -  jis 

pašoko ant kelių ir iškėlė rankas: -  „Privalai (\
Ponios sukėlė griausmingas ovacijas ir garsiai gyrė de

klamatorius, o Džeromas išlėkė iš kambario trenkęs duri
mis, ir Tomas jam  iš paskos. Apimta nevilties pažvelgiau į 
kambario galą ir mano žvilgsnis sutiko Marko Darsio 
žvilgsnį.

-  Na štai kaip! Tai buvo įdomu! -  pasakė Eleinė Darsi, 
prieidama ir atsistodama šalia manęs, kol aš nuleidusi gal
vą stengiausi atgauti pusiausvyrą. -  Poezija sujungė senus ir 
jaunus.

-  Girtus ir blaivius, -  pridūriau aš.
Tada prie mūsų prisvirduliavo admirolas Darsis, suspau

dęs lapelį su eilėraščiu.
-  Mieloji mano, brangioji, mano brangiausioji! -  pasakė 

jis, pripuldamas prie Eleinės. -  A, ir tu čia, kaip ten tave, -  
pridūrė, įdėmiai žiūrėdamas į mane. -  Puiku! Ir Markas at
važiavo, tikras šaunuolis! Atvažiavo mūsų pasiimti, blaivus 
blaivutėlis. Ir pats vienas. Nieko sau! -  pasakė jis.

Jiedu abu sužiuro į Marką, kuris sėdėjo prie Unos triko
jo  staliuko, atsitiktinai pirkto aukcione, ir kažką skubiai ra
šė, įdėmiai stebimas mėlyno stiklinio delfino.

-Vakarėlyje rašai man testamentą! Nieko sau. Tik dirbi, 
dirbi ir dirbi! -  suriaumojo admirolas. -  Ar atsivežei tą savo 
pupytę, kaip ten ją, brangioji, kuo ji vardu, Reičelė, ar ne? 
Betė?

-  Rebeka, -  rūgščiai tarė Eleinė.
-  O paskui ji ima ir išnyksta. Paklausi jo, kas atsitiko, o 

tas tik kažką murmlena! Negaliu pakęsti, kai žmogus 
murmlena! Visad nepakenčiau.

-  Na, man atrodo, ji nebuvo labai jau... -  sumurmėjo 
Eleinė.
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-  Kodėl ne! Kodėl ne! Puikiausia mergina! Nieko sau! 
Dar pradės kabinėtis prie visokių smulkmenų! Tikiuosi, jūs, 
panelės, taip neplasnojat nuo vieno berno prie kito, kaip ši
tie geltonsnapiai!

-  Ne, -  apgailestaudama atsakiau. -  Atvirai pasakius, 
kai jau ką nors jsimylim, tai labai sunku jį pamiršti po to, 
kai jis pats deda į kojas.

Man už nugaros pasigirdo trenksmas. Atsigręžusi pama
čiau, kad Markas Darsis nuvertė mėlyno stiklo delfiną, šis 
savo ruožtu užkliudė vazą su chrizantemomis, paskui nuo
trauką rėmuose ir visą stalą nuklojo stiklo šukėmis, gėlėmis 
bei popiergaliais; tik pats klaikusis delfinas per stebuklą li
ko sveikutėlis.

Kilo subruzdimas, nes mama, Eleinė ir admirolas Darsis 
puolė į įvykio vietą; admirolas žingsniavo aplink ir rėkavo, 
tėtis mėgino sudaužyti delfiną į grindis, kartodamas: „Rei
kia nusikratyti ta šlykštyne", o Markas skubiai rinko šukes ir 
žadėjo už viską sumokėti.

-T ėti, ar tu jau nori važiuoti? -  sumurmėjo Markas, ku
ris atrodė baisiai suglumęs.

-  Ne, ne, aš niekur neskubu, čia man labai smagu, štai 
Brenda palaiko kompaniją. Atnešk man dar portveino, ką, 
sūnau?

Stojo nejauki pauzė, per kurią mudu su Marku pažiūrė
jome vienas į kitą.

-  Labas, Bridžita, -  trumpai pasakė Markas. -  Eime, tė
ti, aš tikrai manau, kad mums jau metas.

-Tikrai, jau einam, Malkolmai, -  prisidėjo Eleinė, drau
giškai paimdama jį už rankos. -  Nes tu tuoj pradėsi šliti
niuoti po kambarius.

-  O, na, tu jau kad pasakysi, šlitiniuoti, šlitiniuoti.
Visi trys atsisveikino, ir Markas su Eleine išvedė admi

rolą pro duris. Aš stebėjau juos, jausdama viduje didžiulę
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tuštumą, tik staiga Markas grįžo į kambarį ir priėjo prie 
manęs.

-A , pamiršau parkerį, -  pasakė jis, imdamas nuo kažko
kio stalo savo „Mont Blanc“. -  Kada važiuoji į Tailandą?

-  Rytoj rytą. -  Galiu prisiekti, kad trumpą akimirką jis 
atrodė nusivylęs.

-  Iš kur sužinojai, kad važiuoju į Tailandą?
-  Grafton Andervudas tik apie tai ir kalba. Ar jau susi

krovei daiktus?
-  O kaip tu manai?
-  Nė kelnaitės,-viliūgiškai atsakė jis.
-  Markai, -  suriko jo tėvas. -  Nagi, einam, aš maniau, 

kad čia tu taip skubi.
-  Einu, -  atsakė Markas, dirsteldamas per petį. -  Čia 

tau. -  Jis padavė man sulamdytą popierėlį, metė... eee... 
permelkiantį žvilgsnį ir išėjo.

Palaukiau, kol niekas manęs nematė, ir drebančiomis 
rankomis išlanksčiau popierėlį. Jame buvo tėčio ir admi
rolo Darsio deklamuoto eilėraščio tekstas. Kam jis man jį 
davė?

RUGPJŪČIO 2, ŠEŠTADIENIS

58 kg (chay visiškas atostogoms skirtos dietos žlugimas),
alkoholio vienetai 5, cigaretės 42, kalorijos 4457 (visiška
neviltis), susikrautų daiktų 0, idėjų, kur galėtų būti pasas,

6, idėjų apie paso buvimo vietą atitikimas tikrovei 0.

5 valanda ryto. Kodėl, o kodėl aš važiuoju atostogų? Vi
są laiką praleisiu trokšdama, kad Šeron vietoje būtų Mar
kas, o ji trokš vietoj manęs matyti Saimoną. Dabar penkta 
valanda ryto. Mano miegamasis nuklotas drėgnais skalbi
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niais, tušinukais ir polietileno maišeliais. Aš nežinau, kiek 
liemenėlių pasiimti, nerandu mažos juodos „Jigsaw“ sukne
lės, be kurios negaliu niekur važiuoti, ir antrosios rausvos 
įsispiriamos basutės, dar neturiu kelionės čekių ir įtariu, 
kad mano kredito kortelė neveikia. Liko tik pusantros va
landos iki akimirkos, kai turėsiu palikti namus, o daiktai 
netelpa į lagaminą. Gal surūkysiu cigaretę ir apsiraminsiu, 
keletą minučių vartydama kelionės bukletą.

Mmm. Kaip bus puiku gulėti paplūdimyje ir degintis 
saulėje, per atostogas gražiai įrusti! Saulė, bangos ir...
Oooo. Mirkčioja atsakiklio lemputė. Kaip aš nepastebėjau?

5.10. Paspaudžiau atsakiklio mygtuką.
„O, Bridžita, čia Markas. Tik šiaip sau paskambinau. Tu 

turbūt žinai, kad Tailande dabar liūčių sezonas? Verčiau pa
siimk skėtį.“





TAILANDIŠKAS NUOTYKIS
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RUGPJŪČIO 3, SEKMADIENIS

Besvorė (esu ore), alkoholio vienetai 8 (bet skrendant, taigi 
aukštis juos sunaikina), cigarečių 0 (tuoj nusibaigsiu, bet sėdžiu 
nerūkančiųjų vietoje), kalorijų 1 milijonas (ir visos iki vienos 

gautos iš produktų, kurių gyvenime nė į burną nebūčiau ėmusi, 
jei stiuardesė nebūtų padavusi ant padėklo), bendrakeleivio 

bezdalai 38 (kol kas), bezdalų aromato įvairovė 0.

4  v a lan d a  p o p ie t  A n g lijo s  la ik u . L ėk tu ve, dangu je .

Teko apsimesti, jog  esu baisiai užsiėmusi, įsikišti į ausis 
ausinuką ir imti rašyti, nes klaikus vyriškis gretimoje kėdė
je, apsivilkęs blyškiai rusvu sintetiniu kostiumu vis mėgino 
mane užkalbinti, o tarp mėginimų tyliai, tačiau mirtinai 
bezdėjo. Mėginau apsimesti, kad miegu, užsiėmusi nosį, 
bet po keleto minučių klaikusis vyriškis pastukseno man 
petį ir paklausė:

-A rjū s  turite kokių hobių?
-  Taip, mėgstu snausti, -  atsakiau, tačiau tai jo  neiš

mušė iš vėžių, ir po keleto sekundžių aš jau  buvau iki au
sų įklimpusi drumzlinuose senovės etruskų monetų van
denyse.

Mudvi su Šeron sėdėjome atskirai, kadangi tiek pavė
lavome į lėktuvą, jog  buvo likusios vietos tik po vieną, ir 
Šezė gerokai ant manęs pyko. Tačiau atrodo, jog  pyktis 
staiga ir be jokios priežasties praėjo; šis faktas niekaip
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negalėjo būti susijęs su tuo, kad šalia jos sėdėjo Harisoną 
Fordą primenantis nepažįstamasis su džinsais ir sulam
dytais chaki spalvos marškiniais, ir Šezė juokėsi it hiena 
(keistas posakis, sutinkat?) iš kiekvieno jo  žodžio. Ir visa 
tai nepaisant Šezės nuostatos nekęsti visų senių už tai, 
kad jie  netenka savo vaidmens, griebiasi pašminizmo ir 
beprasmio smurto. Tuo tarpu aš riogsau greta pono Mir
tino Bezdaliaus sintetiniu kostiumu ir dar dvylika valan
dų negalėsiu rūkyti. Dėkui Dievui, kad turiu „Nicorette“ 
gumos.

Pradžia nėra 1. g., bet šiaip kelionė į Tailandą kelia di
džiulį susijaudinimą. Mes su Šeron ketiname būti keliautojos, 
ne šiaip kokios turistės, t.y. neužsidaryti hermetiškuose tu
ristams skirtuose anklavuose, bet savo kailiu patirti Tailan
do religiją bei kultūrą.

Atostogų tikslai:
1. Būti keliautoja, tokia kaip hipiai.
2. Numesti svorio, pasigavus lengvą, geriausiai nepavojingą 

dizenterijos formą.
3. Subtiliai įdegti karamelės spalva -  ne ryškiai oranžine, įaip 

pagyvenusios auksaplaukės damos -  nerizikuojant įsigyti 
melanomą ar papildomų raukšlių.

4. Gerai praleisti laiką.
5. Atrasti save, taip pat saulės akinius. (Tikiuosi, jie lagami

ne.)
6. Maudytis ir degintis saulėje (neabejoju, kad liūtys tropikuo

se ateina ir tuoj pat praeina).
7. Apžiūrėti šventyklas (tikiuosi, jų ne per daug).
8. Atgimti dvasia.

O
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RUGPJŪČIO 4, PIRMADIENIS

55 kg (svertis neturiu galimybių, todėl galiu pasirinkti tokį svorį, 
kokio noriu: nuostabus kelionių privalumas), kalorijų 0, minu

čių, praleistų ne tualete, 12 (taip atrodo).

2 valanda ryto vietos laiku. Bankokas. Mes su Šeze mė
giname užmigti baisiausioje pasaulio vietoje, kokioje tik 
man yra tekę būti. Toks jausmas, kad tuoj uždusiu, nes ne
begaliu kvėpuoti. Kai skridome virš Bankoko, matėme virš 
miesto sunkų pilką debesį, be to, lijo. „Sin Sai“ svečių na
muose nėra tualetų, tik kraupios dvokiančios skylės grindy
se, atskirtos pertvaromis. Atlapoti langai ir įjungtas venti
liatorius ničnieko nekeičia, nes oras taip primena šiltą van
denį, jog  dar žingsnis, ir juo  pavirs. Apačioje dar yra 
diskoteka (viešbučio, ne tualeto apačioje), ir nutilus muzikai 
girdėti, kaip visos gatvės gyventojai vaitoja, negalėdami už
migti. Jaučiuosi kaip milžiniškas baltas išpurtęs plūduras. 
Plaukai iš pradžių pasišiaušė, o dabar prilipo prie veido. O 
užvis blogiausia tas, kad Šeron nesiliauja kliedėjusi apie 
Harisoną Fordą primenantį nepažįstamąjį iš lėktuvo.

-... tiek daug keliavęs... skrido Sudano oro linijomis, kai 
lėktuvo pilotas ir jo padėjėjas nutarė paspausti rankas kelei
viams, ir valdymo kabinos durys užsitrenkė jiems už nuga
ros! Teko jas išlaužti kirviu. Toks sąmojingas. Jis gyvena 
viešbutyje „Oriental" -  sakė, kad užeitume aplankyti.

-T u , rodos, sakei, kad nenori turėti su vyrais nieko ben
dra, -  niurzgliai atsakiau.

-  Ne, ne, tik žinai, kai žmogus atsiduri nepažįstamoje vie
toje, labai pravartu pasikalbėti su patyrusiais keliautojais.

6 valanda ryto. Pagaliau pusę penktos pavyko užmigti, 
bet be penkiolikos šeštą mane pažadino Šeron, kuri šokčio
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jo  lovoje ir vapaliojo, jog reikia eiti į šventyklą žiūrėti, kaip 
pateka saulė (pro kilometro storio debesis?). Negaliu eiti. 
Aaaaa. Atrodo, skrandyje vyksta kažin kas 1. baisaus. Nega
liu liautis šlykščiai riaugėjusi.

11 valanda ryto. Mudvi su Seron jau penkios valandos 
kaip atsikėlusios, ir keturias su puse praleidome, viena po 
kitos lakstydamos į „tualetą1. Šeron sako, jog kančia ir aske
tiškas gyvenimas yra dvasios atgimimo dalis. Fizinis kom
fortas ne tik nėra būtinas, jis net trukdo dvasingumui. Tuo
jau medituosime.

V id u d ien is . Valio! Mes persikėlėme į viešbutį „Orien- 
tal“! Puikiai suprantu, kad viena nakvynė kainuos daugiau, 
negu savaitės atostogos Korfu, bet mus ištiko nelaimė, ir 
kam pagaliau sukurtos kredito kortelės? (Sezės kortelė tvar
kinga, ji sako, jog skolą galėsiu grąžinti vėliau. Kažin, ar 
dvasiniam atgimimui nesutrukdys tai, kad jis vyks svetimos 
kredito kortelės sąskaita?)

Abi nusprendėme, kad viešbutis stebuklingas, tuoj pat 
apsisiautėme švelniai melsvais chalatais, išmėginome So
nios putas ir pan. Šezė taip pat sako, kad norint būti keliau
toja nėra reikalo visą laiką gyventi laukinėmis sąlygomis, 
nes dvasinį atgimimą iš esmės skatina pasaulių bei gyveni
mo būdų kontrastas. Visiškai su ja  sutinku. Turint galvoje, 
kas šiuo metu vyksta mano pilve, esu labai patenkinta, kad 
vienoje patalpoje yra ir tualetas, ir bidė.

8 valanda vakaro. Šezė miegojo (arba jau mirė nuo di
zenterijos), todėl aš nutariau išeiti pasivaikščioti po vieš
bučio terasą. Baisiai gfažu. Stovėjau minkštoje tamsoje, 
šiltam švelniam vėjeliui kedenant prie veido prilipusius 
plaukus, ir pasilenkusi žiūrėjau į Kao Frajos upės vingį,
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mirguliuojantį žiburėliais ir judantį rytietiškais laiveliais. 
Skrydis yra nuostabus dalykas: tik prieš dvidešimt keturias 
valandas sėdėjau namuose ant lovos, apsikleidusi šlapiais 
baltiniais, o dabar viskas aplink neįtikėtinai egzotiška ir 
romantiška. Jau norėjau užsidegti cigaretę, tik staiga po 
nosimi pamačiau nežinia iš kur atsiradusį prašmatnų auk
sinį žiebtuvėlį. Pažvelgiau į liepsnelės nušviestą veidą ir 
keistai goktelėjau. Harisonas Fordas iš lėktuvo! Padavėjas 
atnešė džino su tonika, kuris pasirodė gana stiprus. Hari
sonas Fordas, arba Džedas, paaiškino, jog tropikuose labai 
svarbu vartoti chininą. Dabar supratau, kodėl Šezė nie
kaip negalėjo liautis apie jį svaičiojusi. Jis paklausė, ką 
planuojame toliau veikti. Pasakiau, jog  ketiname vykti į 
hipišką Koh Samujo salą, gyventi trobelėse ir atgimti dva
sia. Jis pasakė, jog gal irgi atvyks. Aš pasakiau, kad Šeron 
labai džiaugsis (kiekvienam aišku, kad jis yra jos, tačiau 
Harisonui Fordui to nepasakiau) ir kad gal eisiu jos paža
dinti. Tuo metu jau jaučiausi gerokai apsvaigusi nuo viso 
to chinino, todėl išsigandau, kai jis pirštu švelniai per
braukė man per skruostą ir palinko artyn.

-  Bridžita, -  sušnypštė pažįstamas balsas, -  ir dar, po 
velnių, vadiniesi drauge!

O ne, o ne. Tai buvo Šezė.

RUGPJŪČIO 7, KETVIRTADIENIS

54, o gal 52 kgf, cigarečių 10, saulės pasirodymų 0.

K oh Sam ujo sala, Tailandas. (Hmm -  egzotiškas, repo 
dainą primenantis pavadinimas.)

Atvykome į 1. idilišką (jei nekreipsime dėmesio į pliau
piantį lietų) hipišką paplūdimį: nuostabus smėlio pus
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mėnulis su mažytėmis trobelėmis ant polių ir restoranais. 
Trobelės pastatytos iš bambuko, o jų  balkonai nukreipti į 
jūrą. Mudvi su Seze vis dar elgiamės viena su kita šaltokai, 
be to, pasirodė, jog ji baisiai neapkenčia visų Vaikinų, Ku
rie Gyvena Gretimoje Trobelėje, ir dėl to mes, čia pralei
dusios dar tik aštuoniolika valandų, jau tris kartus per lie
tų kraustėmės į kitą trobelę. Pirmasis kraustymasis buvo 
visai suprantamas, nes vaikinai po trijų minučių atėjo pas 
mus ir pamėgino parduoti kažkokį daiktą, kuris galėjo bū
ti heroinas, opiumas arba šokoladinis biskvitas. Iš ten per
sikėlėme į naują trobelę; kaimyninėje trobelėje gyvenan
tys vaikinai atrodė 1. padorūs, panašūs į kokius biochemi
kus ar šiaip ką. Nelaimei, biochemikai atėjo pas mus ir 
pranešė, kad prieš tris dienas mūsų trobelėje pasikorė 
žmogus, ir Šezė nenusiramino, kol vėl nepersikraustėme. 
Iki tol paplūdimį spėjo apgaubti neįžvelgiama tamsa. Bio
chemikai pasisiūlė panėšėti mūsų daiktus, bet Šezė neno
rėjo nė girdėti, ir mums teko visą amžinybę šlepsėti paplū
dimiu apsikrovus daiktais. Viskas baigėsi tuo, kad atkelia
vusios 20 000 mylių, nes norėjome nubusti žvelgdam i į 
jūrą, įsikūrėme trobelėje su vaizdu į restorano užpakalines 
duris ir paplavų duobę. Taigi dabar teks vaikščioti po pa
plūdimį ieškant kitos trobelės su vaizdu į jūrą, šalia kurios 
negyventų netinkami vaikinai ir kurioje netvyrotų bloga 
pakaruokliška karma. Velniai griebtų tą Šezę.

11.30. Azakiau, bvo baisss nustabu restrane, Šezz ffastiš- 
ka -  griausia draugė.
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RUGPJŪČIO 8, PENKTADIENIS

50,5 kg (nuostabus skrandyje įvykusio sprogimo šalutinis 
produktas), alkoholio vienetų 0, cigarečių 0 (Lg.), magiškų 

grybų 12 (mmmmm ūūūū ėėėėė).

11 .3 0  d ie n o s . Nubudusi (na, taip, gana vėlai) pam a
čiau, jog esu viena. Trobelėje Šezės neradau, todėl išėjau į 
balkoną ir apsidairiau aplink. Susirūpinusi pamačiau, kad 
vietoje baimę keliančių švedžių, gyvenusių greta, įsikraus
tė Vaikinas, Kuris Gyvena Gretimoje Trobelėje, tačiau tai 
negali būti mano kaltė, nes juk keliautojai nuolat atvyksta 
ir išvyksta. Užsidėjusi saulės akinius su dioptrijomis, nes 
dar buvau be lęšių, geriau apžiūrėjusi pamačiau, kad Vai
kinas, Kuris Ką Tik Apsigyveno Gretimoje Trobelėje, yra 
Harisono Fordo dvynys iš lėktuvo, mėginęs prisigretinti 
viešbutyje „Oriental". Man bežiūrint jis apsisuko ir nusi
šypsojo žmogui, išeinančiam iš jo  trobelės. Tai buvo Sezė, 
ir taip man paaiškėjo, jog teorija „kelionėje reikia labai at
sargiai elgtis su Vaikinais, Gyvenančiais Gretimoje Trobe
lėje" turi vieną didžiulę, esminę išimtį: „jei jie nėra pa
trauklūs".

1 valanda p op iet. Džedas mus vedasi į kavinę, kur val
gysime omletą su magiškais grybais! Pradžioje mes dvejojo
me, nes esame griežtai nusistačiusios prieš draudžiamas 
svaigiąsias medžiagas, bet Džedas paaiškino, jog magiški 
grybai nėra narkotikai, tai natūralus produktas, kuris atvers 
vartus mūsų dvasiniam atgimimui. L. jaudinuosi.

2 va landa p o p ie t. Aš esu labai graži, labai stulbinanti, 
egzotiška ir graži, esu gyvenimo, jo  spalvų bei dėsnių neat
siejama dalij. Kai gulėdama ant smėlio žvelgiu į dangų pro
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šiaudinės skrybėlės plyšius, pro juos šviečia saulės spindu
liukai, ir šis įvaizdis neįtikėtinai gražus, vertingas, dar kar
tą gražus. Šezė labai graži. Aš nunešiu savo skrybėlę į jūrą, 
kad jūros grožis susilietų su brangakmeniams prilygstančių 
spinduliukų grožiu.

5 valanda p op iet. R estorane v ien o s  dvi. Šezė su mani
mi nesikalba. Suvalgius magiškų grybų omletą iš pradžių 
nieko neįvyko, bet pakeliui į trobelę man viskas staiga ėmė 
rodytis labai juokinga, ir aš, nelaimei, ėmiau nevaldomai 
kikenti. Tačiau Šezė, atrodo, nesuprato juokų. Grįžus į 
paskutinę mūsų trobelę, aš nutariau lauke pasikabinti ha
maką ir paėmiau ploną virvelę, kuri tuoj nutrūko, o aš iš
virtau ant smėlio. Tuo metu tai man pasirodė taip nepa
prastai juokinga, kad panorau tuoj pat viską pakartoti ir, 
kaip tvirtina Šezė, keturiasdešimt penkias minutes uoliai 
kartojau hamako nutrūkimo procedūrą, kurios pasikarto
jimas nė kiek nemažino mano linksmybės. Džedas buvo su 
Šeze trobelėje, bet paskui išėjo maudytis, tad aš nutariau 
įeiti į vidų ir jos paieškoti. Ji gulėjo ant lovos, vaitodama: 
„Aš bjauri, bjauri, bjauri". Išsigandusi, kad Šezę apėriiė 
mano nuotaikai visiškai priešingas bjaurėjimasis savimi, 
pribėgau artyn, norėdama ją  paguosti. Tačiau pakeliui pa
stebėjau savo atspindį veidrodyje ir supratau, kad dar nie
kad gyvenime nebuvau mačiusi nieko gražesnio ar labiau 
jaudinančio.

Šezė sutinka, kad po to keturiasdešimt minučių mėgi
nau ją  linksminti, tačiau nuolat išsiblaškydavau pažvelgusi į 
veidrodį, nutaisinėjau įvairias pozas ir meldžiau Šezę mani
mi grožėtis. Tuo tarpu Šezę kamavo baisi trauma: ji įsivaiz
davo, jog jos veidas ir viščfs kūnas klaikiai suluošinti. Aš iš
ėjau atnešti jai maisto, paskui kikendama grįžau nešina ba
nanu bei „Kruvinąja Mere", papasakojau, kad restorano
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padavėja nešioja ant galvos lempos gaubtą, ir vėl įnikau ne
numaldomai gėrėtis savimi veidrodyje. Po to, kaip tvirtina 
Šezė, aš pustrečios valandos gulėjau paplūdimyje spokso
dama į savo skrybėlę ir elegantiškai mosavau ore pirštais, o 
ji svarstė, kaip čia geriau nusižudžius.

Aš tik prisimenu, kad buvau laiminga kaip niekad, įsiti
kinusi, jog suprantu giliausius, nepraeinančius gyvenimo 
dėsnius ir viską, ko reikia, kad pasileisčiau nešama tikrosios 
Srovės -  apie tai labai gerai rašoma knygoje „Emocinis in
telektas" -  taigi laikyčiausi Dėsnių, kaip moko dzeno filoso
fija; tik staiga tarsi kas būtų išjungęs šviesą. Grįžau į trobe
lę ir vietoj spindulingo Budą ir J'azminę Le Bon1 jungiančio 
moteriškumo įsikūnijimo veidrodyje pamačiau save, skais
čiai išraudusią; plaukai vienoje pusėje buvo prilipę prie gal
vos, o kitoje styrojo pasišiaušusiais kupstais bei kuokštais. 
Šezė gulėjo ant lovos ir žiūrėjo į mane tokiu žvilgsniu, tarsi 
tuoj ketintų pulti su kirviu. L. liūdna ir 1. gėda, kad taip el
giausi, bet kalta ne aš, o grybai.

Grįšiu į trobelę ir pakalbėsiu su Šeze apie dvasinį atgi
mimą, gal ji nebebus tokia suniurusi.

RUGPJŪČIO 15, PENKTADIENIS

51 kg (šiandien jaučiuosi kiek apvalesni), alkoholio vienetai 5, 
cigaretės 25, dvasinių atgimimų 0, katastrofa L

9 v a la n d a  ryto . Atostogas praleidome fantastiškai, 
nors dvasiškai atgimti nepavyko. Jaučiausi truputį apleis
ta, nes Šezė daug laiko praleido su Džedu, bet saulė iš tie
sų buvo keletą kartų išlindusi, taigi kol jie  dulkinosi, aš 
maudžiausi ir deginausi, o vakarais visi kartu eidavome

1 Yasmine Le Bon -  gražuolė manekenė.
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valgyti. Šezė truputį liūdi, nes vakar Džedas išvyko į kaž
kurią kitą salą. Tuoj mes pataisysime nuotaiką pusryčiais 
(tik be magiškų grybų), o tada vėl liksime dviese ir galėsi
me linksmintis. Valio!

11.30 . O prakeikimas, velniava ir šūdas. Ką tik mes su 
Šeron grįžome į savo trobelę ir pamatėme, kad spyna ka
bo atrakinta, o mūsų kuprinės pavogtos. Tikrai išeidamos 
užrakinome spyną, bet vagys vis tiek įsilaužė vidun. Lai
mei, pasus turime, ir ne visus daiktus laikėme kuprinėse, 
bet lėktuvo bilietai ir kelionės čekiai dingo. Šezės kortelė 
po Bankoko, apsilankymų parduotuvėse ir 1.1. visiškai tuš
čia. Per abi turime tik 38 dolerius, lėktuvas iš Bankoko į 
Londoną išskrenda antradienį, o mes esame saloje už ke
lių šimtų mylių. Šeron verkia, aš mėginu ją  paguosti, ta
čiau nelabai sekasi.

Situacija labai primena filmą „Teima ir Luiza“, kai Tei
ma permiega su Bredu Pitu, tas pavagia visus jų  pinigus, 
Džiną Deivis sako, kad tai nieko, o Sjuzen Sarandon verk
dama kartoja: „Ne, ne nieko. Teima, tai anaiptol ne nieko.“

Vien kelionei į Bankoką, kad spėtume į lėktuvą, muAs 
prireiktų po šimtą dolerių, o dar kas žino, ar Bankoko oro 
uoste patikės, kad mums pavogė bilietus... O Dieve. Priva
lau nepamesti galvos ir nepasiduoti. Ką tik pasiūliau Šezei 
grįžti į restoraną, išgerti porą „Kruvinųjų Merių“ ir pamie
goti, kad būtų šviesesnė galva, bet ji vos nepasiuto.

Blogiausia, kad dalis manęs yra visiškai pasiutusi, tačiau 
kita dalis mano, jog krizė ir nuotykis yra puikus dalykas ir 
jog tai visai kas kita, negu jaudintis dėl šlaunų apimties. Gal 
vis dėlto išslysiu nepastebėta ir atnešiu tas „Kruvinąsias Me
res". Prasiblaškyti nepakenks. Vis tiek iki pirmadienio nie
ko nenuveiksi, nes viskas uždaryta: nebent ryžtumės eiti į 
barą ir už pinigus šoktume egzotiškus šokius su stalo teniso
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kamuoliukais, besiveržiančiais iš įvairių kūno ertmių, bet 
kažkodėl netikiu, kad atlaikytume konkurenciją.

1 valanda pop iet. Valio! Šezzzzaraš psigyvensim Kohsa- 
muje kaip hipiai vlgysim bananus pardvinesim kriukleles 
paplūdmy. Tirbus dvasnis atgmimas. Baisssspuiku. Gven- 
sim irnglvosim tikapsave. Dvasniai.

5 va lan d a  p o p ie t . Hmmm. Šezė dar miega, iš aš tuo 
džiaugiuosi, nes atrodo, jog ji sunkiai taikstosi su susiklos
čiusia padėtimi. Aš jaučiu, kad mums suteikiama galimybė 
patikrinti, ką galime pačios. Jau žinau. Eisiu į didįjį viešbutį 
ir registratūroje paklausiu, kas gali mums padėti ištikus kri
zei. Pavyzdžiui, galiu paskambinti kelionės čekių bendrovei. 
Bet niekaip nespėsim laiku gauti kompensacijos. Ne, ne. 
Reikia mąstyti pozityviai.

7 valanda pop iet. Ką aš sakiau. Jei tik nenuleidi rankų, 
kas nors būtinai pasitaikys ir padės išsikeberioti iš giliausių 
duobių. Kaip manot, ką sutikau viešbučio fojė -  ogi Džedą! 
Jis pasakė, kad kelionė į kitas salas atidėta dėl liūčių, kad jis 
šįvakar grįžta į Bankoką ir jau ketino prieš išvykdamas ateiti 
pas mus atsisveikinti. (Manau, Šeron truputį nulius, kad jis 
neatėjo iš karto, bet ką padarysi. Gal jis manė, jog ji jau iš
važiavusi, o gal... Ne, klausykit, nepradėsiu dabar kabinėtis 
priėjo elgesio, tegu tai daro Šeron.)

Šiaip ar taip, Džedas mane labai užjautė, nors pasakė, 
kad trobelėje, net užrakintoje, jokiu būdu negalima palikti 
vertingų daiktų. Jis man paskaitė paskaitą (baisiausiai sek
sualus išgyvenimas, tėvo ir kunigo mišinys), o paskui pareiš
kė, kad lėktuvu mums nepavyks nusigauti į Bankoką iki 
antradienio skrydžio, nes visi bilietai į skrydžius šiai dienai 
ir rytdienai jau parduoti, bet jis pamėgins mums gauti bilie
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tus i rytojaus naktinį traukinį, kuriuo spėtume į oro uostą. 
Be to, pasisiūlė paskolinti pinigų taksi ir užmokėti už vieš
butį. Jis mano, jog jei pirmadienį iš pat ryto paskambinsiu 
į Londoną ir pranešiu kelionių agentūrai apie vagystę, tai 
jie tikrai spės išduoti naujus bilietus, kuriuos galėsiu pasi
imti oro uoste.

