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Arba -  arba

-  Gerai, -  tarė Džonatanas. -  Rinkitės. Arba dulkinat Dženę 
Gibson, arba tą benamę, kuri kaulija išmaldos prie Kram- 
nerio duoninės.

Dinas su Benu pasibjaurėję nusipurtė. Dženė garsėjo kaip 
mokyklos baidyklė, bet valkata dvokė. O  jau dantys! Fui!

-  Tu nesveikas, -  pasišlykštėjęs tarė Benas.
Džonatanas išklausė komplimentą su deramu orumu ir

linktelėjo. Čia jis buvo karalius.
-  Jos abi bent jau moterys, -  pastebėjo Dinas.
-  Aš rinkčiaus benamę, -  akim irką pasvarstęs tarė Be

nas. -  Būtų visai nieko, jei išpraustum.
Džonatanas papurtė galvą.
-  Turėtum im ti ją kaip stovi.
-  Fui. T ik tau ir gali ateiti į galvą tokios nesveikos m in

tys, -  tarė Dinas. Bet čia ir slypėjo tas saldus siaubas. Rink
tis reikėjo tau.

Benas pasimuistė ir pamėgino viską įsivaizduoti. Nieko. 
Tuštuma ir šleikštulys.

-  Galėčiau ją dulk in ti iš užpakalio?
-  Ne, iš priekio. Prie uždegtos šviesos. Laižiakas ir visa 

kita. Plius oralinis.



M e l v i n  Bu r g e s s

-  Džonatanai! -  sušnypštė Dinas.
-  Anksčiau nieko nesakei apie oralinį, -  papriekaištavo 

Benas.
-  O ralinis, kol ji baigs.
Benas krūptelėjo pamėginęs įs iva izduo ti būsim ą 

sceną.
-  Tu šlykštus. Jei galėčiau išprausti, rinkčiaus valkatą, 

bet jei reiktų dulkinti suskretusią, tada geriau Dženę. Kita 

vertus... jei paliktum  Dženę gatvėj keliems mėnesiams, tada 

rinkčiausi valkatą. O tu?
-  Aš imčiau Dženę, -  skubiai tarė Džonatanas.
-  T ik todėl, kad nė viena kita tau neduotų.
-  Iš snukio baisi, bet lažinuos, kad figūra visai nieko. 

Kai įsivažiuoji, veidas ne taip ir svarbu. O valkatos iškirmiję 
dantys, dvokia iš burnos, tarp dantų pūva kebabo liekanos. 
Galimas daiktas, dar pūslelinė ir spuogai...

-Fu i!
-  Gerai, Benai, -  tarė Dinas. -  Dženę ar... ponią Vuds?
V isi nusikvatojo. Gudriai sugalvota. Poniai Vuds buvo

per šešiasdešimt ir ji nekentė visų, kuriems buvo mažiau 
kaip dvidešimt, be to, jai iš burnos trenkė raugintais ko
pūstais. Nors prieš kokį šimtą metų ji turėjo būti visai 
nieko.

Benas dvejojo.
-  Jos abi būtų švarios?
-  Daugmaž.
-  Ponią Vuds, -  narsiai tarė Benas.
-  Ponią Vuds? -  Dinas vaidino apstulbusį. -  Sutinku, 

Dženė baisi, bet ponia Vuds sena.

-  Geriau sena negu baisi, -  pasiteisino Benas. K iti du 
smalsiai sužiuro į jį. Benas toks -  visada žino, ko nori.
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-  Tu tikrai keistas, ar ne? -  paklausė Džonatanas. -  Už 

seną blogiau nebūna. O kaip charakteris? Dženė visai nieko 
žmogus, o ponia Vuds tikra pabaisa.

-  Taip, bet gal gavus sekso atsileistų? Ji taptų...
-  Draugiška? -  pasiūlė Džonas.
-  Taip.
-  Vadinasi, sena geriau negu baisi ir charakteris nesi

skaito? -  pasitikslino Džonatanas.
-  Ei, mes kalbam apie pasidulkinimą, o ne apie vedybas. 

Nieks nesakė, kad su jom reikės šnekėtis, -  tarė Benas.
Berniukai nusijuokė.
-  Aš dulkinčiau Dženę, -  pasakė Dinas.
-  Aš irgi, -  pritarė Džonas.
Benas gūžtelėjo pečiais ir nusišypsojo.
-  Aš bent jau dulkinčiau mokytoją, -  paerzino jis drau

gus. -  O ji patyrusi.
-  Tokia baidyklė tikriausiai sutiktų su viskuo, -  pritarė 

Džonatanas.
-  Nesileiskim  į smulkmenas, gerai? -  nutraukė diskusiją 

Benas. -  Mano eilė. Ponią Vuds ar ponią Tečer?
Dinas atsiduso. Jis nekentė tokių kalbų. Jo manymu, tai 

buvo viena iš temų, kuriom is jis nusišnekėdavo.
-  Gerai, -  atsakė. -  Ponią Tečer. Ji baisesnė ir senesnė...
-  Ir panaši į giltinę, -  pridūrė Džonas.
- ...tačiau su ponia Vuds tu kasdien susidurtum mokyk

loj, o ponios Tečer daugiau nebematytum. Aišku, ponią 
ТсчѴг.

- Nekrofilas.
Dinas kvailai vyptelėjo.

Aš rinkčiaus ponią Vuds. Tečer viena koja grabe, -  nu
sprendė Džonas.
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-  Jau žinau, -  patenkintas tarė Dinas. -  Karalienę... ar 
Deborą Sanderson?

-  Ir vėl Debora! -  užprotestavo Džonatanas. Karalienė 
baisi kaip m irtis ir niekas, būdamas sveiko proto, su ja ne
miegotų, net jei jam būtų aštuoniasdešimt ir jis būtų Edin

burgo hercogas, tuo tarpu vienintelis Deboros trūkumas tas, 
kad yra apkūni. Ji su Džonu buvo geri draugai. Sklandė gan
dai, kad Džonatanui ji patinka, tik jis gėdijasi prisipažinti.

-  Atsakyk, -  pareikalavo Benas.
-  Tada Deborą.
-Aha!

-  Bet tik todėl, kad bet kas geriau už karalienę.

-  Nesąmonė, -  atkirto Benas. -  Sakai taip todėl, kad ji 
tau patinka. Karalienė daug patrauklesnė. Aš visai nieko 
prieš kada nors permiegoti su karaliene. O tu, Dinai?

-  Aišku, karalienę.

-  Melagiai! Jūs mane maustot!
-  Ne. Pagalvok pats. Debora stora!
-  Apkūni! -  sušnypštė Džonatanas.
-  Žinai, kaip sakoma. Storulės Moka Parodyti Dėkin

gumą, -  pasakė Benas.
-  Taip, -  pritarė Dinas. -  Ji tikriausiai vienintelė sutiktų 

nusileisti ik i tavo lygio. Seniai žinojau, kad ji tau patinka.
-  Gerai, -  nusileido Džonas ir pirštu parodė į Diną. Jis 

turėjo paruošęs bombą ir saugojo ją pabaigai.
-  Arba miegat su mergina. Bet kokia, bet kada. Ji negali 

atsisakyti. Kad ir kokia būtų graži, tereikia paprašyti. Ji 
jūsų paslaugoms. Ir daro viską, ko užsimanot. Viską. BET. 

Prie jūsų bus prisegamas mikrofonas. Kartą per metus 
dvidešimčiai minučių. Per radiją.

-  Per radiją? Kodėl ne per telį? -  paklausė Benas.
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-  Nes per radiją stengsies per daug nedejuoti, kad niekas 
tavęs neatpažintų, tik, aišku, nieko neišeis. Ištrūks visokie 
garsai. Oi... Oi... Ooo... Ai... Pats žinai. Mmm... O... Mmm... 
Ūfff... Aaa... Mmm... O jei ne, tada jokio sekso. Niekada. Nė 
karto. Per visą gyvenimą.

Dinas pabandė įsivaizduoti, bet negalėjo. Kaip galima 
gyventi be sekso? Arba su mikrofonu?

-  Aš neatsakysiu.
-  Teks.
-  Ne. Aš pasitraukiu. Pats paklausei, pats ir atsakyk.
-  Lengva. Rinkčiausi šimtus mergų ir mikrofoną. Apsi

moka.
-  Aš irgi, -  sutiko Benas. -  Pagalvok apie atlygį! Bet kuri. 

Kailė. Džeke Atkins?..
-  Et... -  numykė Dinas, bet jau dvejojo.
-  Tu, -  Džonatanas pirštu dūrė į Beną.
Bet Benas tik skėstelėjo rankom ir nusišypsojo.
-  Ačiū, ne. Tu laimėjai. Vėl.
-  Negali pasuoti!
-  Galiu. Žinau, ką pasakysi. Tą patį, ką ir aną kartą. 

Mano tėtis ar mama. Tai žinok. Nė vienas.
-  Ne! Taip nesąžininga. Šeimos nariai nesiskaito, -  už

protestavo Dinas.
-  Tokios taisyklės. Galima sakyti bet ką, -  pasakė Džo

nas. -  Taigi aš laimėjau. E ilin į kartą. Vėplos.
-  Iš tiesų tai laimėjau aš, -  pastebėjo Dinas, -  nes jūs abu 

sustojot ties subine.
- Kodėl, gal ir tau patiktų, -  atkirto Benas. -  Kol nepa- 

bnndei, negali sakyti.
Dvigubas šansas susirasti ką nors šeštadienio vaka

ru i, - nusišaipė Džonas.
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-  Ačiū, ne.
-  Tai reiškia, kad esi neatsiskleidęs homoseksualas, jie 

labiausiai nekenčia tokių dalykų.
Dinas nepatenkintas susiraukė:
-  O jei aš irgi?
-  Vis tiek teks apsieiti be putytės, -  užjausdamas pasakė 

Benas.
-  Susirask merginą, paprastai visos turi putytes. Arba 

nusipirk plastikinę, -  pridūrė Džonatanas.
-  Nutilk, -  atkirto Dinas ir Džonatanas nutilo.
-  Raminkis, Dinai, -  patarė Benas. -  Jai neįdomu.
-  Galvoju ne apie ją, -  išsigynė Dinas. -  Tiesiog dabar 

man daugiau niekas nepatinka.
-  Kvailas laiko gaišimas, -  tarė Džonatanas. -  Dėl jo 

leidžiasi pusė mokyklos mergų, o jam mat įsireikė Džekės 
Atkins. M isija neįmanoma. T ik patys gražiausi dulkina 
mūsų Karalienę.

Dinas užsimetė koją ant kojos ir nusišypsojo.
-  Tu tikriausiai pasidulkinsi anksčiau už mane, -  tarė 

jis. Jis paliko Džonataną besišypsantį nuo šios minties ir 
patraukė namo.

Išėjęs iš rūbinės Dinas stabtelėjo prie veidrodžio. Jam 
patiko tai, ką jame matė. Džeke buvo gražiausia būtybė 
visoj mokykloj -  išskyrus jį. Dinas buvo Jis. Tamsūs plaukai 
su medaus atspalvio gijomis, veido bruožai griežtoki, plati 
šypsena, putlios lūpos ir didelės rudos akys su auksiniais 

žiburiukais. Mergaitės panerdavo į jų gelmes ir pačios ne
pastebėjusios jose nuskęsdavo.

Tačiau Džeke buvo daugiau nei graži, ji buvo protinga. 
Ji jau turėjo draugą, beje, vyresnį už ją, ir D iną laikė pa
prasčiausiu mažvaikiu. Tačiau Dinas buvo kitos nuomonės.
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Kaip du oficialiai pripažinti mokyklos gražuoliai, jie turi 
būti kartu. Jis jos vertas. Ji jam patiko taip seniai, kad jis 
niekam nieko nebesakė, jis tik negalėjo patikėti, kad ji jo 
nenori -  niekada tuo netikėjo. Klausimas kitas -  kiek jis 
norės laukti.



2

Nepaprasta kelionė

Praėjus trims dienoms nuo to pokalbio Dinas žingsniavo 
per Stroberi H ilo  Jaunimo klubo salę. Akies krašteliu pa
stebėjo jį sekančius Džoną su Benu. Dinas atsišliejo į sieną 
šalia kokos automato ir užmezgė gyvą pašnekesį su dviem 
atsigerti priėjusiom mergaitėm. Viena iš jų nupirko D inui 
kokos. Jis patenkintas nusišypsojo, lyg lėtai kaistanti lempa, 
ir mergaitės veidas atsakydamas akim irksniu užsiplieskė 
šypsena.

Džonas palinko prie Beno.
-  Tūkstančiuose wonderbra liemenėlių nerimsta kietė- 

jantys speneliai, o kelnaitės prisipildo laukimo drėgmės... -  
tarė jis.

-  Nutilk, -  suirzo Benas.
-  Atleisk.

Jaunimo klubas nebuvo ta vieta, kur paprastai eidavo 
berniukai, bet Dinas įkalbėjo draugus, nes žinojo, kad čia 
bus ir Džeke. Džeke priėjo prie turėklų. Ji visą laiką buvo čia, 
lingavo į taktą, o dabar pasuko į kitą galą, iš kur buvo matyti 
visa salė. Dinas iškart ją pažino, nors ją slėpė rūbai ir domino. 
Ji pradėjo suktis apie stulpą, virš galvos iškelta ranka su
stingo ore. O jis dar tikėjosi vėliau su ja pasilaižyti. Be šansų.
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Džeke buvo teisi -  Dinas mažvaikis. Jis toks mažvaikis, kad 
nesupranta daugybės aiškiausių neigiamų užuominų.

Dinas buvo sutrikęs. Džeke aiškiai kažko nesupranta. 
Jis turi teisę jos norėti. Tą teisę jam teikia jo išvaizda, neti
kėta šypsena, galinti numauti kelnaites nuo pačių super- 
modelių, ir nepaliaująs stebinti nuginkluojantis atvirumas. 
Ir balsas. D ino balsas buvo kaip ištvirkusio meškiuko. Ste
buklingas.

Be to, jis yra Jis. Ir tai svarbiausia.
-  Šįvakar arba niekada, -  tarė jis sau.
-  Be šansų, -  atkirto Benas. -  Jau sakiau, ji laiko tave 

inu/vaikiu.
Tu irg i esi mažvaikis, -  tarė Džonatanas.

Dinas nusijuokė, paskui atsiduso.
-  Aš bijau, -  prisipažino jis ir suspaudė kokos skardinę. 

Koką jam nupirkusi mergaitė jau penkias minutes nejaukiai 
m indžikavo šalia, paskui atsiduso ir nuėjo. Dinas nulydėjo 
ją žvilgsniu, tačiau jo mintys buvo kitur.

-  Bus geriau, jei išmesi ją iš galvos, -  tarė Džonatanas. 
Dinas susiraukė.

-  Turėtum mane palaikyti, o ne kritikuoti, -  tarė jis. -  
Ačiū, bičiuli.

Džonas akim irksniu apmirė.
- Aš nenorėjau...
Dinas užvertė akis ir prunkštelėjo, bet greitai atsileido. 

I )/onas su Benu pasikeitė ironiškais žvilgsniais. Dinas ėjo 
|u»r gyvenimą kaip aklasis uolos atbraila, tačiau angelai 
smaili sergėjo kiekvieną jo žingsnį ir neleido nukristi arba 
suklupti. Tačiau tai tik laiko klausimas. Ir tas laikas atėjo.