-  Mes tau viską grąžinsim, -  dėkinga pasakiau.
-  Ei, nesijaudink, -  atsakė jis -  Čia nedaug.
-  Ne, grąžinsim, -  neatlyžau.
-  Gerai, grąžinsit, kai turėsit, -  nusijuokė jis.
Jis dosnus ir turtingas svajonių dievaitis, nors pinigai, ži

noma, nesvarbu. Išskyrus tuos atvejus, kai jų  pristinga išti
kus krizei.

RUGPJŪČIO 18, PIRMADIENIS

lY-aukinyje iš S urat T ani K oh Sam ujo į Bankoką. Trau
kinyje visai neblogai, galima žiūrėti, kaip pro šalį slenka ry
žių laukai ir žmonės, užsimaukšlinę trikampes skrybėles. 
Kai tik traukinys sustoja, prie langų prieina žmonės ir jjifi-
lo vištienos satė, kuri yra labai skani. Negaliu nustoti galvo
jusi apie Džedą. Jis buvo toks geras ir taip mums padėjo, 
kad prisiminiau Marką Darsį, kol jis dar nebuvo išėjęs pas 
Rebeką. Džedas net davė mums savo krepšį nepavogtiems 
daiktams susidėti ir visokiausių buteliukų su šampūnais bei 
vonios putomis iš įvairių viešbučių. Šezė labai patenkinta, 
nes jie pasikeitė adresais bei telefonais ir ketina susitikti, kai 
tik ji  grįš. Jei jau visai atvirai, tai Šezė tokia patenkinta ir 
pasipūtusi, kad ją  vos galima pakęsti. Tačiau vis tiek labai 
gerai, nes su Saimonu^jąi buvo baisiai sunku. Visad įtariau, 
kad ji nekenčia ne visų vyrų, o tik menkystų. O Dieve. Ti
kiuosi, kad spėsime į lėktuvą.
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RUGPJUČIO 19, ANTRADIENIS

11 valanda ryto. B ankoko oro uostas. Atrodo, jog atsi
dūriau klaikiame košmare. Akyse raibuliuoja, beveik nieko 
nematau. Šezė nuėjo pirma sulaikyti lėktuvo, o aš nešiau 
bagažą. Turėjau praeiti pro pareigūną, laikantį ant pavadė
lio šunį, kuris energingai stiebėsi ir lojo. Oro uosto pareigū
nai ėmė kažką kalbėti tarpusavyje, paskui moteris su uni
forma nuvedė mane su visu krepšiu į atskirą kambarį. Pa
reigūnai iškratė krepšį, paskui paėmė peilį, perrėžė 
pamušalą ir iš už jo  iškrito polietileno maišelis, pilnas baltų 
miltelių. O paskui... o Dieve. O Dieve. Padėkit man.

RUGPJŪČIO 20, TREČIADIENIS

38 kgy alkoholio vienetų 0, cigarečių 0, tikimybė, kad kada nors 
galėsiu išvykti iš Tailando, lygi 0.

11 valanda ryto. P o lic ijos nuovada, Bankokas. Ramy
bės. Ramybės. Ramybės. Ramybės.

11.01. Ramybės.

11.02. Man ant kojų uždėjo grandines. Uždėjo 
GRANDINES. Sėdžiu susmirdusioje Trečiojo pasaulio poli
cijos kameroje su aštuoniomis prostitutėmis tailandietėmis 
ir naktipuodžiu kampe. Jaučiu, kad nuo karščio tuoj nualp- 
siu. Negali būti, kad tai tiesa.

11.05. O Dieve. Pagaliau suvedžiau galus, kas iš tiesų 
įvyko. Negaliu patikėti, kad žmogus galėtų būti toks bejaus
mis: miegoti su mergina, paskui pavogti jos daiktus ir pa
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versti jos draugę narkotikų kurjere. Neįtikėtina. Na, nieko, 
tikiuosi, netrukus čia atvyks Britanijos ambasadorius, kuris 
viską visiems paaiškins ir mane išlaisvins.

V idu d ien is. Imu truputį jaudintis, kodėl Britanijos am
basadorius neskuba pasirodyti.

1 valanda pop iet. Gal Britanijos ambasadorių kas nors 
sulaikė, pavyzdžiui, daug svarbesnė tikros narkotikų kon
trabandos byla, o ne tokia naivi apgaulė. ♦

3 valanda popiet. O Dieve mano, na ir velniava. Tikiuo
si, jie bent pranešė Britanijos ambasadoriui. Neabejoju, kad 
Šezė sukėlė skandalą. Gal jie suėmė ir Šezę? Bet kur ji?

3.30. Klausykit, aš tiesiog privalau, privalau nepasiduo
ti. Dabar galiu pasikliauti tik savimi. Sušiktas Džedas. Ne
galima pasiduoti pagiežai... O Dieve, kokia aš alkana.

4 valanda popiet. Ką tik buvo prižiūrėtojas, atnešė kaž
kokių pasibjaurėtinų ryžių ir leido pasilikti kai kuriuos as
meninius daiktus -  vieną porą kelnaičių, Marko Darsio 
nuotrauką, kitą nuotrauką, kurioje Džudė rodo Šezei, kaip 
suvaidinti orgazmą, ir sulamdytą popieriuką iš džinsų kiše
nės. Pamėginau išklausti prižiūrėtoją apie Britanijos amba
sadorių, bet tas tik linktelėjo galvą ir kažką pasakė, bet aš 
nesupratau.

4.30. Na, matot. Net jei viskas atrodo labai blogai, nu
tinka labai pamokančių dalykų. Sulamdytame popieriuke 
radau tėčio deklamuotą eilėraštį iš knygų klubo susirinki
mo, kurį man davė Markas. Tai literatūra. Skaitysiu jį ir gal
vosiu apie aukštesnius dalykus.
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Radjardo Kiplingo eilėraštis ,Jei“

Jei tu ramus, kada visi klejoja.
Pametę galvas...

O Dieve mano! DIEVE mano! Ar Tailande dar liko pa
protys kirsti žmonėms galvas?

RUGPJŪČIO 21, KETVIRTADIENIS

31 kg (L g., bet tik vaizduotėje), alkoholio vienetų 14 (bet irgi 

vaizduotėje), cigarečių 0, kalorijų 12 (ryžiai), skaičius kartų, 

kai troškau, jog būčiau atostogavusi Anglijos kaime, 55.

5 va lan d a  ryto. Klaiki naktis, praleista susigūžus ant 
blusėto maišo, prigrūsto senų kojinių, kuris čia vadinamas 
čiužiniu. Keista, kaip greitai pripranti prie to, kad esi pur
vina ir nepatogiai jautiesi. Blogiausia, aišku, kvapas. Porą 
valandų pavyko pamiegoti, ir tai buvo puiku, išskyrus tą 
momentą, kai prabudau ir prisiminiau, kas įvyko. Britani
jos ambasadoriaus vis dar nė Ženklo. Neabejoju, jog įvyko 
baisi klaida ir greitai viskas išaiškės. Privalau neprarasti 
tvirtybės.

10 valanda ryto. Tarpduryje pasirodė prižiūrėtojas, o su 
juo -  slouniškos išvaizdos vaikinas rausvais marškiniais.

-A r jūs Britanijos ambasadorius? -  suklykiau, kone pul
dama jam  ant kaklo.

-  Eee. Ne. Konsulo padėjėjas. Čarlis Palmeris-Tompso- 
nas. Labai malonu susipažinti. -  Jis paspaudė man ranką, ir 
šis gestas būtų buvęs guodžiamai britiškas, jei vaikinas ne
būtų tuoj pat visko sugadinęs, nevalingai nusivalydamas 
delną į kelnes.
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Jis paklausė manęs, kas nutiko ir viską smulkiai užsirašė 
į „Mulberry“ bloknotą odiniais aptaisais, kartodamas: 
„Aha, aha. O Jėzau, kaip baisu“, tarsi būčiau jam pasakojusi 
apie nevykusias polo varžybas. Aš pradėjau panikuoti, nes: 
a) neatrodė, kad vaikinas supranta padėties rimtumą, b) jis 
pats nebuvo panašus -  aš taip kalbu ne iš snobizmo ar ko 
panašaus -  į didžiausią Britanijos proto galiūną, ir c) neat
rodė taip tvirtai įsitikinęs, kaip aš būčiau norėjusi, jog įvyko 
baisi klaida ir mane tuoj pat paleis į laisvę.

-  Bet kodėl? -  paklausiau, dar kartą papasakojusi viską 
nuo pradžių. Paaiškinau, kaip Džedas veikiausiai pats įsi
laužė į trobelę ir viską suplanavo.

-  Na, matai, blogiausia tai, -  Čarlis pasitikėdamas pasi
lenkė prie manęs, -  kad kiekvienas, kuris čia patenka, pasa
koja savo istoriją, ir paprastai labai panašią į tavąją. Todėl 
jei tas tavo Džedas visko nuoširdžiai neprisipažins, tau gali 
būti gana prastai.

-  Ar man gresia mirties bausmė?
-  O Viešpatie, ne. Prakeikimas. Ne, tikrai nemanau. 

Blogiausia, ko gali tikėtis, tai kokie dešimt metų.
-  DEŠIMT METŲ? Bet aš nieko nepadariau.
-Aha, aha, bjaurus dalykas, aš taip ir sakau, -  pritarė jis, 

energingai linksėdamas galvą.
-  Bet aš net nežinojau, kad jie krepšyje!
-  Žinoma, žinoma, -  atsakė jis, tarsi pakliuvęs į keblią si

tuaciją kokteilių vakarėlyje.
-  Ar padarysi viską, ką galėsi?
-  Be abejo, -  atsakė jis stodamasis. -  Aha.
Paskui pasakė, kad atneš man sąrašą advokatų, iš kurio 

turėsiu vieną išsirinkti, pranešė, jog  gali nuo manęs pa
skambinti dviem žmonėms ir papasakoti, kas man atsitiko. 
Privertė gerokai pamąstyti. Praktiškai vertinant, geriausia 
būtų paskambinti Markui Darsiui, bet tikrai nenorėjau pri
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sipažinti, jog vėl pakliuvau j bėdą, ypač po to, kai pernai jis 
išnarpliojo visą tą kebeknę su mama ir Chulijum. Galiausiai 
pasakiau Sezės ir Džudės telefonus.

Dabar jaučiu, jog mano likimas atsidūrė slouniško vaiki
no, ką tik baigusio Oksbridžą, rankose. Dieve, kaip čia bai
su. Taip karšta, dvokia ir keista. Jaučiuosi taip, tarsi viskas 
būtų netikra.

4  valanda p op iet. Viskas taip juoda. Visą gyvenimą jau
čiau, kad vieną kartą man atsitiks kažkas baisaus, ir še tau.

5 valanda p op iet. Negalima pasiduoti. Privalau galvoti 
apie ką nors kitą. Gal paskaitysiu tą eilėraštį, pasistengsiu 
negalvoti apie pirmas dvi eilutes.

Radjardo Kiplingo eilėraštis ,J e i“

Jei tu ramus, kada visi klejoja,
Pametę galvas, kaltina tave;

Tiki savim, kada kiti dvejoja,
Ir jų dvejonių nelaikai kalte;

Jei moki kantriai laukt ir nepavargti,
Už piktą šmeižtą nesiteist šmeižtu,

Nekenčiamas nekenčiančių nesmerkti 
Ir nesidėt protingu nei geru;

Jei tavo svajos remiasi tikrove,
O mintys -  ne vedliai, o palyda;

Jei tu, sutikęs Negandą ir Šlovę,
Gali bodėtis viena ir kita;

Jei kęst gali, kai tavo tiesą šventą 
Derglioja niekšai, siekdami klastos,

Kai žlunga tai, kas sunkiai užgyventa,
Ir vėl pradėti viską iš pradžios;
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Jei visa, ką anksčiau esi laimėjęs,
Gali lengva širdim ant kortos dėt,

Pralošt, vėl griebtis to, nuo ko pradėjęs,
Ir niekada po to nesigailėt;

Jei savo raumenų ir dvasios galią 
Gali valdyti taip, kaip sumanai,

Ir nepalūžt, kai teturi tik Valią,
Kuri tau tyliai kužda: „Privalai!“;

Jei su minia gali būt sąžiningas,
O su karaliais -  paprastas, kuklus;

Jei priešams ir draugams esi teisingas 
Ir su tavim kiekvienas pagarbus;

Jei tu jauti, kaip greitai bėga Laikas 
Ir jį matuot sekundėmis gali,

Tada tu būsi tikras Žemės vaikas,
Tada, sūnau, tu tapsi Žmogumi.2

Geras eilėraštis. Labai geras, beveik kaip savipagal- 
bos knyga. Gal todėl Markas Darsis man jį davė! Gal jis 
jautė, kad pakliūsiu į pavojų! O gal tik norėjo manejpa- 
mokyti teisingo požiūrio į gyvenimą. Įžūlybė. Tik nesu 
visai tikra dėl to gabalo apie greitą Laiko bėgimą ir se
kundes, ir dar nežinau, ar noriu jaustis Kiplingo sūnumi. 
Maža to, sunku bodėtis šia konkrečia neganda taip pat, 
kaip šlove, nes neprisimenu jokios ypatingos šlovės, ku
rią būčiau patyrusi, bet tai nieko. Valdysiu savo raumenų 
ir dvasios galią kaip Pirmojo pasaulinio karo kareivis, 
džiunglių užkariautojas, -  kad ir kas buvo tas Radjardas 
Kiplingas, -  valdysiu ir nepasiduosiu. Šiaip ar taip, ma
nęs bent jau  neveda sųis^udyti. Be to, kalėjime neišleisiu

2 Rudyard Kipling, //( iš  anglų kalbos vertė Lionginas Pažūsis). Labai po
puliarus eilėraštis, tiksliai išreiškęs Britų imperijos kolonijinę dvasią.
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pinigų, taigi turiu galimybę įveikti finansinę krizę. Taip, 
reikia viską vertinti pozityviai.

Teigiamos buvimo kalėjime pusės:

1. Neišleidžiu pinigų.
2. Šlauny s jau tikrai suplonėjo ir turbūt numečiau mažiausiai 

tris kilogramus be jokių pastangų.
3. Plaukams labai sveika pailsėti neplautiems, o to anksčiau nie

kaip negalėjau daryti, nes nebūčiau galėjusi išeiti iš namų.

Vadinasi, namo grįšiu plona, blizgančiais plaukais ir ne
be tokia bankrutavusi. Tik kada aš ten grįšiu? Kada? Būsiu 
jau sena. Būsiu mirusi. Jei čia praleisiu dešimt metų, tai jau 
niekada negalėsiu turėti vaikų. Nebent išėjusi į laisvę im
čiau vartoti vaisingumą skatinančius vaistus ir pagimdyčiau 
iškart aštuonis. Būsiu vieniša, nuskurdusi senė, kumščiais 
grūmojanti gatvės išdykėliams, kurie mėtys man šunšūdžius 
į pašto dėžutę. Bet gal galėčiau pagimdyti vaiką būdama 
kalėjime? Kaip nors galėčiau priprašyti Britanijos konsulo 
padėjėją, kad šis padėtų man pastoti. Bet kur aš kalėjime 
gausiu folinės rūgšties? Kūdikis gims nepilnavertis. Priva
lau baigti. Užteks. Užteks. Jau smarkiai perdedu.

Bet juk tikrai pakliuvau į katastrofą.
Dar kartą perskaitysiu eilėraštį.

RUGPJŪČIO 22, PENKTADIENIS

Kalorijos 22, greitai bėgančio laiko, išmatuoto prasmingomis 
sekundėmis, 0.

8 valanda p o p iet. M oterų pata isos nam ai, Bankokas.

Šį rytą mane perkėlė iš policijos nuovados į normalų kalė
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jimą. Visiška neviltis. Atrodo, tarsi būtų galutinai susitaikę 
su mano kalte ir nusprendę, kad man jau galas. Kamera di
džiulė ir purvinamoje grūdasi mažiausiai šešiasdešimt mo
terų. Atrodo, jog visą mano jėgą ar individualybę be gailes
čio nuo manęs plėšia, nes kasdien darausi vis purvinesnė ir 
labiau išsekusi, Šiandien verkiau, pirmą kartą per keturias 
dienas. Jaučiuosi, tarsi pro plačias tinklo akis slysčiau į ne
žinią. Tikriausiai tuoj mane visi pamirš, ir aš turėsiu čia ve
getuoti, gyventi sudaužytą gyvenimą. Pamėginsiu pamiego
ti. Kaip būtų nuostabu pamiegoti.

11 valanda vakaro. Aaaa. Tik spėjau užsnūsti, kaip pa
budau pajutusi, kad kažkas laižo man kaklą. Pasirodo, ma
ne apsupo grupelė lesbiečių.Visos pradėjo mane bučiuoti ir 
graibytis. Negalėjau kyšiais priversti jų  atstoti, nes jau bu
vau atidavusi savo „Wonderbra“ ir nieku gyvu neketinau lik
ti be paskutinių kelnaičių. Negalėjau pašaukti prižiūrėtojo, 
nes tai blogiausia, ką čia galima padaryti. Todėl teko iškeisti 
džinsus į seną purviną sarongą. Aišku, jog pasijutau tarsi iš
prievartauta, bet kažkur gilumoje negalėjau nepajusti, koks 
malonus žmogiškas prisilietimas. Aaaaaa. Gal aš lesbįetė? 
Ne. Tikrai nemanau.

RUGPJŪČIO 24, SEKMADIENIS

Minučių, praleistų bliaunant, 0 (valio!).

Pamiegojusi jaučiuosi daug žvalesnė. Einu, susirasiu 
Frao. Frao yra mano draugė, nes mus perkėlė į kalėjimą tą 
pačią dieną, ir aš jai pą^kolinau savo „Wonderbra“. Nors ji 
praktiškai neturi krūtų, kurias galėtų į ją  įdėti, tačiau lieme
nėlė jai patinka -  Frao išdidžiai vaikšto aplink ir kartoja:
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„Madona". Negaliu neįtarti, kad jos simpatija man labai 
materiali (pagrįsta liemenėlėmis), bet neturiu iš ko rinktis, 
o draugę turėti labai malonu. Be to, labai nenoriu, kad man 
nutiktų kaip tiems Beiruto įkaitams, kai juos išlaisvino ir vi
siems pasidarė aišku, kad niekas nemėgsta Terio Vaito.

Suprantat, pasistengus galima prie visko priprasti. Nesi
ruošiu pasiduoti ir pradėti šniurkščioti. Neabejoju, kad 
draugai Anglijoje nerimsta. Šezė su Džude tikriausiai orga
nizuoja spaudos kampanijas, kaip Džonui Makarčiui, ir sto
vi priešais Bendruomenių Rūmus, laikydamos plakatus su 
mano nuotrauka ir liepsnojančius deglus.

Privalau ir pati kažką daryti. Negaliu negalvoti, jog jei 
mano išlaisvinimas priklausys nuo to, ar bus pagautas Dže
das ir ar jis pasirašys prisipažinimą, tai žmonės, po velnių, 
turėtų bent kiek labiau pasistengti jį gaudyti ir išgauti prisi
pažinimą.

2 v a lan d a  p o p ie t . Valio! Esu populiariausia kameros 
mergina. Patyliukais mokiau Frao Madonos dainų žodžių, 
nes ši pamišusi dėl Madonos, kai pamačiau, jog aplink mus 
buriasi grupelė. Atrodo, jos mane laiko kone dievaite, nes 
aš žinau visus Immaculate Collection žodžius. Galiausiai susi
rinkusiųjų prašymu buvau priversta atlikti Likę A Virgin, pa
silypėjusi ant sukrautų čiužinių, apsirengusi tik sarongu ir 
„Wonderbra“, vietoj mikrofono pasiėmusi „Tampaxą“; tą 
akimirką prižiūrėtojas ėmė kažką spigiai rėkti. Atsigręžusi 
pamačiau Britanijos konsulato atstovą, kurį ką tik įleido į 
kamerą.

-  A, Čarli, -  maloningai tariau lipdama nuo čiužinių ir 
skubėdama priėjo, sykiu stengdamasi sarongu pridengti 
liemenėlę ir išsaugoti orumą. -  Kaip malonu tave matyti! 
Turime labai daug apie ką pakalbėti!

Čarlis, regis, nežinojo, kur dėti akis, nors panašu, jog
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buvo linkęs kreipti jas į „Wonderbra“. Jis man atnešė siun
tinuką iš Britanijos ambasados, kuriame buvo vandens, sau
sainių, sumuštinių, skystis nuo vabzdžių, keletas rašiklių bei 
popieriaus, ir geriausias dalykas -  gabalėlis muilo.

Pasijutau visiškai priveikta. Tai buvo geriausia dovana, 
kokią tik esu gavusi gyvenime.

-  Ačiū, ačiū, net nežinau, kaip tau atsidėkoti, -  emocin
gai pasakiau, vos susilaikydama jo  neapkabinusi ir grubiai 
neprispaudusi prie grotų.

-  O, nėr už ką, tiesą sakant, tai standartinis siuntinys. 
Būčiau jau anksčiau atnešęs, bet tie smirdžiai darbe vis su- 
ėsdavo sumuštinius.

-Aišku, -  atsakiau. -  Dabar, Čarli, klausyk. Džedas.
Nesuprantantis žvilgsnis.
-  Atsimeni Džedą? -  paklausiau Pasakų tetos balsu. -  Tą 

vaikiną, kuris man pakišo krepšį? Nepaprastai svarbu, kad 
jis būtų pagautas. Norėčiau, kad tu daug smulkiau užsirašy
tum viską, ką aš tau apie jį papasakosiu, o paskui atsiųstum 
man žmogų iš Kovos su narkotikais skyriaus, ir jis organi
zuotų paiešką.

-  Gerai, -  atsakė Čarlis labai rimtai, tačiau kartu nepa
prastai neįtikinamai. -  Gerai.

-  Nagi, imkimės darbo, -  mygau, jausdama, kad darausi 
panaši į Pegę Eškroft* ir tuoj imsiu barbenti skėčiu radžai 
per galvą. -  Jei tailandiečių pareigūnai taip stengiasi įrody
ti kovoją su narkotikais, kad be jokio teismo uždaro kalėji
muose nekaltus vakariečius, tai jie turi bent suvaidinti, jog 
trokšta pagauti tikruosius kontrabandininkus.

Čarlis nesuprasdamas vėpsojo į mane.
-Aha, teisingai, teisingai, -  pasakėjis suraukdamas kak- 

O
3 (Dame) Peggy Ashcroft -  anglų aktorė, vaidinusi aukštakilmes tvirto bū

do anglų kolonijų ponias filmuose „Karūnos brangakmenis'* {Jewel in the 
Crowri) ir „Kelionė į Indiją** {A Passage to India).
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tą ir nuoširdžiai linksėdamas galva, tačiau jo žvilgsnyje ne- 
nušvito nė menkiausia supratimo kibirkštėlė.

Kai paaiškinau dar kelis kartus, Čarlis staiga praregėjo.
-A ha, aha. Dabar supratau, apie ką kalbi. Aha. Jie turi 

imtis ieškoti to vaikino, kuris tave čia įkišo, nes kitaip gali 
pasirodyti, kad jiems šitas reikalas visai nerūpi.

-Visiškai teisingai! -  nušvitusi pasakiau, gėrėdamasi sa
vo nuveiktu darbu.

-  Aha, aha, -  tarė Čarlis stodamasis ir neprarasdamas 
labai entuziastingos veido išraiškos. -  Aš tuoj juos priversiu 
tuo užsiimti.

Žiūrėjau jam pavymui ir svarsčiau, kaip toks padaras su
gebėjo iškilti Britanijos diplomatinėje tarnyboje. Staiga 
mane aplankė geniali mintis.

-  Čarli? -  pašaukiau.
-A ha, -  atsiliepė jis ir nuleido akis patikrinti, ar jo  kel

nių užtrauktukas neatsisegęs.
-  O ką veikia tavo tėvas?
-Tėtis? -  Čarlio veidas pragiedrėjo. -  A, jis dirba Užsie

nio reikalų ministerijoje. Senas pirdūnas.
-A r jis politikas?
-  Ne, tiesą sakant, valstybės tarnautojas. Kadaise buvo 

Dagio Herdo dešinioji ranka.
Skubiai dirstelėjau, ar į mus nežiūri prižiūrėtojai, ir pa

silenkiau į priekį.
-  O kaip tavo karjera Tailande?
-J e ija u  visiškai atvirai, tai čia nykoka, -  nerūpestingai 

atsakė jis. -  Kaip kokia sušikta juodoji Kalkutos skylė, žino
ma, jei nepavyksta patekti į salas. Oi, atsiprašau.

-  Klausyk, juk būtų labai puiku, jei galėtum atlikti svar
bią diplomatinę užduotį? -  gundomai pradėjau. -  Jeigu, 
pavyzdžiui, dabar paskambintum savo tėčiui...
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RUGPJŪČIO 25, PIRMADIENIS

45 kg (dėmesį patraukiantis plonumas), kartų... et, 
po velnių, smegenys visiškai ištirpo. Neabejoju, numesiu 

dar daugiau svorio.

V idudien is. Bloga, sunki diena. Tikriausiai iš proto išsi
krausčiau manydama, kad galiu ką nors kaip nors paveikti. 
Mirtinai sukandžiota blusų ir moskitų. Šleikštu ir silpna, 
dar paleido vidurius, o tai labai keblu, turint galvoje nakti- 
puodžio situaciją. Tiesą sakant, gal tai ir ne taip blogai, nes 
svaigstant galvai viskas atrodo nerealu: o tai daug geriau už 
tikrovę. Kaip norėčiau pamiegoti! Bet per karšta. Gal susir
gau maliarija?

2 valanda p op iet. Prakeiktasis Džedas. Klausykit, kaip 
žmogus gali būti toks... Bet negalima puoselėti senų nuos
kaudų, nes tai žaloja savastį. Reikia atsiriboti. Nelinkėsiu 
jam nei gero, nei blogo. Tiesiog atsiribosiu.

2.01. Šūdinas, prakeiktas kiauliašunis, suskis ir šėtorj&s. 
Kad jam  dygliakiaulės veidą nugulėtų.

6 valanda p op iet. Rezultatai! Rezultatai! Prieš valandą 
atėjo prižiūrėtojas ir išstūmė mane iš kameros. Fantastiška 
ištrūkti iš tos smarvės. Nuvedė į mažą apklausos kambarį su 
dirbtinio medžio staliuku, pilko metalo seifu ir japonišku 
gėjų pornografijos žurnalu, kurį prižiūrėtojas skubiai paslė
pė, į kambarį įėjus neaukštam, orios išvaizdos pusamžiui 
tailandiečiui, prisistačiusiam Dudvanio vardu.

Pasirodė, jog jis d irtp  Kovos su narkotikais skyriuje ir 
yra ganavkietas. Šaunuolis Čarlis.

Aš pradėjau pasakoti smulkmenas apie tai, kokiais rei
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sais Džedas atskrido ir kokiu vėikiausiai išskrido, koks jo  
krepšys, kaip atrodo pats Džedas.

-  Neabejoju, kad jums pakaks informacijos jam suras
ti? -  galiausiai baigiau. -  Ant krepšio turi būti jo  pirštų 
atspaudai.

-  O, mes žinome, kur jis, -  atsainiai tarė pareigūnas. -  Ir 
jis neturi pirštų atspaudų. -  Vėėau. Neturi pirštų atspaudų. 
Beveik kaip kad neturi spenelių ar panašiai.

-T ai kodėl jūs jo  nesuimat?
-J is  Dubajuje, -  abejingai atsakė pareigūnas.
Staiga pasijutau labai rimtai susierzinusi.
-  Ak, jis Dubajuje, ar ne? -  pakartojau. -  Ir jūs viską apie 

jį žinote. Žinote, kad tai jo darbas. Žinote, kad aš čia niekuo 
dėta, kad jis specialiai taip padarė, jog jūs mane įtartumė
te. Bet vis tiek einate po darbo namo, pas žmoną ir šeimą, 
valgote skanią vištienos satė, o aš čia uždaryta iki savo vai
singo amžiaus pabaigos, nors nieko nepadariau, ir tik dėl 
to, kad jūs nesivarginate priversti prisipažinti tą, kuris iš tie
sų viskuo kaltas.

Jis susirūpinęs pažvelgė į mane.
-  Kodėl nepriverčiate jo  prisipažinti? -  paklausiau.
-J is  Dubajuje.
-  Na, tai tada priverskite prisipažinti ką nors kitą.
-  Panele Džouns, Tailande nepriimta...
-  Kas nors turėjo matyti, kaip jis laužėsi į trobelę ar kaip 

kas nors kitas į ją  įsilaužė. Kas nors turėjo įsiūti narkotikus 
į pamušalą. Siūlės susiūtos mašina. Eikite ir viską ištirkite, 
kaip priklauso.

-  Mes darome viską, ką galime, -  šaltai atsakė jis. -  Mū
sų vyriausybė labai rimtai reaguoja į mažiausią narkotikų 
kontrabandos faktą.

-  O mano vyriausybė labai rimtai saugo savo piliečių ne
liečiamybę, -  atkirtau, prisimindama Tonį Bleirą ir įsivaiz
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duodama, kaip šis plačiu žingsniu įžengia į kabinetą ir tvo
ja vėzdu Tailando pareigūnui per galvą.

Tailandietis atsikrenkštė ir pasirengė kalbėti:
-M es...
-  Be to, aš esu žurnalistė, -  pertraukiau jį. -  Dirbu vie

noje populiariausių Didžiosios Britanijos informacinių pro
gramų, -  pridūriau, stengdamasi neregėti prieš akis išky
lančios Ričardo Finčo vizijos, kartojančios: „Mąstau: Harie- 
tė Harman, juodi apatiniai baltiniai; mąstau..." -  
Bendradarbiai planuoja surengti aktyvią mano išlaisvinimo 
kampaniją.

Prieš dvasios akis vėl iškilo Ričardas Finčas: „A, tai Bri
džita nusmuktbikinė dar negrįžo po atostogų, ką? Tikriau
siai laižėsi su kuo nors paplūdimyje ir pamiršo, kad lėktu
vas išskrenda."

-  Aš turiu ryšių aukščiausiuose vyriausybės sluoksniuo
se ir manau, jog turint galvoje dabartinę politinę padėtį, -  
nutilau ir įsmeigiau į jį reikšmingą žvilgsnį; juk  suprantat, 
dabartinė politinė padėtis visad labai svarbi, ar ne? -  mū
sų žiniasklaida labai neigiamai sureaguos į žinią, jog  aš 
esu įkalinta už nusikaltimą, kurio tikrai nepadariau ir jjls 
pats tai pripažinote, o jūsų policija nesugeba priversti pi
liečius laikytis šalies įstatymų ir kaip reikiant ištirti nusi
kaltimo aplinkybes.

Kupina neapsakomo orumo susisiaučiau sarongu, atsilo
šiau kėdėje ir įbedžiau jam į akis šaltą žvilgsnį.

Pareigūnas pasimuistė ir pasižiūrėjo į savo popierius. 
Paskui pakėlė akis, pasirengęs rašyti:

-  Panele Džouns, gal galėtume dar kartą grįžti prie tos 
akimirkos, kai jūs pamatėte, jog į trobelę buvo įsilaužta?

Cha! q

299



RUGPJŪČIO 27, TREČIADIENIS

50,5 kg, cigaretės 2 (bet kokia kaina!), fantazijos, kuriose 
Markas Darsis/Kolinas Firtas/princas Viljamas įgriūva pro duris 
šaukdamas: „Dievo ir Anglijos vardu įsakau -  paleiskite mano 

būsimą žmoną!“ -  nuolatos.

Dvi neramios dienos be jokių įvykių. Jokių žinių, jokių 
apsilankymų, tik nuolatiniai reikalavimai dainuoti Mado
nos dainas. Vienintelis dalykas, padedantis palaikyti dva
sią -  eilėraščio „Jei“ skaitymas. Pagaliau šį rytą pasirodė 
Čarlis, spinduliuodamas visai kitokia nuotaika! Tarsi nepa
prastai entuziastingas aukščiausio lygio pareigūnas, be ga
lo pasitikintis savimi, atnešė man dar vieną siuntinuką, ku
riame radau sumuštinių su lydytu sūriu, tačiau -  prisiminu
si ankstesnes fantazijas apie kūdikio pradėjimą kalėjime -  
neprisiverčiau jų  suvalgyti.