* * *
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Viena iš priežasčių, dėl kurių Džeke taip nemėgo Dino, buvo 
ta, kad ji irg i buvo Ji. Ji buvo Ji nuo vaikystės, kaip ir Dinas. 
Tačiau, skirtingai nuo Dino, joje nebuvo jo vaikiškumo. Ji 
žinojo, kad per gerai apie save galvoja, ir jai tai nepatiko, 
tačiau ji negalėjo nepastebėti, kad yra labiau subrendusi už 
daugumą klasiokų -  bent jau už kai kuriuos vaikinus, ku
rie buvo paprasčiausi vaikai. Aišku, tai netrukdė jiems jos 
siekti. Jie žinojo, kad ji pasirašytų -  ir pasirašo, -  tik ne su 
tokiais kaip jie. Jei nori susitikinėti su Džeke, turi būti ge
rokai vyresnis, beveik senis. Jos draugas Saimonas buvo 
vyresnis už ją aštuoneriais metais. Kartais jis užvažiuodavo 
jos po pamokų. Jis turėjo nuosavą butą, kuriame ji praleis
davo nemažai laiko, žinoma, su tėvų leidimu. Jie juo pasi
tikėjo. Salia jo Dinas atrodė kaip kvailas berniūkštis. Tačiau 
ji neturėjo nė mažiausios dingsties pūstis.

Tą vakarą ji neatstūmė jo tik iš smalsumo. Vyko mėnesinė 
klubo diskoteka. V isi atsipalaidavo -  keli lėti šokiai, keli glus- 
telėjimai, keli bučiniai. Džeke susitikinėjo su Saimonu jau 
dvejus metus ir buvo jam ištikima, tačiau pastaruoju metu 
pajuto, kad jai trūksta tokių nekaltų žaidimų. Tikriausiai todėl, 
kai prie jos priėjo Dinas ir pakvietė šokti, užuot kaip visada 
užvertusi akis ir išrėžusi NE, ji truktelėjo pečiais ir leidosi 
apkabinama bei įsukama į šokio sūkurį. Ji leido jam įsprausti 
savo šlaunį tarp jos, pajuto, kaip prie jos papilvės prisispaudė 
kažkas karštas ir kietas, ir susijaudino. Susijaudino tiek, kad 
dainai baigiantis leidosi pabučiuojama. Iš smalsumo.

Tačiau bučinys užsitęsė ilgiau, nei ji ketino. Ji prigludo 
prie jo, kojos sulinko. Kai jis atsitraukė, ji dar nebuvo atsi
peikėjus, taip ir liko apsikabinusi jo kaklą, pusiau prisi
merkusi ir apsvaigusi. Ji jautėsi tarsi siurbėlė, per anksti 
atplėšta nuo kažkieno odos. Dinas pažvelgė jai į akis ir
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aistringai sušuko „Dieve!", paskui prispaudė ją prie savęs 
ir sumurmėjo jos viršugalviui:

-  Aš toks laimingas!
Džeke jau buvo begalvojanti -  „Kokie banalūs žodžiai", 

tačiau staiga suvokė, kad tai ne šiaip žodžiai. Tai buvo tiesa. 

Jis kalbėjo nuoširdžiai. Jinai tikrai padarė jį laim ingą. Ji 
pamėgino atsitiesti. Kojos virpėjo, dubens raumenys ne
valingai trūkčiojo. Ji tris kartus g ilia i įkvėpė. Dinas buvo 
Saldainiukas, jinai galėjo jį la ižyti ir laižyti. Jis atsitraukė 

norėdamas į ją pažvelgti, tarsi netikėdamas, kad jinai jį taip 
veikia. Jo veidas švytėjo -  tarsi jis jai būtų padavęs švytintį 
savo laimės rutu lį -  argi jinai gali jį išmesti?

Jis perbraukė pirštais jai per skruostą, ir ji pasijuto silpna 
ir pažeidžiama.

-  Susitikim  rytoj. Galėsim pasivaikščioti, ar šiaip. Rytoj 
popiet, -  paprašė jis. -  Prašau.

-  Gerai.

-  Ačiū. -  Dinas dar kartą spustelėjo jos užpakaliuką ir 
jo širdis smarkiau suplakė. Bet jis nelaukė. Kažkoks ins
tinktas privertė ją palikti ir išeiti, kol ji neapsigalvojo. Ne
tikėtai palikta Džeke nusvirduliavo prie savo draugių.

-  Patiko? -  paklausė kažkuri.
-  Nieko ypatingo, -  atrėžė ji šaltai, bet širdis jau leidosi 

į neįtikėtiną, išdavikišką kelionę patys žinot kur. O atsi- 
ilu rusi ten ji buvo pasmerkta. A r gali būti labiau žeminanti 
likim o išdaiga kaip įsim ylėti aistros objektą, ir dar tokį 
<iromantišką ir žavų kaip Dinas Saldainiukas?

Matot? -  pasakė Dinas einant namo.
Bot kodėl? -  negalėjo patikėti Džonatanas. Jis buvo 

iipslulbęs. Jis nuoširdžiai bijojo žalos, kuri bus padaryta
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gležnam, bet m ilžiniškam  Dino ego, kai Džeke neišvengia
mai jį atstums. O jis čia švyti tarsi švyturys, vis dar ragau
damas jos skonį nuo savo lūpų.

-  Ji leido paliesti savo papukus, -  prisipažino jis.
-  Tikrai? Ir kokie jie? -  paklausė Džonatanas.
-  Faini, -  atsakė Dinas.

-  Kaip jam tai pavyko? -  stebėjosi Džonatanas. -  Manai, 
ji pamiršo, kas jis toks? Manai, jai užėjo laikina haliucina
cija ir jinai palaikė jį Bredu Pitu?

-  Manau, ji nori jo kūno, -  atsakė Benas.
-  Oho. -  Džonatanas galėjo tik pasvajoti, kokia laimė, kai 

mergina geidžia tavo kūno, juolab tokia mergina kaip Džeke.
-  Jis visiškai tuščias, kas dar galėjo ją patraukti? -  pa

klausė Benas.
-  Nebūk kvailas, -  atkirto Dinas. Jis jautėsi tarsi liūtas. 

Jei būtų buvęs vienas, būtų suriaumojęs.

G rįžusi namo Džeke vis dar nesuprato, kas jai darosi, bet 
buvo pakankamai susirūpinus, kad paskambintų savo 
geriausiai draugei Sju.

-  Tu laižeisi su Dinų? -  netikėdama pakartojo Sju. -  Ir 
eisi su juo į pasimatymą?

-  Tai ne pasimatymas, -  paneigė Džeke.
-  Su kažkuo laižaisi, paskui susitari susitikti ir tai ne 

pasimatymas?
-  Nebūk višta, tarp mūsų nieko nebus.
-  Tai kodėl eini?
-  O  kodėl ne?
Sju ne juokais susirūpino drauge.
-  Jis tau nepatinka, o gal jau pamiršai? Kokia prasmė 

susitikti su vaikinu, kuris tau nepatinka?
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- Šiaip sau. Kodėl ne?
- Baik kartoti „kodėl ne"! KODĖL?
- Kas tau? -  paklausė Džeke ir Sju atsakė:
- Užuodžiu. Pavojų.
Džeke tik nusijuokė. Ji jautėsi šiek tiek apsvaigusi. Tik 

pa manykit, Sju pasibaisėjo, kad ji kartą gyvenime leido sau 
pakvailioti! Sju ja i patarinėja. Šiaip ji visada pataria Sju. Sju 
skonis vaikinų atžvilgiu -  klaikiausias pasauly. Beviltiškas. 
Ji negalėjo susilaikyti.

- Man smalsu, -  atkirto Džeke, o Sju nusijuokė ir dar 
labiau suerzino Džekę.

- Paklausyk, lėlyte, -  pasakė Sju. -  Tokie kaip Dinas -  
tarsi narkotikas. Visada galvoji, kad nieko nereiškia, kad 
lik nori pažiūrėti, kas tai. O paskui užsikabini ir tavo gy
vesni mas pasidaro tragiškai juokingas.

- Tu pati juokinga, -  atkirto Džeke. Ji iš principo nepa- 
k liiusė patarimo ir nuėjo į parką spjovusi į savo draugę kaip 

ir j visa kita.
Jiedu vaikštinėjo. Jis norėjo paimti ją už rankos, ji nesi

leido, bet jo tai nesutrikdė. Tiesą sakant, jis visą laiką šyp
sojosi -jai, žolei, šunims, žmonėms, sau.

Atrodai laimingas, -  tarė ji.
I )inas apsižvalgė lyg juos kas sektų, palinko prie jos ir 

kimiai sušnabždėjo:
' I ii graži. Manau, tau visą laiką tą sako. Laisvai galėtum 

lolo^rafuotis žurnalų viršeliams. Bet aš galvoju... jaučiu... 
ncžiniiu, kaip tai paaiškinti. Tai dėl tavęs. Su tavim aš toks 

luimintfis!

I «ii buvo gan juokinga -  „Laisvai galėtum fotografuotis 
îit iiiilif viršeliams", -  ir nesąmonė, ir apgailėtina, ir labai 

Hm/u. Nuo tų žodžių ji visa suvirpėjo. Dinas ją dievino. Jis
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negalėjo patikėti, kad jam taip pasisekė. Kur dingo jo at
sargumas? Jis padėjo savo šird į ant sidabrinio padėklo 
tiesiai prieš jos akis, nors pastaruosius dešimt metų iš jos 
negirdėjo nieko, išskyrus: „Atsikabink!" Tačiau jis kalbėjo 
nuoširdžiai. Buvo atviras kaip dangus.

Staiga jis truktelėjo ir įsitempė ją į krūmus. Ji nesiprie
šino.

„Krūmuose?" -  vėliau pagalvos Džeke. Ji turi draugą, jis 
turi butą, kuriame jie susitikdavo. Kodėl? Tačiau tą aki
m irką ji apie tai nepagalvojo. Gal nė nenorėjo pagalvoti. Ir 
štai ji atsišliejus į medį, D ino ranka jos kelnaitėse, lyg ji būtų 
planavusi tai visą savaitę. Per visą gyvenimą ji nebuvo 
dariusi nieko labiau svaiginančio. Prigludusi prie jo su
dejavo „Dinai... Dinai..." šiek tiek nustebusiu balsu, tačiau 

kartodama jo vardą užsidegė dar labiau. Atrodė, kad jie čia 
jau ištisus amžius. Galiausiai jam teko ištraukti ranką, nes 
riešą sutraukė mėšlungis. Jos džinsai buvo pernelyg ankšti. 
Jie išsvirduliavo į dienos šviesą, markstydamiesi nuo sau
lės, o ji buvo taip apsvaigusi ir užplūsta hormonų, kad 
sutiko nueiti su juo į kiną vidury savaitės.

Džeke taip ir nesuprato, ar kitas penkias dienas gyveno 
sapne, ar košmare. Dinas tebėra mažvaikis, tačiau dabar ji 
suprato, koks svaiginamai saldus tas mažvaikis. Ji vis kėlė 
ragelį, norėdama atšaukti pasimatymą, ir vis padėdavo dar 
nesurinkusi numerio. Ji galvojo, kad su juo tik pažais, bet 
staiga jai dingtelėjo: „Tik pažaisiu?" Ji negalėjo išmesti jo 
iš galvos. Kaip ir sakė Sju...

-  Gražus, karštas ir arogantiškas. Sunku atsispirti, 
ar ne?

-  Siaubinga. A r aš įsimylėjau?
-  Tai aistra, vaikeli. Mėgaukis.
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-  Kaip gali jausti aistrą žmogui, kuris tau nė nepa
tinka? -  paklausė Džeke.

Sju truktelėjo pečiais.
-  Simpatija ir aistra turėtų atsirasti kartu, bet, matyt, ne 

visada, -  pasakė ji.
-  Tai ką man daryti? -  staiga verksmingu balsu paklausė 

Džeke.
-  O kaip Saimonas? Turėtum mylėti j į.
-  Aš ir myliu jį, -  atsakė ji.
-  Tada pamiršk Diną.
-  Man nereikia tavo patarimų, -  supyko Džeke.
-  Tu kaip reikiant užsikabinai, -  pasakė Sju.
-  Nieko panašaus. Siek tiek pasitampysim, paskui pa

sakysiu, kad daugiau nenoriu jo matyti.
-  Tai kodėl nepasakai dabar? Kodėl nepasakei vakar, 

kai dar nebuvo per vėlu?
- Ir dabar ne per vėlu. Tai kvaila.
- Dažnai apie jį galvoji?
- Visą laiką, -  prisipažino ji. -  Apie tai, ką darėm parke. 

|is toks gašlus. Šlykštu.
Sju nusijuokė.

O man tokie patinka. Zinai ką? Atiduok jį man. Tokių 
Iii rojau ne vieną. Jis padarys mane nelaimingą, o aš jį ne
gyvai uždulkinsiu. Kai pamatysi, kas iš jo liko, pati jo ne
benorėsi.

Tai buvo tiesa, tokius kaip Dinas Sju valgė pusryčiams, 
mus paskui ją ir kamuodavo rim ti skrandžio sutrikimai. 
Mel nebuvo kitos išeities.

Nrd rįsk! -  sušnypštė Džeke ir jos abi iš juoko vos ne- 
|M įleido j kelnes, nors, tiesą sakant, nė vienai nebuvo juo

ki
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Taigi ji nuėjo į kiną ir tai buvo fantastiškiausias vakaras 
jos gyvenime. Į film ą jie nepažvelgė nė akies krašteliu. Kai 
grįžusi namo nusirengė, pamatė, kad visas kūnas aplipęs 
spragėsiais, kurie tikriausiai sukrito už rūbų, kol jis ją gla
monėjo. Ji jautėsi kaip nuodugniai perraustas stalčius. Dinas 
buvo tarsi apsvaigęs ir nė akim irką jos nepaleido. Kai jis ją 
bučiavo, ji jautė, kad jo širdis ne plaka, o skrajoja tikrąja to 
žodžio prasme. Pasibaigus film ui jie vaikščiojo gatvėmis ir 
kalbėjosi. Jis išpažino jai visas savo paslaptis ir ji pasijuto 

tarsi apipilta brangakmeniais. Ji jautėsi taip, lyg būtų vie
nintelis žmogus pasaulyje, kuris jam rūpi, ir kad jis ati
duoda jai viską, ką turi. Jis nenorėjo jos paleisti, norėjo, kad 
vakaras tęstųsi ir tęstųsi, ir bijojo, kad ryte ta magija išsi
sklaidys ir daugiau nebegrįš. Ji parėjo namo pusę pirmos 
ir buvo aprėkta tėvo, kad grįžo taip vėlai nepaskambinusi. 
Ir tik duše plaudamasi spragėsiu likučius ji suprato, kad 
per tas penkias valandas nepasakė jam nė žodžio apie save,
o jis ir nepaklausė.

-  Šūdas, -  sumurmėjo ji, bet iš tiesų jai buvo vis vien. 
Jau per vėlu kažką keisti. Jos širdis nusmuko žemyn ir su
sirado jaukią vietelę apačioje, žemiau gimdos, kur dabar 
palaim ingai pulsavo ir švytėjo. Ir nei meilė, nei pinigai jos 
iš ten neišvilios. Norėdama sugrąžinti ją į vietą ji būtų tu
rėjusi draskyti ją gabalėliais ir prievarta grūsti atgal. Džekę 

užvaldė aistra.