-  Aha. Tai va, reikalai pajudėjo, -  pasakė Čarlis reikš
mingai, tarsi slaptas vyriausybės agentas, pilnas pavojin
giausių MI5 paslapčių. -  Tiesą sakant, viskas velniškai ge
rai. Gavome signalų iš Užsienio reikalų ministerijos.

Stengdamasi negalvoti apie mažytes signalines vėliavė
les, iškištas pro aukščiausio lygio diplomatų kabinetų lan
gus, paklausiau:

-  Ar kalbėjai su savo tėčiu?
-A ha, aha, -  atsakė jis. -  Jie jau viską žino.
-  Ar laikraščiai rašė? -  susijaudinusi paklausiau.
-  Ne, ne. Viskas laikoma paslaptyje. Nenori sugadinti 

operacijos. Na, gerai. Štai tau pora laiškų. Tavo draugės at
nešė tėčiui. Senis sakė, kad jos labai dailutės.

Drebančiomis rankomis atplėšiau didelį rudą Užsienio 
reikalų ministerijos voką. Pirmas laiškas buvo nuo Džudės 
ir Šezės, parašytas labai atsargiai ir beveik šifruotas, tarsi 
merginos bijojo, kad neperskaitytų šnipai.
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Bridže,
nesijaudink, mes tave mylim. Tuoj ištrauksim iš ten. Diedas 

jau susektas. Padeda Markas Darsis (!).

Mano širdis suspurdėjo. Geriausia iš visų galimų naujie
nų (išskyrus, aišku, žinią apie tai, kad nebūsiu uždaryta ka
lėjime dešimčiai metų).

Prisimink Vidinę Pusiausvyrą ir kalėjimo teikiamas dietos ga
limybes. Greit pasimatysim „192“. Kartojam, nesijaudink. Mergi
nos laimi.

Viso geriausio,
Džudė ir Šezė

Mirksėdama nuo užplūdusių jausmų žiūrėjau j laišką, 
paskui nekantriai atplėšiau antrą voką. Gal nuo Marko?

Laiškas buvo parašytas antroje ilgo, panašiai kaip armoni
ka sulankstyto atviruko su Vindermero ežero vaizdais pusėje:

Lankome senelę Šv. Onos senelių namuose ir keliaujame po 
Ežerų kraštą. Oras įvairus, bet užtat puikios amatininkų parduo
tuvės. Tėtis nusipirko avikailio liemenę! Gal galėtum paskambirįti 
Unai ir patikrinti, ar ji įjungė taimerį?

Iki,
Mama

RUGPJŪČIO 30, ŠEŠTADIENIS

50,5 kg (tikiuosi), alkoholio vienetai 6 (valio!), cigarečių 0, 
kalorijos 8755 (valio!), patikrinau krepšį, norėdama būti tikra, 

kad jame nėra narkotikų, 24 kartus.
O

6 valanda ryto. Esu lėktuve. Skrendu namo! Laisva! Plo
na! Švari! Blizgančiais plaukais! Savais švariais drabužiais!
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Valio! Nusipirkau bulvarinius laikraščius, Marie Claire ir 
Heilo! Viskas nuostabu.

6.30. Niekuo nepaaiškinamas nuotaikos smukimas. Bai
siai išsigandau vėl atsidūrusi tamsiame lėktuve, kai aplink 
visi miega. Jaučiu, jog  privalau svaigti iš laimės, tačiau iš 
tikrųjų baisiai bijau. Vakar vakare atėjo prižiūrėtojai ir ma
ne išvedė. Nuvedė į kitą kambarį, atidavė drabužius, ten su
sitikau kitą ambasados darbuotoją vardu Brajanas su keis
tais trumparankoviais nailono marškiniais ir akiniais vieli
niais rėmeliais. Jis pranešė, jog Dubajuje „kai kas įvyko“, be 
to, buvo gautas nurodymas iš Užsienio reikalų ministerijos, 
todėl jiems liepta kuo skubiau išsiųsti mane iš šalies, kol ne
pasikeitė politinis klimatas.

Ambasadoje pasirodė baisiai keista. Pastate nieko nebu
vo, išskyrus Brajaną, kuris nuvedė mane tiesiai į labai sena
madišką vonią (ten jau buvo sukrauti visi mano daiktai), lie
pė nusiprausti po dušu ir persirengti, tik kuo greičiau.

Negalėjau patikėti, kaip suplonėjau, bet plaukų džiovin
tuvo nebuvo, taigi plaukai liko pasišiaušę. Aišku, tai nesvar
bu, bet labai norėčiau grįžusi gerai atrodyti. Buvau bepra
dedanti dažytis, tačiau Brajanas pabeldė į duris ir perspėjo, 
jog jau reikia važiuoti.

Tarsi per sapną prisimenu, kaip nuėjome iki automobi
lio, o paskui drėgną karštą naktį važiavome gatvėmis, pil
nomis ožkų, tuk-tukų, signalizuojančių mašinų ir žmonių, 
susodinusių gausias šeimas ant vieno dviračio.

Oro uosto švara pasirodė tiesiog neįtikėtina. Man nerei
kėjo eiti įprastais keliais, buvau nuvesta specialu diploma
tams skirtu praėjimu, viskas jau iš anksto suantspauduota ir 
sutvarkyta. Kai priėjau savo vartus, pamačiau, kad visi ke
leiviai jau susodinti į lėktuvą, o mūsų laukia tik vienas vaiki
nas fosforine geltona liemene.
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-  Ačiū, -  pasakiau Brajanui. -  Padėkokit nuo manęs 
Čarliui.

-  Būtinai, -  šelmiškai atsakė jis. -  Arba jo  tėčiui. -  Paskui 
padavė man pasą ir labai pagarbiai paspaudė ranką; prie 
tokios pagarbos nebuvau pratusi net prieš įkalinimą.

- Jū s  labai gerai susidorojote, -  pasakė jis. -  Šaunuolė, 
panele Džouns.

10 valanda ryto. Ką tik numigau. Labai jaudinuosi prieš 
grįždama. Iš tikrųjų patyriau dvasinį atgimimą. Nuo šiol 
viskas bus kitaip.

Naujos gyvenimo gairėsy tinkamos po dvasinio atgimimo:
1. Nepradėti vėl rūkyti ir gerti, nes vienuolika dienų ištvėriau 

negėrusi ir surūkiau tik dvi cigaretes (nenoriu prisiminti, ko
kiais būdais man pavyko jas gauti). Nors dabar gal išgersiu 
mažą buteliuką vyno. Juk aišku, jog būtina tai atšvęsti. Taip.

2. Nepasitikėti jokiais vyrais, o tik savimi. (Nebent paaiškėtų, 
kad Markas Darsis nori pas mane sugrįžti. O Dieve, tikiuo
si, kad taip bus. Tikiuosi, jis supras, kad aš jį dar myliu. Ti
kiuosi, kad tai jis mane ištraukė iš kalėjimo. Tikiuosi, kad jįs 
sutiks mane oro uoste.)

3. Nesijaudinti dėl tokių paikysčių, kaip pasišiaušę plaukai, 
svoris ar ką Džudė pakvietė į savo vestuves.

4.Nesikratyti savipagalbos knygų, eilėraščių ir pan. siūlomų 
patarimų, tačiau apsiriboti tik tuo, kas svarbiausia, -  pvz., 
optimizmu, sugebėjimu nepalūžti ir nepabėgti, atlaidumu 
(tik gal ne Išgamai Džedui, kaip jis nuo šiol bus vadinamas).

5. Atsargiau bendrauti su vyrais, nes visiškai aišku, jog jie visi 
pavojingi, ir tai įrodo patyrimas su Išgama Džedu, jau ne
kalbant apie Danielį.

6. Nesileisti žeminamai įvairių menkystų, pvz., Ričardo Finčo, 
tačiau pasitikėti savimi ir gerbti save.
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7. Tapti dvasingesne ir gyvenime laikytis dvasingumo prin
cipų.

Puikumėlis, o dabar galiu paskaityti Heilo! ir bulvarinius 
laikraščius.

11 valanda ryto. Mmmm. Fantastiškos nuotraukos: ką 
tik suapvalėjusi Diana ir plaukuotas Dodis. Bet vis dėlto -  
hm. Kai tik aš suplonėju, ji įveda į madą apvalumus. Didin
ga. Džiaugiuosi, kad ji laiminga, bet kažkaip nemanau, jog 
jis jai tinkamas. Tikiuosi, jog susitikinėja su juo ne tik dėl to, 
kad jis jos neužknisinėja. Nors jei tik dėl to, visiškai ją  su
prantu.

11.15. Atrodo, laikraščiuose apie mane nieko nėra -  
nors Čarlis juk sakė, kad viskas labai slapta, kad vyriausy
bė specialiai stengiasi šios istorijos neišviešinti, nenorėda
ma pakenkti santykiams su Tailandu, žemės riešutų im
portui ir pan.

11.30. Šį sezoną ruda -  tai naujoji juoda! Ką tik perver
čiau Marie Claire.

11.35. Nors iš tiesų reikėtų rašyti, kad šį sezoną ruda -  
tai naujoji pilka, nes praėjusį sezoną pilka buvo naujoji juo
da. Taip.

11.40. Bet tai baisi katastrofa, nes mano spintoje nėra 
nė vieno rudo drabužio, nors gal dabar, kai taip netikėtai iš
trūkau į laisvę, iš kur nors gausiu ir pinigų.

11.45. Mmmm. Po tokio ilgo susilaikymo vynas atrodo 
labai skanus. Tikrai trenkia į galvą.
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12.30. Fe. Apsirijusi bulvarinėmis naujienomis jaučiuo
si taip, tarsi tuoj prapliupsiu vemti. Buvau pamiršusi, kad 
po to apima gėda ir depresija, primenanti pagirias -  be to, 
pasaulis atrodo tarsi be paliovos kartojama šiurpi pasaka, 
kurios veikėjai iš pradžių atrodo labai geri, bet vėliau išaiš
kėja, kad jie blogi ir pagedę.

Kurį laiką labiausiai mėgavausi istorija apie kunigą, pa
sirodžiusį baisiu pasileidėliu ir emociniu užkinisinėtoju. Vi
sad labai malonu skaityti, kaip blogai elgiasi kiti žmonės. 
Tačiau negaliu nemanyti, jog paramos grupių pasileidėlio 
kunigo aukoms įkūrėjai (juk „moterys, kurios palaiko santy
kius su kunigais, dažniausiai neturi kam pasiguosti") šiek 
tiek peržengė ribą. O kaip kiti žmonės, kurie taip pat neturi 
kam pasiguosti? Tada reikia įkurti paramos grupes mote
rims, nukentėjusioms nuo pasileidėlių konservatorių mi
nistrų, Britanijos nacionalinių sporto rinktinių nariams, 
miegojusiems su karališkosios šeimos nariais, bei garseny
bėmis, miegojusiomis su savo gerbėjais, prisipažinusiais 
apie tai Romos katalikų kunigams, pardavusiems šią istori
ją  sekmadienio laikraščiams. Gal aš irgi parduosiu savo isto
riją sekmadienio laikraščiams: štai iš kur gausiu pinigų. N& 
tai būtų negerai -  matot, kaip greitai dvasingumą užteršia 
bulvarinė kultūra.

Nors gal geriau parašysiu knygą. Gal didvyriškai grįšiu į 
Angliją kaip Džonas Makartis ir parašysiu knygą, kurią pa
vadinsiu „Debesų sankaupos" ar panašiu meteorologijos 
terminu. Gal mane pasveikins kaip didvyrę, gal pasitiks 
Markas, Džudė, Šezė, Tomas ir tėvai bei minios laukiančių 
fotografų, o Ričardas Finčas šliaužios ant kelių ir maldaus 
išskirtinio interviu. Geriau per daug neprisigerti. Tikiuosi, 
nepradėsu eiti iš proto. Jaiičiu, jog geriausiai mane pasitik
tų policija, psichologai ar panašūs pareigūnai, kurie nusi
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vežtų į slaptą bazę ir ten apmokytų, ką atsakinėti į klausi
mus bei kaip elgtis. Gal dabar numigsiu.

9 valanda vakaro (jau B ritanijos laiku .) Atvykau į Hit- 
rou kamuojama galvą skeliančių pagirių, stengdamasi nu
valyti nuo drabužių duonos trupinius ir rausvą dantų pa
stą (kurią kažkokie sukčiai patiekė vietoj deserto), minty
se repetuodama tekstą, paruoštą susidūrus su laukiančia 
žurnalistų minia: „Tai buvo tikras košmaras. Gryniausias 
košmaras. Tarsi perkūnas iš giedro dangaus. Tačiau nejau
čiu jokio kartėlio (apmaudo?); jei tai bus pamoka kitiems, 
kaip pavojinga leisti draugėms miegoti su nepažįstamais 
vyrais, tai mano įkalinimas nebus praėjęs veltui (bergž
džiai?)". Tačiau visą laiką netikėjau, kad minia iš tiesų ma
nęs lauks. Be jokių sutrikimų praėjau muitinės patikrini
mą ir susijaudinusi ėmiau dairytis pažįstamų veidų, ir štai 
prie manęs siūbtelėjo... na, taip, būtent žurnalistų minia. 
Daugybė fotografų ir žurnalistų su blykstėmis. Mano gal
va visiškai ištuštėjo, nebesugalvojau nei ką sakyti, nei ką 
daryti, tiktai it papūga kartojau: „Komentarų nebus", tarsi 
koks ministras, pagautas besidulkinantis su prostitute, ir 
nesustodama ėjau, įsitvėrusi bagažo vežimėlio, galvoda
ma, jog tuoj pakirs kojas. Tik staiga kažkas atėmė iš manęs 
vežimėlį, kažkieno rankos mane apkabino, ir aš išgirdau 
balsus, sakančius: „Jau viskas gerai, Bridže, mes čia, mes 
tave radom, jau viskas gerai".

Tai buvo Džudė su Šeze.

RUGPJŪČIO 31, SEKMADIENIS

51,5 kg (taip! Taip! Pergalinga aštuoniolika metų trukusios 
dietos kulminacija, nors gal kiek didoka kaina), alkoholio
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vienetai 4, kalorijos 8995 (tikrai nusipelniau), Meistro Gario 
darbų, atliktų kovojant su skyle sienoje, 0.

2 valanda ryto. N am ie. Kaip gera būti namie. Kaip ge
ra vėl pamatyti Džudę ir Šezę. Oro uoste policininkas, per
skirdamas minią, nusivedė mus į apklausos kambarį, kuria
me jau sėdėjo Kovos su narkotikais skyriaus darbuotojai ir 
Užsienio reikalų ministerijos atstovas; visi ėmė mane klau
sinėti.

-  Klausykit, po šimts, gal jūsų klausimai gali kiek pa
laukti? -  po kokios minutės pasipiktinusi pratrūko Šezė. -  
Ar nematot, kad ji pervargusi?

Atstovai, rodos, buvo linkę manyti, kad būtinai reikia 
klausinėti toliau, bet galiausiai juos taip išgąsdino Šezės 
urzgimas: „Jūs žmonės ar pabaisos?" ir grasinimai paskųs- 
ti Amnesty International, kad mums paskyrė policininką, tu
rėjusį parvežti iš oro uosto.

-  Tik kitą kartą būkite atsargesnės, panelės, kai su kuo 
nors susipažinsit, -  pamokomai pasakė žmogus iš Užsienio 
reikalų ministerijos.

-  Oi, oi, oi, -  išsižiojo Šezė, bet Džudė tuo metu atsa
kė: -  O taip, pareigūne, jūs visai teisus, -  ir kaip tikra aukš
to rango specialistė išrėžė padėkos kalbą.

Grįžusi namo radau pilną šaldytuvą maisto, orkaitėje 
laukė šildomos picos, ant stalo „MilkTray“ ir „Dairy Box“ 
dėžės, rūkytos lašišos vėrinukai, „Minstrels" pakeliai ir bu
teliai „Chardonnay“. Ant polietileno, dengiančio skylę sie
noje, buvo prisegtas didžiulis užrašas: „Sveika sugrįžusi, 
Bridžita". Ir faksas nuo Tomo, kuris persikėlė gyventi į San 
Franciską pas aną muitinės inspektorių:

MIELIAUSIOJI, NARKOTIKAI YRA ŠĖTONO 
DARBAS. PAPRASČIAUSIAI PASAKYK „NE“!

KIEK SUPRANTU, DABAR BŪSI PLONIAUSIA 
PASAULYJE. TUOJ PAT MESK VISUS VYRUS IR
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TAPK HOMOSEKSUALIA. ATVAŽIUOK PAS MUS 
IR GYVENSIME TRISE, KAIP TIKRI 

KALIFORNIJOS GĖJAI. MAN PAVYKO 
ĮSKAUDINTI DŽEROMĄ! CHACHACHA. 
PASKAMBINK. SIUNČIU LINKĖJIMUS.

SVEIKA SUGRĮŽUSI.

Be to, Džudė su Šeze sutvarkė viską, ką besikraudama 
daiktus buvau išvarčiusi ant miegamojo grindų, apvilko 
švarią patalynę, pastatė prie lovos šviežių gėlių ir padėjo 
pakelį „Šilk Cut“. Mielosios mano merginos. Ir mielasis, 
egoistiškasis Tomas.

Jos prileido man į vonią vandens, atnešė taurę šampa
no, o aš joms parodžiau blusų įkandimus. Po to apsivilkau 
pižamą, visos susėdome ant lovos su šampanu, cigaretėmis 
bei Kedberio „Milk Tray“ ir pradėjome kalbėtis apie viską, 
kas per tą laiką nutiko, bet manau, jog vėliau būsiu užmigu
si, nes dabar visur tamsu, Džudės su Šeze nebėra, tik radau 
paliktą ant pagalvės raštelį paskambinti joms, kai išsimie
gosiu. Jos abi gyvena pas Šezę, nes Džudės bute vyksta re
montas, kad jiedu su Bjaurybe Ričardu galėtų ten apsigy
venti po vestuvių. Tikiuosi, jos meistrai geresni už manąjį. 
Skylė sienoje nė kiek nepasikeitusi.

10 valanda ryto. Aaaa! Kur aš? Kur aš?

10.01. Keista gulėti lovoje, kurioje yra patalynė. Malo
nu, tačiau nerealu. Oooo, ką tik prisiminiau, juk apie mane 
rašys laikraščiai. Eisiu nusipirkti. Viską išsikirpsiu, susikli
juosiu į albumą ir kada nors parodysiu anūkams (jei kada jų  
įgysiu). Valio!

10.30. Neįtikėtina. Tarsi sapnas ar kokio nesveiko žur
nalisto sugalvotas Balandžio pirmosios pokštas. Neįtikėti
na. Diana mirė -  nieko panašaus ji negalėjo padaryti.
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11.10. Tuoj įsijungsiu teliką ir išgirsiu, kad įvyko baisi 
klaida, kad ji grįžo, ir pamatysiu, kaip ji išeina iš „Harbour 
Club“, o fotografai pripuolę klausinėja, kaip ten buvo.

11.30. Negaliu patikėti. Kaip baisu, kai aiškiai matyti, 
jog nė vienas valdžios žmogus nežino, ką daryti.

V idudien is. Bent jau Tonis Bleiras nepraranda savitvar
dos. Panašu, jog kalba tą, ką beveik visi galvoja, užuot be 
galo papūgiškai kartojęs: „sielvartas ir šokas, sielvartas ir 
šokas4.

1.15. Atrodo, pasaulis išprotėjo. Nieko sau normalus gy
venimas, į kurį sugrįžau.

1.21. Kodėl neskambina Džudė su Šeze?

1.22. O, gal jos galvoja, kad aš miegu. Pati joms paskam
binsiu.

1.45. Džudė, aš ir Šezė sutarėme, jog Diana buvo mūsų 
nacionalinis turtas, ir visi dabar labai gailisi, kad taip bjau
riai su ja  elgėsi, jei ji net nebenorėjo būti Anglijoje. Atroao, 
tarsi iš dangaus būtų nusileidusi didžiulė ranka ir pasakiu
si: „Jei jūs taip dėl jos pešitės, tai nevienas negausit."

2 valanda popiet. Tiesa, toks prakeiktas dalykas būtinai 
turėjo nutikti tą vienintelę dieną, kai laikraščiai turėjo rašy
ti apie mane. Apie save neradau nieko, ničnieko.

6 valanda popiet. Negaliu patikėti, jog ji žuvo. Turiu vis 
perskaityti laikraščio antraštę, kad prisiversčiau patikėti. 
Garbės žodis, princesė I^iana buvo Viengungių moterų glo
bėja, nes ji iš pradžių pateko į klasikinę pasaką, padarė tai, 
ko visi išjos tikėjosi: ištekėjo už gražaus princo, bet vėliau
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išdrįso pasakyti, jog gyvenime taip nebūna. Be to, žiūrėda
ma į Dianą jautei, jog jei kvaili vyrai su tokia gražuole gali 
elgtis kaip su pastumdėle, nemylėti jos ir versti jaustis vieni
ša, tai ir tu nesi visiškai niekam tikusi, jei išgyveni tą patį. Be 
to, ji nuolat gilinosi į save ir stengėsi įveikti savo problemas. 
Visą laiką baisiai stengėsi kuo daugiau padaryti, kaip visos 
šiuolaikinės moterys.

6.10. Hmmm. Kažin, ką žmonės kalbėtų apie mane, jei 
numirčiau?

6.11. Nieko.

6.12. Ypač jei prisiminsime, kas buvo parašyta apie ma
ne, grįžusią iš Tailando kalėjimo.

6.20. Ką tik mane aplankė šiurpulinga įžvalga. Žiūrėjau 
televizorių išjungusi garsą ir pamačiau, jog  rodo bulvarinio 
laikraščio pirmą puslapį, kuriame, regis, išspausdintos ava
rijos nuotraukos, padarytos tuoj po įvykio. Suvokiau, kad 
kažkokia klaiki mano asmenybės dalis iš tiesų nori pamatyti 
tas nuotraukas. Aišku, jog  nepirkčiau to laikraščio net jei 
galėčiau, bet fuuui! Fuui! Ką tai sako apie mane? O Dieve! 
Kokia aš baisi!

6.30. Sėdžiu ir spoksau į tolį. Iki šiol tiesiog nesupratau, 
kokią didelę mano sąmonės dalį užima princesė Diana. Štai 
ji su manimi, kaip Džudė ar Šezė, kupina gyvybės, kikenan
ti ir besidažanti lūpas, tik staiga tampa tokia suaugusi, bai
si ir svetima -  mirusi.

6.45. Ką tik per teliką mačiau, kaip moteris nuvažiavo į 
sodinukų parduotuvę, nusipirko medelį ir pasodino jį prin
cesės Dianos atminimui. Gal ir aš galėčiau ką nors pasiso
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dinti lovelyje ant palangės, pavyzdžiui, eee, baziliką? Galė
čiau nusipirkti „Cullens“ parduotuvėje.

7 valanda vakaro. Hmmm. Bazilikas kažkodėl neatrodo 
tinkamas.

7.05. Visi eina prie Bakingamo rūmų padėti gėlių, nes 
taip liepia sena tradicija. Ar žmonės visad taip darė? Ar tai 
vienas tų pižoniškų veiksmų, kurių žmonės imasi, norėdami 
patekti į televiziją, kaip, pavyzdžiui, nakvojimas prie par
duotuvių prieš išpardavimą, ar tikras ir geras dalykas? 
Hmmm. Vis tiek jaučiu, kad noriu eiti.

7.10. Manau, kad eiti padėti gėlių būtų truputį kvaila, 
bet... reikalas tas, kad ji man tikrai patiko. Jaučiau, kad val
džios viršūnėje yra žmogus, šiek tiek panašus į mane. Viso
kie pasipūtėliai kritikavo jos kovą prieš sausumos minas, 
bet aš jums taip pasakysiu: ji labai protingai pasinaudojo iš
protėjusiais reklamos metodais. Geriau taip, negu nieko 
nedaryti ir per dienas pūkšti namie.

7.15. Kokia prasmė gyventi šalies sostinėje, jei negali^si- 
lieti į viešus jausmų proveržius? Toks elgesys man neatrodo 
labai angliškas, bet gal keičiantis Europai, orams ir atėjus 
Toniui Bleirui viskas iš pagrindų pasikeitė, ir dabar jau ga
lima atvirai reikšti savo jausmus. Gal ji padėjo atsikratyti 
angliško santūrumo.

7.25. Nutarta, tikrai eisiu prie Kensingtono rūmų. Tie
sa, neturiu gėlių. Nusipirksiu degalinėje.

7.40. Degalinėje nė<gėlelės. Likę tik visokie niekai, kaip 
šokoladas su apelsinų džemu ir vanilinis kremas. Mieli da
lykai, bet netinka šiam atvejui.
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7.45. Nors garantuoju, kad jai jie patiktų.

7.50. Nupirkau žurnalą Vogue, „MilkTray“, vieną mo
mentinės loterijos bilietą ir pakelį „Šilk Cut“. Gal ne geriau
sias atminimas, bet visi kiti bus atnešę gėlių, o aš žinau, kad 
Diana mėgo Vogue.

9.30. L. džiaugiuosi, kad nuėjau. Truputį drovėjausi ei
dama Kensingtonu, jei kartais žmonės suprastų, kur einu ir 
kad esu viena, bet kai pagalvoju, tai princesė Diana dažnai 
būdavo viena.

Priėjusi parką pamačiau, kad jame 1. tamsu ir tylu, tik 
žmonės tylėdami eina viena kryptimi. Jokios isterijos, kaip 
per žinias. Prie sienos tamsoje buvo sukrauta didžiausia gė
lių šūsnis, degė žvakės, žmonės uždeginėjo užgesusias žva
kes ir skaitė atsisveikinimo raštelius.

Tikiuosi, kad tiek laiko jaudinusis, jog nėra pakankamai 
gera, dabar ji mato, ką visi jai jaučia. Tokie įvykiai tikrai turi 
priversti susimąstyti moteris, kurios jaudinasi dėl savo iš
vaizdos, laiko save niekam tikusiomis ir labai daug iš savęs 
reikalauja. Jaučiausi kiek nejaukiai dėl to Vogue, šokolado ir 
momentinės loterijos bilieto, todėl pakišau juos po gėlėmis 
ir peržvelgiau raštelius; tai privertė pagalvoti, kad nebūtina 
būti spaudos atstovu, kad galėtum išreikšti, ką jauti. Ge
riausias raštelis buvo, man atrodo, citata iš Biblijos, užrašy
ta netvirta senos ponios rašysena: „Nes aš buvau nelaimėje, 
ir tu manimi pasirūpinai, man grėsė pavojus, ir tu stengei
si jį pašalinti, aš buvau ligonė -  ir tu mane aplankei, žmo
nės pabėgo nuo manęs -  tu paėmei mane už rankos. Kad ir 
ką padarei vienam iš šių skurdžiausiųjų ir mažiausiųjų bro
lių, aš jaučiau, jog tai darai man.“



KEISTI LAIKAI
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RUGSĖJO 1, PIRMADIENIS

51,5 kg (reikia pasistengti, kad iškart nesusigrąžinčiau numesto 
svorio), kalorijos 6452.

-  Aš supratau, kad kažkas negerai, kai priėjau prie var
tų, -  pasakojo Šezė, kai jiedvi su Džude vakar atėjo pas ma
ne. -  Bet oro uosto darbuotojai man nesakė, kas nutiko ir 
reikalavo, kad lipčiau į lėktuvą, paskui iš jo  nebeišleido, ir 
nespėjau nė susigriebti, kaip lėktuvas jau kilo.

-T ai kada tu sužinojai? -  paklausiau, užbaigdama likusį 
taurėje „Chardonnay“, o Džudė tuoj pat ištiesė butelį, ketin
dama įpilti dar. Aš sakau, stebuklinga, tiesiog stebuklinga.

-  Tik kai nusileidom, -  atsakė Šezė. -  Skrydis buvo ne
įsivaizduojamai klaikus. Tikėjausi, kad gal tu tik pavėlavai, 
bet visi su manim elgėsi labai keistai ir nepagarbiai. Paskui, 
vos tik išlipau iš lėktuvo...

- J ie ją  suėmė! -  džiūgaudama pareiškė Džudė. -  Girtą 
kaip pėdą.

-  O siaube, -  pasakiau. -  O tu dar tikėjaisi, kad tave su
tiks Džedas.

-  Tas šunsnukis, -  rausdama atsakė Šezė.
Kažkodėl pajutau, kad bus geriau, jei apie Džedą nebe

kalbėsiu.
-J is  buvo susitaręs su bendrininku, kad Bankoke stovė

tų už tavęs eilėje, -  paaiškino Džudė. -  O pats, atrodo, lau
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kė skambučio Hitrou, tuoj pat sėdo į lėktuvą ir išskrido j 
Dubajų.

Pasirodė, jog  Šezė paskambino Džudei iš policijos, ir 
jiedvi skubiai nuvažiavo į Užsienio reikalų ministeriją.

-  O ten nieko neįvyko. Jie pradėjo pasakoti, kad tu vei
kiausiai būsi suimta dešimčiai metų.

-  Atsimenu, -  sudrebėjau.
-  Trečiadienio vakarą mes paskambinom Markui, jis 

tuoj pat susirado savo pažįstamus iš Amnesty International ir 
Interpolo. Mėginom surasti tavo mamą, bet atsakiklyje bu
vo įrašyta, jog ji keliauja po Ežerų kraštą. Dar manėme pa
skambinti Džefriui ir Unai, bet pagalvojom, kad visi tik puls 
į isteriją, o naudos nebus.

-  Labai išmintingai pagalvojot, -  pritariau.
-  Penktadienį išgirdom, kad tave perkėlė į normalų ka

lėjimą... -  tęsė Šezė.
-  O Markas išskrido į Dubajų.
-J is  išskrido į Dubajų? Dėl manęs?
-J is  buvo fantastiškas, -  pasakė Šezė.
-  O kur jis dabar? Aš jam  palikau žinutę, bet jis man ne

paskambino.
- J is  dar čia, -  nuramino Džudė. -  Paskui pirmadienį 

mums paskambino iš Užsienio reikalų ministerijos ir paaiš
kėjo, jog viskas pasikeitė.

-  Tai turbūt po to, kai Čarlis pakalbėjo su tėčiu! -  susi
jaudinusi pasakiau.

- J ie  mums leido išsiųsti tau paštą...
-  O antradienį sužinojo, kad suėmė Džedą...
-  O penktadienį paskambino Markas ir pasakė, kad iš

gavo jo  prisipažinimą...
-  O paskui nei iš šio, nei iš to šeštadienį mums paskam

bino ir pranešė, kad tu jali skrendi!
-Valio! -  sutartinai pasakėme mes, susidauždamos tau

rėmis. Negalėjau tverti, kaip troškau pakalbėti apie Marką,
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bet po viso to, ką merginos padarė mano labui, nenorėjau 
pasirodyti tuščia ir nedėkinga. V

-  Tai jis dar susitikinėja su Rebeka? -  pratrukau.
-  Ne! -  atsakė Džudė -  Ne! Ne!
-  Tai kas atsitiko?
-  Mes tiksliai nežinom, -  tarė Džudė. -  Iš pradžių atro

dė, kad viskas gerai, tik staiga paaiškėjo, jog Markas jau ne
bevažiuoja į Toskaną ir...

-  Tu niekaip neatspėsi, su kuo važiuoja Rebeka, -  įsiki
šo Šezė.

-  Su kuo?
-T u jį  pažįsti.
-  Nejau Danielis? -  paklausiau, jausdama pažįstamas 

neaiškias emocijas.
-N e .
-  Kolinas Firtas?
-N e .
-Ačiū Dievui. Tomas?
-  Ne. Pagalvok, tu jį visai gerai pažįsti. Vedęs.
-  Mano tėtis? Magdos Džeremis?
-J a u  šilčiau.
-  Ką? Nejau Džefris Alkonberis? Negali būti.
-  Ne, -  Šezė sukikeno. -  Jis vedęs Uną, be to, yra gėjus.
-  Džailsas Benvikas, -  staiga pasakė Džudė.
-  Kas? -  kvailai pakartojau.
-  Džailsas Benvikas, -  patvirtino Šezė. -  Viešpatie, juk tu 

pažįsti Džailsą, Marko bendradarbį, kurį pas Rebeką išgel
bėjai nuo savižudybės.

-  Tu jam dar buvai kritusi į akį.
-J ied u  su Rebeka po savo nelaimių liko uždaryti Glos- 

teršyre, skaitė savipagalbos knygas, o dabar -  prašau, jie 
kartu.
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-  Neatskiriami, -  pridūrė Džudė.
-Tvirtai sujungti meilės saitais, -  plačiau paaiškino Šezė.
Kurį laiką tvyrojo tyla, o mes apstulbusios žiūrėjome vie

na į kitą, stebėdamosi tokiu keistu dangaus sprendimu.
-  Pasaulis išėjo iš proto, -  prapliupau, jausdama ir bai

mę, ir nuostabą. -  Džailsas Benvikas nei gražus, nei tur
tingas.

-T iesą sakant,priešingai, -  sumurmėjo Džudė.
-  Bet jis nėra kitos merginos draugas. Jis nėra statuso 

simbolis nė vienu požiūriu, kuris būtų Rebekai svarbus.
-  Išskyrus tai, kad jis labai turtingas, -  atsakė Džudė.
-  Ir vis tiek Rebeka jį pasirinko.
-Teisingai, visiškai teisingai, -  susijaudinusi pridūrė Še

zė. -  Keisti laikai! Baisiai keisti laikai!
-Tuoj princas Filipas paprašys manęs būti jo  mergina, o 

Tomas susidraugaus su karaliene, -  surikau.
-  Ne su kokia išsidažiusia transvestitų karaliene ar Pa

maiva Džeromu, bet su mieląja mūsų šalies karaliene, -  pa
tikslino Šezė.

-  Šikšnosparniai ims ėsti saulę, -  paisčiau. -  Arkliai už
gims su uodegomis prie galvų, o užšaldyto šlapimo luitai 
nusileis į terasas ir pasiūlys mums cigarečių.

-  Be to, princesė Diana mirusi, -  iškilmingai pasakė Šezė.
Staiga nuotaika pasikeitė. Visos nutilome, stengdamosi

suvokti šią smurtingą, sukrečiančią ir neįsivaizduojamą 
mintį.

-  Keisti laikai, -  paskelbė Šezė, tarsi bloga nujaučianti 
pranašė linguodama galvą. -  Labai keisti laikai.
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RUGSĖJO 2, ANTRADIENIS

52 kg (rytoj jau tikrai nustosiu ryti), alkoholio vienetai 6 
(negalima vėl įprasti per daug gerti), cigaretės 27 (negalima vėl 
įprasti per daug rūkyti), kalorijos 6285 (negalima vėl įprasti per 

daug valgyti).

8 valanda ryto. N am ie. Dėl Dianos mirties Ričardas Fin
čas atšaukė viską, kas buvo numatyta parengti apie Tailan
do Narkotikų Kurjerę (mane) ir davė man dvi poilsio die
nas, kad atsigaučiau. Niekaip negaliu apsiprasti su ta mirti
mi; atvirai sakant, su niekuo negaliu apsiprasti. Gal dabar 
prasidės nacionalinė depresija. Baigėsi ištisa epocha, negali 
būti nė mažiausios abejonės, bet prasideda nauja, sutam
panti su rudens sezonu. Metas daug ką pradėti iš naujo.

Esu pasiryžusi nepasiduoti buvusioms silpnybėms, nebe- 
siruošiu leisti gyvenimą tikrindama atsakiklio žinutes ir 
laukdama, kol paskambins Markas; būsiu rami ir susikau
pusi.

8.05. Bet kodėl Markas nebedraugauja su Rebeka? Ko
dėl ji pradėjo susitikinėti su akiniuočių Džailsu Benviku? 
KODĖL? KODĖL? Ar jis skrido į Dubajų todėl, kad mane 
myli? Bet kodėl tada nepaskambino? Kodėl? Kodėl?

Na, nieko. Visa tai man jau nebesvarbu. Ketinu užsiimti 
savimi. Tuoj vašku depiliuosiu kojas.

10 .30 . V ėl n am ie . Pavėlavau pas vašku depiliuojančią 
kosmetologę (atėjau 8.30), tačiau ji neatvyko į darbą „dėl 
princesės Dianos". Registratorė tai pranešė beveik sarkas
tiškai, bet aš jai priminiau, jog  negalime spręsti, ką kiek
vienas žmogus išgyvena savo širdies gilumoje. Jei iš šios 
istorijos ir galima ko pasimokyti, tai tik to, kad negalima 
teisti kitų.
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Tačiau šios nuotaikos nepavyko išlaikyti iki namų, nes 
Kensingtone pakliuvau į didžiulį transporto kamštį ir, užuot 
užgaišusi dešimt minučių, sugaišau keturis kartus tiek. Pri
važiavus kamščio priežastį pamačiau, jog tai kelio taisymo 
darbai, tik sustoję ir be darbininkų, su užkabinta lentele: „Šį 
kelią taisantys darbininkai nutarė keturioms dienoms nu
traukti darbus, tuo išreikšdami pagarbą princesei Dianai."

Oooo, mikčioja atsakiklio lemputė.
Markas! Jo balsas buvo labai silpnai girdėti, be to, linija 

traškėjo. „Bridžita... ką tik sužinojau naujienas. Labai 
džiaugiuosi, kad tu jau laisva. Labai. Grįšiu po..." Linijoje 
pasigirdo garsus šnypštimas, paskui trakštelėjimas, ir po
kalbis nutrūko.

Po dešimt minučių suskambo telefonas.
-  O, labas, meilute, žinai ką?
Mano mama. Mano nuosava mama! Pajutau siūbtelint 

didžiulę meilės bangą.
-  Ką? -  paklausiau, rydama staiga užplūdusias ašaras.
-  „Tylėdama eik per triukšmą ir bruzdesį; nepamiršk, 

kokia ramybė gyvena tyloje."
Stojo ilga pauzė.
-  Mama? -  pagaliau paklausiau.
-  Ššššš, meilute, patylėkim. -  (Pauzė tęsiasi.) -  „Nepa

miršk, kokia ramybė gyvena tyloje."
Aš giliai įkvėpiau oro, pasikišau po smakru telefono ra

gelį ir toliau viriau kavą. Matot, aš jau supratau, kaip svar
bu atsiriboti nuo kitų žmonių beprotybės, kadangi pakan
kamai sunku pačiai išlaikyti sveiką protą. Tada suskambo 
mobilus.

Mėgindama nepaisyti pirmojo telefono, kuris ėmė vib
ruoti ir rėkti: „Bridžita, tu niekad nerasi harmonijos, jei ne
išmoksi paskęsti tyloje", as paspaudžiau mobiliojo telefono 
mygtuką. Skambino tėtis.
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-  Ee, Bridžita, -  tarė jis santūriu kariškio balsu. -  Gal 
gali pakalbėti su savo motina paprastu telefonu? Atrodo, ji 
šiek tiek susijaudinusi.

Ji susijaudinusi? O aš, nejau aš jiems nė kiek nerūpiuoju 
pačių kūnas ir kraujas?

„Paprastu telefonu" atsklido kūkčiojimai, traškesiai ir 
nepaaiškinami griausmingi bumbsėjimai.

-  Gerai, tėti, iki, -  atsakiau ir vėl paėmiau normalų 
ragelį.

-  Meilute, -  gergždžiančiu, savigailos pilnu balsu suriko 
mama. -  Aš privalau tau kai ką pasakyti. Nebegaliu dau
giau to slėpti nuo savo šeimos ir mylimų žmonių.

Stengdamasi per daug nemąstyti apie skirtumą tarp 
„šeimos“ ir „mylimų žmonių", žvaliai atsakiau:

-  Na ką gi! Neprivalai man nieko sakyti, jei tik pati to 
nenori.

-  Tai ką man daryti? -  isteriškai suklykė ji. -  Toliau gy
venti meluojant? Aš esu priklausoma, meilute, liguistai pri
klausoma!

Ėmiau mąstyti, nuo ko priklausoma ji galėtų nuspręsti 
esanti. Mano mama niekada nėra išgėrusi daugiau kaip vie
ną taurę saldaus chereso nuo tos dienos, kai Meivisė Ender- 
bi prisigėrė per dvidešimt pirmą savo gimtadienį 1952 m. 
ir ją  teko parvežti namo perkorus per dviračio rėmą, o dvi
ratis priklausė kažkokiam „Pyviui“. Kalbant apie vaistų var
tojimą, ji daugių daugiausia sučiulpia „Fisherman’s Friend“ 
pastilę, kad įveiktų kosulį, užklumpantį per kasmetinius 
Keteringo Dramos mėgėjų draugijos spektaklius.

-A š priklausoma, -  pakartojo ji ir dramatiškai nutilo.
-  Aišku, -  atsakiau. -  Priklausoma. O nuo ko gi tu esi 

priklausoma?
-  Nuo santykių su žmonėmis, -  atsakė ji. -  Meilute, aš li

guistai priklausoma nuo žmonių. Liguistai.
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Aš su trenksmu nuleidau galvą ant priešais stovinčio stalo.
-Trisdešimt šešeri metai su tėčiu! -  pasakė ji. -  Ir tik da

bar supratau.
-  Bet, mama, gyvenimas susituokus su žmogumi nereiš

kia, kad...
-  Oi ne, aš nesu priklausoma nuo tėčio, -  atsakė ji. -  Aš 

esu priklausoma riuo pramogų. Jau sakiau tėčiui, kad... 
Oooo, turiu lėkti. Laikas patvirtinti savo pasižadėjimus.

Sėdėjau žiūrėdama į kavinuką, o mano galvoje sukosi 
įvairios mintys. Ar jie nežino, kas buvo man atsitikę? Ar ji 
pagaliau peržengė ribą?

Telefonas vėl suskambo. Tėtis.
-Atsiprašau, kad taip išėjo.
-  Kas čia atsitiko? Ar tu dabar su mama?
-  Na, taip, galima sakyti, kad... Ji išėjo į kažkokį užsiė

mimą.
-  O kur jūs esat?
-  Mes čia tokiam... na, tarsi... žinai... vadinasi „Vaivo

rykštė".
Munistai?- pagalvojau. Scientologai? Ekstrasensorika?
-  Žinai, tai... eee... reabilitacijos klinika.
O Dieve mano! Pasirodo, ne aš viena sunerimau dėl tė'- 

čio gėrimo. Mama pasakojo, kad vieną vakarą, jiems vie
šint pas senelę šv. Onos senelių namuose, jis išėjo pasi
vaikščioti po Blekpulą ir grįžo atgal girtas kaip pėdas, ne
šinas buteliu „Famous Grouse“ viskio ir plastmasine 
vienos iš „Špice Girls“ statulėle, į kurios krūtį buvo įsikabi
nęs judantis dirbtinis žandikaulis. Mama pakvietė gydyto
jus, ir praėjusią savai tę jie tiesiai iš šv. Onos namų persikė
lė į šitą reabilitacijos kliniką, kurioje mama (kaip visad) 
nutarė nesileisti užgožiama.

-Atrodo, jie nemanoj kad gėrimo problema labai rimta. 
Sako, kad aš tik stengiuosi nuslėpti skausmą, kurį man kelia

21. 321



visi tie Chulijai ir Velingtonai. Gydytojai siūlo mums abiem 
pasiduoti jos priklausomybei ir drauge „pramogauti".

O Dieve.
Manau, bus geriausia, jei nepasakosiu mamai ir tėčiui 

apie tailandišką nuotykį; bent kol kas.

10 valanda vakaro. Vis dar nam ie. Na štai, matot. Valio! 
Visą dieną dėliojau ir rūšiavau daiktus, ir dabar jau viskas 
pakenčiama. Susitvarkiau su visais laiškais (na, bent dailiai 
sudėjau į krūvą). Be to, Džudė teisi. Stačiai juokinga keturis 
mėnesius laikyti prakeiktą milžinišką skylę sienoje; tiesiog 
stebuklas, kad iki šiol niekas pro ją  neįlindo ir manęs ne
apiplėšė. Neketinu daugiau klausytis idiotiškų Meistro Ga- 
rio pasiteisinimų. Paprašiau Džudės draugo advokato, kad 
parašytų jam  laišką. Štai ką gali padaryti žmogus, kuris pa
sijunta atsinaujinęs ir galingas. Stebuklinga...

Gerbiamas pone,
rašome jums panelės Bridžitos Džouns pavedimu.

Mes sužinojome, kad mūsų klientė sudarė su jumis žodinę 
sutartį apytiksliai 1997 m. kovo 5 dieną, pagal kurią jūs įsipa
reigojote pristatyti papildomą erdvę prie mūsų klientės buto 
(kurią sudarytų antras miegamasis/darbo kambarys ir terasa) 
už (sutartą) 7000 (septynių tūkstančių) svarų atlyginimą. Mū
sų klientė 1997 m. balandžio 21 dieną sumokėjo jums 3500 
(tris tūkstančius penkis šimtus) svarų avanso darbų pradžiai. 
Sutartyje buvo aiškiai apibrėžta, kad darbai turi būti baigti 
per šešias savaites nuo pirmosios įmokos.
Jūs pradėjote darbus 1997 m. balandžio 25 d., išmušda- 
mas didelę 5 x8  pėdų ploto skylę išorinėje mūsų klientės 
buto sienoje. Po to kelias savaites neatlikote jokių darbų. 
Mūsų klientė pakartotinai mėgino susisiekti su jumis tele
fonu ir palikdavo žinutes, į kurias jūs neatsakėte. Galiau-
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šiai 1997 m. balandžio 30 d., kai mūsų klientė buvo darbe, 
jūs grįžote įjos butą. Tačiau, užuot tęsęs pradėtą ir sutar
tyje numatytą darbą, jūs paprasčiausiai uždengėte išorinė
je sienoje išmuštą skylę storu polietilenu. Nuo to laiko nė 
karto nesate grįžęs baigti darbo ir neatsakėte į mūsų 
klientės gausius telefono skambučius, kuriais buvote ragi
namas tai padaryti.
Skylė, kurią palikote išorinėje mūsų klientės buto sienoje, 
lemia, kad jos butas tapo šaltas, nesaugus ir neapgintas nuo 
įsibrovėlių. Jūsų nesugebėjimas atlikti ir užbaigti darbus, 
kuriuos sutikote atlikti sutartyje numatytais terminais, pri
lygsta aiškiausiam sutarties su kliente terminų pažeidimui. 
Tokiu būdu jūs pavertėte sutartį negaliojančia, ir mūsų 
klientė su šiuo negalioj imu sutinka...
Lala lala, ple ple ple ple, kliedesiai kliedesiai... privalote at
lyginti nuostolius... tiesiogiai atsakingas už visas patirtas iš
laidas... jei per septynias dienas nuo šio laiško įteikimo ne
gausime jūsų atsakymo, patvirtinančio, kad atlyginsite mū
sų klientei jos patirtus nuostolius... dėl to esame įpareigoti 
imtis veiklos, kuria bus siekiama atlyginti už sutarties sulau
žymą... veiksime be papildomo įspėjimo.

/

Cha. Ahahahahaha! Tai bus jam pamoka, kurią ne taip 
greitai pamirš. Išsiunčiau laišką, taigi rytoj Garisjį gaus. Ta
da ir supras, kad aš nejuokauju ir nesiruošiu toliau leistis 
stumdoma kaip kokia snarglė bei kentėti pasityčiojimus.

Štai taip. O dabar kokį pusvalandį skirsiu mąstymui: tu
riu sugalvoti idėjų rytojaus susirinkimui.

10.15. Hmmm. Gal idėjų būtų lengviau sugalvoti, jei tu
rėčiau laikraščius. Nors dabar kiek vėloka.

o
10.30. Tiesą sakant, neketinu kamuotis dėl Marko Dar- 

sio. Vyro man visiškai nereikia. Anksčiau moterims būtinai
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reikėdavo susirasti vyrų, nes be jų  nebūtų galėjusios išgy
venti, bet dabar -  cha! Turiu savo butą (na, tai kas, kad su 
skyle), draugų, pajamų ir darbą (bent iki rytojaus), taigi -  
cha! Chachacha!

10.40. A, taip. Idėjos.

10.41. O Dieve! Tiesą sakant, labai pasiilgau sekso. Išti
są amžinybę bėjo apsieinu.

10.45. Gal sugalvoti ką nors apie naujųjų leiboristų Bri
taniją? Panašiai kaip apie medaus mėnesį, kai draugauji su 
žmogumi šešis mėnesius ir pradedi erzintis, kad jis neplau
na indų? Jau mažina studentams skiriamas stipendijas? 
Hmmm. Kai buvau studentė, seksas buvo taip lengvai pa
siekiamas, ir lengva buvo susipažinti su naujais žmonėmis. 
Gal jie ir nenusipelno didesnių stipendijų, juk ir taip visą 
laiką užsiima tik seksu.

Kiek mėnesių gyventa be sekso: 6

Kiek sekundžių gyventa be sekso:

(Kiek dienoje sekundžių?)
60x6 0  = 3600x24 =

( Gal pasiimsiu kalkuliatorių.)
86 400 x 28 x 2 419 200 x 6 mėn. = 14 515 200

Keturiolika milijonų penki šimtai penkiolika tūkstančių du šimtai 
sekundžių be sekso.

11 valanda vakaro. O kas, jei, pavyzdžiui, NIEKADA 
DAUGIAU NEBEBUS SEKSO?

11.05. Įdomu, o kas atsitinka, kai nustoji užsiiminėti 
seksu? Ar nuo to žmogui geriau, ar blogiau?
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11.06. Gal, pavyzdžiui, viskas užsitraukia.

11.07. Ne, rimtai, nėr čia ko galvoti apie seksą. Aš dva
singa.

11.08. O be to, dauginimasis tai jau tikrai geras dalykas.

11.10. Džermena Grier neturi vaikų. Bet ką pagaliau tai 
įrodo?

11.15. Na, gerai. Naujieji leiboristai, naujieji leibo
ristai...

O Dieve. Aš laikausi celibato.
Celibatas! Naujieji celibato šalininkai! Suprantat, ką 

noriu pasakyti: jei taip yra man, tai gali būti, kad panašūs 
dalykai darosi ir kitiems žmonėms. Ar ne čia visa Zeitgeis- 
to esmė?

„Staiga iš visur išnyko seksas". Nors tokie apibendrini
mai žiniose mane nervina. Prisimenu, kaip kartą Times per
skaičiau straipsnį, prasidedantį sakiniu: „Staiga nei iš šio, 
nei iš to visur ima rastis valgomieji kambariai", ir tą pačįą 
dieną Daily Telegraph išspausdino kitą straipsnį, pavadintą: 
„Kur dingo valgomieji kambariai?"

Na, gerai, reikia eiti miegoti. Nusprendžiau rytoj atsi
kelti labai anksti, kad naujojo gyvenimo pradžioje nepavė
luočiau į darbą.

RUGSĖJO 3, TREČIADIENIS

53,5 kg (aaaa, aaaa!), kafeąijos 4955, sekundžių, išgyventų be
seksof 14 601 600 (prie vakarykščio skaičiaus pridėti dar 

86 400 -  tiek sekundžių sudaro dieną).
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7 valanda popiet. Pirmą dieną po sugrįžimo iš Tailando 
nuėjau į darbą anksti, tikėdamasi sulaukti pagarbos bei rū
pesčio, o radau Ričardą Finčą, apimtą įprastinės šlykščios 
nuotaikos: kaprizingą, irzliai rūkantį cigaretę po cigaretės, 
nuolatos kažką kramtantį ir žvelgiantį į visus paklaikusio
mis akimis.

-  Ho! -  suriko jis, man įėjus. -  Ho! Ahahahahaha! Na, 
ką gi mes ten turime rankinėje? Opiumo, ką? Žolės? O gal 
kreko po pamušaliuku? Ar atvežei vieną kitą „purpuro šir
dį"? Ekstazi savo bičiuliams? Tabletyčių? O gal gražaus, šva
raus kokaino? Hašišo? Ne, tikriausiai vis dėlto kokso-rokso, 
kokso kokso! Ooooo, koooksas, roooksas koksas, -  maniakiškai 
užtraukė jis. -  O ooooo, kooooksas, koksas roooooksas, koksai kok
sas! -  Idiotiškai blizgindamas akimis jis sučiupo per juos- 
menis du arčiausiai stovėjusius reporterius ir ėmė lėkti per 
kambarį, klykdamas: -  Kelius sulenkt, rankas virš galvos, 
apieškosim Bridžitos krepšelį, rararararam!

Suvokdama, kad mūsų laidos režisierius nelengvai atsi
gauna po narkotinio siautulio, aš tik palaimingai nusišypso
jau ir nekreipiau į jį dėmesio.

-  Ajajai, kokia mes šiandien neprieinama karalienė, ar 
ne? Oooojojoi! Nagi, eikšekit visi čia! Grįžo mūsų išdi
džioji kalėjimų liūtė Bridžita! Na, pradedam. Pradedada- 
dam!

Garbės žodis, visai ne tokio priėmimo tikėjausi. Visi 
ėmė slinkti arčiau stalo ir pagiežingai dėbčioti tai į mane, 
tai į laikrodį. Mat buvo dar tik dvidešimt po devynių, o tas 
sumautas susirinkimas paprastai prasideda pusę dešim
tos. Bet jei aš pradėjau ateidinėti į darbą anksčiau, tai dar 
nereiškia, kad ir susirinkimus reikia rengti anksčiau.

-  Na, tai pirmyn, Brrrrrrridžita! Pilk idėjas. Kokiomis 
genialiomis idėjomis šiandien nudžiuginsi tautą, kuri lau
kia kvapą užgniaužusi? Dešimt profesionalės patarimų
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kontrabandininkams? Geriausi Britanijos biusthalteriai, į 
kurių kaušelių įdėklus telpa daugiausiai miltukų?

Jei tu ramus, kada visi klejoja, pagalvojau aš. Et, velniop, 
geriau imsiu ir užvažiuosiu jam per snukį.

Jis žiūrėjo į mane kramtydamas ir viltingai šiepdamasis. 
Keista, tačiau aplink stalą nebuvo girdėti įprastų pašaipų. 
Tiesą sakant, toji Tailando interliudija, atrodo, bus pelniu
si man kolegų pagarbą, kuria aš, žinoma, be galo džiau
giausi.

-  O ką, jei pakalbėtume apie naujuosius leiboristus po 
medaus mėnesio?

Ričardas Finčas su trenksmu nuleido galvą ant stalo ir 
ėmė knarkti.

-T iesą sakant, turėjau dar vieną idėją, -  pasakiau, atsai
niai luktelėjusi. -  Apie seksą, -  pridūriau, ir Ričardas tuoj 
pat pašoko kaip įgeltas. (Tai yra, pašoko jo galva. Bent taip 
tikiuosi.)

-  Na, tai ką? Ar ketini mums apie tai papasakoti, o gal 
pasilaikysi savo draugužiams iš Kovos su narkotikais sky
riaus?

-  Skaistybė, -  pasakiau.
Stojo pagarbi tyla.
Ričardas Finčas dėbsojo į mane išsprogusiomis akimis, 

tarsi negalėdamas patikėti.
-  Skaistybė.
-  Skaistybė, -  patenkinta linktelėjau. -  Naujoji skaisty

bė. Celibatas.
-  Ką tu turi galvoje -  vienuoles ir vienuolius? -  paklau

sė Ričardas Finčas.
-  Ne. Turiu galvoje ^ is ty b ę .
-  Kai paprasti žmonės neužsiima seksu, -  įsiterpė Paču

lė, įžūliai žiūrėdama į jį.
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Tikrai turiu pripažinti, kad atmosfera prie stalo labai 
pasikeitė. Gal Ričardas jau taip toli peržengė ribas, kad nie
kas nebesirūpina jam prisimeilinti.

-  Kodėl neužsiima, dėl visokių tantrizmų budizmų? -  ty
čiodamasis paklausė Ričardas, o jam kramtant koja konvul- 
syviai tampėsi.

-  Ne, -  paaiškino seksualusis Metas, įdėmiai žiūrėdamas 
į savo užrašus. -  Paprasti žmonės, tokie kaip mes, kurie il
gai gyvena be sekso.

Aš slapta dėbtelėjau į Metą būtent tuo metu, kai jis slap
ta dėbtelėjo į mane.

-  Ką? Jūs? -  paklausė Ričardas, nepatikliai žiūrėdamas į 
mus. -  Juk jūs visi spinduliuojate jaunyste -  rla, visi, išsky
rus Bridžitą.

-Ačiū, -  sumurmėjau.
-Ju k jū s  kas naktį poruojatės kaip triušiai! Nejau ne? 

Pirmyn, atgal, kairėn, dešinėn, -  uždainavo jis. -  Padarai kok- 
siuko, ir pirmyn, atgal, paskui vėl iš naujo, ir vėl, ir vėl... Ne
jau ne?

Aplink stalą buvo girdėti garsus dokumentų šlamėjimas.
-  Nejau ne?
Tyla.
-  Kas iš čia esančių praėjusią savaitę apsiėjo be sekso?
Visi labai įdėmiai žiūrėjo į savo sąsiuvinius.
-  Gerai. Kas praėjusią savaitę užsiiminėjo seksu?
Niekas nepakėlė rankos.
-  Netikiu. Na, gerai. Kas iš jūsų užsiiminėjo seksu šį mė

nesį?
Ranką pakėlė Pačulė. Ir dar Liurbis Haroldas, kuris pa

tenkintas švytėjo iš už savo akinių. Tikriausiai meluoja. Ar
ba turi kokią mokyklos laikų bičiulę, kurią kartais dulkina.

-Vadinasi, visi kiti... Jėzau! Jūs išsigimėlių kompanija. 
Juk tai tikrai ne dėl to, kad per daug dirbat. Skaistybė. Cha!
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Sėdit čia ir plepat. Mums nuėmė eterio laiką dėl Dianos, to
dėl geriau sezono pabaigai sugalvokit ką nors kietesnio. 
Niekam nereikia tų skiedalų apie skaistybę. Kitą savaitę 
grįžtam į eterį, bet kad tai būtų įsimintinas sugrįžimas!

RUGSĖJO 4, KETVIRTADIENIS

54 kg (reikia baigti, nes kitaip paaiškės, kad buvimas kalėjime 
praėjo tuščiai), įsivaizduojamų būdų nužudyti Ričardą Finčą 

32 (tai irgi reikia baigti, nes kitaip išblės kalėjimo atgrasumas), 
planuotų pirkti juodų švarkų 23, be sekso praleistų 

sekundžių 14 688 000.

6 valanda pop iet. L. patenkinta rudenišku, primenan
čiu naujų mokslo metų pradžią pasaulio pojūčiu. Eidama 
namo, dar apeisiu parduotuves: neketinu nieko pirkti, nes 
esu ištikta finansinės krizės, tik noriu pasižiūrėti, kaip man 
tiks lozungo „Ruda - tai naujoji juoda“ apibrėžiama rudens 
mada. L. jaudinuosi ir esu pasiryžusi šiais metais daug pro
tingiau pirkti daiktus, t.y. a) nepasiduoti panikai ir nesugąl- 
voti, kad vienintelis įmanomas nusipirkti drabužis yra juo
das švarkas, nes moteriai nereikia begalinės daugybės juo
dų švarkų, ir b) iš kur nors gauti pinigų. Gal iš Budos?

8 valanda vakaro. „A ngus Steak H o u se“ O ksfordo gat

vėje. Nesuvaldomas panikos priepuolis. Atrodo, jog visose 
parduotuvėse pardavinėjami tie patys daiktai, kurie skiria
si labai nežymiai. Pasinėriau į klampų keblių minčių liūną, 
niekaip negaliu nuspręsti, kol visko neapžiūrėjau ir nesudė
liojau galvoje, pavyzdžiųi^juodų nailono švarkų: švarkas iš 
„French Connection“ kainuoja 129 svarus, o aukšto lygio 
švarkas iš „Michael Kors“ (mažulytis, dygsniuotas kvadratė-
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liais) kainuoja 400. Tuo tarpu „Hennes“ turi juodų nailono 
švarkų tik po 39,99 svaro. Pavyzdžiui, galėčiau nusipirkti 
dešimt „Hennes" juodo nailono švarkų už vieno „Michael 
Kors“ juodo nailono švarko kainą, bet tada spinta bus dar 
labiau negu paprastai užgrūsta juodais nailono švarkais, o 
juk vis tiek negaliu nė vienoju nusipirkti.

Gal čia kaltas mano įvaizdis, kuris visiškai netinkamas. 
Gal reikėtų pradėti dėvėti ryškius, spalvotus pantomimos 
artisto drabužius, kaip Zandra Rouds4. Arba turėti keletą 
reikalingiausių rūbų komplektų, kasmet nusipirkti tris labai 
klasiškus drabužius ir nuolatos juos vilkėti. (Bet kas bus, jei 
juos apsilaistysiu ar apvemsiu?)

Na, gerai. Ramybės, ramybės. Štai ką reikia nusipirkti:

Juodą nailono švarką (vieną, tik vieną).
Toką. O gal tokė? Ar tokę? Šiaip ar taip, tokį kaklo papuoša

lą, kuris atrodo kaip šuns antkaklis.
„Lygaus kirpimo" kelnes (priklauso nuo to, kaip atrodys tas 

„lygus kirpimas*').
Rudą darbo kostiumėlį (ar panašų).
Batus.

Batų parduotuvėje buvo tikras košmaras. Matavausi ru
dus plačianosius aukštakulnius aštunto dešimtmečio stiliaus 
batus, jausdamasi išgyvenanti labai stiprų deja vu : prisimi
niau mokyklinius metus, kai pirkdavau naujus batus ir žūt
būtinai kaudavausi su mama, kokie jie turėtų būti. Staiga 
supratau baisų dalyką: manasis deja vu anaiptol ne išsigal
vojimas, aš matuojuosi absoliučiai tokius pačius batus, ko
kius turėjau mokydamasi šeštoje klasėje.

4 Zandra Rhodes -  britų dizainerė, garsėjanti ryškiai raudonais plaukais ir 
ekstravagantiškais drabužiais.
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Staiga pasijutau apgaudinėjama ir nepelnytai mulkina
ma dizainerių, kuriems tingu pasijudinti ir sugalvoti ką 
nors nauja. Ir dar blogiau: dabar esu tokia sena, kad jau 
nesni madingų drabužių pirkėjai net neatsimena tokių dra
bužių, kokius aš dėvėjau paauglystėje. Pagaliau supratau, 
kuriuo gyvenimo momentu ponios pradeda eiti į „Jaeger“ 
parduotuvę ir pirkti dviejų dalių kostiumėlius, -  kai nebe
nori, kad gatvės mada joms primintų seniai prabėgusią jau
nystę. Dabar ir aš pasiekiau šią liūdną ribą. Tuoj išmainysiu 
„Agnės B“, „Kookai“, „Whistles“ ir panašias parduotuves j 
„Country Casuals“ ir dvasingumą. Be to, taip išeis pigiau. 
Einu namo.

9 va lan d a  vakaro. N am ie . Jaučiu keistą tuštumą. Kai 
grįžti namo, paprastai galvoji, kad nuo šiol viskas bus ki
taip, bet iš tiesų viskas vėl einasi taip pat. Tikriausiai pati tu
rėčiau stengtis viską pakeisti. Bet ką gi daryti su savo gyve
nimu?

Sugalvojau. Užvalgysiu sūrio.
O svarbiausia, kaip rašoma knygoje „Budizmas: turtin

go vienuolio drama“, yra tai, kad tave supančią atmosferą 
ir įvykius formuoja atmosfera, tvyranti tavyje. Tad nieko 
nuostabaus, kad mane ištiko visos tos baisybės -  Tailandas, 
Danielis, Rebeka ir t.t. Turiu atgaivinti vidinę pusiausvyrą ir 
dvasiškai atgimti, tik tada galėsiu pritraukti taikius įvykius 
ir geraširdžius, mylinčius, pusiausvirus žmones. Tokius, 
kaip Markas Darsis.

Markas Darsis -  sugrįžęs -  pamatys mane visai kitokią, 
ramią ir pusiausvirą, traukiančią savęsp tik taikius bei tvar
kingus įvykius. ^
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RUGSĖJO 5, PENKTADIENIS

55 kg, cigarečių 0 (šlovė), be sekso praleistų sekundžių
14 774 400 (neganda), tačiau turiu bodėtis viena ir kita.

8 . 1 5  ryto. Na štai. Anksti kėlusi, žvali ir guvi. Suprantat, 
tai labai svarbu: dieną pradėti kuo anksčiau.