3

Slapta istori ja

Antradienį po pamokų lipdamas į autobusą Benas jautėsi 
lyg žmogus, nešantis pilną lobių skrynią. Karšti, drėgni 
brangakmeniai. Tvinkčiojantys dublonai. Šiltas auksinis 
alsavimas ir sidabriniai virpuliukai, bėgiojantys nugara 
aukštyn žemyn, aukštyn žemyn. Nesuskaičiuojami lobiai.

Tačiau važiuojant antrame autobuso aukšte ir žiūrint į 
pro šalį lekiančius namus bei sodus jo neapleido nerimas. 
I ,obį galima pamesti arba pavogti. O kas, jei jis ne tavo? 
Kas, jei jis toks gundantis ir pavojingas, kad iš viso never
tėjo jo liesti? Kas, jei jis prakeiktas?

Ar ne ironiška? Jei jo neturi, suki galvą, kur surasti, o 
si i radęs visą laiką bijai prarasti. Tačiau jis žinojo viena -  jei 
jj kada užklups pirštais, lūpomis ar liežuviu liečiantį tos 
skrynios turinį, prie jo kojų prasivers pragaras. Tačiau 
skrynia turėjo būti atverta. Jis jautėsi taip, lyg murmėtų 
k<i/.kokį siaubingą užkeikimą, kuris vieną dieną netikėtai 
si i vci ks i r išlaisvins visus demonus, kokius tik yra sukūręs 
I Urvas, ir jie užgrius jį tiesiai iš pragaro. Ir kur tada atsidurs 
(n sicl,i - arba jo išsilavinimas?

liet /.inot ką? Rizikuoti verta. Verta dėl kiekvienos karš
ins, drėgnos akimirkos. Tai irgi mokslas tikrąja to žodžio
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prasme ir jis neabejojo, kad ir čia jam pavyks surinkti visus 
dešimtukus. Jis tik nebuvo tikras, ar dažnai pasitaiko tokia 
galimybė.

Autobusas įvažiavo į priemiestį ir netrukus namus pakeitė 
gyvatvorės ir ganyklos. Jis išlipo ir šiek tiek paėjo keliu, pa
skui pasuko atgal. Jei pamatydavo ar išgirsdavo atvažiuojan
čią mašiną, paspartindavo žingsnį lyg kažkur skubėtų. Buvo 
drėgna, giedra balandžio diena. Dilgėlės tiesė gležnus lapus, 
gyvatvorėse mirgėjo balti žiedeliai, gudobelės leido žalius 
ūglius. Kažkas pavadino jas duona su sūriu. Jis nusiskynė 
vieną ir atsikando. Kokia duona, koks sūris? Jokio skonio.

Po dešimties m inučių prie jo sustojo geltonas „Reno" 
važiuojantis iš miesto.

-  Labas.
Mašinoje sėdinti jauna moteris pasilenkė ir atidarė jam 

dureles. Benas įlipo  ir jie nuvažiavo.
Šiandien ji buvo labai šneki. Klausinėjo, kaip sekėsi mo

kykloj ir ką jis nuveikė per savaitgalį. Elė mėgo pašnekėti. 
Papasakojo jam šaunią istoriją apie poną Haidą (matieka), 
kurio žmoną ištiko nervų priepuolis. Atrodo, ji antrą nakties 
puolė karpyti šalia namo augančią ligustrų gyvatvorę, nes 
išsigando, kad vėjo blaškomos šakos išdaužys langus. Kaip 
visada, Benas buvo apstulbęs. Jam buvo sunku patikėti, 
kad mokytojai, kaip ir k iti žmonės, turi asmeninius gyve
nimus. Tokius dalykus galėtų rodyti per istorijos kanalą. 
Maisto rinkimas, poravimasis, užkariaujamos teritorijos ir 
panašiai. Ponas Haidas! Vargšas senis. Haidas -  apgailėti
nas senas vombatas. Benui visai nesinorėjo jo gailėtis.

Namie ji išvirė kavos, jie tylėdami sėdėjo ant sofos ir 
gėrė. Paskui ji atsistojo, užtraukė visas užuolaidas, o tada 
nusitempė jį į kambario v idurį ir pradėjo nurenginėti.
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Ji dažnai taip darydavo. Jis vis pagalvodavo, kad kada 
nors ir pats norėtų ją nurengti. Ji v ilko  vieną drabužį po 
kito, lyg vyniotų saldainį, kol jis liko  stovėti vidury kam
bario p liku  užpakaliu ir lyg akmenine kolona dunksančia 
erekcija. Iš vienos pusės buvo labai nejauku stovėti mo
kytojai vaikštant aplink, bet tai, kas buvo po to -  taip 
neapsakomai saldu, kad dėl to jis būtų sutikęs padaryti 
bet ką. Viena šilta ranka ji suėmė jo penį ir įsisiurbė į 
lūpas. Jis buvo toks kietas, kad būtų galėjęs pasmeigti 
jūrų vėplį. Jis prasegė jos palaidinukę ir sukišo rankas, 
norėdamas atsegti liemenėlę, o tada ji pritūpė ir jį ap
žiojo.

Nuskilo vaikinukui.

Beno romano su Ele Jang sėklos buvo pasėtos prieš trejus 
metus, kai jis, dar devintokas, dalyvavo statant mokyklos 
spektaklį „Vestsaido istorija". Benas padėjo tvarkyti ap
švietimą ir garsą. Ji iš pat pradžių elgėsi labai fam iliariai, 
kol jie užkulisiuose rūšiuodavo lempas ir tvarkė šviesas, ji 
stengėsi išgauti pikantiškas smulkmenas apie kitus moki- 
n i ii s mainais už paskalas apie mokytojus. Benui tai glostė 
savimeilę, jam buvo įdomu, nors gal kiek ir nesmagu kiau
šy lis jos paskalų.

I )i rektoriui gegužę išoperavo išvaržą, tad visiems aišku, 
k,ui prieš tai kelias savaites žarnos jam buvo sulindusios į 
Lipsolį. Ponas Kolinsas (istorija) turi katę, kuri šika na
muose', tačiau jis laukia tris dienas teisindamasis, kad su-
11 /iii v usias išmatas lengviau susemti. Pono Kolinso žmona 
|ч ii*s metus mirė nuo vidurių vėžio; Benas svarstė, ar čia 
V i «i koks nors ryšys? Istorikas ponas Velsas turi romaną su 

ponia Stenton. Ir taip toliau.
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-  Bet tai tik tarp mūsų, Benai, gerai?
Kaip jis galėjo nesutikti? Juk ne kasdien gali žvilgtelėti 

į mokytojų asmeninį gyvenimą, juolab patrauklios jaunos 
moters akimis. Benas mėgo ją tiesiog liguistai. Kaip, beje, 
ir v isi kiti. Ji buvo ką tik baigus koledžą, čia buvo jos pirmas 
darbas ir ji rengėsi taip kaip jo klasiokės po pamokų. Bėgant 
savaitėms jie labai atsipalaidavo. Daug šnekėjo ir kvailiojo. 
Draugai jį erzindavo, beje, tos pašaipos vėliau pasitvirtino 
kai kuriose jo fantazijose.

O paskui atsitiko dalykas, viską apvertęs aukštyn kojom. 
Ji buvo užkulisiuose, stovėjo ant kėdės ir suko lemputę. 
Staiga slystelėjo, griuvo nuo kėdės ir atsidūrė ant žemės su 
į viršų iškeltomis kojomis. Benas nuskubėjo jai padėti ir 
susigėdo bei susijaudino pamatęs jos kelnaites. Jis dar labiau 
sutriko, kai pabandė grąžinti sijoną į vietą. Žinoma, galėjo 
pasiteisinti, bet jis puikiai suprato, ką daro. Tiesiog negalėjo 
atitraukti rankų.

-  Susitvarkysiu pati, Benai. Ačiū, -  pasakė ji. Jis supra
tingai nusišypsojo, išrausdamas kaip burokas, nes tikrai 
persistengė. Bet ji jam tik nusišypsojo.

-  Patiko? -  paklausė jo.
-  Atleiskit, panele. Taip, panele.
-  Tada ką pasakysi apie tokį... -  Ir ji sušoko jam trumpą 

kvailą šokiuką pakėlusi sijoną ir kraipydama užpakaliuką. 

Visa tai truko gal sekundę, bet Benas kone numirė. Jos 
kelnaitės buvo miniatiūrinės. Tada jis dar buvo toks vaikas. 

Supratusi, ką padarė, ji skaisčiai nuraudo.
-  Dieve, nereikėjo to daryti. Apsimeskim, kad nieko 

nebuvo, -  tarė ji ir sumojavo rankomis tarsi norėdama iš
sklaidyti tai, kas ką tik įvyko.

-  Aš niekam nesakysiu, panele.
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Jis tesėjo savo žodį: nepasakė apie tai ničniekam. Nei 
Dinui, nei Džonatanui, nei kam kitam. Nusprendė būti iš
tikimas, tačiau tas atsitikimas pakeitė jų santykius. Staiga 
nutrūko ilg i pašnekesiai apie apšvietimą bei garsą, taip pat 
ir paskalos. Benas suprato. Ji jo mokytoja ir parodė jam savo 
kelnaites. Tai buvo stebuklinga, bet kartu ir nepaprastai 
kvaila. Pagalvokit -  jei jo vietoje būtų buvęs Dinas ar Džo
natanas, po poros valandų apie tai jau būtų žinojusi visa 
mokykla. Ją būtų galėję išmesti iš darbo. Ji visiškai atsidavė 
jo malonei ir nuo to laiko jų santykiai pradėjo blėsti. Ji per
žengė ribą ir norėdama, kad viskas grįžtų į senas vėžes, 
turėjo padidinti atstumą tarp jų.

Benui buvo liūdna, bet kartu jis nepaprastai žavėjosi jos 
spontaniškumu. Ji nebuvo tokia kaip k iti -  laikė mokinius 
žmonėmis, o ne pabaisomis. Paskui dar kelerius metus vien 
prisim inus siaurom kelnaitėm aptemptą besikraipantį už
pakaliuką jį užvaldydavo aistra. Dar daug metų jis buvo 

pagrindiniu jo fantazijų šaltiniu.
Benas buvo artim ai susipažinęs su fantazijom -  visą 

krūvą jų laikė pintoj dėžėj savo miegamajame -  ir visas jas 
siejo vienas bendras bruožas. Nuo galimų, tokių, kaip jis 
netyčia užgriūna ant jos ir abu įkrenta į užkulisiuose sto
vinčią dėžę su kostiumais, o ji užvožia dangtį, arba susi- 
likim as bare ir tada tralialia; pusėtinų, tokių kai jinai pa
sikviečia jį nutraukti kelnaites nuo judraus užpakaliuko, 
k u rį tada prieš jį kraipė; ik i visai neįtikėtinų, tokių, kaip jis 
j.) šantažuoja arba ji nusprendžia tapti vienuole ir nori su- 
rmgti nešvankią orgiją prieš atsisveikindama su kūniškais 
malonumais visam la iku i -  apie visas jas galėjai pasakyti 
vim intelį dalyką: to niekada nebus. Tai tebuvo fantazijos. 
Ii viskas.
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Galiausiai senosios fantazijos nublanko, jas pakeitė kitos, 
dažniausiai susijusios su kita mergina. Kitais metais jis ne
dalyvavo statant mokyklos spektaklį, o ji nepaklausė, kodėl. 
Tačiau Benas liko ištikimas. Niekas nieko nesužinojo ir nie
kada nesužinos. Paprasta kaip dukart du. Buvo daug progų, 
kai jis galėjo papasakoti, kaip ji pasikėlė sijoną ir pakraipė 
prieš jį užpakalį, bet jis tylėdavo. Jis m ielai būtų pasakęs jai, 
ką dėl jos daro, užtikrinęs, kad laiko liežuvį už dantų, su
pranta, kodėl ji nutolo. Jis žinojo, kad ji vis dar nerimauja, 
nes kartais sugaudavo į jį nukreiptą žvilgsnį. Ir tai tikrai 
nebuvo svarstymas, kokį pažymį parašyti. Tai buvo ilgas, 
vertinantis žvilgsnis. Tačiau jis negalėjo žinoti, kad susi
rūpinimas čia niekuo dėtas, kad tokį žvilgsnį išprovokuoja 
aistra. Panelė Jang ir pati turėjo savo fantazijų.

Praėjo dar vieneri metai. Išnyko net keisti žvilgsniai. 
Prasidėjus naujiems mokslo metams jis vėl pasisiūlė padėti 
statant kalėdinį spektaklį. Užpakalio kraipymas, parodytas 

prieš trejus metus, tebuvo vaikystės reliktas. Jis nuėjo į 
pirmąsias repeticijas, padėjo sutvarkyti užkulisius. Ir vėl 
grįžo keisti, ilg i žvilgsniai, ir jis vėl pagalvojo, kad ji dėl jo 
nerimauja.

Viskas negrįžtamai pasikeitė vieną popietę, kai jai teko 
važiuoti pas teatro tiekėjus lempų. Benas važiavo kartu.

Pirmąsias dešimt m inučių ji šnekėjo apie visokius ne
reikšmingus dalykus, paskui stojo tyla. Benas pasiryžo ir 
surado savyje drąsos prabilti.

-  Žinot, aš niekam apie tai nepasakojau, -  tarė jis.
Ji pasimuistė sėdynėje.
-Ką? Ką sakei?
-  Aš niekam nepasakojau. Nei draugams, niekam. Apie 

tą dieną, kai nukritot nuo kėdės. Niekam nesakiau.
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Ji tylėdama vairavo toliau. Benas tęsė.
-  Sakau tik todėl, kad man pasirodė, jog jūs nerimaujat. 

Neverta, nes aš niekam nieko nesakiau.
Jie dar kurį laiką važiavo tylėdami. Benas išsigando. 

Geriau jau būtų prikandęs liežuvį.
-  Ačiū, Benai. Ačiū, kad man pasakei. Buvau tikra, kad 

pasipasakojai bent keletui draugų.
-N e.
-  Nė vienam?
-  Nė vienam. Niekam.
-  Aš tavim tikiu. A r žinai, kodėl tavim tikiu?
-  Ne, -  atsakė Benas.
-  Nes tu pirmas apie tai užsim inei. Pasakei man, nors 

tavęs neklausiau. Jei būčiau paklausus, ar kam nors sakei, 
žinoma, būtum atsakęs, kad ne. Neturėtum kitos išeities.
0  dabar aš žinau, kad tai tiesa. Supranti?

-  Taip, suprantu, -  nejaukiai pasimuistė Benas, nors iš 
tiesų nelabai suprato.

-  Tu nerimavai, kad aš nerimauju, -  tarė ji.
-  Supratau iš to, kaip į mane žiūrėdavot, -  atsakė Be

nas.
Ji nusijuokė, nors jis taip ir nesuprato, kodėl.
-  Tu labai suaugęs berniukas, ar žinai? Labai suaugęs.

1 ,abai subrendęs.
-  Ačiū, -  padėkojo Benas. Jis tą žinojo. Jis buvo kur kas 

Libiau subrendęs už D iną ar Džonataną, kurie tebuvo pa
prasčiausi vaikai. Tačiau buvo malonu išgirsti tai iš kito 
žmogaus.

Tam tikrais atžvilg iais netgi labiau subrendęs už 
m.iiu', -  pridūrė ji.

I )ėl to nesu tikras, -  pasakė jis.
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-  Na, tu tai nerodei savo užpakalio, -  pasakė ji ir paskui 
pridūrė. -  O gaila.

Ji pašnairavo į jį ir nusišypsojo. Benas atsakė jai šypsena 
ir jo širdis pradėjo daužytis kaip pašėlusi. Dunkst dunkst 
dunkst...

Panelė Jang skubiu žingsniu ėjo per Stralersų teatro reik
menų parduotuvę. Tekina prabėgo lempas, apie kurias tiek 
buvo kalbėta ryte, ir važiuojant atgal pasiūlė užsukti pas ją 
išgerti kavos.

Benas nejaukiai sėdėjo ant sofos ir gurkšnojo skubiai 
išvirtą kavą, o ji ir toliau žavėjosi jo atvirum u ir ištik i
mybe.

-  Tai pasitikėjimo klausimas, -  pasakė ji jam. -  O tu iš
saugojai mūsų mažytę paslaptį.

Vėliau Benas ištisas valandas svarstė, kiek buvo ženklų 
to, kas nutiks vėliau. Jis nusprendė, kad mažiausiai kokie 
šeši šimtai tūkstančių; nepaisant to, jis stebėdavosi kaskart, 
kai tai įvykdavo. Ji pradėjo kalbėti apie berniukus ir mer
gaites, paskui apie Beną ir mergaites. Sužinojusi, kad jis 
neturi draugės, susidomėjo jo seksualine patirtim. Benas, 
nebeturėdamas kur trauktis, atsakė, kad tai jo asmeninis 
reikalas. Ji pritariamai linktelėjo. Paskui atsistojo priešais, 
nusismaukė m ini sijonuką ir nusišypsojo jam.

-  Atleisk, bet jau seniai noriu tai padaryti. Nuo tada, kai 
pamatei mano kelnaites, -  pridūrė ji. Paskui palinko prie 
jo ir padovanojo ilgą gašlų bučinį. Benas atsakė tuo pačiu, 
ir tada ji užgriuvo ant jo, pirštais perbraukė per veidą ir 
panardino rankas po marškiniais. Apimtas hormonų ant
plūdžio jis uždėjo ranką jai ant klubų ir leido nuslysti ik i 
užpakalio. Ji prasisagstė palaidinę, jis įkišo ranką į lieme
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nėlę ir suėmė jos krūtį. Jam pasirodė, kad aistros apimtas 

tuoj nualps, ir atsisėdo tiesiau.
Panelė Jang -  „Vadink mane panele" -  atlošė jį į sofos 

pagalvėles ir pradėjo bučiuoti dar smarkiau, ty lia i dejuo
dama, lyg valgytų kažką nepaprastai gardaus. Jos ranka 
perbėgo jo šlaunim i ir palietė gumbą mokyklinėse kelnėse. 
Benas tris kartus paeiliui sudejavo: „Viešpatie". Jie bučiavosi 
toliau. Ji atsegė užtrauktuką. Apsvaigintas aistros, o kartu 
ir išsigandęs Benas staiga sustingo, nežinodamas, ką daryti 
toliau, bet jos tai nesutrikdė.

-  Atrodo, iniciatyvos teks imtis man, ar ne? -  paklausė ji.
Ji užkišo rankas už nugaros ir atsisegė liemenėlę, nusi

traukė megztinį ir dabar jos krūtis dengė tik plonytė pa
laidinukės medžiaga, pro kurią jis matė patamsėjusius 
spenelius. Ji paėmė jo ranką ir uždėjo sau ant krūties.

-  Glamonėk, -  paliepė jam.
Ją lytėdamas Benas pagalvojo, kad tikriausiai taip jau

čiasi jaunos mergaitės, gundomos vyresnių vyrų. Jis buvo 
taip sutrikęs ir įsiaudrinęs, kad negalėjo nė galvoti. Žinojo, 
kad kelio atgal nebėra.

Kai ji pradėjo traukti kelnes, jis išsigando.
-  Dar nesu to daręs, -  prisipažino jis. -  Gal nereikia? -  

pa klausė. -  Jūs tikra? -  pridūrė. O gal tai buvo: „Panele, 
prašau". Jis neprisiminė.

-  Benai, -  tarė ji, -  aš tavo mokytoja. Daryk, kaip 
liepiu.

Ir Benas padarė.

Го valandos atsipeikėjęs jis pamatė, kad yra mokykloje ir 
I virtiną prie lempų naujus gaubtus, o Elė, kurią kažkokia 
hî ana spėjo atversti panele Jang, rikiavo grupelę septin
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tokų, kuriuos mokė žingsnio. Jis pagalvojo -  man nekaltybę 
atėmė pamokų metu. Mokytoja. Jis pasijuto nepaprastai 
išdidus ir privilegijuotas. Čiulpiau panelės krūtis, pagalvojo 
jis. Žinau, kokios spalvos jos trikampis. Jis m irtinai norėjo 
kam nors apie tai pasigirti, tačiau žinojo, kad to negalės 
padaryti dar daug metų, o gal visai niekada. Bet koks skir
tumas? Nors per pastarąją valandą jis baigė tris kartus, 
buvo labiau susijaudinęs negu kada nors anksčiau. Tiesa, 
jam buvo kiek nejauku ir nesmagu, tačiau tai buvo malo
niausias pusvalandis jo gyvenime. Kūniškas, gašlus ir 
šventas. Jame buvo viskas.

-  Nuskilo tau, šunsnuki, -  pasakė jis sau. -  Velniškai 
nuskilo.



4

Dinas

Susitikinėjimas su Džeke -  geriausia, kad man yra nutikę 
gyvenime. Geriausia. Žinojau, kad taip bus. Taip turėjo 
būti. Ir kai ji sutiko, pasijutau lyg būčiau laukęs visą am
žinybę.

-  Tau gal ir gerai, bet man tai tikrai ne, -  pasakė ji kartą 
nepagalvojusi ir nusijuokė kartu su draugėmis. Tačiau taip 
negali būti, ar ne? Turint omeny apėmusius jausmus, negali 
būti, kad vienam būtų gerai, o kitam ne. Būtų neteisinga.

Didžiausias Džekės privalumas tas, kad ji tikra gražuolė. 
Ap link in ia i nenuleidžia nuo jos akių. Kai einam kartu su
sikabinę už rankų, jaučiuosi lyg žengčiau raudonu kilim u 
viso pasaulio akivaizdoje. Kiek prisimenu, ne aš, o ji visada 
traukdavo aplinkin ių žvilgsnius. Ja v isi žavėjosi, netgi pra
dinėse klasėse. Ir štai dabar žiūriu, kaip jos ilg i pirštai dėl 
manęs prasega savo džinsų sagą, o aš rododendrų krū
muose glamonėju jos krūtis. Krab Leinas pakeliui į namus 
ir tai velniškai nuostabu.

-  Ne čia, nebūk kvailas, -  po kurio laiko sustabdo mane, 
bot mes abu jau pūškuojam kaip garvežiai. Oho! Aš rimtai! 
Stoviu ir žiūriu, kaip ji užsitraukia užtrauktuką ir užsisega 
s.igą.
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-  Turėtum segėti sijoną, -  sakau jai. Mano kraujas verda 
ir kunkuliuoja kaip sriuba puode. Štai kaip ji mane veikia. 

Jaučiausi tarsi veršelis skerdykloje su aplink sprandą ap
vyniotu diržu.

-  Prieinamesnė, -  patikslina ji.
Kartais elgiuosi kaip tikras šiknius. Neneigiu to. Aš -  

savo pikčiausias priešas ir nieko čia nepadarysi. Stovėjau 
ir žiūrėjau, kaip ji tvarkosi džinsus. Stovėjau apsvaigęs nuo 
geismo ir galvojau, kodėl ji niekada dėl manęs neužsisega 
sijono. Žinot, kaip viskas būna? Nueinam pas mane, iš

rengiu ją ik i pusės, abu panardinam rankas vienas kito 
kelnaitėse ir kokią valandą mūsų pirštai rangosi kaip kokie 
kirminai... ir viskas. Nieko daugiau. Jos džinsai nenusi
leidžia žemiau šlaunų.

Suprantat? Praėjo mėnuo, ištisas mėnuo, o aš vis dar 
skaistus. Galima sakyti, kad saugojau save jai, nes buvo 
dešimtys mergaičių, kurias galėjau turėti. Jei netikit, pa
klauskit bet ko. Dešimtys merginų m ielai su manim susi
tiktų ir pasidulkintų nors ir rytoj, jei tik panorėčiau. Tai va 
kokia padėtis. O ji laužosi. Kodėl?

Jūs nepažįstat Džekės. Ji užsispyrusi kaip ožka. Nusi
šypsojo man ir nėrė iš krūmų. Žinojau, kad protingiau būtų 
buvę prikąsti liežuvį, tačiau prasižiojau nespėjęs apie tai 
pagalvoti.

-  Turiu prezikų, -  pasakiau jai.
-  Ne, -  atsakė Džeke. Ir ty lia i pridūrė: -  T ik ne taip.
-  Bet tu irg i nori, tai kodėl ne? -  Užkišau ranką už kelnių 

ir pakutenau užpakaliuką.
-  Nelįsk prie manęs! Ne čia. -  Ji išsisuko. -  Aš tau ne 

koks šuo.
-  Kas tau darosi? Prieš akim irką nesilaužei...
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-  Tai buvo tenai.
-  Jei mane mylėtum, miegotum su manim.
-  Dinai, baik!
-  Tai tiesa.
-  Kuo čia dėta meilė? Tu manęs nemyli.
-  M yliu , -  atsakiau.
-  Dinai!
-  Myliu!
- Tu nežinai, kas yra meilė.
Štai kaip ji su manim elgiasi. Lyg būčiau koks mažvai

ke i s. Lyg man būtų dešimt metų, o jai dvidešimt ar pa
našiai.

- Vadinasi, tu manęs nemyli? -  paklausiau.
Ji įdėmiai į mane pasižiūrėjo.
- Tu man labai patinki.
- Ir viskas? Patinku? Tik patinku?

- Net jei tave mylėčiau, nemiegočiau su tavim.
Ką?
Nenoriu apie tai kalbėti.
Aš noriu žinoti. Man įdomu, -  suinkščiau. Pats girdė- 

)mi, kaip inkščiu, bet negalėjau susilaikyti. -  Aš tik noriu 
?.lnnti. Tai dėl manęs? Aš tau kažkuo nepatinku? Man 
kfi*k«is ne taip?

Man tai atrodo negerai.
Su Saimonu atrodė gerai.
Nutilk!
Kuo toks ypatingas buvo Saimonas? Kodėl nesusiti- 

kliu'ji nu juo? Kuo mudu skiriamės?
VIni| pirma, jis vyresnis už tave aštuoneriais metais. 
Ainku. lai aš tau per jaunas? Nepakankamai subren- 

lluvmi kaip reikiant įsiutęs, bet žinojau, kad taip
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šnekėti negalima, nes tik viską sumausiu. Tačiau kartais 
tiesiog negaliu susivaldyti.

-  Suprantu. Aš kvailas. Aš dar vaikas. Tu esi suaugusi,
o aš ne!

-  Tu elgiesi kaip vaikas, -  šaltai tarė Džeke.
-  Aš nesielgiu kaip vaikas -  pati taip elgiesi! -  išrė

kiau.
To užteko. Ji susisiautę paltą ir išlėkė į gatvę. Velnias, 

pamaniau. Ir kodėl aš taip elgiuosi? Nesakau, kad niekada 
nesiginčiju. Nesakau, kad pats nesusierzinu ir neįsižeidžiu, 
tačiau ji neturėjo jokio pagrindo atsisakyti su manim mie
goti. Kurių velnių aš tada taip stengiausi?

Pasileidau paskui ją šaukdamas: „Atleisk! Nenueik!", 
bet buvo per vėlu. Ji ištraukė savo ranką ir sušuko.

-  Eik tu šiktL
Aš sustingau. Buvau įsiutęs. Šitaip man pasakyti. Vidury 

gatvės! Jaučiau, kaip į mus žiū ri žmonės.
Rimtai -  dar niekas nėra manęs pasiuntęs.
-  Pati eik šikt! -  surikau. Stovėjau ant šaligatvio, žiūrė

jau į ją ir siutau ant jos ir ant savęs. Gerai, ji nesutinka 
dulkintis, bet dėl viso kito tai pasirašė. Sutiko su viskuo, 
išskyrus pasidulkinimą, bet dabar jau ir tai blogai, ir aš 
likau netgi be to. Debilas! Bet ką aš galiu padaryti? Ji varo 
mane iš proto. Aš tik noriu -  patys suprantat. Aš taip noriu 
padaryti tai su ja.

* * *

Liūdnas žingsniuodamas namo Dinas rado būdą, kaip iš
sivaduoti iš slegiančių m inčių. Ėmė įsivaizduoti, kad iš 
abiejų jo sm ilkinių išlenda galingi lazeriai, kurie sunaikina
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viską, prie ko prisiliečia. Jis griovė viską, kas pasipynė jam 
po kojom. Medžiai, namai, žibintai, netgi nedidelės kalve
lės virsdavo nuolaužų krūva, kai prie jų prisiliesdavo laze
rio spindulys. Pasistiebęs ant pirštų galų jis matė savo 
siautėjimo pasekmes. Pasaulis iki jo nosies buvo virtęs be
forme šiukšlių ir nuolaužų mase.

Jis taip darydavo nuo šešerių metų. Tai buvo vaikiška, 
Ivt jam padėjo, o kadangi niekas to nežinojo, tai koks skir- 
I urnas?

Jis lėtai apsisuko ir kilometro spinduliu sunaikino visus 
aplinkinius namus. Pasistiebęs ant pirštų galiukų žvilg- 
iHėjo per tvorą, apaugusią gebenėmis, per kopūstus, pu- 
pHos ir rudą žemę šią vaiskią dieną ten, kur stovėjo jo 

Mitinti s, stebuklingai išlikęs nuniokotame plote. Namas 
Žiurėjo į jį nematančia akimi antrame aukšte ir tarsi 
klmisė:

Manai, bus smagu? Ką? Ką?

l 'U l . in ic is  prie durų Dinas nepastebėjo svetimos mašinos, 
kuri dėl viso pikto buvo palikta gatvėje. Priėjo prie durų ir 
jtiu ruošėsi jas rakinti, bet dirstelėjęs į šoną per verandos 
l»in̂ *| pamatė savo mamą nepažįstamo vyro glėbyje. Jie 
h ImI i I i i bučiavosi. Jos palaidinukė buvo prasegta. Ji buvo 
m i mm l< >n<i I iemenėle, kuri buvo nusmukusi ir apnuoginusi 
k IMI  i n . Vyras lėtai kėlėjos sijoną.