8.20. Oooo, man atėjo siuntinys. Gal tai dovana!

8.30. Mmmm. Daili dovaninė dėžutė su rožėmis. Gal 
nuo Marko Darsio! Gal jis grįžo.

8.40. Dėžutėje guli dailutis auksinis apvalus tušinukas su 
išgraviruotu mano vardu. Gal net iš „Tiffany“! Su raudonu 
antgaliu. Gal tai lūpų dažas.

8.45. Labai keista. Nepridėtas joks raštelis. Gal tai rekla
minis lūpų dažas, kokius kartais dalija firmos.

8.50. Bet ne, čia ne lūpų dažas, jis vientisas. Gal tušinu
kas. Su mano vardu! Gal kokia nors progresyvi viešųjų san
tykių firma sugalvojo taip kviesti į vakarėlius -  gal bus pri
statomas naujas žurnalas, kuris vadinsis „Lūpų dažai", gal jį 
redaguos Tina Braun! -  o paskui atsiųs kvietimą į stebuk
lingą prašmatnų pobūvį.

Na, dabar aišku. Gal eisiu į „Coins“ išgerti kapucino. 
Tik, aišku, jokiais būdais nepirksiu šokoladinio raguolio.

9 valanda ryto. Jau kavinėje. Hmmm. Labai džiaugiuosi 
gauta dovana, bet nebesu tokia tikra, jog  tai tušinukas. 
Šiaip ar taip, jei tai tušinukas, tai man visiškai neaišku, kaip 
jis rašo.
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V ėliau. O Dieve mano! Tik atsisėdau, pasiėmusi puode
lį kapucino ir šokoladinį raguolį, kai į kavinę įėjo Markas 
Darsis: ėmė ir įėjo, tarsi niekur nebūtų išvažiavęs, apsivilkęs 
darbo kostiumu, ką tik nusiskutęs, užlipdęs įdrėskimą ant 
smakro gabalėliu tualetinio popieriaus -  tradicinis rytmeti
nis vaizdas. Jis priėjo prie prekystalio ir pasidėjo portfelį, 
tarsi dairydamasis ir kažko ieškodamas. Pamatė mane. Ilgai 
žiūrėjo į mane, o j o žvilgsnis sušvelnėjo (nors, savaime aiš
ku, neištižo kaip košė). Paskui nusisuko ir pasiėmė kapuci
no. Aš paskubomis nusiteikiau dar ramiau ir sutvirtinau vi
dinę pusiausvyrą. Tada jis priėjo prie mano staliuko, bet at
rodė jau  daug oficialesnis. Pajutau, kad baisiai noriu jį 
apkabinti.

-  Labas, -  trumpai tarė jis. -  Ką čia turi? -  paklausė ir 
linktelėjo dovanos link.

Iš meilės ir laimės vos pajėgdama apversti liežuvį, pada
viau jam  dėžutę.

-A š nežinau, kas čia. Manau, gal tušinukas.
Jis išėmė tušinuką iš dėžutės, apsuko tarp pirštų, po to 

skubiai, tarsi nusvilęs, įdėjo atgal ir pasakė:
-  Bridžita, tai ne reklaminis tušinukas, po velnių, tai 

kulka.

D ar vė liau . O Kristau karaliau. Nebuvo laiko aptarti 
Tailandui, Rebekai, meilei, išvis niekam...

Markas čiupo servetėlę, suėmė dėžutės dangtelį ir ją  už
darė.

,Jei tu ramus, kada visi klejoja..." sušnibždėjau pati sau.
-K ą?
-  Nieko.
-  Sėdėk čia. Neliesk jos. Tai tikra kulka, -  pasakė Mar

kas. Jis išbėgo į gatvę ir apsidairė į šalis, tarsi seklys televi
zijos filme. Vis dėlto įdomu, kaip tikrovės įvykiai, susiję su

333



policija, primena televizijos policinius serialus, lygiai kaip 
gražūs vaizdai atostogų vietose primena atvirukus arba...

Jis grįžo.
-  Bridžita? Tu jau sumokėjai? Ką čia veiki? Einam.
-  Kur?
- 1 policiją.
Automobilyje ėmiau plepėti, dėkoti jam už viską, ką pa

darė mano labui, ir pasakoti, kaip tas eilėraštis man padėjo 
nepalūžti kalėjime.

-  Eilėraštis? Koks eilėraštis? -  paklausė jis, įsukdamas į 
Kensingtono parko kelią.

-  Na, tas, žinai... „Jei“... tas, kur apie savo raumenų ir 
dvasios galią... o Dieve, aš baisiai atsiprašau, kad tau teko 
skristi iki pat Dubajaus, aš esu taip tau dėkinga, aš...

Jis sustojo sankryžoje ir pažvelgė į mane.
-  Klausyk, viskas gerai, -  švelniai pasakė. -  Tik liaukis 

kliedėjusi. Tu patyrei didžiulį sukrėtimą. Privalai nusira
minti.

Hm. Svarbiausia, kad jis turėjo iš karto pastebėti, kokia 
aš rami ir susikaupusi, o ne iš karto liepti man nusiraminti. 
Pamėginau nusiraminti, tačiau man sunkiai sekėsi, nes gal
voje sukosi vienintelė mintis: kažkas nori mane nužudyti.

Kai nuvykome į policijos skyrių, veiksmas nebebuvo pa
našus į televizijos serialą, nes ten viskas buvo purvina ir ap
lūžę, o policininkai nė trupučio mumis nesidomėjo. Polici
ninkas, sėdėjęs už stalo, pamėgino priversti laukti laukia
majame, bet Markas išreikalavo, kad mus nuvestų į viršų. 
Galiausiai susėdome didžiuliame aptriušusiame kabinete, 
kuriame nieko nebuvo.

Markas liepė jam  papasakoti viską, kas įvyko Tailande, 
klausinėjo, ar Džedas minėjo kokius nors pažįstamus Angli
joje, ar siuntinys atėjo įprastu paštu, ar grįžusi namo nepa
stebėjau aplinkui slankiojant nepažįstamų žmonių.
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Pasakodama, kokios mes buvome patiklios bendrauda
mos su Džedu, jaučiausi truputį kvailokai ir jau  maniau, 
kad Markas mane paauklės, bet jis buvo labai mielas.

-  Sunkiausias judviejų su Šeze nusikaltimas būtų kvapą 
gniaužiantis kvailumas, -  pasakė jis. -  Užtat girdėjau, kad 
kalėjime tu puikiai pasirodei.

Nors Markas elgėsi labai maloniai, jis nebuvo... na, man 
atrodė, jog viskas vyksta labai oficialiai, nebuvo jokių užuo
minų, kad jis norėtų vėl susieiti draugėn ar pakalbėti apie 
asmeniškus* dalykus.

-  Ar nemanai, kad reikėtų paskambinti į darbą? -  pa
klausė jis, žiūrėdamas į laikrodį.

Iš siaubo užsidengiau burną ranka. Pamėginau save įti
kinti, kad man bus visiškai nesvarbu, turėsiu darbą ar ne, jei 
netrukus būsiu negyva, bet jau buvo dvidešimt po dešimtos!

-  Nesijaudink taip baisiai, -  juokdamasis tarė Markas. -  
Bent kartą gyvenime turi normalų savo patologiško vėlavi
mo pateisinimą.

Aš paėmiau telefoną ir paskambinau Ričardui Finčui jo 
tiesioginiu numeriu. Jis tuoj pat pakėlė ragelį.

-  Oooo, Bridžita, nejau čia tu? Mažoji skaistybės apašta
le? Tik dvi dienos, kaip grįžusi, ir jau bėgioja iš darbo. Na, 
tai kur tu esi? Parduotuvėje, ką?

„Jei tu tiki savim, kada kiti dvejoja...“ pagalvojau. Jei tiki...
-A r  linksminiesi su žvake? Nagi, žvakę lauk! -  jis garsiai 

spragtelėjo liežuviu.
Kupina siaubo įsistebeilijau į telefoną. Niekaip negalė

jau prisiminti, ar Ričardas Finčas visad taip elgėsi, tik aš ki
taip į tai reagavau, ar jo elgesys sparčiai ir nenumaldomai 
blogėja, veikiamas narkotikų.

-  Duok man, -  pasakė Markas.
-  Ne! -  atrėžiau, čiupdama telefoną ir šnypšdama: -  Aš 

irgi esu savarankiška asmenybė.

335



-  Žinoma, brangioji, kad esi, tik ne visai savam prote, -  
sumurmėjo Markas.

Brangioji! Jis man pasakė „brangioji'!
-  Bridžita? Ar tu vėl užmigai? Kur esi? -  suriko Ričardas 

Finčas.
-  Policijos nuovadoje.
-  Oooo, tai vėl ėmeisi mielojo kokso rokso koksiuko? 

Puiku, puiku. Ar man paliksi? -jis  sukikeno.
-A š gavau grasinimą nužudyti.
-  Ooooo! Čia tu puikiai sugalvojai! Dar minutė, ir aš 

pats pagrasinsiu tave nužudyti. Chachacha! Policijos nuova
doje, sakai? Štai kas man iš tiesų patinka. Mieli, patikimi, 
švarūs nuo narkotikų ir padorūs mano komandos bendra
darbiai.

Tojau buvo per daug. Absoliučiai per daug. Aš giliai 
įkvėpiau oro.

-  Ričardai, -  didingai ištariau. -  Deja, turiu pranešti, jog 
tai tas pats, kaip puodui šaukti, jog katilas juodas. Tik aš 
nesu juoda, nes narkotikų nevartoju. Kitaip negu tu. Šiaip 
ar taip, į darbą nebegrįšiu. Sudie. -  Ir padėjau ragelį. Cha! 
Chachacha, pagalvojau trumpai, o paskui prisiminiau ban
ko kreditą. Ir magiškus grybus. Tiesa, tai nebuvo narkotikai 
griežtąja prasme, o natūralus produktas.

Tada pasirodė kažkur labai skubantis policininkas, kuris 
nekreipė į mus nė mažiausio dėmesio.

-  Klausykit! -  suriko Markas, trenkdamas kumščiu į sta
lą. -  Štai čia mergina, kuriai į namus buvo atsiųsta tikra kul
ka su išgraviruotu jos vardu. Gal galėtumėte imtis kokių 
nors priemonių?

Policininkas sustojo ir pažvelgė į jį.
-  Rytoj laidotuvės, -  įsižeidusiu balsu ištarė jis. -  O Ken- 

sal Raiže žmogų nudūrė peiliu. Jūs, tikiuosi, suprantat, kad
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yra žmonių, kurie jau nužudyti. -  Tai taręs, jis išdidžiai at
metė galvą ir išlėkė lauk.

Po dešimt minučių atėjo detektyvas, kuris turėjo užsiimti 
mūsų reikalu, nešinas kompiuteriu atspausdintais lapais.

-  Laba diena. Aš detektyvas inspektorius Kirbis, -  pasa
kė jis, nepakeldamas akių į mus. Kurį laiką jis tyrinėjo la
pus, paskui pažvelgė į mane, pakėlęs antakius.

-  Kiek suprantu, čia informacija iš Tailando? -  paklausė 
Markas, žiūrėdamas jam per petį. -  A, aišku... tas nesusi
pratimas su...

-  Na, taip, -  atsakė detektyvas.
-  Ne, ne, tai buvo tik gabalas jautienos filė, -  pasakė 

Markas.
Policininkas žiūrėjo į Marką keistu žvilgsniu.
- J į  man į krepšį įdėjo mama, -  paaiškinau aš, -  ir jis ten 

pradėjo pūti.
-  Matot? Štai čia. O štai čia pranešimas iš Tailando, -  

pasakė Markas, lenkdamasis prie popierių.
Detektyvas, tarsi saugodamasis, delnu pridengė popie

rius, lyg Markas būtų mėginęs nusirašinėti jo  namų darbus. 
Tada suskambo telefonas. Detektyvas inspektorius Kirbis 
pakėlė ragelį.

-  Taip. Aš noriu patruliuoti Kensingtono gatvėmis. Taip, 
netoli Albert Holo! Iš kur išvažiuoja kortežas. Noriu atiduo
ti paskutinę pagarbą, -  kalbėjo jis vilties netekusiu balsu. -  
O ką ten veikia tas šiknius Rodžersas? Na gerai, tvarka, te
gul bus Bakingamo rūmai. Ką?

-  Kas pranešime rašoma apie Džedą? -  pašnibždomis 
paklausiau aš.

-  Tai jis pasivadino Džedu, ar ne? -  pasityčiojo Mar
kas. -  Iš tikrųjų jo  vardas Eįpdžeris Dvaitas.

-  Na gerai, gerai, tegul bus Haid Parko kampas. Bet no
riu būti minios priešakyje. Atsiprašau, -  kreipėsi į mus de
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tektyvas inspektorius Kirbis, padėjęs ragelį ir atsisėsdamas 
perdėtai dalykiško žmogaus poza, kurią puikiai pažįstu, nes 
pati lygiai taip pat elgiuosi, kai vėluoju į darbą. -  Rodžeris 
Dvaitas, -  pasakė detektyvas. -  Panašu, kad turėtume ieško
ti toje pusėje, ar ne?

-A š labai nustebčiau, jei paaiškėtų, kad jis pats sugebė
jo  ką nors suorganizuoti, -  atsakė Markas. -  Juk jį saugo 
arabų policija.

-  Na, visada galima rasti būdų.
Klaikiai siutau matydama, kaip Markas su policininku 

kalbasi, tarsi manęs čia nė nebūtų. Lyg aš būčiau kokia pus- 
galvė ar snarglė.

^ Labai atsiprašau, -  pasišiaušusi ištariau. -  Gal ir man 
bus leista dalyvauti šiame pokalbyje?

-  Be abejo, -  atsakė Markas, -  jei tik pažadi nekalbėti 
apie katilus ir puodus.

Pamačiau, kad detektyvas suglumęs žvilgčioja tai į Mar
ką, tai į mane.

-  Manyčiau, jis galėjo padaryti, kad kulką atsiųstų kas 
nors kitas, -  kalbėjo Markas, pasisukdamas į detektyvą, -  
bet man tai atrodo nelabai įtikinama, net be reikalo rizikin
ga, juo labiau kad...

-  Na, taip, tokiais atvejais taip. Atsiprašau. -  Detektyvas 
inspektorius Kirbis vėl pakėlė telefono ragelį. -  Aišku. Na, 
tai pasakykit Harou kelio postui, kad bus dvi patru
liuojančios mašinos! -  irzliai pareiškė jis. -  Ne. Aš noriu pa
matyti karstą prieš prasidedant apeigoms. Taip. Jei taip, 
liepkit Rimingtonui eiti žinot kur? Atsiprašau, pone. -  Jis 
vėl padėjo ragelį ir šeimininkiškai nusišypsojo.

-  Tokiais atvejais ką? -  paklausiau aš.
-Taip, mažai tikėtina, kad rimtų ketinimų turintis žmo

gus iš anksto juos skelbtų...
-  Norit pasakyti, jis paprasčiausiai imtų ir ją  nušautų, ar 

ne taip? -  paklausė Markas.
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O Dieve.
Po valandos siuntinį išnešė į daktiloskopijos skyrių, o 

mane kamantinėjo toliau.
-  Ar yra dar koks nors žmogus, susijęs su Tailando įvy

kiais, kuris būtų ant jūsų dėl ko nors supykęs, mergyte? -  
paklausė detektyvas inspektorius Kirbis. -  Koks nors buvęs 
meilužis ar atstumtas garbintojas?

Man baisiai patiko kreipinys „mergyte". Mat gal ir nesu 
visiška pienburnė, bet...

-  Bridžita! -  pasakė Markas Darsis. -  Neužsisvajok! Ar 
yra koks nors žmogus, kuris gali tau linkėti pikto?

-  Daugybė žmonių yra man linkėję pikto, -  atsakiau žiū
rėdama į Marką ir sukdama galvą. -  Pavyzdžiui, Ričardas 
Finčas ar Danielis... bet nemanau, kad jie būtų taip pasiel
gę, -  netvirtai užbaigiau.

Gal Danielis nepamiršo to vakaro, kai mes turėjome 
kartu pavalgyti? Nejau jis taip įpyko, kai aš jį atstūmiau? 
Juk tokia reakcija būtų tikrai perdėta? Bet gal Šeron teisi, ir 
tūkstantmečio pabaigos vyriškiai tikrai nebesuvokia savo 
vaidmens.

-  Bridžita? -  švelniai prakalbo Markas. -  Kad ir ką ty  
dabar galvotum, aš manau, jog turi tai pasakyti detektyvui 
inspektoriui Kirbiui.

Pasakodama labai sutrikau. Galiausiai smulkiai papasa
kojau viską, kas įvyko tą vakarą su Danielių, apatinių balti
nių komplektu ir odiniu švarku, o detektyvas inspektorius 
Kirbis lediniu veidu užsirašinėjo. Kol aš kalbėjau, Markas 
nieko nepasakė, bet atrodė rimtai supykęs. Pastebėjau, kad 
detektyvas įdėmiai į jį dirsčioja.

-  Ar jums yra tekę susidurti su įtartinais žmonėmis? -  
paklausė detektyvas inspektorius Kirbis.

Vienintelis kandidatas,>kurį sugebėjau prisiminti, buvo 
dėdės Džefrio potencialus samdomas draugužis, bet tai bū
tų juokinga, nes tas vaikinas manęs visiškai nepažįsta.
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-Jum s teks išsikraustyti iš savo buto. Ar turite kur apsi
stoti?

-  Gali pagyventi pas mane, -  staiga tarė Markas. Man 
širdis apsalo iš laimės. -  Svečių kambaryje, -  skubiai pridū
rė jis.

-  Gal galėčiau minutėlę pakalbėti su ja  viena, pone, -  ta
rė detektyvas inspektorius. Markas pritilo, paskui pasakė: -  
Žinoma, -  ir greitu žingsniu išėjo iš kabineto.

-  Žinote, panele, aš nemanau, kad jums būtų labai sau
gu apsistoti pas poną Darsį, -  tarė detektyvas, dairydamasis 
į duris.

-Taip, gal jūs ir teisus, -  atsakiau manydama, jog jis do
misi manimi kaip tėvas, o kartu kaip vyriškis siūlo nepra
rasti paslaptingumo ir atsietumo auros bei leisti Markui pa
čiam rodyti iniciatyvą; staiga prisiminiau, kad neturėčiau 
galvoti apie tokius dalykus.

-  Kokie buvo jūsų santykiai su ponu Darsiu?
-  Na, -  pasakiau aš ir pradėjau pasakoti.
Detektyvas inspektorius Kirbis labai įtariai išklausė ma

no pasakojimo. Kai durys atsidarė, jis kaip tik kalbėjo:
-  Tai sakote, kad ponas Darsis netyčia atsirado kavinėje? 

Būtent tą rytą, kai jums buvo atsiųsta kulka?
Markas įėjo pro duris ir atsistojo priešais mus.
-  Na gerai, -  pavargusiu balsu tarė jis ir pažvelgė į ma

ne, tarsi sakydamas: „Tu esi dvasios ramybės ir pusiausvyros 
priešingybė". -  Paimkite mano pirštų atspaudus, ištirkite 
DNR, kuo greičiau viską išsiaiškinkite.

-  O, aš juk nesakau, kad tai jūsų darbas, pone, -  skubiai 
užtikrino detektyvas. -  Tik žinote, mums reikia eliminuoti...

-  Gerai, gerai, -  nutraukė jį Markas. -  Greičiau elimi
nuokite.



AAAAAA!
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VIS DAR RUGSĖJO 5, PENKTADIENIS

55,5 kg, be sekso išgyventų sekundžių: nebesvarbu, minučių, 
kurias pavyko išlikti gyva gavus grasinimą nužudyti,

34 800 (L g.).

6 valanda vakaro. Šezės butas. Žiūriu pro langą. Nega
li būti, kad tai Markas Darsis. Juokinga. Negali būti. Tik
riausiai tai kaip nors susiję su Džedu. Suprantat, jis veikiau
siai čia turi milijonus narkotikų išalkusių pažįstamų, iš kurių 
aš atėmiau jų  gyvenimo prasmę. O gal Danielis? Bet juk jis 
tikrai negalėtų nieko panašaus padaryti. Gal tai koks bepro
tis. Bet koks beprotis žino mano vardą ir adresą? Kažkas no
ri mane nužudyti. Kažkas nepatingėjo gauti tikrą kulką ir 
išgraviruoti ant jos mano vardą.

Reikia laikytis ramybės. Ramybės, ramybės. Taip. Turiu 
išlikti rami, kada visi klejoja... Kažin, ar „Kookai“ gaučiau 
nusipirkti neperšaunamą liemenę?

O, kad Šezė greičiau pareitų. Aš visai nebesusigaudau. 
Šezės butas mažulytis ir net geriausiais laikais smarkiai ap
verstas, juo labiau kad visai be pertvarų; o dabar, kai čia gy
vena jos dvi, visi paviršiai užkrauti „Agent Provocateur“ 
apatiniais, leopardo odos margintais batais, „Gucci“ maiše
liais, padirbtomis „Prada“ rankinėmis, mažyčiais „Voyage“ 
megztukais ir siauručiais aukštakulniais bateliais. Gal ge
riau susirasiu sau tuščią vietelę ir prigulsiu.
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Kai policininkai išsivedė Marką, detektyvas inspekto
rius Kirbis pakartojo, jog man negalima likti savo bute ir 
parvežė mane namo susikrauti būtiniausių daiktų, tačiau 
aš neturėjau kur dėtis. Mama ir tėtis vis dar reabilitacinė
je klinikoje. Tomo butas būtų idealus sprendimas, bet nie
kaip neradau jo  telefono San Franciske. Pamėginau pa
skambinti į darbą Džudei ir Sezei, bet jos abi buvo išėju
sios pietauti.

Tiesą sakant, buvo baisu. Skambinėjau ir visiems paliki
nėjau žinutes, o policininkai trypė po butą, rinkosi daiktus 
pirštų atspaudams paimti ir ieškojo įkalčių.

-  O kam čia šita skylė sienoje, panele? -  paklausė vienas 
policininkas, vaikštinėdamas po kambarį ir barstydamas vi
sur pirštų atspaudų miltelius.

-  O, ji, ee... liko, -  miglotai atsakiau. Tada suskambo te
lefonas. Skambino Šezė, kuri pasakė, kad galiu pas ją  apsi
stoti ir pasakė, kur laiko atsarginį raktą.

Manau, numigsiu.

11.45 vakaro. Baisiai nenorėčiau dar kartą pabusti vidu
ry nakties, nors 1. guodžia tai, kad tame pačiame kambary
je it kūdikiai miega Džudė ir Šezė. Kai jos grįžo iš darbo, 
buvo 1. smagu. Pavalgėme picų ir tikrai anksti nuėjome 
miegoti. Nei iš Marko Darsio, nei apie jį jokių žinių. Na, 
bent jau turiu aliarmo mygtuką. Labai puikus. Toks mažas 
lagaminėlis, kuris veikia kaip nuotolinis valdymas. Įsivaiz
duokit, pakanka jį paspausti, ir lankstūs jauni uniformuoti 
policininkai atbėgs manęs gelbėti!!!!! Mmmm. Maloni min
tis... merkiasi akys...
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RUGSĖJO 6, ŠEŠTADIENIS

56 kg, cigarečių 10, alkoholio vienetai 3, kalorijos 4255
(reikia džiaugtis gyvenimu, kol dar turiu kuo džiaugtis), 

be sekso praleistų sekundžių 16 005 124 
(akivaizdu, jog kažką reikia daryti).

6 valanda popiet. Džudė, Šezė ir aš visą dieną žiūrėjo
me princesės Dianos laidotuves. Visos sutarėme, jog nuo
taika tarsi dalyvaujant pažįstamo žmogaus laidotuvėse, tik 
viskas prašmatniau, tad apeigoms pasibaigus jautiesi tarsi 
išgręžta, bet sykiu ir kažkaip apsivaliusi. Taip malonu, kad 
rengėjams pavyko teisingai viską suorganizuoti. Viskas bu
vo labai gerai. Gražu ir išties teisinga, tarsi visuomenė pa
galiau būtų susipratusi ir mūsų šalis vėl atgavusi sugebėjimą 
teisingai elgtis.

Visa ši istorija primena Šekspyro tragediją ar senovinę 
legendą, ypač ta dviejų senų šeimų -  Vindzorų ir Spense- 
rių -  nesantaika. Jaučiu tikrą gėdą dirbusi kvailoje dieninės 
televizijos programoje, kurioje kartais ištisą popietę svarsty
davome Dianos šukuosenas. Pakeisiu savo gyvenimą. Jei vi
suomenė gali taip pasikeisti, tai galiu ir aš.

Tiesa, dabar jaučiuosi truputį vieniša. Džudė ir Šezė iš
ėjo į lauką, nes pasakė, jog ima jaustis klaustrofobiškai. Pa
mėginome paskambinti į policijos skyrių, nes man negali
ma eiti iš namų be policininko palydos, bet po keturiasde
šimt penkių minučių pavyko prisiskambinti į centrinę 
dispečerinę, kur budinti moteriškė pranešė, jog visi polici
ninkai užsiėmę. Pasakiau Džudei ir Šezei, kad tikrai neįsi
žeisiu, jei jos eis vienos, tik tada grįždamos tegu parneša pi
cą. A. Telefonas.

-  O, labas, meilute, čia mamytė skambina.
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Mamytė! Galima pagalvoti, kad aš tokio amžiaus, jog 
tuoj pridarysiu į kelnes.

-  Kur tu esi, mama? -  paklausiau.
-  O, aš jau laisva, meilute.
Vieną sekundę pamaniau, kad ji nori man pranešti esan

ti lesbietė ir ketinanti įsikurti gyventi su dėde Džefriu, sieja
ma homoseksualinės, belytės formalios santuokos.

-  Mes grįžom namo. Viskas jau tvarkoje, ir tėčiui tuoj 
bus gerai. Nieko sau! Visą tą laiką sėdėjo ir gėrė pašiūrėje, 
o aš maniau, kad geni pomidorus! Tiesą sakant, Gordonas 
Gomersolas elgėsi lygiai taip pat, supranti, ir Džoja neturė
jo nė mažiausio supratimo. Dabar sako, kad tai liga. Kaip 
tau pasirodė laidotuvės?

-  Labai gražios, -  atsakiau. -  O ką veikiat dabar?
-  Žinai, meilute... -  pradėjo ji, paskui pasigirdo šlumšė- 

jimas ir telefoną perėmė tėtis.
-  Mieloji, jau viskas gerai. Man tik uždraudė gerti, -  pa

sakė jis. -  O Pamę nuo pat pirmos dienos norėjo iš ten iš
spirti.

-  Kodėl? -  paklausiau, gyvai įsivaizduodama, kaip mano 
motina vieną po kito suvilioja keliolika aštuoniolikmečiu 
besigydančių narkomanų.

Jis susijuokė.
-  Sakė, kad ji pernelyg normali. Tuoj perduosiu jai ragelį.
-  Garbės žodis, meilute. Tu žinai, kokia baisi, kvaila ir 

absurdiška nesąmonė lupti krūvas pinigų iš visų tų garseny
bių už tai, kad kartoja jiems dalykus, kuriuos kiekvienas se
niausiai žino!

-  Kokius dalykus?
-  Oooo, minutėlę palauk. Aš tuoj apversiu viščiuką.
Atitraukiau telefono ragelį toliau nuo ausies, stengda

masi negalvoti, kokiam beprotiškam patiekalui paruošti ga
lėtų būti reikalingas aukštielninkas viščiukas.
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-  Uff. Na štai.
-T ai kokius dalykus jie ten tau kalbėjo?
-  Na, rytais mums liepdavo susėsti ratu ir sakyti visokias 

kvailystes.
-  Pavyzdžiui?
-  O, frrr! Pkti žinai. Na, kad mano vardas Pamė, ir aš esu 

trampampam!
Trampampam? -  pagalvojau. Kas tas tram... pampam? 

Iki beprotybės savimi pasitikintis košmaras? Moteris, apsės
ta padažo be gumuliukų? Dukters kankintoja?

-  Kokių niekų mes prikalbėjom! „Šiandien aš pasitikėsiu 
savimi, nesijaudinsiu, ką kiti žmonės apie mane galvoja." Ir 
taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ne, meilute, garbės 
žodis. Juk jei žmogus nepasitiki savimi, tai nieko gero iš jo 
nebus, ar ne? -  pareiškė ji, plyšdama juokais. -  Čia dabar! 
Nepasitiki savimi! Nieko sau! Kaip žmonės gali per dienas 
jaudintis, ką kiti apie juos pagalvos?

Sunerimusi apsižvalgiau.
-  Tai ką tu kalbėjai, kai davei pasižadėjimus?
-  O, man jie neleido nieko pasakyti. Na, bent jau ne 

man, meilute.
-  Bet ką? Ką tau reikėjo pasakyti?
Išgirdau, kaip fone juokiasi tėtis. Atrodo, bent jis geros 

formos. „Pasakykjai, Pame".
-  Ufff. Na, man reikėjo pasakyti: „Neleisiu, kad perdėtas 

pasitikėjimas savimi neleistų man įžvelgti tikrovės" ir dar: 
„Šiandien ketinu pripažinti ne tik savo privalumus, bet ir trū
kumus." Supranti, meilute, tai gryniausias juokas. Na gerai, 
turiu bėgti, girdžiu skambutį. Tai pasimatysim pirmadienį.

-K ą?
-  Nesakyk „ką?“, meilute, sakyk „prašau?". Aš tave užra

šiau pas vizažistę „Debenham’s", ji tau parinks spalvas. Juk 
sakiau! Ketvirtai valandai.
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-  Bet... -  garbės žodis, ji man nesakė. Kada ji man sakė? 
Sausio mėnesį?

-T uriu  bėgti, meilute. Enderbiai jau prie durų.

RUGSĖJO 7, SEKMADIENIS

56,5 kg, grindų plotas, neužverstas liemenėlėmis, batais, 

maistUy buteliais ar lūpų dažais, lygus 0.

10 valanda ryto. Valio! Išaušo nauja diena, o aš vis dar 
gyva. Tiesa, naktis buvo klaiki. Pakalbėjusi su mama pasiju
tau baisiai pavargusi, todėl patikrinau, ar visos durys užra
kintos, palindau po krūva Šezės kelnių, marškinėlių ir leo
pardo kailio užtiesalų ir užmigau. Negirdėjau, kaip parėjo 
merginos, paskui vidurnaktį prabudau ir radau jas miegan
čias. Oro kambaryje visai nebeliko. Be to, prabudusi naktį 
galiu tik tylutėliai gulėti ir spoksoti į lubas, nes pajudėjusi 
ką nors numesčiau ir jas pažadinčiau.

Oooo. Telefonas. Geriau pakelsiu ragelį, kad nepažar 
dinčiau merginų.

-  Na, jie pagaliau suprato, kad ne aš tas atstumtasis mei
lužis žudikas.

Valio! Markas Darsis.
-  Kaip tu? -  paklausė jis labai draugiškai, turint galvoje, 

kad jam, pasirodo, mano dėka teko policijoje praleisti sep
tynias valandas. -  Būčiau anksčiau paskambinęs, bet kol jie 
visko apie mane neišsiaiškino, nesakė, kur esi.

Mėginau kalbėti nerūpestingai, bet pagaliau patyliukais 
pasakiau, kad čia pas Šezę Jkiek ankštoka.

-  Na, jei nori, vis dar gali apsistoti pas mane, -  atsainiai 
tarė jis. -  Kambarių kiek nori.
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Galėtų taip akivaizdžiai nepriminti, kad nenori su mani
mi miegoti. Atrodo, formuojasi pašminos scenarijus; iš Še- 
zės ir Saimono žinau, kaip sunku sykį patekus iš jo  išsipai
nioti, nes kai tik kuris nors užsimena apie seksą, abu prade
da bijoti „sugadinti draugystę".

Kaip tik tada Džudė nusižiovavo ir apsivertė ant kito šo
no, koja nuversdama krūvą batų dėžių, kurios sukrito ant 
grindų, sumesdamos į mano rankinę karolius, auskarus, 
kosrpetikos reikmenis ir puodelį kavos. Aš giliai įkvėpiau.

-Ačiū, -  sušnibždėjau į ragelį. -  Mielai apsistosiu.