I'ririiuimesnė, -  sušnibždėjo sau Dinas.
I*n Mj sulėtintam kine jis matė, kaip sijonas pakyla virš 

M u Imi, n vyro ranka pasislepia kelnaitėse. Ir tada, jiems 
iu’mjii'|iim p«isnkti galvų ir jo pamatyti, jis krito ant kelių ir 

itiisibro/dino juos į plastmasinį batų kilimėlį. 
I'm huk*|NlHs ilitnlis išsiveržė užslopinta aimana. Jis atsi-
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suko pažiūrėti, ar niekas nežiūri į jį iš gatvės. Tiesiai prieš 
langą. Kaip jie galėjo? O kaimynai? Nors iš tiesų juos slėpė 
siena ir tik stovėdamas prie durų galėjai pamatyti. Pasi
lenkęs Dinas suprato, kad nė nežvilgtelėjo į vyro veidą. Jis 
pastebėjo tik mamos lūpas, alkanai ieškančias kitų. Jis jautė, 
kad kitos lūpos yra su ūsais, ir mintis, kad jo mama ima į 
burną kito vyro veido plaukus, tik dar labiau viską pablo
gino.

Dinas susikūprinęs greitai nubėgo laipteliais, paskui 
atsitiesė ir ryžtingai pasuko prie durų, šįkart nesidairyda
mas į šalis, garsiai įkišo raktą į skylutę ir pasuko. Nekreip
damas dėmesio į keistus garsus, sklindančius iš kambario, 
nužingsniavo į virtuvę atsigerti. Su trenksmu nusviedė savo 
kuprinę ant grindų.

-  Kas ten? -  nustebusiu balsu iš kambario sušuko 
mama.

-  Ma? -  tokiu pat nustebusiu balsu paklausė Dinas. -  
Čia aš.

-  Ką veiki namie? -  Jos balsas buvo duslus. Dinas įsi
vaizdavo, kaip ji sagstosi liemenėlę.

-  Nebuvo istorijos. O tu ką?
-  Nebuvo anglų, -  atsakė mama ir nusijuokė. Jos juokas 

prim inė dūžtantį porcelianą. Dinas perėjo virtuvę ir atidarė 
duris. Mama stovėjo vienoje kavos stalelio pusėje, o kitoje 
buvo Deivas Šortas, mokytojas iš mamos koledžo. Jis glos
tėsi -  o gal valėsi -  ūsus. Deivas dėsto darbus, prisim inė 
Dinais.

-  Darbų irg i nebuvo? -  paklausė jis. Jo nustebimui, 
Deivas Šortas paraudo kaip mažvaikis. Dinas irg i rauste
lėjo.
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Tą vakarą Dinas stengėsi daugiau galvoti apie tokius 
malonius dalykus kaip Džeke ar futbolas, tačiau jam akyse 
stovėjo mama, valganti Deivo Sorto ūsus. Vaizdas buvo 
daugiau negu pasišlykštėtinas. Kas dabar bus? Jo tėvai iš
siskirs? Ar jo broliukas Metas bent numano, kas dedasi? Jo 
mama sena, kaip dar kas gali norėti ją bučiuoti? Ar pasakyti 
tėčiui? Ar mama žino, kad jis žino, ar bent įtaria -  ar jam 
pavyko apkvailinti juos abu?

Kai dėl Deivo Sorto, galėčiau pašantažuoti tą šunsnukį, 
pamanė Dinas ir iškart suprato, kaip jam pasisekė. Deivas 
bortas buvo pliktelėjęs vyriškis su tankiais barsuko šerius 
primenančiais ūsais ir nemenku riebaliniu sluoksniu, ne 
violoje pasiskirsčiusiu ant jo žemo, kresno kūnelio. Itin 
ftlykštus kandidatas į patėvius. Toks šlykštus, kad Dinui 
iu*lgi buvo sunku patikėti, kad jo mama nori su juo sekso. 
(> âl jis ją šantažuoja? Taip! Šantažistas! Niekšas!

Mamą reikia gelbėti. Paskui jis prisiminė, kaip jinai jį 
buriavo. Gal vis dėlto ji ir norėjo su juo sekso.

Olai reiškia, kad jis gali prigriebti juos abu. Kodėl ir ne? 
T»1 kali* amžinai reguliuoja jo gyvenimą, ir tik todėl; kad 
yni |o motina...

Hrl iš pradžių jis išsiaiškins su tuo šunsnukiu Šortų. Jis 
iii ui Ni*( l< > prie stalo ir ėmė kurti šantažo laišką. Prieš pakvies- 
Irt* Jrmyn gerti arbatos perbėgo kelis galimus scenarijus.

IVilInl ir sakutės tarškėjo lėkštėse, bet Dino mintys buvo 
lnll loli ir sukosi apie pinigus. Greitai jis bus turtingas. 
i iiili'n hrnl jau mašiną nusipirkti. Gal jo gyvenimas dėl 
uitimim romano pagerės, o ne pablogės.

/••lUiui „romanas" suskambus mintyse jis kaltai pakėlė 
aklu Al imlu, niekas nepastebėjo, kokios mintys sukasi jo
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galvoje. Tą akim irką jis kaip niekad aiškiai suvokė, kad gali 
laisvai galvoti apie įvairius dalykus ir niekas neperskaitys 
jo minčių. Tada tyčia pradėjo gašliai galvoti apie Džekę -  
netgi labai gašliai. Atrodo, ir vėl niekas nieko nepastebėjo. 
Buvo keista, kad gali nekaltai sėdėti šalia jaunėlio broliuko, 
kai tavo galvoje sukasi šlykščiausios mintys. Buvo kiek 
neramu, bet smagu, kol tokios pat šlykščios mintys nepra
dėjo suktis apie mamą.

Klaida. Jam pasidarė bloga iš nerimo ir pasišlykštėjimo. 
Gal kaip tik dabar Deivas Šortas vakarieniauja su šeima ir 
jo mintyse sukasi tokios pačios mintys -  ir jis tuo mėgaujasi! 

Ir sėdėdamas tarp nieko nenutuokiančių artimųjų Dinas 
staiga skaisčiai išraudo.

-  Kas yra, apsimyžai? -  paklausė Metas. Metui tebuvo 
devyneri. Dinas piktai žvilgtelėjo į jį ir nusuko akis.

Jis vėl pradėjo galvoti apie būsimus pinigus, bet jo m in
tis staiga nutraukė tėvo balsas.

-  ...išvažiuoti savaitgaliui.
-Ką?
-  Mes su mama išvažiuojam savaitgaliui.
-K u r?
-  Dar patys nežinom.
-  Kam? -  paklausė Dinas.
Tėvas nusijuokė.
-  Kaip tai kam? Išvažiuojam savaitgaliui, ir viskas.
-  Tu toks kvailas, žąsine, -  įgėlė jam Metas.
-  Metai, -  taikiai pasakė mama -  Mes jau šimtą metų 

nebuvom vieni, -  paaiškino ji. Dinas žiūrėjo į ją išpūtęs akis. 
Ji m eiliai nusišypsojo tėvui. Atrodė kaip moteris, neturinti 
jokių paslapčių.

-  Metas pabus pas senei...
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-  Ne! -  suinkštė Metas.
-  Seniai pas ją nebuvai. Galėsit išsinuomoti vaizda

juosčių.
- Nuobodu!
- Taigi lieki vienas, Dinai. Kaip manai, susitvarkysi? 

I i kriaušiai esi pakankamai suaugęs pabūti vienas.
-  Nieko man nenutiks, -  pasakė Dinas. -  Ar aš panašus 

į mažvaikį? Važiuokit, gerai praleiskit laiką. -  Nors ir ne
norėjo, jo žodžiai nuskambėjo sarkastiškai.

- Čia dabar? -  paklausė tėvas.
- Nieko. Viskas gerai. -  Dinas žvilgtelėjo į mamą, kuri 

jam nusišypsojo ir -  ar jam tik pasivaideno -  išvengė jo 
žvilgsnio. O paskui, lyg norėdama tai paneigti, įsmeigė į jį 
•įkiš ir Dinas jau buvo vėl beparaustąs. Bet paskui susivaldė
i r atsakė jai šypsena. Jis pamanė -  galiu vaidinti nekaltą kaip 
iriu. Tai tęsėsi ilgokai ir galiausiai abu sutrikę nusuko akis.

Ga lėčiau tave pašantažuoti, kale, pagalvojo jis.

To vakarienės, šluostydamas lėkštes, Dinas pagavo save 
/iurint į mamos užpakalį, kai ši pasilenkė išimti indų iš in- 
dnplovės. Pro palaidinukę buvo matyti liemenėlės petnešė
les. Raudonoji buvo dingusi, ją pakeitė kasdienė balta. Skirta 
| m I u mui, kaip ji mėgdavo sakyti. Ji buvo gana krūtinga.

žiūrint į ją Dino galvoje sukosi įvairios mintys. Prisi
mini' jos dažnai pasakojamą istoriją, kaip jis, kai jam jau 
Imivo penkeri ar šešeri, staiga susidomėjo žindymu ir pa
klausi*, ar ji neturėtų jiems pieno ir dabar.

Ni\ dabar neturiu, -  atsakė mama.
() âl pažiūrėkim? - pasiūlė jis jai.

I )*ihiir ji pasakodavo tą istoriją norėdama jį paerzinti. 
K ll.i mintis buvo ta, kad pamatęs mamą be drabužių jis
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pasijuto taip, lyg matytų iš odos išsinėrusį žmogų, jo griau
čius. Dabar jis gailėjosi, kad nepasiliko prie lango pažiūrėti, 
ar ponas Sortas pakels jos liemenėlę, kad geriau matytų 
krūtis. Ir galiausiai jis norėjo, kad jinai užvestų kalbą su juo 
apie tai, kas nutiko šią popietę. Jis visai nenorėjo saugoti 
tokios paslapties.

Staiga nė nepagalvojęs jis pasilenkė ir žaism ingai tim p
telėjo už petnešėlės.

-  Pokšt! -  tarė jis.

Mama kaipmat pašoko ir perliejo jį žvilgsniu.
-  Kaip tu drįsti? -  paklausė žiūrėdama jam į akis. -  Kaip 

tu drįsti? -  pakartojo ji ranka nusibraukdama nuo veido 
plaukus.

-  Atleisk, -  sumurmėjo Dinas. Jis buvo nustebęs. Nesu
prato, ko čia pykti.

-  Kad man daugiau taip nedarytum, -  griežtai pasakė 
ji. Tada nusigręžė ir nužingsniavo per virtuvę, bet prie durų 

atsisuko ir sunerimusi pasižiūrėjo į jį.
-  Atleisk, -  nejaukiai gūždamasis pakartojo Dinas. -  Pa

juokavau.
Mama nieko nepasakė, tik stovėjo ir atidžiai tyrinėjo jo 

veidą, o jis puikiausiai žinojo, apie ką ji galvoja. Ji gal
vojo -  ar jis matė, ar ne? A r jis žino?

-  Kas? -  paklausė jis. -  Kas yra?
Jam pavyko išspausti anaiptol ne linksmą šypsenėlę. 

Mama nusigręžė ir išėjo iš virtuvės. Po kiek laiko Dinas 
užlipo į viršų. Jis laukė, kada ji ateis pasišnekėti, bet ji 
neatėjo.

-  Aha! Ir tu žinai, ką tai reiškia, ar ne? -  paklausė Benas.
-  Plotas! -  paskelbė Džonatanas.
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Taip. Dinas privalo surengti vakarėlį. Jis privertė tą pa
daryti Džonataną, kai šio tėvai buvo išvažiavę, sakė, kad 

jo vietoje padarytų tą patį. Buvo klaiku. Rėjus ir Alanas 
Viksai užsisėdėjo iki vėlumos ir išėjo daužydami ant kelio 
besimėtančius butelius. Dar jie sugadino magnetofoną.

-  Ne taip jau ir baisu, -  pasakė Džonatanas. -  Paskui 
visi padeda susitvarkyti. Merginos daro tikrus stebuklus. 
Mano tėvai taip ir nesužinojo.

-  Kol tavo mama neįkišo kojos į privemtą batelį.
-  Pasakiau, kad aš.
-  O sofą oranžerijoje apmyžai irgi tu?
- Na gerai, prisipažinau, kad buvau pasikvietęs kelis 

d raugus. Gerai, mane demaskavo. Bet vakarėlis buvo liuks 
ir to vertas.

Ir tai buvo tiesa.
- Be to, -  tarė Dinas, -  yra kita galimybė. Džeke.
- Fantastika, -  pasakė Benas. -  Vienui vieni visam name

ii v i dienas. Dar geriau už vakarėlį.
- Tėvai išeina, Dinas įeina. Ohohoho, -  pakomentavo 

I )/.onas.
- Bet ji niekada nesutiks, ar ne?
- Namai bus tušti, -  pasakė Dinas.

Koks skirtumas? -  paklausė Benas. -  Jei ji pasakys, 
kml nenori, kas iš to, kad namai tušti?

Ji jau kelias savaites manęs vengia, taip nesąžininga. -  
|In kreipėsi į juos. -  Tai ideali proga. O gal norit, kad amži
nti i likčiau skaistus?

|.im pavyko įtikinti Džoną su Benu, bet su Džeke buvo 
k ll«i k«i Iba. Išgirdusi apie tuščius namus ji pagyrė vakarėlio 

lilrj.Į. Di nas žiurėjo į ją rydamas seiles.
K.is? - paklausė ji.
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-  Na, pati žinai. Tušti namai. Tu. Aš...
Džeke žvelgė į jį kramtydama lūpas.
-  Turi daugiau šansų nusitempti merginą į lovą, jei iš 

pradžių ją nugirdysi, -  pasakė ji ir nusišypsojo.
-  Vakarėlis bus, -  nusprendė Dinas.



5

Kelnaites aukštyn

Dinas pradėjo suvokti, kad nors gyvena su tėvais šešiolika 
metų, visai jų nepažįsta. Ką jie galvoja, ką jaučia? Kadaise 
jie jam sekė pasakas, šluostė ašaras, jis jiems pasipasako
davo savo paslaptis -  tačiau kokios jų  paslaptys? Kai dėl 
jo, jie galėjo slapčia skraidyti oro balionais ar būti velsie
čiai, kalbantys anglišku akcentu, -  jis nieko nežinojo. Jis 
manė, kad visi jų jausmai sukasi apie juos pačius, jį ir brolį, 
liičiau trumpas žvilgsnis pro langą, kai pamatė mamą 
lu'siglamžančią kaip mokinukę, akimirksniu išsklaidė 
v isas iliuzijas. Jie nėra tik jo tėvai. Jie draugai ir meilužiai, 
išdavikai, svetimautojai ir įsimylėjėliai. Juose slypi daug 
asmenybių.

A r jie vis dar mylisi? Fantazuoja? Daro tai prieš veidrodį? 
I ),m> oralinį? Žinoma, tokios mintys jam ateidavo į galvą 
lt iinksčiau, bet tik trumpai, juokais. Dabar, savo paties 
(Msisykštėjimui, jis suvokė, kad tokios mintys jį jaudina. 
11/U‘ko pamatyti mamą su kitu vyru, ir staiga ji virto sekso 
ohjcklu. Tai siaubinga, bet jis negalėjo nieko padaryti. Jis 
|miU'\si tarsi koks robotas.

Anksčiau galvojant apie tėvus ir seksą jo galvoje sukda
vosi /odis „pasimylėjimas" -  senas geras žodis. Tačiau
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anaiptol neatrodė, kad mamai to reikia ir iš Deivo Šorto. Buvo 
panašiau, kad jai reikėjo velniškai gero pasidulkinimo.