11.45. Marko D arsio nam ai. O Viešpatie! Nelabai gerai 
viskas einasi. Guliu viena nepažįstamame baltame kamba
ryje, kuriame nėra daugiau nieko, tik balta lova, baltos ža
liuzės ir nerimą kelianti balta kėdė, dvigubai aukštesnė, ne
gu turėtų būti. Čia baugu: didžiuliai tušti rūmai, ir nėra jo 
kio maisto. Atrodo, kad surasti paprasčiausius daiktus 
galima tik įdėjus baisias dvasios pastangas, nes kiekvienas 
jungiklis, tualeto nuleidiklis ir pan. paslėpti arba prideng
ti kuo nors kitu. Be to, klaikiai šalta, kaip šaldytuve.

Keista diena, tarsi pusiau sąmoninga; nuolat tai užmie
gu, tai prabundu. Jau, atrodo, viskas normalu, tik staiga 
įpuolu į Miego Duobę, beveik kaip lėktuvai, ir jaučiuosi tar
si krisčiau iš penkiasdešimt pėdų aukščio. Niekaip nesu
prantu, ar tai dar skrydžio poveikis, ar tiesiog stengiuosi 
nuo visko pabėgti. Markui šiandien reikėjo eiti į darbą, nors 
ir sekmadienį, nes praleido visą penktadienį. Apie ketvirtą 
atėjo Šezė ir Džudė, nešinos „Puikybės ir prietarų" vaizda
juoste, bet po nuotykio su Kolinu Firtu nebegalėjau prisi
versti pažiūrėti nėrimo iš ežero scenos, todėl mes tik kalbė
jomės ir skaitėme žurnalus. Paskui Džudė su Šeze ėmė ki- 
kendamos apžiūrinėti namus. Aš užmigau, o kai pabudau, 
jos jau buvo išėjusios.
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Markas grįžo namo apie devintą, nešinas restorane nu
pirktu maistu mums abiem. Labai tikėjausi romantiško su
sitaikymo, bet baisiai stengiausi nesukelti įspūdžio, kad 
noriu su juo miegoti, ar kad mano viešnagė jo  namuose 
yra kas kita, ne tik policijos reikalaujamas veiksmas, todėl 
galiausiai abu pradėjome elgtis šaltai ir oficialiai, tarsi gy
dytojas ir ligonis ar panašūs profesinių santykių saistomi 
piliečiai.

Kaip norėčiau, kad jis dabar ateitų. Baisi frustracija bū
ti taip arti ir negalėti nė prisiliesti. Gal reikia ką nors pasa
kyti. Bet man taip baisu, nes jei pasakysiu jam, kaip jaučiuo
si, o jis atsakys, jog nenori vėl su manim prasidėti, pasijusiu 
šiurpiai pažeminta, juo labiau kad gyvename kartu. Be to, 
dabar vidurys nakties.

O Dieve, bet kas bus, jei tai padarė Markas? Gal jis, pa
vyzdžiui, netrukus įeis į kambarį ir mane paprasčiausiai nu
šaus, ir visą kambarį užlies mano nekaltas kraujas, kaip ne
kaltos mergelės kraujas, tik kad aš ne tokia. Paprasčiausiai 
laikausi skaistybės.

Negalima taip galvoti. Aišku, kad tai ne jis. Be to, juk tu
riu aliarmo mygtuką. Kaip klaiku, kai negaliu užmigti, 0 
kažkur guli Markas, ir dar tikriausiai nuogas. Mmmm. 
Mmm. Kaip norėčiau įeiti į jo kambarį ir jį, taip sakant, pa
kerėti. Jau gyvenu be sekso... labai daug sekundžių.

Gal jis ateis pas mane! Išgirsiu jo žingsnius koridoriuje, 
durys tyliai prasivers, jis įeis ir prisės ant lovos krašto -  nuo
gas! -  ir... o Dieve, kaip viskas baisu!

O, jei galėčiau būti kaip mama, pasitikėti savimi ir nesi
jaudinti dėl to, ką galvoja kiti, bet tai taip sunku, kai žinau, 
kad kai kas tikrai galvoja apie mane. Galvoja, kaip mane 
nužudyti. ,
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RUGSĖJO 8, PIRMADIENIS

57 kg (jau visai rimta krizė), policijos suimtų grasintojų 
nužudyti 0 (nei g.), be sekso išgyventų sekundžių 15 033 600 

(totali krizė).

1.30 p o p ie t. M arko D arsio  virtuvėje. Ką tik be jokios 
priežasties suvalgiau milžinišką sūrio luitą. Tuoj suskaičiuo
siu kalorijas.

O velnias. Uncija sūrio turi šimtąkalorijų. Pakelis sveria
8 uncijas, truputį jau buvau nuvalgiusi anksčiau -  gal kokias 
dvi uncijas -  ir dabar dar galelis liko, taigi per 30 sekundžių 
suvalgiau kokius 500 kalorijų. Neįtikėtina. Gal dabar eiti ir 
išsivemti, tuo išreiškiant pagarbą princesei Dianai. Aaaa! Iš 
kur galvoje tokia šlykšti mintis? Na> nieko nepadarysi, ge
riau suvalgysiu kas liko, kad galutinai užbaigčiau visą šią 
nelaimingą istoriją.

Gali būti, kad teks pagaliau susitaikyti su tikrove: dakta
rai tvirtina, jog dietos nėra veiksmingos todėl, kad organiz
mas paprasčiausiai pajunta badą, o paskui vos tik pamato 
kokį nors maisto produktą, puola ir apsiryja it Fergė. Dabar 
kiekvieną rytą pabudusi kaskart naujose vietose aptinku 
gąsdinančius riebalus. Nė truputėlio nenustebčiau pama
čiusi picos paplotį primenantį riebalą pakibusį nuo ausies 
iki peties arba išlindusį šalia kelio, švelniai plevėsuojantį vė
jyje tarsi dramblio ausis.

Su Marku iki šiol viskas neaišku ir netikra. Kai šį rytą 
žengiau iš kambario, jis jau buvo išėjęs į darbą (nenuostabu, 
jau  buvo pietų metas), bet paliko raštelį, kuriame siūlo 
„jaustis kaip namie“ ir pasikviesti visus, kuriuos tik norėsiu 
matyti. Pavyzdžiui, ką? Visi darbe. Čia taip tylu. Man baisu.

1.45. Ne, juk viskas gerai. Tikrai. Suprantu, kad neturiu 
darbo, pinigų, draugo, turiu butą su skyle, bet negaliu į jį ei
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ti, gyvenu milžiniškame šaldytuve su vyriškiu, kurį myliu, ta
čiau mus sieja keisti, platoniški santykiai, ir dar kažkas nori 
mane nužudyti, bet neabejoju, jog tokia padėtis laikina.

2 valanda p op iet. Tikrai pasiilgau mamos.

2.15. Paskambinau į policiją ir paprašiau palydėti mane 
į „Debenham’s“.

V ėliau. Mama buvo fantastiška. Na, beveik fantastiška. 
Galiausiai.

Ji atvyko dešimt minučių pavėlavusi, nuo galvos iki kojų 
apsitaisiusi vyšnios spalva, blizgančiais sušukuotais plaukais 
ir nešina kokiais penkiolika „John Lewis“ maišelių.

-  Meilute, tu niekaip neatspėsi, kas atsitiko, -  kalbėjo ji 
sėsdamasi ir liūdindama kitus pirkėjus savo maišelių gausa.

-  Kas? -  virpėdama paklausiau, abiem rankom įsitver
dama į savo kavos puodelį.

-  Džefris pasakė Unai, kad jis irgi yra „gėjus“, nors iš tik
rųjų, meilute, tai jis toks nėra, jis „bisekas“, nes kitaip jie 
nebūtų turėję Gajaus ir Elison. Šiaip ar taip, Una sako, kad 
jai tai nė kiek nerūpi, nes jis pagaliau prisipažino. Džiliana 
Robertson iš Safron Valdhersto buvo ilgiausiai ištekėjusi už 
vieno gėjaus, ir jų  santuoka buvo labai vykusi. Tiesa, galiau
siai jiems teko išsiskirti, nes jis vis valkiojosi aplink mėsainių 
kioskus šalikelėse, o paskui mirė Normano Midletono žmo
na -  žinai, to berniukų mokyklos valdybos pirmininko? Tai 
Džiliana pagaliau... Oi, Bridžita, Bridžita. Kas tau nutiko?

Kai ji pagaliau suprato, kaip man liūdna, tuoj tapo keis
tai gera, išsivedė mane iš kavinės, palikusi maišelius pas pa
davėją, išsitraukė iš rankinuko didžiausią šūsnį popierinių 
nosinaičių, nuvedė mane ant užpakalinių laiptų, pasisodino 
šalia ir liepė viską jai papasakoti.
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Vieną kartą gyvenime ji manęs iš tikrųjų klausėsi. Kai 
baigiau pasakoti, apsikabino mane kaip tikra mama ir 
smarkiai suspaudė, apsupdama keistai raminančiu „Given- 
chy 111“ debesimi.

-T u  tikra drąsuolė, meilute, -  sušnibždėjo ji. -  Aš tavimi 
didžiuojuosi.

Buvo taip gera. Pagaliau ji išsitiesė ir nusipurtė rankas.
-  Dabar einam. Reikia sugalvoti, ką darysim toliau. Aš 

tuoj pasikalbėsiu su tuo detektyvu ir viską jam išklosiu. Ab
surdas, kad tas pabaisa nuo penktadienio dar laisvėje. Poli
cija turėjo daugybę laiko. Ką jie veikė? Dykaduoniavo? O, 
nesijaudink. Aš moku kalbėti su policininkais. Jei nori, ga
li atvažiuoti pagyventi pas mus. Bet manau, jog bus geriau 
pasilikti pas Marką.

-  Bet aš beviltiškai nemoku elgtis su vyrais.
-  Nesąmonė, meilute. Garbės žodis, aš visai nesistebiu, 

kad jūs, merginos, nesugebat susirasti draugų, jei tik apsi
metinėjat supermenėm, kurioms galėtų įtikti nebent 
Džeimsas Bondas, o paskui sėdit namie ir šniurkščiojat, jog 
nemokat elgtis su vyrais. Oi, pažiūrėk, kiek valandų. Ei
nam, einam, mes vėluojam pas vizažistę.

Po dešimt minučių aš sėdėjau baltame Marko Darsio bu
tą primenančiame kambaryje su baltu chalatu ir į baltą rank
šluostį įsuptais plaukais, o aplink mane sukiojosi mama, 
draikėsi krūva spalvotų skudurų ir lakstė kažkokia Merė.

-  Net nežinau, ką sakyti, -  priekaištingai kalbėjo ma
ma. -Vaikštai sau viena ir patyliukais graužiesi dėl tokių 
paikų teorijų. Pamėgink „Prinokusią vyšnią", Mere.

-  Aš ne viena, tai tokia socialinė tendencija, -  atšoviau 
pasipiktinusi. -  Moterys lieka netekėjusios, nes jos gali išsi
laikyti savarankiškai ir nori siekti karjeros, o paskui, kai jos 
pasensta, visi vyrai laiko jas beviltiškomis atliekomis, kurių 
galiojimo laikas pasibaigęs, ir ieško jaunesnių.

-  Garbės žodis, meilute. Galiojimo laikas! Galima pa-
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galvoti, kad tu kalbi apie pakelį varškės! Tokios kvailystės ir 
nesąmonės būna tik filmuose, meilute.

-Visiškai ne.
-  Čia dabar! Galiojimo laikas. Gal jie ir apsimeta, kad 

jiems reikia tų jaunučių modelių, bet iš tiesų taip nėra. 
Jiems reikia geros draugės. Atsimeni tą Rodžerį, nepamenu 
pavardės, kuris paliko Odrę ir išėjo pas sekretorę? Aišku, ji 
buvo kvaila. Po šešių mėnesių jis maldavo Odrę, kad leistų 
jam sugrįžti, o ji nesutiko!

-Bet...
-  Samanta, jos vardas buvo Samanta. Buka kaip stuob

rys. O Džiną Doson, kuri buvo ištekėjusi už Bilo -  atsimeni 
Dosoną, mėsininką? -  po Bilo mirties ištekėjo už perpus 
jaunesnio vaikino, ir jis ją  dievina, absoliučiai dievina, o juk 
Bilas nepaliko jai kažin kokių pinigų, supranti, mėsinėje 
turtų nesukaupsi...

-  Bet jei esi feministė, tau neturi reikėti...
-  Tuo feminizmas ir kvailas, meilute. Kiekvienas nors 

kiek išmanantis žmogus iškart pasakys, kad mes esam vir
šesnė rasė, ir vienintelis kablys čia...

-  Mama! ^
-... tas, kad išėję į pensiją jie mano, jog gali tik sėdėti

per dienas ir nieko nedirbti namuose. Na, Mere, o dabar 
pažiūrėk, kaip?

-  Koralų spalva man patiko labiau,- įsižeidusiu balsu pa
reiškė Merė.

-  Na, aišku, -  prašnekau aš iš už didžiulio akvamarino 
spalvos skuduro. -  Negi tu nori dirbti, o paskui dar viską 
daryti namuose, jei jis nedaro nieko?

-J a u  kad pasakei! Atrodo, jūs visos tik ir svajojat, kaip 
susirasti Indianą Džounsą,, kuris namuose plautų lėkštes! 
Juos reikia mokyti. Kai aš tik ištekėjau, tėtis kiekvieną vaka
rą eidavo į Bridžo klubą! Kiekvieną vakarą! O be to, jis rūkė.
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Ojėi. Vargšas tėtis, pamaniau aš, kol Merė laikė man 
prie veido blyškiai rausvą skiautę, o mama vietoj jos stengė
si įkišti purpurinę.

-Vyrams nepatinka, kai jiems vadovauji, -  pasakiau. -  
Jie nori, kad moteris būtų nepasiekiama, kad jie galėtų ak
tyviai stengtis ir..

Mama iš gilumos atsiduso.
-  Kokia nauda iš to, kad mudu su tėčiu tave kiekvieną 

sekmadienį tempdavome į sekmadieninę mokyklą, jei tu 
pati nesupranti, ką galvoji. Paprasčiausiai daryk, kas tau at
rodo teisinga, grįžk pas Marką ir...

-  Pame, iš to nieko nebus. Ji Žiema.
- J i  Pavasaris, arba aš nieko neišmanau. Sakau tau. Tai 

va, grįžk pas Marką...
-  Bet ten baisu. Mes abu baisiai mandagūs ir oficialūs, o 

aš jaučiuosi kaip virtuvės mazgotė...
-  Na, čia mes tuoj padėsim, meilute, tuoj parinksim tau 

tinkamas spalvas. Nors iš tiesų išvaizda neturi nė mažiau
sios reikšmės, ar ne, Mere? Pakanka, kad būtum tikra.

-Visiškai teisingai, -  nušvito Merė, kuri buvo tujos krū
mokšnio dydžio.

-Tikrai? -  paklausiau aš.
-  O, atsimeni, meilute, kaip Velvetinis Kiškutis. Juk atsi

meni! Tai buvo tavo mėgstamiausia knygutė, Una tau ją  
skaitydavo, kai mus su tėčiu buvo ištikę tie nemalonumai su 
kanalizacija. Na štai, dabar pažiūrėk.

-  Žinai ką, Pame, ko gero, tu teisi, -  nustebusi pripažino 
Al erė, žengusi žingsnį atgal. -  Ji Pavasaris.

-  Ar aš tau nesakiau?
-  Sakei, Pame, sakei, o aš vis maniau, kad gal ji Žiema! 

Na, matai, kaip kartais būna* ar ne?
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RUGSĖJO 9, ANTRADIENIS

2 valanda nakties. Lovoje, viena, v is dar M arko Darsio  

nam uose. Atrodo, kad dabar visas mano gyvenimas eina vi
siškai baltuose kambariuose. Grįždama iš „Debenham’s“ su 
policininku pasiklydau. Juokinga. Pasakiau policininkui, 
kad kai buvau maža, man visad sakydavo, jog pasiklydus 
reikia klausti policininko, bet jis kažkodėl nesuvokė, kaip 
tai juokinga. Kai galiausiai grįžau, įpuoliau į dar vieną Mie
go Duobę ir atsibudau vidurnaktį: namas skendėjo tamsoje, 
o Marko miegamojo durys buvo uždarytos.

Gal nusileisiu į virtuvę, išsivirsiu arbatos ir ten pažiūrė
siu televizorių. Bet kas bus, jei Markas dar negrįžęs, jei jis 
dabar su kuo nors vakarieniauja ir paskui parsives ją  namo, 
o virtuvėje ras mane geriančią arbatą, tarsi būčiau kokia be
protė teta ar Ročesterio žmona.

Negalėjau pamiršti, ką mama sakė apie tikrumą ir apie 
Velvetinio Kiškučio knygutę (nors, tiesą sakant, šiuose na
muose man jau pakako rūpesčių su kiškučiais). Ji sakė, kad 
mano mėgstamiausia knyga, -  kurios aš visiškai neatsime
nu, -  pasakojo apie vaikus, turinčius vieną mylimiausią žaią* 
liuką, ir net jei jo kailelis nusitrina, kamšalas išbyra ar pri
trūksta kokios kojos, vaikui tas žaisliukas vis tiek būna ge
riausias pasaulyje, ir neįmanoma jų  atskirti.

-  Taip ir būna, kai žmonės tikrai myli vienas kitą, -  su
šnibždėjo mama, mudviem važiuojant „Debenham’s“ liftu, 
tarsi prispažindama siaubingą ir nesmagią paslaptį. -  Bet 
žinai ką, meilute, taip nebūna žaisliukams su aštriais kam
pais, ar tiems, kuriuos lengva sudaužyti, ar pagamintiems iš 
kokios nors kvailos nepatvarios sintetikos. Privalai būti drą
si ir leisti kitam žmogui suprasti, kas esi ir ką jauti. -  Liftas 
sustojo aukšte, kuriame parduodami vonios reikmenys ir 
įranga. -  Ūūūfl Na, ką, buvo tikrai smagu, ar ne! -  sučiulbo
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ji staiga pasikeitusiu balsu, j liftą braunantis trims damoms 
ryškiaspalviais švarkais su kokiais devyniasdešimt dviem 
maišeliais kiekviena. -  Aš juk sakiau, kad tu Pavasaris.

Lengva jai kalbėti. Jei aš pasakyčiau vyriškiui, kokia iš 
tikrųjų jaučiuosi, jis pabėgtų neatsigręždamas. Štai, pavyz
džiui, -  imkime paprasčiausią pavyzdį, -  kaip aš jaučiuosi 
šią akimirką:

1) Vieniša, pavargusi, išsigandusi, nuliūdusi, nusiminusi ir 

seksualiai frustruota.

2) Bjauri, nes plaukai styro neįsivaizduojamais kuokštais, o 

veidas ištinęs iš nuovargio.

3) Sutrikusi ir liūdna, nes neturiu jokio supratimo, ar dar pa

tinku Markui, ar ne, o pati baisiai bijau klausti.

4) L. įsimylėjusi Marką.

5) Man baisiai nusibodo eiti miegoti vienai ir vienai stengtis 

įveikti visus sunkumus.

6) Išsigandusi klaikios minties, kad išgyvenau be sekso pen

kiolika milijonų šimtą dvidešimt tūkstančių sekundžių.

Tai štai. Apibendrinus galima pasakyti, kad aš jaučiuosi 
vieniša, bjauri, liūdna ir išalkusi sekso. Mmmm: patraukli ir 
viliojanti. O, po šimts velnių, aš visai nebežinau, ką daryti. 
Tikrai norėčiau išgerti taurę vyno. Gal eisiu į apačią. Vyno 
negersiu, bet gal išsivirsiu arbatos. Nebent rasčiau atkimštą 
butelį. Rimtai manau, kad vynas man padėtų užmigti.

8 valanda ryto. Nuslinkau į virtuvę. Negalėjau įsijungti 
šviesos, nes neįmanoma rasti specialiai suprojektuotų me
niškų jungiklių. Beveik tikėjausi, kad Markas pabus, kai sė
linau pro jo  duris, tačiau jis nepabudo. Toliau sėlinau laip
tais, tik staiga sustingau vietoje. Priešais mane išdygo di
džiulis vyriškio šešėlis. Šešėlis pajudėjo manęs link.
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Supratau, jog tai tikrai vyriškis -  aukštas, didelis vyriškis! -  
ir ėmiau klykti. Kol supratau, jog vyriškis yra Markas -  nuo
gas! - ja u  klykė ir jis. Tik gerokai garsiau už mane. Klykė iš 
siaubingos, nevaldomos baimės. Klykė -  pusiau pabudęs -  
kaip žmogus, ką tik susidūręs su pačiu siaubingiausiu daly
ku savo gyvenime.

Didinga, pagalvojau aš. Štai kas bus „tikra". Tuoj jis pa
matys mane pasišiaušusiais plaukais ir be makiažo.

-  Čia aš, -  pasakiau. -  Čia aš, Bridžita.
Vieną sekundę atrodė, jog jis užklyks dar garsiau, bet jis 

susmuko ant laiptų, nevaldomai drebėdamas.
-  O, -  ištarė, stengdamasis giliai kvėpuoti. -  O, o!
Sėdėdamas ant laiptų jis atrodė toks mielas ir lipšnus,

kad neatsispyriau, prisėdau greta, apsikabinau jį ir prisi
traukiau prie savęs.

-  O Dieve, -  atsiduso jis, įsitaisydamas patogiau ir glaus
damasis prie mano pižamos. -  Jaučiuosi visiškas asilas.

Staiga man tai pasirodė labai juokinga -  ne, aš rimtai, 
juk tikrai juokinga, kai tave mirtinai išgąsdina buvusi mer
gina. Jis irgi pradėjo juoktis.

-  O Jėzau, -  pasakė jis. -  Nelabai vyriška leistis taip i«į- 
gąsdinamam naktį, ar ne? Aš maniau, kad tu esi kulkos 
siuntėjas.

Aš glosčiau jo plaukus, bučiavau vietą, kurioje kailis ap
sitrynęs nuo glostymo. Paskui pasakiau, ką jaučiu, ką giliai 
ir tikrai jaučiu. Ir įvyko stebuklas: kai baigiau kalbėti, jis pri
sipažino, jog jaučiasi lygiai taip pat.

Susikibę už rankų tarsi Jonukas ir Grytutė mudu nusilei
dome į virtuvę ir po ilgų ieškojimų už vienodų nerūdijančio 
plieno sienų atradome kakavos ir pieno.

-  Matai, kaip yra, -  prakalbo Markas, kai mes sutūpėme 
priešais orkaitę, rankomis apglėbę puodelius, kad sušiltu
me rankas, -  kai tu neatsakei į mano raštelį, aš maniau, jog
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viskas baigta, todėl nenorėjau, kad manytum, jog aš tave 
persekioju. Tada aš...

-  Pala, pala, -  pasakiau. -  Kokį raštelį?
-  Tą, kurį tau padaviau per poezijos vakarą, prieš pat iš

eidamas.
-  Bet ten buvo tik tavo tėčio eilėraštis „Jei".
Neįtikėtina. Pasirodo, kai Markas apvertė mėlynąjį del

finą, jis rašė ne testamentą, bet raštelį man.
-  Nes man mama pasakė, kad svarbiausia -  sąžiningai 

sakyti, ką jauti,- pasakė jis.
Tegyvuoja genties senoliai! Raštelyje buvo parašyta, kad 

jis mane tebemyli, kad jis nedraugauja su Rebeka ir kad jei 
aš jaučiu tą patį, tai paskambinčiau jam tą vakarą, o jei ne, 
tai jis daugiau niekada man neįkyrės ir mudu liksime tik 
draugai.

-  Tai kodėl tada palikai mane ir išėjai pas ją? -  pa- 
klausiaujį.

-  Nieko panašaus! Tai tu mane palikai! O aš, po perkū
nais, net nesusivokiau, kad neva „draugauju" su Rebeka, 
kol atvažiavau pas ją  į Glosteršyrą ir pamačiau, jog mudu 
įkurdinti viename kambaryje.

-  Bet... tu su ja  nė karto nemiegojai?
Man labai, labai palengvėjo sužinojus, kad jis nėra toks 

storžievis ir nedėvėjo mano dovanotų „Newcastle United" 
kelnaičių, iš anksto ruošdamasis mylėtis su Rebeka.

-  Na, -  jis nuleido akis ir nusišaipė. -  Tą kartą.
-  Ką?! -  pratrukau aš.
-  Klausyk, aš juk irgi žmogus. Buvau svečias. Kitaip bū

tų buvę nemandagu.
Aš pradėjau smūgiuoti jam į galvą.
-  Kaip sako Šezė, vyrus visą laiką graužia panašūs troški

mai, -  dėstė jis, mikliai išsilenkdamas smūgių. -  Ji vis kvie
tė ir kvietė mane: tai į vakarėlius, tai į vaikų gimtadienius su 
ūkio gyvuliais, tai atostogų...
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-  Teisingai. Ir tau ji nė kiek nepatiko!
-  Na, aišku, ji labai patraukli mergina, būtų buvę itin 

keista, jei... -  Jis liovėsi juoktis, suėmė mano rankas ir pri
sitraukė mane artyn.

-  Kiekvieną kartą, -  įsikarščiavęs sušnibždėjo jis, -  aš ti
kėdavausi, kad sutiksiu tave. O tą naktį Glosteršyre žinojau, 
kad esi tik už penkiasdešimt pėdų.

-  Už dviejų šimtų jardų, tarnams skirtame priestate.
-  Būtent ten tau ir vieta, ir ten ketinu tave laikyti iki gy

venimo pabaigos.
Laimei, jis vis dar mane tebelaikė, todėl nebegalėjau dar 

kartą užvožti. Paskui jis pasakė, kad jo namai be manęs per 
dideli, šalti ir svetimi. Ir kad labiausiai jam patiko mano bu
te, nes jame taip jauku. Ir dar jis pasakė, kad mane myli, 
kad negalėtų tiksliai pasakyti, kodėl, bet be manęs niekas 
nebesmagu. O paskui... Dieve, kokios šaltos tos akmeninės 
grindys.

Kai grįžome į jo miegamąjį, prie lovos pastebėjau krū
velę knygų.

-  Kas čia? -  paklausiau, netikėdama savo akimis. -  
„Kaip mylėti ir prarasti meilę išsaugant savigarbą"? „Kaip 
susigrąžinti mylimą moterį"? „Ko nori moterys? „Marsas it 
Venera pasimatyme"?

-  Ee, -  droviai atsakė jis.
-  Begėdi tu! -  pasakiau aš. -  O aš savąsias išmečiau. -  

Vėl užvirė mūšis, paskui jis peraugo į kai ką kita, ir mes, ga
lima sakyti, visą naktį siautėjome lovoje!!!

8.30. Mmm. Kaip mėgstu į jį žiūrėti, kai jis miega.

8.45. Nors, tiesą sakant, norėčiau, kad atsibustų.

9 valanda ryto. Neketinu jo  žadinti, bet gal pabus pats, 
jei pasiųsiu jam minčių energiją.
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10 valanda ryto. Staiga Markas atsisėdo lovoje ir pa
žvelgė į mane. Jau maniau, kad aprėks ar vėl pradės klykti. 
Bet jis mieguistai nusišypsojo, nuslydo atgal į patalą ir pri
sitraukė mane arčiau.

-Atsiprašau, -  vėliau pasakiau.
-  Teisingai, turi dėl ko atsiprašinėti, mažoji begėde, -  

sumurmėjo jis. -  O už ką?
-  Kad vėl spoksojau į tave ir pažadinau.
-  Žinai ką? -  atsakė jis. -  Man to beveik trūko.
Po to dar ilgokai pasilikome lovoje, ir tai buvo puiku, 

nes Markas neturėjo jokių darbų, kurie negalėtų palaukti, o 
aš nebeturėjau jokių darbų visam likusiam gyvenimui. Ta
čiau vėliau lemtingą akimirką suskambo telefonas.

-  Palik ramybėje, -  iškvėpė Markas ir tęsė. Įsijungė atsa
kiklis.

-  Bridžita, čia Ričardas Finčas. Mes rengiame temą apie 
Naujuosius skaistuolius. Stengiamės surasti patrauklią jau 
ną moterį, kuri jau šešis mėnesius neužsiiminėjo seksu. Ne
pavyko. Tai pamaniau, gal pakaks bet kokios senės, kuri ne
gali susirasti nieko į lovą, ir pamėginau paskambinti tau. 
Bridžita? Pakelk ragelį. Žinau, kad tu čia, man pasakė tavo 
pusprotė draugužė Šezė. Bridžita. Bridžiiiiiiiiiiita! 
BRIDŽIIIIIIIIIIITA!

Markas stabtelėjo, pakėlė vieną antakį kaip Rodžeris 
Mūras, paėmė telefoną, sumurmėjo: „Ji dabar labai užsiė
musi, pone“, ir įmetė jį į stiklinę su vandeniu.

RUGSĖJO 12, PENKTADIENIS

Be sekso išgyventų minučių 0 (valio!).

Svajonių diena, kurios maloniausia dalis buvo ėjimas į 
„Tesco“ su Marku Darsiu. Negalėjau jo  sulaikyti, jis vis kro
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vė į vežimėlį įvairius daiktus: avietes, saldainius, „Haagen- 
Daazs“ ledus ir viščiuką su etikete, kurioje parašyta „Ypatin
gai riebios šlaunelės".

Kai priėjome kasą, pasirodė, jog reikia sumokėti 98,70 
svaro.

-  Neįtikėtina, -  pasakė jis, išsitraukdamas kredito korte
lę ir nepatikliai purtydamas galvą.

-  Žinau, -  apgailestaudama pritariau, -  ar nori, kad pri
sidėčiau?

-  Viešpatie, ką tu. Tai stebuklinga. Ar mums ilgam už
teks šito maisto?

Aš dvejodama nužvelgiau vežimėlį.
-  Kokiai savaitei?
-  Bet tai neįtikėtina. Protu nesuvokiama.
-Kas?
-  Supranti, nekainavo nė šimto svarų. Mažiau, negu vie

neri pietūs „Le Pont de la Tour"!
Kartu su Marku gaminome viščiuką, ir jis baisiausiai įsi

jautė, energingai žingsniuodamas po virtuvę pertraukose 
tarp daržovių pjaustymo.

-  Supranti, tai buvo tokia nuostabi savaitė! Vadinasi, 
žmonės taip gyvena visą laiką? Eina į darbą, paskui pareini 
namo, ten jų  laukia, tada jie paprasčiausiai plepa, žiūri te
levizorių ir gamina valgį. Neįtikėtina.

-Taip, -  pritariau dairydamasi į šalis ir baimindamasi, 
ar jis tikrai neišprotėjo.

-  Supranti, aš nė karto nebuvau pribėgęs prie atsakiklio 
patikrinti, ar kas nors pasaulyje mane dar prisimena! -  pa
sakė jis. -  Ir nereikia sėdėti restorane su knyga ir mąstyti, 
kad numirsiu visiškai vienas, ir...

- ...p o  trijų savaičių atras tavo lavoną, apgraužtą Elzaso 
aviganio? -  užbaigiau už jį.-?

-  Būtent, būtent! -  atsakė jis žiūrėdamas į mane taip, 
tarsi ką tik būtume atradę elektrą.
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-A r galiu minutėlei atsiprašyti? -  pasakiau.
-Aišku. Eee, o kam?
-  Tik vienai minutytei.
Bėgau j viršų paskambinti Šezei ir pranešti visą pasaulį 

aukštyn kojom apverčiančią naujieną, kad jie veikiausiai vis 
dėlto nėra nepasiekiami strateginiai priešai, bet tokie pa
tys, kaip mes, kai suskambo telefonas.

Girdėjau, kaip Markas kalba. Atrodė, jog tai trunka išti
sus amžius, todėl negalėjau paskambinti Šezei ir pagaliau, 
galvodama: „Velniškai nedraugiška", ėmiau leistis į virtuvę.

-  Čia tau, -  pasakė jis, paduodamas telefoną. -  Jį pagavo.
Pasijutau tarsi gavusi spyrį į pilvą. Markas suėmė mano

ranką, o aš drebėdama prisidėjau prie ausies telefoną.
-  Labas, Bridžita, čia detektyvas inspektorius Kirbis. 

Mes sulaikėme asmenį, įtariamą siuntus kulką. Jo DNR ras
ta ant pašto ženklo ir ant puodukų tavo bute.

-  Kas jis toks? -  sušnibždėjau.
-  Ar tau ką nors sako vardas Garis Vilšou?
Garis! O Dieve mano!
-J is  meistras, dirbo pas mane.
Pasirodė, jog Garis buvo ieškomas dėl daugybės smulkių 

vagysčių iš butų, kuriuose jis darė remontą; šią popietę jis 
sulaikytas ir paimti pirštų atspaudai.

-  Dabar jis suimtas, -  pasakė detektyvas inspektorius 
Kirbis. -  Dar neturime prisipažinimo, bet dabar, kai išsiaiš
kinome ryšį su tavim, nesunkiai viską sutvarkysim. Kai tik 
tai įvyks, pranešime tau, ir tada galėsi ramiai grįžti į savo 
butą.

V idurnaktis. N am ie. O varge. Po pusvalandžio detekty
vas inspektorius Kirbis paskambino dar kartą ir pranešė, 
jog Garis ašarodamas viską prisipažino, jog aš galiu grįžti 
namo, dėl nieko nesijaudinti ir prisiminti, kad miegamaja
me tebėra aliarmo mygtukas.
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Mes suvalgėme viščiuką, tada nuvažiavome pas mane, 
užsidegėme židinį, pažiūrėjome „Draugus", o paskui Mar
kas sugalvojo išsimaudyti. Kai jis buvo vonioje, suskambo 
durų skambutis.

-Taip?
-  Bridžita, čia Danielis.
-H m .
-  Ar gali mane įleisti? Tai svarbu.
-  Palauk, aš tuoj nusileisiu, -  atsakiau, dirstelėjusi vonios 

link. Pamaniau, kad geriau išsiaiškinsiu su Danielių, bet ne
norėjau rizikuoti ir supykinti Marką. Vos tik atidariau lauko 
duris, supratau padariusi klaidą. Danielis buvo girtas.

-T ai užsiundei ant manęs policiją, ką? -  sušvebeldžiavo 
vos apversdamas liežuvį.

Aš ėmiau palengva trauktis atgal, nenuleisdama akių 
nuo jo  veido, tarsi nuo barškuolės gyvatės.

-  Po tuo švarku buvai visai nuoga. Tu...
Staiga laiptuose pasigirdo garsūs žingsniai, Danielis pa

kėlė akis, ir staiga -  ūžt! -  Markas Darsis vožė jam  į smakrą; 
Danielis susmuko prie lauko durų, o jam  iš nosies pasruvo 
kraujas.

Markas atrodė apstulbęs.
-Atsiprašau, -  pasakėjis, -eee...
Danielis ėmė stotis, Markas pribėgo ir jam padėjo.
-  Labai atsiprašau, -  mandagiai pakartojo. -  Ar tau nie

ko baisaus neatsitiko, gal galiu atnešti, eee...
Danielis tik pasitrynė nosį ir stovėjo tarsi apsisapnavęs.
-T ai gal jau eisiu, -  apmaudžiai sumurmėjo.
-Taip, -  sutiko Markas. -  Manau, taip bus geriausia. Ir 

palik ją  ramybėje. O jei ne, tai man, eee, žinai, teks viską 
pakartoti.

-A ha. Aišku, -  klusniai atsakė Danielis.
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Grįžus į butą ir užsidarius duris, miegamajame užvirė 
įnirtinga veikla. Savo ausimis nepatikėjau, kai prakeiktasis 
durų skambutis vėl suskambo.

-  Aš nueisiu, -  pasakė Markas griežtai ir vyriškai, prisi
imdamas atsakomybę ir apsivyniodamas aplink klubus 
rankšluostį. -  Tikriausiai vėl Klyveris. Tu lik čia.

Po trijų minučių už miegamojo durų pasigirdo tapsėji- 
mas ir durys staiga atsilapojo. Vos nesuklikau pamačiusi, 
kaip į kambarį įlindo detektyvo inspektoriaus Kirbio galva. 
Užsitraukiau antklodę iki smakro ir skaisčiai išraudusi iš su
trikimo nusekiau jo  žvilgsnį išmėtytais viršutiniais bei apa
tiniais drabužiais iki pat lovos. Jis uždarė duris.

-  Dabar jau viskas gerai, -  pasakė detektyvas inspekto
rius Kirbis ramiu, drąsinančiu balsu, tarsi aš būčiau pasiren
gusi nušokti nuo dangoraižio stogo. -  Gali man viską pasa
kyti, tu visiškai saugi, mano žmonės jį suėmė.

-  Ką, Danielį?
-  Ne, Marką Darsį.
-  Už ką? -  paklausiau, visiškai suglumusi.
Kirbis dirstelėjo į duris.
-  Panele Džouns, jūs paspaudėte aliarmo mygtuką.
-K ada?
-  Prieš penketą minučių. Signalai kartojosi vis dažniau.
Aš pažvelgiau į galvūgalį, ant kurio buvau pakabinusi

prietaisą su aliarmo mygtuku. Jo ten nebuvo. Nedrąsiai pa
sirausiau po patalus ir ištraukiau oranžinį įtaisėlį.

Detektyvas inspektorius Kirbis pažvelgė į mygtuką, į 
mane, į drabužius ant grindų, paskui išsišiepė.

-  Aišku, aišku. Supratau. -  Jis atidarė duris. -  Galite 
grįžti, pone Darsi, jei dar turite, eee, energijos.

Girdėdami eufemistiškai aiškinant situaciją, policininkai 
labai šaipėsi.
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-Tai gerai. Mes eisim. Gerai pasilinksminkit, -  atsisvei
kino detektyvas inspektorius Kirbis, policininkams dun
dant laiptais žemyn. -  Aha, dar vienas dalykas. Mūsų pir
masis įtariamasis, ponas Klyveris.

-A š nežinojau, kad Danielisjūsų pirmas įtariamasis! -  
pasakiau.

-  Na... Mes keletą kartų pamėginome jį apklausti, tačiau 
jis labai pyko ir priešinosi. Gal vertėtų jam paskambinti ir 
pasišnekėti, viską užglostyti.

-  O, ačiū, -  sarkastiškai atsakė Markas, stengdamasis iš
laikyti orumą, nors rankšluostis nuolat slydo. -  Ačiū, kad 
dabar mums pranešat.

Jis išlydėjo detektyvą inspektorių Kirbį, papasakojo jam 
apie susirėmimą, o detektyvas inspektorius Kirbis pažadė
jo  informuoti apie visas problemas bei viską, kas susiję su 
kaltinimais Gariui.

Kai Markas grįžo, aš sėdėjau ir kūkčiojau. Pradėjau kūk
čioti nei iš šio, nei iš to ir pajutau, kad kažkodėl negaliu 
liautis.

- J a u  gerai, -  pasakė Markas, tvirtai mane apkabinęs ir 
glostydamas plaukus. -  Jau viskas. Jau gerai. Dabar viskas 
bus gerai.





LAIMĖJE AR NELAIMĖJE?
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GRUODŽIO 6, ŠEŠTADIENIS

11.15  p r ie šp ie t . V iešb u tis „C larid ge“ . Aaaaa! Aaaaa! 
AAAAAA! Vestuvės po keturiasdešimt penkių minučių, o aš 
ką tik ant suknelės priekio užsipyliau milžinišką „Rouge 
Noir“ nagų lako dėmę.

Ką aš čia veikiu? Vestuvės apskritai yra beprotiška kan
kynė. Kankinimų aukos, arba svečiai (tiesa, kankinami ne 
taip smarkiai, kaip Amnesty International klientai)*.turi bai
siausiai išsipuošti įvairiais drabužiais, kurių šiaip gyvenime 
nedėvėtų (pvz., baltomis pėdkelnėmis), keltis praktiškai šeš
tadienio vidurnaktį, lakstyti po namus rėkaudami: „Šūdas! 
Šūdas! Šūdas!“, nerasdami kažkur užkišto seniai nupirkto 
dovanų popieriaus su sidabriniais ornamentais, vynioti 
kvailas niekam nereikalingas dovanas, tokias kaip ledų ga
minimo ar duonos kepimo automatai (kurioms lemta amži
nai cirkuliuoti Patenkintų Sutuoktinių aplinkoje, nes kas 
norės vakare riogsoti namie ir visą valandą matuoti bei pilti 
reikalingus produktus į milžinišką plastikinę mašiną, kad 
rytą atsikėlęs galėtų prieš darbą suėsti visą kepalą duonos, 
užuot kaip žmogus nuėjęs į kavinę ir pasiėmęs prie kapuci
no šokoladinį raguolį?), paskui važiuoti 400 mylių kramty
damas degalinėje pirktas kramtomąsias gumas, automobi
lyje apsivemti ir niekaip nesurasti bažnyčios? Pažvelkite į 
mane! Viešpatie, už ką tai man? Už ką? Atrodo, tarsi būčiau 
neapdairiai ir kažkaip keistai pradėjusi menstruacijas ant 
suknelės priekio.
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11.20. Dėkui Dievui. Ką tik į kambarį grįžo Šezė ir mes 
nutarėme, kad geriausia bus iškirpti iš suknelės nagų lako 
dėmę, nes medžiaga tokia standi, blizgi ir styranti, kad nie
kas neprasisunkė ant pamušalo, o pamušalas tokios pat 
spalvos, taigi galėsiu tą vietą uždengti puokšte ir niekas ne
pastebės.

Taip, dabar žinau, kad viskas bus gerai. Niekas nepaste
bės. Gal net pagalvos, kad taip ir turėjo būti. Tarsi visa suk
nelė būtų milžiniškas nėrinių gabalas.

Gerai. Esu rami ir susitvardžiusi. Vidinė pusiausvyra. Sky
lė mano suknelėje neturi nieko bendra su proga, dėl kurios 
čia susirinkome, nes susirinkome dėl visai kitos priežasties. 
Laimei. Tikrai viskas bus ramu ir gerai. Tiesa, Šezė vakar bu
vo žiauriai įkaušusi. Tikiuosi, šiandien jai nieko nenutiks.

V ėliau . O varge! Atvykau į bažnyčią dvidešimt minučių 
pavėlavusi ir tuoj pat apsidairiau, ieškodama Marko. Jau iš 
pakaušio pastebėjau, kad jis labai įsitempęs. Tada užgrojo 
vargonai, jis atsigręžė, pamatė mane, ir, nelaimei, atrodė 
taip, tarsi tuoj prapliups juokais. Tiesą sakant, negalėčiau 
jo kaltinti, nes buvau apsitaisiusi ne kaip sofa, bet kaip mil
žiniškas kukurbezdalis.

Visa mūsų procesija pradėjo iškilmingai eiti prie alto
riaus. Dieve, Šezė tikrai nekaip atrodo. Jos veide sustingo 
gilaus susikaupimo išraiška, kaip būna žmonėms, kurie 
stengiasi nuslėpti pagirias. Atrodo, ėjome amžinai, o mūsų 
žingsnius lydėjo melodija:

Nuotaka eina,

Traukite dainą,

Šlovinkit nuo-o-otaką gražią, apvalainą!

Ne, rimtai, už ką tai, už ką?
-  Bridžita. Koja, -  sušnypštė Šezė.
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Pažvelgiau žemyn. Prie mano atlasinio batelio su riestu 
kulniuku buvo prikibusi Šezės „Agent Provocateur“ alyvų 
spalvos liemenėlė su kailiuku. Pradžioje norėjau ją  nuspir
ti, bet tada liemenėlė per visą ceremoniją drybsotų visų aki
vaizdoje. Paskui pamėginau ją  užsimesti aukščiau ant kojos 
ir paslėpti po savo suknele, bet nieko nepavyko, tik suar
džiau darnią procesijos eiseną. Be galo palengvėjo, kai pa
galiau priėjome prie pat altoriaus, man pavyko per giesmę 
pakelti liemenėlę ir užkišti ją  už puokštės. Bjaurybė Ričar
das atrodė puikiai, tvirtas ir pasitikintis. Jis buvo apsivilkęs 
paprastu kostiumu, ir tai labai gražu -  ne su kokiu nors be
protišku smokingu ar dryžuotu švarku, kaip statistas iš ope
retės Oliveris", susiruošęs dainuoti „O koks nuostabus ryt
metys" ir visų akivaizdoje sušokti Stepą, aukštai kilnodamas 
kojas.

Nelaimei, Džudė padarė -  kaip jau ėmė darytis visiškai 
aišku -  lemtingą klaidą ir neuždraudė į vestuves atsigabenti 
kūdikius. Vos prasidėjo santuokos ceremonija, bažnyčios 
gale ėmė klykti kūdikis. Klyksmas buvo aukščiausio lygio, iš 
tų, kai kūdikis pradeda pamažiukais, paskui truputį patyli, 
įkvepia oro, tarsi laukdamas po žaibo nugrumančio griaust- 
nio, ir išleidžia kurtinamą laukinį klyksmą. Viduriniosios 
klasės motinos man kelia nuostabą. Atsigręžusi pamačiau, 
kaip toji moteriškė ramiai sūpuoja kūdikį ir patenkinta 
maivosi atsisukusiems, tarsi sakydama: “Na, še tai tau!" At
rodo, jai nė į galvą neatėjo, kad būtų gražu išnešti kūdikį 
lauk ir leisti žmonėms pasiklausyti, kaip Džudė ir Bjaurybė 
Ričardas pasižada visą likusį gyvenimą praleisti drauge, tar
si viena siela. Mano akis užkliuvo už šviesių plaukų kupetos, 
šūstelėjusios bažnyčios gale: Rebeka. Ji buvo apsivilkusi ne
priekaištingą, tobulai krentantį pilką kostiumėlį ir tiesė 
kaklą Marko pusėn. Greta jos sėdėjo niūrus Džailsas Benvi- 
kas, laikydamas kaspinu surištą dovaną.
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-  Ričardai Vilfredai Albertai Polai... -  skambiu balsu iš
tarė vikaras. Net neįtariau, kad Bjaurybė Ričardas turi tiek 
daug bjaurių vardų. Kažin, ką galvojo jo  tėvai?

Ar pasižadi ją  mylėti, globoti...
Mmmm. Kaip man patinka santuokos ceremonija. L. 

jaudinanti.
-... guosti ir paremti...
Bumbt. Į Džudės suknelės nugarą atsitrenkė futbolo ka

muolys.
-... Laimėje ir nelaimėje...
Du maži berniukai, apauti (prisiekiu) Stepo šokiui skir

tais batais, ištrūko iš klauptų ir movė paskui kamuolį.
-... iki gyvenimo pabaigos?
Pasigirdo prislopintas triukšmas, paskui abu berniukai 

ėmė vis garsiau kuždėtis apie kažkokius niekus, o kūdikis 
vėl užbliovė.

Per visą tą klegesį vos išgirdau, kaip Bjaurybė Ričardas 
atsakė: “Taip“, nors gal tai buvo ir: „Ne“, jei neskaitysim to, 
kad jiedu su Džude saldžiai vienas kitam šypsojosi.

-  Džudita Karolina Zonkile...
O kodėl aš turiu tik du vardus? Nejau visi žmonės, išsky/ 

rus mane, po normalaus vardo dar turi ilgiausią kliedesių 
sąrašą?

-...Ar sutinkti imti Ričardą Vilfredą Albertą Polą...
Lyg per miglą pamačiau, kaip Šeron laikomos maldak

nygės kampas ėmė slysti iš mano regos lauko.
-... Hapagą...
Šezės maldaknygė jau tikrai slydo. Persigandusi atsigrę

žiau, kaip tik laiku, nes spėjau pamatyti, kaip prie jos pri
puola Saimonas išeiginiu kostiumu. Šezės kojos ėmė linkti, 
labai lėtai formuodamos nepriekaištingą reveransą, ir ji su
smuko tiesiai Saimonui į glėbį.

-...Jį mylėti, globoti...
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Saimonas trūkčiodamas tempė Šezę į zakristiją, o jos ko
jos tarsi lavono kyšojo iš alyvų spalvos kukurbezdalio ir vil
kosi grindimis.

-... Gerbti ir paklusti...
Paklusti Bjaurybei Ričardui? Trumpai pagalvojau, kad gal 

reikėtų nusekti paskui Šezę į zakristiją pažiūrėti, ar jai viskas 
gerai, bet ką pagalvos Džudė, jei sunkiausią gyvenimo valan
dą atsigręžusi pamatys, jog mudvi su Šeze nusiplovėm?

-... Iki gyvenimo pabaigos?
Išgirdau keletą bumbtelėjimų ir supratau, kad Saimonas 

nuvilko Šezę į zakristiją.
-Taip.
Paskui juos užsitrenkė zakristijos durys.
-Skelbiu jus...
Mažieji berniukai išlindo iš priešakinių klauptų ir pa

traukė bažnyčios durų link. Dieve, tas kūdikis dabar jau rė
kė it skerdžiamas.

Vikaras nutilo ir atsikrenkštė. Atsigręžusi pamačiau, 
kaip berniūkščiai tarp klauptų spardo kamuolį. Sugavau 
Marko žvilgsnį. Staiga jis padėjo maldaknygę, žengė iš 
klaupto, pasikišo po kiekviena pažastimi po berniūkštį ir 
jais nešinas išėjo iš bažnyčios.

-  Skelbiu jus vyru ir žmona.
Visi buvusieji bažnyčioje ėmė ploti, o Džudė su Ričardu 

patenkinti šiepėsi.
Kai mes atsisukome pasirašę knygoje, jaunesni kaip 

penkerių metų asmenys jau buvo pradėję švęsti. Galima sa
kyti, kad priešais altorių vyko vaikų balius, ir mes nuėjome 
durų link paskui įsiutusią Magdą, kuri nešė iš bažnyčios kly- 
kiančią Konstancą ir monotoniškai kartojo: „Mamytė duos 
diržo, gausi diržo, gausi diržo".

Kai išėjome į ledinį lietų ir čaižantį vėją, išgirdau, kaip 
berniūkščių futbolininkų motina bjauriu balsu kalbėjo iro
niškai nusiteikusiam Markui:
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-  Bet juk taip nuostabu, kai vaikai per vestuves elgiasi 
natūraliai ir nevaržomai. Geriau pagalvojus, juk tai ir yra 
santuokos ritualo esmė, ar ne?

-  Ką aš žinau, -  linksmai atkirto Markas. -  Aš nė velnio 
negirdėjau.

Grįžusi į „Claridge" viešbutį pamačiau, kad Džudės tė
vai nepašykštėjo pinigėlių, ir visa salė buvo išpuošta bronzi
niais dažais apipurkštomis, lapais bei vaisiais apkaišytomis 
puokštėmis, vario spalvos vaisių piramidėmis ir asilo dy
džio cherubinais.

Įėjus buvo girdėti vienintelis dalykas: kaip aikčioja susi
rinkę svečiai.

-  Du šimtai penkiasdešimt gabalų.
-  Oi, ką tu! Mažiausiai trys šimtai.
-  Gal juokauji? Čia juk „Claridge“. Pusė milijono.
Pamačiau Rebeką, kuri lūpose sustingusia šypsena karšt

ligiškai sukaliojo galvą į visas puses tarsi ledinuką ant lazde
lės. Džailsas nervingai sekiojo iš paskos, ranka plasnoda
mas ties jos juosmeniu.

Džudės tėvas, seras Ralfas Raselas, garsiakalbis nerūpes
tingas verslininkas, visa išvaizda tarsi sakyte sakantis „aš esu/ 
fantastiškai turtingas ir man puikiausiai sekasi", sveikinosi 
su ateinančiais svečiais ir kaip tik spaudė Šeron ranką.

-A , Sara, -  suriaumojo jis. -  Ar jau geriau jautiesi?
-  Šeron, -  pataisė spinduliuojanti Džudė.
-  O taip, dėkoju, -  atsakė Šezė, delikačiai pakeldama 

ranką prie kaklo. -  Tiesiog tas karštis...
Vos nepratrūkau juokais, mat bažnyčioje buvo šalta kaip 

šaldytuve ir visi vilkėjo šiltus baltinius.
-  Ar esi tikra, kad kaltas ne kietai suveržtas korsetas ir 

„Chardonnay", Šeze? -  paklausė Markas, o toji ėmė juoktis 
ir iškėlusi parodė jam vidurinį pirštą.

Džudės motina nusišypsojo ledine šypsena. Ji buvo liesa it 
vabzdys, apsirengusi kažkokiu inkrustuotu košmaru iš „Esca-
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da“ su neaiškiais aplink klubus styrančiais pelekais, tikriau
siai siekiant parodyti, jog ji turi šiokius tokius klubus. (O, ko
kia palaima moteriai, kuriai reikalinga tokia apgavystė!)

-  Džailsai, mielasis, nedėk piniginės į kelnių kišenę, ta
vo šlaunys atrodo storos, -  rūgščiai sudraudė Rebeka.

-  Na, mieloji, tu elgiesi tarsi norėtum kontroliuoti mano 
elgesį, -  atsakė Džailsas, uždedamas ranką jai ant liemens.

-Visiškai ne! -  atkirto Rebeka, susierzinusi atstumdama 
jo ranką ir vėl per prievartą išsišiepdama. -  Markai! -  sušu
ko ji. Ir pažvelgė įjį taip, tarsi minia tuoj prasiskirs, laikas 
sustos, o Gleno Milerio orkestras tyliai užgros „Tik tu, vie
nintelis tu“.

-  O, labas, -  atsainiai pasisveikino Markas. -  Džailsai, 
seni! Niekad nemaniau, kad pamatysiu tave su liemene!

-  Sveika, Bridžita, -  pasakė Džailsas, skambiai mane pa
bučiuodamas. -  Žavi suknelė.

-  Išskyrus skylę, -  pridūrė Rebeka.
Aš beviltiškai apsidairiaus aplink ir pamačiau, kad kam

bario kampe stovi Magda kenčiančia veido išraiška, įkyriai 
kišdama už ausies nesamą plaukų sruogą.

-  O, tai toks sumanymas, -  kalbėjo Markas, išdidžiai 
šypsodamasis. -  Tai jurdų vaisingumo simbolis.

-  Labai atsiprašau, -  pasakiau. Pasistiebiau ir sušnibždė
jau Markui į ausį: -  Magdai kažkas negerai.

Priėjusi pamačiau, kad Magda tokia sukrėsta, jog vos 
gali kalbėti. Ji neaiškiai kartojo: „Liaukis, aukseli, liaukis", 
o Konstanca nerangiai grūdo apčiulptą šokoladinį saldainį 
įjos pistacijų spalvos švarko kišenę.

-  Kas atsitiko?
-T a... ta... ragana, kuri pernai su Džeremiu turėjo ro

maną. Ji čia! Jei jis, po velnių, bent išdrįs ją  užkalbinti...
-  Ei, Konstanca! Ar tau patiko vestuvės? -  Tai buvo Mar

kas, kuris tiesė Magdai taurę šampano.
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-  Kas? -  paklausė Konstanca, apskritomis akimis žiūrė
dama į Marką.

-Vestuvės. Zinai, bažnyčioje?
-  Palius?
-  Taip, -  atsakė jis juokdamasis, -  balius bažnyčioje.
-  Na, mamytė mane išvedė į lauką, -  atsakė ji, taip žiū

rėdama į Marką, tarsi šis būtų pusprotis.
-  Prakeikta kalė! -  pasakė Magda.
-T en  turėjo būti palius, -  niūriai pareiškė Konstanca.
-A r gali ją  nuvesti šalin? -  pašnibždėjau Markui.
-  Eime, Konstanca, pažiūrėsim, kur futbolo kamuolys.
Mano nuostabai, Konstanca paėm ėjo ranką ir paten

kinta nutipeno.
-  Prakeikta kalė. Aš ją  užmušiu, aš ją...
Aš nusekiau Magdos žvilgsnį ir pamačiau merginą raus

va suknele, kuri gyvai kalbėjosi su Džude. Tai buvo ta pati 
mergina, su kuria aš pernai mačiau Džeremį restorane Por- 
tobele, ir paskui lipančią į taksi prie „Ivy“ restorano.

-  Kodėl Džudė sugalvojo ją  pasikviesti? -  įtūžusi paklau
sė Magda.

-  O iš kur Džudė žinojo, kad čia ji? -  atsakiau, stebėda
ma jas. -  Gal jos kartu dirba ar kaip. ^

-Vestuvės! Iki gyvenimo pabaigos! O Dieve mano, Bri
dže, -  Magda pradėjo verkti ir ėmė graibyti rankinę, ieško
dama nosinaitės. -  Atsiprašau.

Pamačiau, jog Šezė užuodė krizę ir atskuba prie mūsų.
-  Nagi, merginos, greičiau! -  nieko nenujaučianti Džu

dė, apsupta tėvų draugų, ruošėsi mesti vestuvinę puokštę. 
Ji ėmė artintis prie mūsų, o iš paskos visa palyda. -  Na, jau 
metu. Pasiruošk, Bridžita.

Tarsi sulėtintame filme pamačiau, kaip puokštė atskren
da prie manęs, pusiau sučiupau ją, žvilgtelėjau į ašarotą 
Magdos veidą, ir permečiau puokštę Šezei, kuri numetė ją  
ant grindų.
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-  Ponios ir ponai. -  Absurdiškas kamerdineris trumpo
mis kelnėmis trinktelėjo cherubino formos plaktuku į bron
zinį gėlėmis išmargintą pultą. -  Prašau visus tylos ir rimties, 
nes vedybų procesija tuoj pajudės prie pagrindinio stalo.

Prakeikimas! Pagrindinio stalo! O kur mano puokštė? 
Pasilenkiau, pasičiupau Šezei iš po kojų Džudės puokštę, ir 
šypsodamasi džiugia dirbtine šypsena užstojau ja  savo suk
nelės skylę.

-  Kai mes persikėlėme į Greit Misindeną, išryškėjo Džu- 
ditos neeiliniai sugebėjimai plaukti laisvuoju stiliumi ir pe
teliške...

Buvo penkta valanda, o seras Ralfas kalbėjo jau dvide
šimt penkias minutes.

-... ir juos įžvelgėme ne tik mes, jos tėvai, kuriuos gali
ma apkaltinti šališkumu, -  jis pakėlė akis nuo popieriaus, 
laukdamas, kol praūš numatytas apsimestinis juokas, -  bet 
ir visam Pietų Bakingamšyro regionui. Tais metais Džudita 
ne tik tris kartus iš eilės iškovojo pirmą vietą Pietų Bakin
gamšyro Delfinų lygos laisvojo stiliaus ir peteliškės plauki
mo varžybose vaikams iki dvylikos metų amžiaus, bet likus 
trims savaitėms iki pirmųjų egzaminų gavo Aukso medalį!

-  Kas vyksta tau su Saimonu? -  pašnibždomis paklau
siau Šezę.

-  Nieko, -  sušnypštė ji, įsmeigusi akis tiesiai į kalbėtoją.
-...Tais pačiais įsimintinais metais Džudita su pagyrimu

išlaikė II klasės egzaminus muzikos mokykloje, kur grojo 
klarnetu, tuojau labai anksti duodama suprasti, kokia visa
pusiška mergina ji netrukus taps...

-  Bet bažnyčioje jis aiškiai tave stebėjo, nes kitaip nebū
tų laiku suspėjęs į pagalbą.

-  Žinau, bet zakristijoje aš jam privėmiau į ranką.
-... Atkakli ir gabi plaukikė, klasės seniūnės pavaduoto
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ja  -  atvirai sakant, direktorė man privačiai prisipažino, jog 
tai buvusi jos klaida, nes Karen Dženkins seniūnės pareigas 
atliko... na, gerai. Šiandien mes čia susirinkome švęsti, ne 
apgailestauti, be to, žinau, jog tarp mūsų yra Karen tėvas...

Pagavau Marko žvilgsnį ir pagalvojau, kad tuoj sprogsiu. 
Džudė buvo tobulas atsiribojimo pavyzdys: ji visiems spin
dulingai šypsojosi, glostė Bjaurybei Ričardui kelį ir kartkar
tėmis jį bučiavo, tarsi tos košmariškos kakofonijos išvis ne
būtų, o ji pati tokią daugybę kartų nebūtų tįsojusi ant mano 
buto grindų, skanduodama: „Įsipareigojimų vengiantis sus
kis. Bjaurybė jo vardas, ir bjauri jo  prigimtis, ei, nejau vynas 
baigėsi?"

-... Grojo antruoju klarnetu mokyklos orkestre, meistriš
kai atliko pratimus ant trapecijos, ir mes visi žinome, jog 
Džudita buvo ir yra neįkainojamas turtas...

Jau mačiau, kur linkjis suka. Nelaimei, prireikė dar tris
dešimt penkių minučių, per kurias mes sužinojome, kaip 
Džudė praleido metus po mokyklos baigimo, kaip perga
lingai baigė Keimbridžą ir sparčiai it meteoras iškilo į fi
nansų pasaulio aukštybes, ir štai dabar sėdi čia.

- . . .I r  todėl dabar man belieka tikėtis, kad, eee... /
Visi sulaikė kvapą, o seras Ralfas ėmė žiūrėti į savo po

pierius beprotiškai, beprasmiškai, nepadoriai ir net paga
liau neangliškai ilgai.

-  Ričardas! -  galiausiai ištarė jis, -  bus kaip dera dėkin
gas už šią neįkainojamą dovaną, šią brangenybę, kuri šian
dien jam taip kilniai įteikiama.

Ričardas gana sąmojingai perkreipė veidą, o svečiai su 
palengvėjimu pratrūko ploti. Atrodė, jog seras Ralfas nusi
teikęs paskaityti dar kokius keturiasdešimt puslapių, tačiau, 
laimei, pasidavė plojimanas nenutilus.

Po to Bjaurybė Ričardas pasakė trumpą ir mielą kalbą, 
perskaitė gautas telegramas, kurios visos buvo klaikiai nuo
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bodžios, išskyrus Tomo, atsiųstą iš San Francisko, kurios 
tekstas, nelaimei, buvo toks: „SVEIKINU SANTUOKOS 
PROGA -  TEBUS TAI TIK PIRMOJI IŠ DAUGELIO".

Tada atsistojo Džudė. Ji labai gražiai visiems padėkojo, o 
paskui -  valio! -  ėmė skaityti kalbą, kurią Šezė ir aš su ja  va
kar parašėme. Štai toji kalba. Visa. Valio.

-  Šiandien aš atsisveikinu su Viengungės gyvenimu. Bet 
nors dabar tampu Sutuoktine, pasižadu niekada nevirsti 
Patenkinta Sutuoktine. Pasižadu niekada nekankinti nė vie
no Viengungio, klausinėdama, kodėl jie iki šiol nevedę, ir 
pasižadu niekada neištarti sakinio: „Kaip tavo meilės reika
lai?" Pasižadu visada juos gerbti ir laikyti tai jų  privačiu rei
kalu, lygiai kaip tai, ar mes su vyru užsiiminėjam seksu.

-  Aš pažadu, kad ji su vyru užsiiminės seksu, -  pasakė 
Bjaurybė Ričardas, ir visi nusijuokė.

-  Pasižadu niekada netvirtinti, kad Viengungystė yra 
klaida, ar kad buvimas Viengungiu reiškia, jog žmogui kaž
kas negerai. Juk mes nesame tikri, ar Viengungystė nėra 
tikroji žmogaus būsena dabartiniame pasaulyje, nes visi 
mes tam tikrais gyvenimo laikotarpiais esame Viengungiai, 
ir ši būklė tiek pat verta pagarbos, kaip ir Santuoka.

Pasigirdo pritarimo šurmulys (bent aš taip manau).
-  Taip pat pasižadu nenutraukti ryšių su savo geriausio

mis draugėmis, Bridžita ir Šeron, kurios yra gyvas įrody
mas, jog Laisvųjų Miestiečių Šeima yra tokia pat stipri ir 
palaikanti, tiek pat besirūpinanti savo nariais, kaip ir tikroji 
šeima.

Aš nedrąsiai nusišiepiau, o Šezė po stalu primynė mano 
koją. Džudė pažvelgė į mudvi ir pakėlė taurę.

-  O dabar aš norėčiau paskelbti tostą už Bridžitą ir Šezę: 
geriausias drauges visame pasaulyje.

(Šitą gabaliuką parašiau aš.)
-  Ponios ir ponai -  į pamergių sveikatą!
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Nuaidėjo griausmingi plojimai. Mieloji Džudė, mieloji 
Šezė, pagalvojau aš, visiems stojantis.

-  Už pamerges! -  pakartojo svečiai. Buvo tiesiog stebuk
linga susilaukti tiek dėmesio. Pamačiau, kad Saimonas šyp
sosi Šezei, dirstelėjau į Marką ir pamačiau, jog ir jis šypso
si man.

*

Po to viskas tapo truputį miglota, bet atsimenu, kad 
kampe pamačiau besijuokiančius Magdą su Džeremiu, ir 
paskui pasigavau Magdą.