Vieną popietę jis netgi įsėlino į jų miegamąjį paieškoti 
kokių nors įkalčių. Perkniso stalčius, netgi žvilgtelėjo po 
lova ieškodamas kojinių, korsetų, vibratorių, porno, svingo 
klubo* nario pažymėjimų, spenelių kutų, antrankių, ma
sažo aliejaus ar dar ko nors. Ir nieko. Nerado netgi jokių 
kontraceptinių priemonių. Jo širdis apmirė. Kas toliau -  at
skiros lovos? Jis išslinko iš kambario jausdamasis paskuti
nis niekšas.

Viena vertus, kas čia tokio, jei mama ir turi romaną? 
V isi taip daro. Pasiskaitykit laikraščius, pasižiūrėkit telį. 
V isi dulkinasi su kuo papuola, tarsi tik tai ir verstų pasaulį 
suktis. Koks skirtumas? Antra vertus, ką jis žino, kad kaž
kas apskritai buvo? O jei įvyko paprasčiausias nesusipra
timas? Gal jis ne taip suprato, kas vyksta svetainėje, kaip 
dažnai nutinka filmuose. Jo mama su Deivu Šortų galėjo 
daryti daugybę nekalčiausių dalykų. Gal rodė jam kokį 
pakabuką, gal žiūrėjo, ar neįbrėžta nosis, gal paprašė jo 
pataisyti palaidinukę. Džeke jį taip sujaudino, kad jis pa
prasčiausiai išsigalvojo glamones, krūtis ir nekantrias 
rankas. Jis paprasčiausiai apsiriko. Tai paaiškina ir tai, 
kodėl paskui mama neatėjo su juo pasišnekėti.

Tačiau šiai teorijai prieštaravo galvoje nuolatos iškylan
tys vaizdai. Tai buvo savotiškas seksualinis priekabiavimas. 
Priekabiavimas prie jo mamos. Jis svarstė -  gal paklausti 
jos pačios, bet tai neįmanoma. Galėtų pasikalbėti su Džeke, 
bet neįsivaizdavo, nuo ko pradėti pokalbį. Laukė jos ateinant 
penktadienį, kai išvažiuos tėvai, kad padėtų paruošti na

* Klubai, kuriuose sutuoktiniai keičiasi sekso partneriais.
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mus vakarėliui. Gal tada jam pavyks su ja pasikalbėti -  už 

s im in t i apie tai tarp kitko. Ji tikrai suprastų, kas dedasi. Ir 
jau įsivaizdavo, koks bus jos atsakymas...

-  Tikriausiai jie repetavo mokyklos spektakliui/ji jam 
rodė savo segę/palaidinukę... ištrūko saga ir jis padėjo jos 
ieškoti... O tu pamanei, kad jie bučiuojasi! Iškrypėlis!

Ar ką nors panašiai.
O gal ir ne.

Tėvai išvažiavo penktadienį, keliuose pasibaigus spūstims. 
Jis padėjo sunešti daiktus į mašiną.

- Padedu krauti daiktus jūsų ištvirkavimų savaitga- 
liui? -  paklausė Dinas. Tėtis palaikė tai pokštu ir nu
sijuokė.

- Man labai pasisekė, -  tarė jis.
- Būsit dviese ar pasikvietėt dar ką nors? Na, žinai, kaip 

Niikoma. Kuo daugiau, tuo linksmiau, -  pasiteisino Dinas.
- Man labai pasisekė, -  pakartojo tėtis tingėdamas ieš- 

knt i atsakymo į jo klausimą. Jis atidarė bagažinę ir sudėjo 
krepšius.

Puiki mintis, -  nenustygo Dinas. -  Labai pagyvins 
(Uhij seksualinį gyvenimą. Jūs tiek metų vedę, reikia naujų 

pojūčių.
Tėvas vangiai nusišypsojo žvelgdamas į atskubančią 

mitini) su batais rankoje.
Viskas sudėta? -  paklausė ji.
Iii turi romaną? -  paklausė Dinas.

lis paklausė labai paprastai, bet kai žodžiai jau buvo 
|M'»«ikyli, jam suparalyžiavo lūpas. Viešpatie, koks velnias 
|) įmuki* u/, liežuvio? Jis idiotiškai išsišiepė, būtų pradėjęs 
|im iki is; bet žinojo, kad juokas nuskambės kaip pamišėlio.
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Tėvai apmirė ir pasižiūrėjo į jį. Tėvas, atrodė, tuoj skels 
antausį už tokį fam iliarumą, mama sustingo iš siaubo.

-  Man labai... -  žiojosi tėtis.
-  Ką? -  pertraukė mama.
-  A... tarp jūsų romanas? Atrodo, jūsų laukia pašėlęs 

savaitgalis, cha cha!
Mama pernelyg garsiai nusijuokė ir apkabino jį.
-  Jei tik tu žinotum, vaikine,- pasakė ji. D irbtinai juok

damasi ji įlipo  į mašiną ir nuvažiavo. Tėvui susukus vairą 
Dinas matė, kaip mama žiūri į jį, žvilgsniu palydintį tėvus, 
su keista išraiška veide -  tarsi stebėdama areštą žmogaus, 
kuris iššaudė visą jos šeimą. Nesuprantamas žvilgsnis. Jiems 
išsukus į gatvę Dinas pamojavo ir nuėjo skambinti Džekei.

Eidama pas D iną Džeke ketino v ilktis džinsus ir marški
nėlius, bet paskui užsimiršo. Viskas prasidėjo nuo šukavi- 
mosi. Ji turėjo ilgus plaukus, kurie šukuojami žvilgėjo kaip 
varis. Matydama veidrodyje atgijusius plaukus, nusprendė 
šiek tiek daugiau laiko skirti makiažui. Gražu, bet pernelyg 
ryšku jos pasirinktiems drabužiams. Jau norėjo nusivalyti, 
bet kadangi dar turėjo šiek tiek laiko, nutarė pasimatuoti 
kelias sukneles ir sijonėlius. Kraipydamasi prieš sieninį 
veidrodį susijaudino. Kaip D inui patiktų stebėti ją rengian
tis, matyti, kaip paprasta mokinukė virsta tikra svajone 
žvilgančiom is lūpomis, kvepiančia svaigiais kvepalais, su 

aptemptais m arškinėliais, nuogu p ilvuku  ir ilgom  ko
jom -  jam būtų sulinkę keliai. Taip ir pasiliko apsiren
gus -  juk nenusirengsi, kai šitaip stengeisi, juo labiau kad 
Dinas neras sau vietos.

Ji sąmoningai apsivilko ilgą paltą prieš atsisveikindama 
su tėvais, bet jie ir taip viską suprato.
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-  Oho, vakarėlis! -  apsidžiaugė tėtis, bet mama iškart ją 

užsipuolė.
-  Maniau, šįvakar eini pas Diną? -  paklausė ji įta

riai.
-  Mes apsigalvojom, -  atkirto Džeke. Jai staigiai teko 

sukurti istoriją apie kažkokį barą -  tada uždarė duris ir 
piktai nubildėjo laiptais.

-  Išsikviesk taksi, jei grįši vėlai. Paskambink! -  pavymui 
sušuko tėtis.

Eidama pusmylį, skyrusį jos su Dinų namus, Džeke pa- 
juto besitvenkiantį pyktį. Mama tikriausiai permatė ją 
kiaurai. Rengdamasi ji tikrai persistengė. Buvo tarsi už
kerėta. Kodėl apsivilko suknelę? Kad būčiau prieinamesnė, 
pagalvojo ji. Gal šįvakar tas vakaras, kada ji pavers Dino 
svajones tikrove? Ilgą laiką ji išsisukinėjo ir jai sekėsi mė
gautis svaiginančiu poveikiu, tačiau paskutiniu metu jai 
teko pripažinti, tai įvarė nemenką galvos skausmą.

Džeke pati nesuprato, kodėl nenori eiti su Dinų iki galo. 
(Oficiali versija ta, kad nėra tikra dėl jo jausmų ir jai reikia 
rimtesnių santykių, tačiau jos hormonai siūlė paprastesnį 
variantą -  užsimiršti vienam vakarui. Dinas nežinojo, kad 
jiiu kelias savaites jos kuprinėj guli pakelis prezervatyvų -  

m ii/.n kas.
Tai košmaras, -  tarė visa žinantis balsas jos gal

voji*.
Nutilk, -  paliepė jam Džeke. Ji paspartino žingsnį, 

Imsi norėdama atsikratyti to balso, tačiau tuščiai. Ji atrodė 
|H'il ivnkiančiai ir žinojo, kad Dinas negalės suvaldyti 
i»mki|.

' I 'iK’iau kai durys atsidarė, Dinas tiesiog nušvito -  ji buvo 
h >k i<i ^mži. Jis nusišypsojo, apkabino ją, pabučiavo, o paskui
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pakėlė. Jis stovėjo atsilošęs, laikė ją iškeltą prispaudęs prie 
savęs ir siūbavo į šalis.

-  Tu tokia graži, -  sumurmėjo jis. Po visą jos kūną, nuo 
pilvo į rankas ir kojas pasklido šiluma ir jaudulys. O varg
šelis Dinas, susigėdęs savo entuziazmo, skaisčiai išraudo. 
Džeke atsirėmė į jo plačius pečius, pažvelgė į besišypsantį 
veidą ir susileido.

Vargšelis taip ir nesuprato, kas ją taip sujaudino. Dinas 
buvo iš tų žmonių, kurie didžiuojasi savo trūkumais ir 
gėdijasi savo privalumų. Jis neturėjo supratimo, koks gali 
būti patrauklus jo atvirumas ir noras patikti, dėl kurių 
Džeke pamilo jį dar labiau. Jis jau pradėjo pykti ant savęs 
už tą sutrikimą, bet ji atsiplėšė nuo jo krūtinės ir aistringai 
jį pabučiavo. Dinas, kaip ir ji, susileido.

Viduje Džeke iš šaldytuvo pasiėmė butelį Jce Head alaus 
ir pradėjo vaikštinėti po kambarį. Jai norėjosi nuplėšti nuo 
jo visus drabužius ir griūti tiesiog ant grindų, tačiau pasuko 
prie kompaktų grotuvo uždėti mėgstamos muzikos, tuo 
pat metu kažką pasakodama apie mamą, o Dinas stovėjo 
sutrikęs ir svarstė, kaip atvėsinti kaistantį kraują. Kai ji 
sustojo prie grotuvo, Dinas priėjo prie jos iš nugaros ir ap
kabino. Jis pakėlė suknelę ir įsikniaubė jai į kaklą.

-  Tu nuostabi, -  sumurmėjo jis. -  Norėčiau šįvakar nu
mauti tau kelnaites.

Džeke staiga apsigręžė ir suėmė jo rankas, lyg jis būtų 
ketinęs padaryti tą tuojau pat.

-  Ne, ne, ne, tu išdykėli, -  sušuko, kaip jai pačiai pasi
rodė, kaip jos senmergė teta. Ji pasilenkė, priglaudė lūpas 
prie jo ausies ir karštai sualsavo. Kita vertus, kodėl ne? 
Kodėl neleidus jam nuplėšti nuo jos viską ik i paskutinio 
siūlelio? Kodėl ne šįvakar?
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Jinai jį atstūmė.
-  Eime, pradėsim puoštis. Tai yra ruoštis, -  pasakė ji ir 

parodė į lėkštes, kurias Dino mama buvo sukabinusi ant 
sienos. Namus reikia paruošti vakarėliui, todėl ji čia ir atėjo. 
Ji padėjo savo alų. Vos tik ji spėjo nusisukti, Dinas griebė 
ją už užpakalio ir jai teko eiti palei sieną ir nukabinėti 
lėkštes jam įsikibus į ją. Dinas jautė, kad ji tyčia viską 
vilkina.

-  Tą galėsim padaryti ir rytoj, -  pasiguodė jis. Tačiau 

Džeke atsigręžusi tik šyptelėjo.
- Eik ir atnešk laikraščių, -  paliepė ji. Truputį padvejo

jus jis pakluso.
Dino mama amžinai ką nors kolekcionavo. Surinkdavo 

kokią nors kolekciją, ją parduodavo ir pradėdavo viską iš 
pradžių. Šitos lėkštės, penktojo dešimtmečio Dikenso per
sonažų serija, kabėjo pas juos apie metus. Prieš tai buvo 
skrybėlaičių segtukai, o prieš juos -  kiaušinių dėkliukai. 
I r kštės buvo gana brangios. Kol jos kabėjo ant sienos, Dinas 
nekreipdavo į jas dėmesio, bet dabar, laikydamas jas ran
koje, suvokė, kokios jos trapios.

(".ai tas vakarėlis ne tokia jau gera mintis, -  neramiai 
l»iiv jis, kai jie nuėmė ir suvyniojo pirmąsias lėkštes.

Viskas bus gerai. Žinau, kaip jas supakuoti. -  Džekei 
|hillkn ruoštis. Netrukus visos dvidešimt penkios lėkštės, 
nuo mažų, paprastos lėkštės dydžio iki milžiniškų, ant 
k m 111 a lė ja i pateikti visą gulbę, buvo suvyniotos ir saugiai 
m n Irios j kartonines dėžes, kurias beliko užnešti į viršų ir 
Mitini j drabužių.

Susi! varkę su lėkštėm jie išstumdė į pakampes baldus, 
kml huh| daugiau vietos. Kambarys atrodė nykus, tuščias 
h milžiniškas.
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-  Oho... pasižiūrėk, kiek čia vietos, -  tarė Džeke. Dinas 
uždėjo dainą They Alzvays Do, Džeke pradėjo linguoti ju
dindama klubus ir netrukus jie sau sukosi tuščiame kam
baryje. Dinas buvo prastas šokėjas, todėl iškart pasijuto 
geriau, kai prasidėjo lėta daina. Jie stovėjo apsikabinę kam
bario vidury ir lėtai bučiavosi, o paskui akim irksniu atsi
dūrė ant sofos.

Ji aistringai bučiavo jį, jis atsagstė visas sagas ir apnuo
gino jos krūtis. Ji matė, kaip jis vogčia į jas žvilgčioja, ir ją 
tai svaigino. Ji pasimuistė, kai jis užsmaukė suknelę gerokai 
aukščiau klubų ir perbraukė delnais perjos kelnaites, tokias 
siauras, kad vargiai ką dengė. Dino pirštai įslydo į kelnaites 
ir pradėjo lėtai smaukti jas žemyn, iš pradžių vieną kraštą, 
paskui kitą. Džeke atsiduso ir šiek tiek kilstelėjo klubus. 
Atrodė, kad įvyks tai, kelnaitės slydo žemyn, bet staiga prieš 
savo valią Džeke atsisėdo ir iškėlusi pirštą pareiškė:

-  Kelnaites AUKŠTYN, -  įsakė ji ir pasilenkė pasiim ti 
savo gėrimo.

-  Bet kodėl ne dabar? -  suaimanavo jis. Jis nieko nesu
prato. Jie vieni, deginami aistros. Jis nesuprato, kaip Džeke 
to nesupranta.

-  Dar ne laikas, -  pasakė ji.
-  Tau niekada nebus laikas, ar ne? -  pro sukąstus dantis 

sušnypštė Dinas.
-  Ne, bus! -  atkirto Džeke. Jai norėjosi staugti iš įsiūčio, 

nes jis buvo teisus. Tam tikra prasme tai buvo pats didžiau
sias pažeminimas -  kad toks mažvaikis kaip Dinas, kuris 
aiškiai apie tai nieko neišmano, aiškina jai, kuri jau turėjo 
patirties, kas ir kaip. Ji būtų galėjusi jį užmušti. Ji atsistojo 
ir pradėjo tvarkytis drabužius.

-  Rytoj, -  pasakė ji. -  Po vakarėlio.
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-  O šįvakar?
-  Negaliu. Tėvams pažadėjau grįžti, o rytoj jie galvos, 

kad nakvoju pas Sju. Turėsim visą naktį. Visą naktį. -  Džeke 
pati nesuprato, kodėl žada tokius dalykus. Gal jai nusibodo 
amžinai likti kaltai, o gal giliai širdyje nusprendė, kad ir 
taip pakankamai ilgai laukė -  ji tiesiog turi tai padaryti.

-  Mes liksim vieni, kai visi išsiskirstys namo, -  prižadėjo 
ji.- Tada tai ir padarysim, gerai? -  Ji jautėsi taip, lyg atimtų 
iš vaiko saldainį.

-  Lengvai galiu rasti kitą, kuri taip nesilaužys. Nema
nyk, kad tu vienintelė pana. -  Dinas keiktelėjo save. Negi 
jis tikrai taip pasakė? Mielus netikėtumus, kuriuos jis kar
iais sugalvodavo ir kurie taip patiko Džekei, dabar nustelbė 
šie idiotiški, kvaili žodžiai. Pats nesuprato, iš kur jie atsi
rado. Žvilgtelėjo į ją pasitikrinti, ar labai nusišnekėjo. Ji 
žiurėjo į jį ir nežymiai šypsojosi.

- Suspėsim rytoj, -  pasakė ji.
- Nepamiršk, ką žadėjai.
Dinas įtariai į ją pasižiūrėjo ir jo veidą nušvietė šypsena, 

lis vėl mylėjo. Jis buvo laimingas. Jis ją apkabino ir stipriai 
priglaudė prie savęs.

Nė nežinai, koks aš laimingas, -  kimiai sumurmėjo. 
I >/ekė jautė, kaip visa tirpsta. Padėjusi smakrą jam ant 
pelies ji kerštingai nusišypsojo.

/!inau. Žinau, Dinai. Tikrai. -  Ji padarė jį laimingą ir 
u / I.ii jį mylėjo -  bet tik akimirką.

M a ne įskaudins, pagalvojo ji. Bet ji jau buvo įskau
dinu.



6

Džeke

Tik pamanyk! „Lengvai rasiu kitą, kuri taip nesilaužys". 
Kuo jis save laiko? O aš irg i gera. Kad jam leidau. Bet dabar 
viskas. Jei jis mano, kad miegosiu su juo per jo kvailą va
karėlį, tai gyvena kitoje planetoje. Ir ne tik dėl to, ką pa
sakė -  o dėl to, kad paskui suvystė mane kaip kūdikį. Su
prantat? Apkabino ir plačiai nusišypsojo, lyg nieko nebūtų 
nutikę. O blogiausia tai, kad ir man atrodė, jog nieko nenu
tiko. Bent jau kurį laiką, kol žiūrėjom telį ir ėjom namo. O 
paskui mane suėmė pyktis. Kuo toliau, tuo labiau siutau ir 
kai pasiekėm mano namus, buvau tokia įdūkus, kad ne
galėjau žodžio pratarti. Ir žinot, ką jis pasakė? „Kas tau 
daros?" Kas man daros? Galit patikėti?

Neturiu jokio pasiteisinimo. Seniai žinojau, koks jis. Kartą, 
kai dar mokėmės pradinėj, prisimenu, kaip atėjo į mokyklą 
su m ilžiniška kaubojaus skrybėle -  atrado vietą -  ir vaikščiojo 
po kiemą su ilgiausia uodega berniukų, kaulijančių ją užsidėti. 
Tai buvo didžiulė juoda skrybėlė su sidabriniais kutais apie 
kraštus. Netgi jo galvai ji buvo kokiais trim dydžiais per didelė 
ir atrodė juokingai. Jei ją būtų užsidėjęs kitas vaikas, jį būtų 
negyvai užerzinę, tačiau Dinas kažkaip sugebėjo padaryti iš 
tos kvailos skrybėlės kultą ir visi maldavo ją panešioti.
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Reikėjo iš pat pradžių paklausyti Sju.
„Pasinaudok juo, -  pasakė ji man. -  Pasinaudok jo kūnu 

ir paskui atstumk. Kodėl gi ne? Saimonas nieko nesužinos". 
Bet ar aš pasinaudojau? Nė velnio! Ir žinot kodėl? Nes aš 
ne tokia. Ar ne kvaila? Tokia jau esu. Niekada nemiegočiau 
su kitu tik dėl sekso ir neišduočiau savo vaikino. Gal kitos 
taip ir daro, bet tik ne aš, ne -  man reikalingi rimti santykiai, 
kad ryžčiausi tokiam žingsniui. Vaikinas man turi patikti, 
turiu jį gerbti, o jis turi gerbti mane -  net toks šiknius kaip 
Dinas! O jis nė nežino, kas yra pagarba. Visą laiką maniau, 
jog esu saugi todėl, kad esu protinga, o protingi susideda 
tik su protingais. Tik idiotai susideda su idiotais. Bet kai 
protingas žmogus susideda su idiotu, visada nukenčia 
protingas, nes idiotas daro, kas jam patinka, ir tuo džiau
giasi, o protingas visą laiką stengiasi įžvelgti tame kokią 
nors prasmę. Aš niekam tikusi!

Vis galvoju, kad jis susipras. Vis apsigaudinėju, kad jis 
suaugs. O ko jam suaugti? Ir taip gauna viską, ko panorėjęs, 
nors ir toks šiknius. Bet manęs jis negaus. Jis ką tik prarado 
savo šansą.

Pirmą kartą jį atstūmiau, kai kartu nuėjom į filmą, jau 
neprisimenu kokį -  dažnai eidavom į filmus. Sėdėjom ir 
 ̂l.i m žemės. Buvo šaunu. Beje, aš vis dar susitikinėjau su 

S«iimonu. Po filmo nuėjom pasivaikščioti ir aš jam... nė ne- 
/ iiuiu, kaip pasakyti. Dieve, aš raustu. Pačiulpiau. Tai buvo 
pirmas kartas, kai jam tai padariau. Ir nors skamba siau
bingai, man visai patiko. Man patiko tai daryti. Atrodė 
k ii/kai p normalu. Nė kiek ne šlykštu. Jaučiausi tarsi ant 
Mlcluiklingo sekso čiužinio. O paskui grįžtant namo prasi- 
ilrjo. |*i m vėl pasistojo ir jis norėjo viską pakartoti, bet aš
i icmuI i ktiu. Tai būtų buvę siaubinga. Tačiau jis šnekėjo apie
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tai neužsičiaupdamas ir grįžusi namo jau nesijaučiau nuo
stabiai, jaučiausi klaikiai, suirzusi, įsiutusi -  sušiktai. Aš 
juo tikėju, o jis viską sugadino. Galvojau, kad atsigulsiu, 
pažaisiu su savim prisim indama viską, ką mes darėm, bet 
vietoj to palindau po dušu ir atsiguliau į lovą jausdamasi 
absurdiškai, lyg tai, kad atsitūpusi čiulpiau jam toj pra
keiktoj aikštelėj, buvo kažkoks kompromisas, kurio nebe
užteko.

Pamaniau -  viskas. Jis šlykštus. Kitą dieną jam paskam
binau ir taip ir pasakiau. Buvau įdūkusi. O jis buvo pa
laužtas -  v isi taip sakė. Maldavo mane susitikti dar kartą 
ir ką aš padariau? Sutikau! Kodėl? Kelias savaites žongli
ravau D inų ir Saimonu svarstydama, ką daryti, bet taip 
nieko ir nesugalvojau. Turėjau pasakyti Saimonui, kad 
noriu pabūti viena. Jis labai nusiminė. V is siunčia man 
laiškus. Jau antrą savaitę kas antrą rytą atplėšiu juos per 
pusryčius ir žlium biu į dribsnius. Kelis kartus jam skam
binau ir sakiau, kad tai laikina. T ikrai maniau, kad po 
kelių savaičių grįšiu pas jį.

-  Viskas aišku, -  pasakė Sju. -  Kelias savaites paknisi 
D inui protą, paskui jį mesi ir grįši pas Saimoną dėl bran
džių, ilgalaikių santykių. A r nebūtų lengviau užsukti su 
D inų romaną?

-  Aš su juo nesidulkinu, -  pasakiau jai.
-  Kaip tai nesidulkini?

-  Kol nesu tikra.
-  Dulkinim asis -  vienintelė priežastis susitikinėti su 

Dinų. Jei su juo nesidulkini, kam vargintis?
-  Suteiksiu jam šansą. O jei pasirodys netikęs, pamiršiu.
Sju atsidususi pažvelgė į mane.
-  Taip negerai, -  pasakė ji. -  Pasiruošk lik ti įskaudinta.
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-  Aš ne tokia kaip tu, Sju, -  pasakiau. -  Arba draugauju 
rimtai, arba visai nedraugauju.

Sju pasižiūrėjo į mane kaip į beprotę, bet Dinas turėjo ir 
gerų savybių. Jis mielas. Žinau, skamba neįtikinamai, bet 
jis toks. Rausta kaip vaikas. Ir dar jis labai atviras. Gali ste
bėti jį kaip auksinę žuvelę akvariume -  jis amžinai išsiduoda. 
Ir kai negalvoja, koks yra šaunus, būna labai žavus.

Ir reikalas ne tas, kad-/zs m irtinai nori su manim per
miegoti. Aš m irtinai noriu permiegoti su juo. Tikrai. Bū
dama šalia jaučiuosi... uuu... Kartais net norisi žlium bti iš 
nevilties. Kai mes... man nesinori jums to sakyti, bet nepa- 
tikėtumėt, kaip įkaistu. Tačiau nedarysiu to, kol tai neat
rodys teisinga, o kaip gali atrodyti teisinga, kai tavo drau
gas toks savanaudis paršas? A r ne kvaila?

Tačiau... reikalas tas... kad negaliu kaltinti tik jo. Gal 
mudu verti vienas kito. Kiek jau laiko vedžioju jį už nosies. 
Aš jį arba palieku, arba vos ne kiekvieną savaitę ruošiuosi 
su juo miegoti, o kai tik palieku, tuoj vėl susitinkam, o kai 
lik  nusprendžiu pasiduoti, paskutinę akim irką apsigalvoju.
I i kriaušiai bijau lik ti įskaudinta. O tai kvaila, nes galiausiai 
vis tiek liksiu įskaudinta. Dinas irgi.

O jei tai padaryčiau... Gal tai ir yra visų mūsų nesusi
pratimų priežastis? Vargšelis, jis toks sutrikęs, širdyje jis ne 
toks savanaudis, tiesiog nemoka reikšti jausmų. Ir tai blo
giausia. Jei su juo pasidulkinčiau, gal viskas atsistotų į savo 
vietas? Gal tada jis pasijustų saugus? Juk ir pati to noriu.

Rytoj. Po vakarėlio. Aš tai padarysiu. Net jei paskui 
jiiusiuos sušiktai, niekada sau neatleisiu, jei nepadarysiu. 
Kyle apie tai pasikalbėsiu su Sju. Taip! O Dieve. Į ką aš pa- 
n.isi?
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Spaudimas
Kol Džeke su D inų šokinėjo vienas ant kito svetainėje, 
Benas stovėjo prie kioskelių šalia savo namų ir mobiliuoju 
šnekėjosi su Ele Jang. Jie vos nesusipyko.

-  Bet tai mano gimtadienis, -  spyrėsi ji.
-  Tavo gimtadienis šiandien, -  atkirto jis.
-  Žinau, bet šįvakar aš susitinku su draugais.
-  O rytoj aš susitinku su saviškiais.
Stojo tyla. Tamsta mokytoja buvo nepatenkinta.
-  Galėtum ir labiau pasistengti.
-  O ką aš pasakysiu Dinui? Jis rengia vakarėlį, mano 

geriausias draugas. Juk nepasakysiu jam, kad neateisiu į jo 
vakarėlį, nes tavo gimtadienis, ar ne?

-  Sugalvok ką nors.
-  Negaliu.
-  Galėtum, jei tik norėtum.
-  Negaliu! Klausyk, susitikim  sekmadienį...
-  Neaiškink man, kada susitiksim, -  piktai pertraukė 

Elė. Benas atitraukė telefoną nuo ausies ir įtariai į jį pasi
žiūrėjo. Jis visad apstulbdavo, kai Meilužė vidury sakinio 
virsdavo Tamsta Mokytoja.

-  Na gerai, -  nusileido jis. -  Norėčiau susitikti su tavim 
sekmadienį.
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Vėl tyla.
-  Galima pamanyti, kad manęs gėdiniesi, -  pasiskundė ji.
Benas nežinojo, ką atsakyti. Padėtis pernelyg susikom

plikavo.
-  Na? -  paklausė ji.
-  Kas na?
-  Tai kaip? Tu manęs gėdinies?
-  Visai ne! Tiesiog mes negalim susitikinėti viešai, ar 

ne? Na, tai...
-Kas?
-  Na, tai ne visai tas pats, jei būtum mano mergina, ar

ne?
Ir vėl stojo tyla, šįkart ilgesnė, jis net sunerimo. Jau buvo 

besakąs „Ei...", bet išgirdo jos balsą.
-  Turiu baigti, Benai, man kažkas skambina į mobilų. 

Susitiksim sekmadienį. Ir nedrįsk susitikinėti su kita -  vis 

tiek sužinosiu. Viso. -  Ryšys nutrūko.
Benas įsidėjo mobilų į kišenę ir nuėjo prie kioskelio nu

sipirkti šokoladuko. Jis nustebo, kad pokalbis jį taip įsiu
tino.

Ko ji iš jo nori? Iš pradžių manė, kad sekso, bet dabar 
jau nebuvo toks tikras. Jam septyniolika ir sunku patikėti, 
kad kažkas gali iš jo kažko norėti. Dar ne. Ir dar nenorės 
ilgą laiką.

D ulkinti tamstą mokytoją visada buvo baugu, o dabar 
dar prisidėjo ir k iti rūpesčiai. Ne tik klausimas, kur visa tai 
nuves. Nors ir jausdamasis nedėkingas, jis ilgėjosi savo 
ііш /iaus mergaičių. Kartais net pavydėdavo D inui jo pro
blemų su Džeke, kur viskas atrodė taip miela, nekalta ir 
seksualu. O tamsta mokytoja net tik viską išmanė -  ji buvo 

viską išbandžiusi, o jei ką netyčia ir praleisdavo, tai nieko
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nelaukusi atsigriebdavo. Palyginti su tokiu įžūlum u ir ne
sivaržymu, visišku nuogumu, ištvirkavim u ir vulgarumu, 
laižiakas ir pasigraibymas krūmuose atrodė vaikų žaidi
mai, seniai pamirštas malonumas, kaip žaislinės mašinytės 
ar konstruktoriai.

O  kas, jei jo aistra išblėso? Kas, jei kokia miela, drovi 
mergaitė jam pasisiūlys, o jis negalės susijaudinti, kol ji 
nepašoks jam vienais apatiniais ir spaustukais ant spene
lių?