-  Kas čia darosi?
Pasirodė, kad toji merga dirba su Džude. Džudė pasakė 

Magdai žinojusi tik tiek, kad mergina turėjo nesėkmingą 
romaną su vedusiu vyru, kuris tebemyli savo žmoną. Ji vos 
nenumirė, kai Magda jai pasakė, jog tai Džeremis, bet pas
kui visos sutarėme, kad jai turėjo būti labai sunku, nes Dže
remis pasielgė kaip tikras užknisinėtojas.

-  Prakeiktas pasileidėlis. Na, nieko, jis savo atsiėmė. To
bulybių nėra, o aš, tiesą sakant, myliu tą seną pirdūną.

-  Pavyzdžiui, kaip Džeke Onasis, -  padrąsinamai pa?" 
sakiau.

-  Būtent, pavyzdžiui, -  atsakė Magda.
-A rba Hilari Klinton.
Mudvi nelabai užtikrintai susižvalgėme, bet paskui pra

pliupome juokais.
Bet geriausia buvo, kai nuėjau ieškoti tuliko. Pamačiau, 

kad Saimonas stovi apkabinęs Šeron, o jo  ranka užkišta už 
jos pamergės suknelės!

Kartais būna tokie žmonių santykiai, kad pakanka pa
matyti jų  pradžią ir jau žiijąi: klakt, viskas susiklostė, viskas 
bus gerai, jie susitiko ilgam -  dažniausiai tenka pamatyti, 
kaip panašus supratimas ištinka tavo buvusį draugą, su ku-
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riuo dar labai tikėjaisi atgaivinti draugystę, ir kokią nors ki
tą merginą.

Aš išsliūkinau atgal į salę, kol Saimonas su Šeze manęs 
nepastebėjo, ir nusišypsojau. Šaunuolė Šezė. Ji to nusipel
nė, pagalvojau, tik staiga sustojau kaip įkasta. Rebeka sto
vėjo sugniaužusi Marko švarko atlapą ir kažką aistringai 
jam  kalbėjo. Šoktelėjau už kolonos ir įsiklausiau.

-  Kaip manai, -  kalbėjo ji. -  Kaip manai, juk būna, kad 
du žmonės, kurie tobulai tinka vienas kitam, kurie turėtų 
būti kartu, kurių intelektas, išvaizda, išsilavinimas, statu
sas -viskas atitinka, niekaip negali susitikti, nes jiems truk
do nesusipratimai, gynybiškumas, išdidumas, pagaliau... -  
ji trumpam nutilo, paskui niūriai tęsė: -  kitų žmonių įsikiši
mas, ir todėl jie abu draugauja su netinkamais žmonėmis. 
Kaip manai?

-  Na, taip, -  sumurmėjo Markas. -  Nors aš nesu visai 
tikras, ar tu išvardijai visas savybes...

-  Tai tu taip manai? Tikrai? -  atrodė, jog ji girta.
-  Mudviem su Bridžita taip vos neatsitiko.
-A š žinau! Žinau. Mielasis, ji tau visai netinka, o Džail- 

sas netinka man... O, Markai. Aš laikau Džailsą tik tam, kad 
tu suprastum, ką tu man reiški. Gal tai ir negerai, bet... jie 
nėra mums lygūs!

-  Eee, -  atsakė Markas.
-  Žinau, žinau. Aš jaučiu, kad tu esi įsipareigojęs. Bet tai 

tavo gyvenimas! Juk negali jo  nugyventi su žmogumi, kuris 
mano, jog Artiurą Rembo vaidino Silvesteris Stalonė, tau 
reikia stimulo, tau reikia...

-  Rebeka, -  ramiai atsakė Markas, -  man reikia Bridžitos.
Tai išgirdusi Rebeka sukliko balsu, kuris šiek tiek primi

nė girto žmogaus aimaną, šiek tiek -  įniršio riksmą.
Tyliai pasiryžusi nesimėgauti paviršutinišku triumfo 

jausmu ir nedvasingai nepiktdžiugiauti, kad dviveidė, kau-
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lėtakojė pasipūtusi kalė iš Turtuolių Šalies gavo, ko nusipel
niusi, išslydau iš už kolonos ir nuėjau, patenkinta šypsoda
masi iki ausų.

Pagaliau atsirėmusi į kitą koloną sustojau šokių salėje, 
žiūrėdama, kaip apsikabinę šoka Magda su Džeremiu, kaip 
sinchroniškai juda per dešimt metų susiderinę jų  kūnai, 
kaip Magda, padėjusi galvą Džeremiui ant peties, ramiai 
linguoja užmerktomis akimis, o Džeremio ranka klajoja ties 
jos užpakaliu. Jis kažką sušnibždėjo j  ai į ausį, ir ji neatmerk
dama akių nusijuokė.

Pajutau, kaip mane kažkas apglėbė per liemenį. Tai bu
vo Markas, kuris irgi žiūrėjo į Magdą ir Džeremį.

-  Nori pašokti? -  paklausė jis.





PERDĖTAS KALĖDŲ DŽIAUGSMAS
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GRUODŽIO 15, PIRMADIENIS

58, 5 kg (deja, atrodo, jog tai tiesa: svoris visada grįžta į tam 
tikrą lygį), išsiųsta atvirukų 0, nupirkta dovanų 0, progresas 

kovojant su skyle sienoje nuo tada, kai ji buvo prakirsta: viena 
amalo šakelė.

6.30 popiet. Viskas labai puiku. Paprastai savaitę prieš 
Kalėdas aš būnu pagiringa ir isteriška, tūžtu ant savęs, kam 
nepasprukau į mažytę medkirčio trobelę miško glūdumoje ir 
tyliai nesėdžiu prie ugnies, o kas rytą nubundu milžiniškame, 
pulsuojančiame, kasdien isteriškesniame mieste, kurio visi 
gyventojai baigia nusigraužti nagus, kamuojami darbo/atvi
rukų/dovanų pirkimo krizių, prisigeria ir sėdi gatvių kamš
čiuose, riaumodami ant neseniai pradėjusių dirbti taksistų, o 
šie stengiasi atrasti Soho aikštę Adis Abebos centro žemėla
piuose; paskui visi susirenka į vakarėlius, kur sutinka tuos pa
čius vakar matytus žmones, tik triskart girtesnius bei pagirin- 
gesnius, baisiai nori visiems surikti: „ATSTOKIT JŪS 
PAGALIAU NUO MANĘS!“ ir eiti namo.

Tokia nuostata ir negatyvi, ir neteisinga. Pagaliau supra
tau, kaip gyventi taikų, tyrą ir gerą gyvenimą, beveik nerū
kau ir buvau prisigėrusi tik vieną kartą per Džudės vestu
ves. Pusiausvyros nesutrikdė net girtuoklis, kuris penkta
dienį per vakarėlį išvadino mudvi su Šeron „šliundrom 
žurnalistėm“.
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Be to, šiandien gavau puikių laiškų ir dar atviruką iš Ke
nijos nuo mamos ir tėčio, kuriame rašoma, kad tėtis pui
kiausiai linksminasi važinėdamas Velingtono vandens mo
tociklu, o per vakarėlį sušoko mambą su masajų mergina, 
kad jie tikisi, jog mudu su Marku per Kalėdas be jų  nesijau
sime labai vieniši. Dar buvo pridėtas PS nuo tėčio: „Gavo
me ne atskiras, gerokai virš šešių pėdų ir nepaprastai vyku
sias patogumo požiūriu! Hakuna Matata“

Valio! Visi apsupti taikos ir palaimos. Pavyzdžiui, šį vaka
rą aš ketinu rašyti kalėdinius sveikinimus, -  ne prisiversda
ma, bet su džiaugsmu! -  kadangi knygoje „Budizmas: tur
tingo vienuolio drama“ rašoma, jog dvasinę palaimą pasie
kia ne tas, kuris plauna indus tam, kad juos išplautų, o tas, 
kuris džiaugiasi plaudamas. Lygiai tas pat su kalėdiniais 
sveikinimais.

6.40. Nors gal kiek ir nuobodoka sėdėti visą vakarą ir 
rašyti kalėdinius sveikinimus, kai jau Kalėdos.

6.45. Gal suvalgysiu vieną šokoladinį eglutės žaisliuką.

6.46. Gal dar išgersiu šventinę taurę vyno, kad atšvęs
čiau Kalėdas.

6.50. Mmmm. Vynas baisiai skanus. Gal dar surūkysiu 
vieną cigaretę. Tik vieną.

6.51. Mmmm. Cigaretė puiki. Supraskit, savidrausmė 
tai dar ne viskas. Prisiminkit Pol Potą.

6.55. Tuoj pradėsiu rašyti sveikinimus, kai tik baigsiu vy
ną. Gal dabar dar kartą perskaitysiu laišką.
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Cinnamon Productions 

„Klausyk, Britanija44, „Penkiese44, „Bučinys iš pirmo žvilgsnio"

Grantas D. Paikas, Vyriausiasis valdytojas 

Brangioji Bridžita,

Kaip jum s veikiausiai žinoma, pastaruosius metus buvo 

vykdoma personalo veiklos monitoringo programa, kurios 

tikslas buvo išsiaiškinti bendrovės „Cinnamon Productions" 

darbuotojų veiklos efektyvumą ir kūrybinį indėlį.

Jums tikriausiai bus malonu sužinoti, kad jūs esate pripa

žinta autore 68 procentų įdomiausių laidos „Klausyk, Brita

nija" temų, kuriomis paprastai būdavo užbaigiama progra

ma. Sveikiname!

Mes buvome informuoti, kad jūsų pasitraukimą iš laidos 
rugsėjo mėnesį sukėlė nesutarimai su laidos „Klausyk, Bri
tanija" režisieriumi Ričardu Finču. Jūs tikriausiai jau girdė

jote, kad spalio mėnesį Ričardas buvo atleistas iš užimamų 
pareigų dėl „asmeninio pobūdžio problemų".

Šiuo metu mes vykdome personalo perorganizavimą ir no

rėtume pakviesti jus vėl grįžti į komandą ir arba užimti re
žisieriaus padėjėjos vietą, arba dirbti laisvai samdoma kon

sultante, užtikrinančia kūrybiškų idėjų gausą laidoje. Laiko

tarpis, praėjęs nuo jūsų pasitraukimo iš darbo, bus 

laikomas apmokamomis atostogomis.

Mes esame įsitikinę, kad laidos „Klausyk, Britanija", papil

dytos naujomis kūrybinėmis jėgomis, vitališkumu ir energi
ja, XXI amžiuje laukia šlovinga ateitis. Tikimės, kad jūs tap

site ryškiausia kūrybine naujosios komandos asmenybe. Bū

čiau labai laimingas, jei paskambintumėte mano sekretorei 

ir susitartumėte dėl susitikimo su manimi, kuriame esu pa

sirengęs aptarti naujas sutarties sąlygas.

Nuoširdžiai jūsų.

Grantas D. Paikas

„Cinnamon Productions“ Vyriausiasis valdytojas
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Na, matot! Matot! Be to, dar Maiklas iš Independent sa
ko, kad galėsiu pamėginti pakalbinti dar kokią nors garse
nybę, nes po interviu su ponu Darsiu jie gavo labai daug 
laiškų. Kaip jis sako, visos medžiagos, į kurias žmonės rea
guoja laiškais, yra geros, kad ir kokios jos būtų blogos. Vadi
nasi, galėsiu dirbti laisvai samdoma žurnaliste! Valio! Ir ne
bereikės vėluoti. Manau, dar truputį gurkštelsiu, reikia at
švęsti. Ooo puikumėlis, durų skambutis!

Gerai, labai gerai. Atvežė Kalėdų eglutę. Matot! Tikrai 
puikios Kalėdos. Rytoj ateina Markas, ir ras mano namuo
se kalėdinę nuotaiką!

8 valanda vakaro. Kol trys vyrai, stenėdami ir pūkšda
mi, tempė eglutę laiptais aukštyn, pradėjau būgštauti, kad 
gal pervertinau buto dydį; labiausiai išsigandau pamačiusi, 
kaip medis užpildė visą tarpdurį, o paskui šakomis užklojo 
kambarį tarsi Makdufo pulkai, besiveržiantys į Dunsinaną. 
Iš paskos įėjo kibiras žemių ir du jaunuoliai mykdami: „Pra
keiktai didelė, ir kur ją  nori pastatyti?"

-  Prie ugnies, -  atsakiau. Tačiau, deja, eglė niekaip ne:/ 
tilpo prie ugnies, vienos šakos lindo į židinį, kitos rėmėsi į 
sofą ir skverbėsi į kambario vidurį, o viršūnė keistu kampu 
susilenkė prie lubų.

-  O gal geriau pamėginkit čia? -  pasiūliau. -  Beje, koks 
čia kvapas?

Vyriškiai užtikrino, kad tai naujas suomiškas preparatas 
spyglių ilgaamžiškumui pratęsti, užuot tiesiai pasakę aiškią 
tiesą, kad eglutė jau nebešviežia; paskui jie su vargu įkišo 
medį tarp miegamojo ir vonios durų, o šakos elastingai išsi
tiesė į šalis, neleisdamos įęįfi nei į vieną, nei į kitą.

-  Pamėginkit vidury kambario? -  pasiūliau, kupina ne
regėto orumo.
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Vaikinai nusišaipė ir jėga nutempė pabaisą medį į kam
bario vidurį. Nuo tos akimirkos nebemačiau nė vieno iš jų.

-  Taip bus gerai, dėkoju, -  pasakiau aukštu prismaugtu 
balsu, o jie išėjo, kikendami ant laiptų.

8.05. Hmmm.

8.10. Na ką, ir kas čia baisaus. Paprasčiausiai atsiribosiu 
nuo eglutės ir parašysiu sveikinimus.

8. 20. Mmmm. Nuostabus vynas. Bet štai koks klausi
mas: o kas, jei nenusiųsiu žmonėms kalėdinių sveikinimų? 
Juk yra pasaulyje žmonių, iš kurių aš gyvenime nesu gavu
si nė vieno kalėdinio sveikinimo. Ar tai bus nemandagu? 
Man visad atrodo truputį juokinga siųsti kalėdinius sveiki
nimus, pavyzdžiui, Džudei ar Šezei, nes matau jas kas antrą 
dieną. Bet kaip tada galima tikėtis, kad kas nors atsiųs svei
kinimus man? Nors, aišku, kalėdinių sveikinimų siuntimas 
ima nešti vaisius tik kitais metais, nebent pasiųstum juos 
pirmą gruodžio savaitę, bet toks elgesys nepakeliamai pri
mintų Nuobodžių Sutuoktinių elgesį. Hmmm. Gal sudary
siu sąrašą, kuriame išvardysiu kalėdinių sveikinimų siunti
mo privalumus ir trūkumus.

8. 25. Gal pirma truputį pavartysiu kalėdinį Vogue nu
merį.

8. 40. Vogue pateikiamas Kalėdų pasaulis mane labai 
traukia, tačiau sykiu priverčia jaustis niekinga. Aišku, kad 
mano supratimas apie madą ir dovanas nykiai pasenęs; da
bar turėčiau važiuoti dviračiu, apsisegusi slidžiu mažyčiu si
jonėliu, o ant pečių užsimetusi pūkinę antklodę bei šunelį, 
pozuoti vakarėliuose su paauglystėn įžengiančiomis dukte
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rimis ir pirkti draugams šildytuvų apvalkalus iš pašminos, 
kvepiančius skysčius skalbimo mašinai vietoj įprastinio skal
byklose vartojamo dvoko, sidabrinius „Asprey“ žiebtuvė
lius -  ir visą tą laiką mano akinančiuose dantyse atsispindė
tų Kalėdų eglutės žiburiai.

Neketinu į tai kreipti dėmesio. L. nedvasinga. Jūs tik įsi
vaizduokit, jei staiga prie Slou išsiveržtų toks ugnikalnis, 
kaip prie Pompėjos, ir visi tie dviratininkai su šuneliais, 
pūkais bei dukterimis staiga suakmenėtų, kaip būsimos 
kartos kvatotųsi iš tokios dvasios tuštybės. Be to, niekinu 
beprasmes prabangias dovanas, kurios daugiau sako apie 
išsidirbinėtoją dovanotoją negu apie gavėją.

9 valanda vakaro. Nors pati visai norėčiau šildytuvo ap
valkalo iš pašminos.

9.15. Kalėdinių dovanų sąrašas:

Mamai -  šildytuvo apvalkalas iš pašminos,
tėčiui -  šildytuvo apvalkalas iš pašminos.

O Dieve. Nebegaliu nekreipti dėmesio į medžio smarvę: 
ji aitri ir atgrasiai primena pušų kvapo vidpadžius, dėvėtus 
keletą mėnesių, kurių aromatas persmelkė sienas ir kietme- 
džio duris. Prakeiktas medis. Dabar vienintelis būdas perei
ti per kambarį -  ropoti keturpėsčiai po apačia tarsi šernui. 
Gal dar kartą perskaitysiu Gario kalėdinį sveikinimą. Jis 
puikus. Atvirukas susuktas kulkos forma, o viduje parašyta: 
„Atleisk!" Tekstas toks:

Brangioji Bridžita, ,
atsiprašau už tą kulką. Nežinau, kas man užėjo, bet mane ištiko 
įvairios nelaimės, problemos su pinigais ir ta nelaimė žvejyboje.
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Bridžita, mūsų santykiai buvo ypatingi. Man jie tikrai daug reiš
kė. Aš tikrai būčiau pabaigęs išplėtimą, kai tik būčiau gavęs pini
gų. Kai gavau tą advokato laišką, jis buvo toks šlykštus, kad aš tie
siog nebesusivaldžiau.

Prie sveikinimo buvo pridėtas laikraštis „Žvejų gyveni
mas", atverstas 10 puslapyje. Viename puslapyje buvo 
straipsnis, pavadintas „Išsirinkite geriausią masalą žuvims", 
o gretimame -  šešios nuotraukos žvejų, iškėlusių milžiniš
kas gleivėtas žuvis; vienoje iš jų  nufotografuotas Garis, ta
čiau ant nuotraukos uždėtas antspaudas „Diskvalifikuotas", 
o apačioje parašyta:

KLAIDOS ATITAISYMAS 
Tris kartus Ist Hendono čempionu tapęs Garis Vilšou pašalintas 

iš Ist Hendono Žvejų asociacijos, apkaltintas žuvies pakeitimu. 
37 metų Vilšou, gyvenantis Vest Elm Draive, laimėjo pirmą vie

tą, ištraukęs 32 svarų 12 uncijų karpį 4 dydžio kabliuku, ant 15 

svarų patvarumo valo ir 14 mm skersmens meškerykočio. 

Tačiau vėliau buvo gauta informacija, kad karpis buvo užau

gintas žuvivaisos ūkyje Ist Šyne ir veikiausiai naktį užkabintas 

ant 4 numerio kabliuko.

Ist Hendono Žvejų asociacijos atstovas pasakė: „Tokie veiksmai 

daro žalą visai žvejybos atvirusoe rezervuaruose reputacijai, ir 

Ist Hendono Žvejų asociacija jų netoleruos.“

9.25. Matot, jis irgi pasijuto niekam nereikalingas, kaip 
Danielis. Vargšas Garis su ta savo žuvim. Jis taip myli žuvis. 
Vargšas Danielis. Pavojaus persekiojami vyrai.

9. 30. Mmmm. Vynas puikus. Švenčiu Kalėdas pati vie
na. Prisimenu visus tuos puikius žmes, netuos krie man 
padarė blog. Adeidžiu jiems ir myliu. Prisiminti pgiež būtų 
baisss negerai.
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9.45. Dbar jauršysiu sveiknimus. Dar tik sąraš.

11.20. Pdaryta. Dbar į pššto dėžutę.

11.30. V ėln m ie . Praeigdas medis. A, zgalvojau. 
Zrrrkles.

V idurnaktis. Ataip. Griau. Ūūū. Miegoti. Opapp, ap- 
virtau.

GRUODŽIO 16, ANTRADIENIS

62 kg, alkoholio vienetai 6, cigaretės 45, kalorijos 5 732, su
valgyta šokoladinių eglutės žaisliukų 132, išsiųsta kalėdinių svei
kinimų -  o Dieve, Šėtone ir visi poltergeistail

8.30 ryto. Truputį nesiorientuoju. Rengiuosi jau visą va
landą ir septynias minutes, o dar neapsirengusi, nes pama
čiau, kad sijono priekyje dėmė.

8.45. Jau nusisegiau sijoną. Geriau apsisegsiu pilkąjį, 
bet kur, po velnių, pilkasis? Ūūf. Skauda galvą. Gerai, dabar 
jau tikrai negersiu iki... O, gal sijonas svetainėje.

9 valanda ryto. Atėjau į svetainę, bet čia tokia netvarka. 
Gal suvalgysiu skrebutį. Cigaretės yra blogis ir nuodai.

9.15. Aaaa! Ką tik pamačiau eglutę.

9.30. Aaaaa! Aaaa! Radau vieną atviruką, kurio užsižiop
sojusi neišsiunčiau. Štai kas jame parašyta:

Linksmų Kalėdų, mano mieliausiasis Kenai! Visus šiuos metus aš 
labai džiaugiausi, jausdama tavo gerumą. Tu esi nuostabus, tikrai
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nuostabus žmogus, labai stiprus, įžvalgus ir puikiai moki skaičiuo
ti. Žinau, mes esame patyrę ir sunkių akimirkų, tačiau jei žmogus 
nori dvasiškai augti, jam labai svarbu pamiršti visas nuoskaudas. 
Šią šventės akimirką jaučiuosi labai artima tau, kaip specialistui 
ir kaip žmogui.
Nuoširdžiai myliu tave,

Bridžita

Kas tas Kenas? Aaaaa! Kenas yra buhalteris. Sutikau jį 
tik vieną kartą gyvenime, ir tai tąsyk baisiai susikalėm, nes 
jis pavėlavo išsiųsti mano mokesčių deklaraciją. O Dieve 
mano. Reikia surasti adresatų sąrašą.

Aaaa! Sarąše šalia Džudės, Šezės, Magdos, Tomo ir pan. 
dar radau:

Britanijos ambasados Bankoke konsulo padėjėją

Britanijos ambasadorių Tailande

Serą Hugą Bointoną

Admirolą Darsį

Detektyvą inspektorių Kirbį

Koliną Firtą

Ričardą Finčą

Užsienio reikalų ministrą

Džedą

Maiklą iš Independent 
Grantą D. Paiką 

Tonį Bleirą

Išsiuntinėjau sveikinimus po visą platų pasaulį ir net ne
įtariu, ką juose parašiau.
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GRUODŽIO 17, TREČIADIENIS

Jokio atsakymo į sveikinimus. Gal daugiau viskas gerai, 
gal sveikinimas Kenui buvo vienintelė išsigimėliška išimtis.

GRUODŽIO 18, KETVIRTADIENIS

9.30 ryto. Jau ruošiausi eiti iš namų, kai suskambo tele
fonas.

-  Bridžita, čia Garis!
-  O, labas! -  isteriškai suspurdėjau. -  Kur tu?
-  Kalėjime, kaip manai, kur? Ačiū už sveikinimą. Labai 

mielas. Labai. Man jis tikrai be galo daug reiškia.
-  O, chachacha, -  nervingai nusijuokiau.
-  Na, tai ar ateisi šiandien manęs aplankyti?
-K ą?
-  Na, tu gi žinai... tas sveikinimas.
-Taaaaaip? -  paklausiau plonu, silpnu balsu. -  Aš nela

bai dabar prisimenu, ką ten parašiau. Ar tu..
-A š tau tuoj perskaitysiu, gerai? -  droviai pasisiūlė jis. Ir 

perskaitė, kliūdamas už žodžių. ^

Mieliausiasis Gari, 
aš žinau, kad tavo, kaip meistro, darbas yra visai kitoks, negu ma
no. Tačiau jaučiu tau gilią pagarbą, nes tu esi tikras amatininkas. 
Tu savo rankomis gamini daiktus, tu rytais keliesi labai anksti, ir 
mes abu, sudarę komandą, sukūrėme šį tą nepaprastai gero ir gra
žaus, nors buto išplėtimas ir liko nebaigtas. Mes esame labai skir
tingi žmonės, ir nors skylė sienoje tebėra (o praėjo beveik aštuoni 
mėnesiai!) aš joje įžvelgiu didingus ateities planus. Ir tai nuosta
bu. Žinau, kad dabar tu galėjime, išperki savo kaltę prieš visuome
nę, bet greitai šis laikas baigsis. Dėkoju tau ui sveikinimą su kul
ka ir žvejybos laikraščiu, aš tau iš visos širdies atleidžiu.
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Šią šventės akimirkąjauciuosi labai artima tau, kaip amatininkui ir 
kaip žmogui Jei pasaulyje kas tikrai nusipelno džiaugsmo ir tikro kū
rybinio polėkio ateinančiais metais -  net kalėjime -  tai, žinoma, tu. 
Su meile,

Bridžita

-  Kūrybinio polėkio, -  pakartojo jis prikimusiu balsu. 
Man pavyko išsisukti pasiaiškinus, kad vėluoju į darbą, 
bet... o Dieve. Kam aš juos išsiuntinėjau?

7 valanda vakaro. V ėl n am ie. Nuėjau į pirmą darbinį 
susirinkimą kaip konsultantė, ir viskas, tarp kitko, vyko la
bai gerai -  juo labiau kad Liurbis Haroldas už baisų nuobo
dumą pažemintas iki statistikos rinkėjo, -  tik staiga Pačulė 
suklykė, kad iš reabilitacijos klinikos skambina Ričardas 
Finčas, kad ji įjungusi mikrofoną ir kad visi paklausytume.

-  Sveika, komanda! -  pasakė jis. -  Skambinu, nes noriu 
šiek tiek pakelti jūsų šventinę nuotaiką vieninteliu man leis
tinu būdu. Norėčiau jums kai ką perskaityti. -  Jis atsi
krenkštė. -  „Šviesių ir laimingų tau Kalėdų, mielasis Ričar
dai". Ar ne puiku? -  Pasigirdo juokas. -  „Žinau, kad mūsų 
santykiuose yra buvę ir šviesių, ir tamsių dienų. Tačiau da
bar, artėjant Kalėdoms, imu suprasti, kad šie santykiai labai 
tvirti -  sudėtingi, stiprūs, sąžiningi ir atviri. Tu esi labai pa
trauklus žmogus, kupinas gyvybinės energijos ir vidinių 
prieštaravimų. Šią šventės akimirkąjauciuosi tau labai arti
ma -  ir kaip režisieriui, ir kaip žmogui. Su meile, Bridžita."

Ooo, oo, tai buvo... Aaaa! Durų skambutis.

11 valanda vakaro. Tai buvo Markas. Labai keista veido 
išraiška. Jis įėjo į butą ir susirūpinęs apsidairė.

-  Koks čia kvapas? Kas, po šimts perkūnų, čia per 
daiktas?
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Aš pasekiau jo  žvilgsnį. Iš tiesų, kalėdinė eglutė neatro
dė taip gerai, kaip buvau maniusi. Aš nurėžiau jos viršūnę ir 
pamėginau apkarpyti likusią dalį, išgaudama tradicinę tri
kampio formą, bet dabar kambario viduryje stypsojo aukš
tas, plonas, nutriušęs strypas bukais galais, tarsi labai pras
tas dirbtinis medelis iš nukainotų prekių skyriaus.

- J i  buvo truputį... -  pradėjau aiškinti.
-Truputį kokia? -  paklausėjis, sykiu linksmindamasis ir 

netikėdamas.
-  Per didelė, -  nejaukiai užbaigiau.
-  Sakai, per didelė? Aišku. Na gerai, kol kas ją  palikim. 

Ar galiu tau kai ką perskaityti? -  pasakė jis, traukdamas iš 
kišenės atviruką.

-  Gerai, -  susitaikiusi su viskuo, susmukau ant sofos. 
Markas atsikrenkštė.

-  „Mano mielas, brangus Naidželai“, -  pradėjo jis. -  Tu 
atsimeni mano bendradarbį Naidželą, Bridžita? Bendrovės 
vyresnįjį partnerį. Tą storą, ne tą, kuris Džailsas? -  Jis vėl 
atsikrenkštė. -  „Mano mielas, brangus Naidželai. Žinau, 
kad mudu buvome susitikę tik vieną kartą pas Rebeką, kai 
tują ištraukei iš ežero. Bet dabar, šią Kalėdų šventės akimir
ką, aš suvokiu, kad tu, kaip artimiausias Marko bendradar
bis, keistu būdu tapai artimas ir man. Dabar, -  Markas stab
telėjo ir pažvelgė į mane, -  aš jaučiuosi tau labai artima. Tu 
nuostabus žmogus: sportiškas, patrauklus, -  aš tau dar kar
tą primenu, čia mes kalbam apie storąjį Naidželą, -  ener
gingas, -jis  vėl stabtelėjo ir pakėlė antakius, -  nepaprastai 
kūrybiškas, nes juk advokato darbas reikalauja begalinio 
kūrybiškumo. Aš visad su meile prisiminsiu tave, drąsiai 
blykčiojantį, -  dabar Markas atvirai kvatojosi, -  blykčiojan
tį... vandens purslais saulės spinduliuose. Laimingų Kalė
dų, mano mielasis Naidželai. Bridžita."

Aš susiriečiau ant sofos.
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-  Na, nesijaudink, -  nusišypsojo Markas. -  Kiekvienam 
aišku, kad buvai prisilupusi. Juk juokinga.

-  Man teks išvykti, -  sielvartingai atsakiau. -  Teks pa
likti šalį.

-  O tarp kitko, -  asakė jis, priklaupdamas prieš mane ir 
suimdamas mano rankas, -  labai įdomu, kad tu tai pasakei. 
Man pasiūlė penkiems mėnesiams važiuoti į Los Andželą. 
Turėsiu imtis meksikiečio Kalabreros bylos.

-  Ką? -  viskas tik blogėjo.
-  Nežiūrėk taip sielvartingai. Norėjau tavęs paklausti... 

Ar važiuosi su manim?
Aš rimtai susimąsčiau. Prisiminiau Džudę ir Šezę, „Ag

nės B“ Vestburn Grouve, kapucino „Coins“ kavinėje, Oks
fordo gatvę.

-  Bridžita? -  švelniai paragino jis. -  Ten labai šilta ir 
saulėta, ir visi turi baseinus.

-  O, -  atsakiau, susidomėjusi dairydamasi aplink.
-A š plausiu indus, -  pažadėjo jis.
Prisiminiau kulkas ir žuvis, narkotikų kontrabandinin

kus ir Ričardą Finčą, savo mamą, skylę sienoje ir kalėdinius 
sveikinimus.

-  Galėsi rūkyti namuose.
Pažvelgiau į jį, tokį rimtą, mielą, susižavėjusį ir pagalvo

jau: kad ir kur jis keliautų, bėjo būti aš nebenoriu.
-  Taip, -  džiugiai atsakiau. -  Mielai važiuosiu.

GRUODŽIO 19, PENKTADIENIS

11 valanda ryto. Valio! Važiuoju į Ameriką pradėti nau
jo  gyvenimo, kaip pirmieji kolonistai. Į laisvės šalį! Vakar 
vakare buvo labai smagu. Mudu su Marku vėl pasiėmėme 
žirkles ir gerokai apkarpėme Kalėdų eglutę, paversdami ją
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mažyčiu kalėdiniu fejerverku. Be to, sudarėme sąrašą ir ry
toj eisime pirkti dovanų. Kaip aš mėgstu Kalėdas! Svar
biausia smagiai linksmintis, o ne siekti tobulumo. Valio! Ka
lifornijoje bus nuostabu, ten visad saulė ir milijonai savipa
galbos knygų, -  nors knygų apie susitikinėjimą vengsiu, -  
ten dzenas, susi ir pilna visokio sveiko maisto, pavyzdžiui, 
žalios... Ooo puikumėlis, telefonas!

-  Eee, Bridžita. Čia Markas. -  Jo balsas nežadėjo nieko 
gero. -  Truputį pasikeitė planai. Kalabreros bylą nukėlė iki 
birželio. Bet yra kitas darbas, kurio aš visai norėčiau imtis, 
ir aš, eeee, dabar galvoju...

-  Taip? -  įtariai paklausiau.
-  Kaip tu manai, o jei mes važiuotume į...
-K ur?
-  Tailandą?
Manau, dar išgersiu taurę vyno ir pasiimsiu cigaretę.
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