Kvaila. Jis pasidarė pernelyg godus. Turi daugiau bran
genybių, negu gali suskaičiuoti, o draugams pavydi kelių 
variokų. T ik savigraužos jam dabar ir trūko.
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Vakarėlis

Sumanymas buvo toks: svečiams einant pro duris visu 
garsu paleisti Hand Dogs:

Tavo kojos aptemptos ilgaauliais,

O taaaip...

A r  leisi su tavim pašokti?

O taaaip...

Šokt su tavim,
Gulėt su tavim,

Siaust su tavim, ūūūūū...

Būt su tavim, ūūūūū...

Tačiau kaip sužinoti, kada jie ateis? Viskas buvo paruošta 
penktai valandai. Džeke atėjo ryte ir padėjo susitvarkyti, 
paskui pradingo ruošti namų darbų ir puoštis vakarėliui. 
Benas atėjo apie pirmą, Džonatanas apie tris. Jie gurkšnojo 
kolą ir žiūrėjo, kaip Dinas dar kartą skambina visiems mo
biliu primindamas, kur jie šįvakar turėtų būti: pas jį. Džo
natanas pradėjo spirti atidaryti alų ir pradėti linksmintis.

- Per mažai turim, -  pasakė Dinas. -  Kas bus, jei visi 
smigsim dar prieš vakarėlį?

- O ką? -  Džonatanas atrodė nuoširdžiai nustebęs. Benas 
ĮMgrasino jam pirštu.
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-  O kaip pupytės, Džonai? Kas jas užims, jei mes būsim 
atsijungę?

Džonatanas, kuriam si tema buvo nemaloni, linktelėjo 
ir ėmė vaizduoti ramų.

Apie šešias pasirodė Fasilis su geriausiais vakarėlių 
muzikos miksais ir galutinai įsiutino Diną pareiškęs, kad 
jam reikia į treniruotę ir ruošti namų darbų.

-  Nedrįsk, aš rengiu vakarėlį, -  užprotestavo Dinas, bet 
Fasilis buvo neperkalbamas.

-  Niekas nedaro vakarėlių šeštą vakaro, -  atrėžė jis. 
Durys užsidarė ir vėl prasidėjo ilgas laukimas.

-  Man baisu, -  prisipažino Dinas po kokios valandos, 
atėjus Džekei. -  Žinai, -  pridūrė jis dar po kokios valan
dos, -  man klaikiai baisu.

-  Nusiramink, -  ėmė jį guosti Benas. -  Vakarėlis bus 
šaunus.

-  Man jau dabar gera, -  patikino Džonatanas.
Netrukus suvirto visi klasiokai ir Dinas kiek pralinks

mėjo. Pagrindiniai svečiai gali pasirodyti bet kurią aki
mirką; vakarėliui reikia suteikti daugiau gyvumo. Jis vis 
lakstė į svetainę paleisti Hand Dogs tam atvejui, jei pasi
rodytų pirmieji svečiai, tačiau kai užleido juos dešimtą 
kartą, visi praėjo maldauti išjungti.

Dinas juokėsi ir pyko, bet viduje jautėsi siaubingai. O jei 
niekas neateis? Jis ištuštino namus dėl kelių draugų, ir 
dabar visi jo gailisi. Devintą pasirodė Fasilis ir pradėjo 
didžėjauti. Vakarėlis jau buvo prasidėjęs tiek kartų, kad 
Dinui užėjo deja vu priepuoliai ir jis turėjo išeiti į sodą su 
Džeke nusiraminti.

Per pievelę jie nuėjo prie lysvių, kur jo tėvas augino 
daržoves. Kažkur toli buvo girdėti muzika, atrodė, kad ji
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sklinda ne iš jo namų. Jie truputį pasiglamžė. Džeke su
stabdė jį ir tvarkydamasi plaukus pažadėjo padaryti viską 
iki galo vėliau. Po muzikos. Po šokių. Po gėrimų, žolės ir 
šėlsmo. Po triukšmo bus meilė. Dinas pasijuto geriau.

-  Gal geriau palaukim čia, kol vakarėlis įsivažiuos? -  pa
siūlė Džeke, bet Dinas norėjo stebėti savo vakarėlio gimimo 
agoniją.

Apie dešimtąjį apėmė neviltis. Jis virtuvėje šnekučiavosi 
su Džeke ir Sju, apsimetinėdamas, kad viskas gerai, bet 
nutiko du dalykai. Muzika nutilo ir stojo ilga, spengianti 
tyla, kurią nutraukė šaižus durų skambutis.

Dinas apsidžiaugęs išlėkė į koridorių ir pamatė kokius 
šešis tūkstančius žmonių, rankose gniaužiančių butelius ir 
nejaukiai stovinčių prie keistai tylių durų.

-  Palaukit! Palaukit! -  sušnypštė jis. -  Dar jų neleis
kit... -  Jis metėsi į svetainę, kur visa chebra kaip bepročiai 
šoko tyloje.

- Gal jūs visai nesveiki? -  suriko jis. -  Ko čia apsirijot?
-  Gal tu kurčias? -  sušnypštė Snupsas. Visi pradėjo ro

dyti, kad magnetofonas klykia visu garsu ir tik Dinas nieko 
negirdi, rėkė vienas kitam įvairius dalykus ir apsimetinėjo, 
kad nieko negirdi. Ir -  tai įrodo, kokia buvo Dino būsena -  
ilki mirką ar dvi jis beveik jais tikėjo.

- Ką? -  paklausė jis. -  Ką? -  Jis žiūrėjo į magą ir niekaip 
nesuprato, kodėl jis juos girdi, o jie jo -  ne. Jie apspito jį kaip 
babuinai ir pradėjo kraipytis pagal neesančią muziką. Dinas
I i rštai išraudo. Kažkas atidarė duris ir į vidų suėjo ilga eilė 
žmonių. Du ar trys iš jų sustojo ir nustebę pasižiūrėjo į be
pročius, šokančius pagal įsivaizduojamą muziką. Dinas 
girdėjo iš koridoriaus sklindant balsus, tuščiame name jie 
skambėjo šaižiai ir keistai.
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Žvilgtelėjęs į laimingus draugų veidus jis viską suprato. 
Jie jau buvo apsinešę. Po velniais! Jis aiškiai pasakė nevar
toti nieko, NIEKO, kol neprasidės vakarėlis, o jie jau šėlo 
kaip Linford Kristi.

-  Negi čia niekas nebesugeba galvoti? -  sudejavo jis. 
Tada pasirodė Fasilis, perėjo per kambarį, lyg būtų vienin
telis, žinantis, ką daryti, ir paspaudė mygtuką. Pasigirdo 
kurtinantis, kalantis triukšmas. Pagaliau! Dinas iškišo galvą 
į koridorių. Visi stovėjo sustingę ir pasukę galvas į duris, 
iš kurių staiga išsiveržė galinga muzikos srovė.

-  Gerkit, gerkit, gerkit! -  paliepė jis visiems. Jei visi bus 
girti ar apsinešę, bent nesupras, geras vakarėlis ar ne. Jis 
suvarė visus į virtuvę ir kai jau buvo beeinąs į koridorių, 
kažkas pagarsino muziką. Ji buvo tokia garsi, kad jis nebe
galėjo susišnekėti su svečiais koridoriuje ir kitame kamba
ryje. Niekšai! O dar vadina save draugais! Atsivilks antrą 
nakties, kai viskas buvo paruošta penktai vakaro. Dinas 
buvo įsiutęs. Koridorius buvo sausakimšas, ir jis negalėjo 
patekti į šokių aikštelę nesistumdydamas. Buvo siaubinga. 
Paltus kabinkit čia, ne, neškit į /drabužinę/, gerkit ir rūky
kit sode. Viešpatie, jis virto savo paties motina! Žmonės 
mindžikavo nedidelėmis grupelėmis, nežinodami, ką da
ryti. Tai buvo apgailėtina. Jis jau norėjo surikti -  „Kas jums? 
Nemokat linksmintis? Reikia pamokyti?"

Staiga jam visko buvo per akis. Jis išlėkė iš virtuvės, 
palikęs juos vienus, ir nėrė ieškoti draugų šokių aikštelėje. 
Ten pasinėrė į kurtinantį muzikos triukšmą, greitai išgėrė 
butelį ledo alaus, užsitraukė žolės ir pabandė atsipalaiduoti. 
Tačiau tai nepadėjo. Tada perėjo per kambarį, čiupo Džekę 

ir prasilaižė su ja kampe geras dešimt minučių.
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Buvo nuostabu. Kalbos iškart nutilo. Niekas nedrįso 
trukdyti besibučiuojančiai porelei. Kai jis baigė, kažkas 
padrąsinamai paplekšnojo per petį, bet jam jau buvo gerai. 
Džeke buvo prisiglaudusi prie jo, jos pakeltas veidas mal
davo dar. Dinas atsakė, kai kažkas kažko paklausė apie 
paltus, ir vėl palinko prie Džekės.

-  O, Dinail -  Ji prisispaudė prie jo, perbraukė pirštais 
per skruostą ir sušnabždėjo tiesiai į ausį. -  Nieko sau buči
nys. Ooo..., -  suaimanavo ji ir Dinas iškart pasijuto geriau. 
Kai jei antrąkart išėjo įkvėpti gryno oro, Dinas jau nebijojo 
apsidairyti aplink. Atmosfera kaito. Muzika buvo pritildyta 
tiek, kad garsiai šaukdamas galėjai susikalbėti su kitais, 
šokių aikštelės grindys lingavo, visi šnekėjosi.

Jam pavyko. Jį išgelbėjo laižiakas su gražia mergina 
šokių aikštelės kampe. Jėga, ką? Dabar jis gali drąsiai ben
drauti su kitais. Tuo tarpu Džekės galvoje sukosi kitos 
mintys. „Taip. Taip", galvojo ji. Ji matė susiraukusią Sju ir 
stengėsi išvengti jos žvilgsnio, nes apsisprendė. Šįvakar. Ji 
tiesiog turi pasidulkinti su Dinų. Ir ji padarys tą dabar. 
Nusives jį į viršų ir taip išjodinės...

-  Eime, -  pasakė traukdama jį prie savęs. Bet Dinas jau 

buvo nusisukęs.
-  Palauk...
-  Dinai! Kur tu eini?
-  Turiu su kai kuo pasikalbėti, Džeke. Aš greitai.
-  Dinai!
Bet jau buvo per vėlu. Dinas atidarė duris ir pradėjo 

bendrauti su kitais. Jis neturėjo supratimo, kaip buvo arti. 
Įsiutusi Džeke žvilgtelėjo į Sju, kuri su kažkuo garsiai kal
bėjo kampe, vėl vengdama jos žvilgsnio.
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Dinas apėjo draugus, spaudė rankas, mušė delnais, sveiki, 
kaip sekasi? Viskas atrodė gerai.

Sveiki atvykę į Dinozauro svečių namus, sušnibždėjo 
jis sau įsivaizduodamas, kaip žengia oru, o visi baugščiai 
stebi jį akies krašteliu. Jis nukreipė savo lazerinius spindu
lius per sprindį visiems virš galvų, kad jie nieko nebijotų. 
Fasilis šauniai tvarkėsi su muzika -  bent jau dėl to jam ne
reikėjo nerimauti. Jam nereikėjo dėl nieko nerimauti.

O ko jūs tikėjotės? Dinas surengė šaunų vakarėlį. Jis 
perėjo koridorių ir virtuvę. Kampe trumpai paglamžė 
Greisę -  galų gale čia vakarėlis, čia visi taip daro -  ir šaltai 
atsisakė jos pasiūlymo eiti pasivaikščioti. Grįžo į koridorių, 
kur pamatė Beną, spoksantį į kažką ant laiptų. Dinas priėjo 
pasižiūrėti ir nuo reginio sustingo -  ant laiptų Džonatanas 
laižėsi su Debora Sanderson.

Džonatanas ir pats nesuprato, kaip tai atsitiko. Jie šnekėjosi 
laiptų aikštelės viršuje, ir buvo kiek nesmagu, nes visi ei
dami pro juos turėdavo prasisprausti, tad Debora priglus
davo prie jo. Ir visi matė, kad Debora yra apkūni. Džona
tanas jautėsi nesmagiai -  iš dalies dėl jos, bet labiausiai dėl 
to, kad nenorėjo, jog kas pamatytų jį taip prisispaudusį prie 
jos. Jam ir taip per akis draugų patyčių.

Bučinys buvo netikėtas -  jis nė neprisiminė, kaip viskas 
prasidėjo. Jis taip dažnai galvodavo, ar jau laikas pabučiuoti 
mergaitę, kad netgi jau bučiuodamasis svarstė, kaip tai 
atsitiko, kad kitąkart pasinaudotų patirtimi su mergina, 
kuri jam tikrai patiks. Tačiau bučinys nenutrūko. Debora 
atsiduso, užsimerkė, užsitraukė jį ant savęs ir jis prasmego 
jos putliame kūne. Jį iškart užklupo hormonų audra. Debora 
pajuto į pilvą įremtą jo erekciją ir nusišypsojo jam. Ji suėmė
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jį už užpakalio ir pradėjo švelniai siūbuoti į šalis, jis lingavo 
ir dilgčiojo kaip Frankenšteino pabaisa, patekusi į elektros 
audrą. Jo rankos nuslydo jai nuo pečių ir suėmė krūtis. Jie 
pusiau suklupo, palipo kelis laiptelius aukštyn ir susmuko. 
Džonatanas pakišo ranką po jos palaidinuke ir perbraukė 
pirštais per liemenėlę.

Jis nežinojo nei kaip viskas prasidėjo, nei kaip viską 
pabaigti, nors jam ir buvo gėda bučiuotis su stora mergaite 
laiptų vidury, kur juos ne tik visi matė, bet dar ir turėjo 
spraustis eidami pro šalį. Po laisvais drabužiais jis lietė visą 
jos kūną -  bent jau tas vietas, kurias galėjo pasiekti. Tačiau 
kai jo ranka pradėjo slysti į kelnaites, ji atsimerkė ir su
šnibždėjo: „Ne čia". Ji silpnai, šiltai jam nusišypsojo ir 
akimis parodė į viršų. Persigandęs Džonatanas užsimerkė 
ir pabučiavo ją dar karščiau nei bet kada. Jis nenorėjo to 
daryti. O gal norėjo? Penis išdavikiškai sukietėjo ir nebe
tilpo džinsuose. Debora nesustodama jį glamonėjo ir Džo
natanas pasijuto toks laimingas, kad galėjo numirti.

„Bet ji man nepatinka!" nesąmoningai pabandė pasakyti 
sau Džonatanas, tačiau jo Kietas Karštas Bičas klastingai 
šyptelėjo ir atkirto: „Ne? Užtat man patinka".

Atrodė, tai tęsėsi valandų valandas. Jis buvo kone už- 
f;riuvęs ant jos ir jie ilgais, drėgnais bučiniais bučiavo 
vic»nas kito veidus. Pro juos nuolat spraudėsi žmonės, li- 
|M ntys laiptais. Per tą pusvalandį visi pamatė, ką jis daro 

ir su kuo. Jis jautėsi vis nesmagiau, bet nežinojo, kaip 
sustoti.

Džonatanai. Kaip matau, smaginiesi. 
jis atsimerkė ir pamatė Diną su Benu, stovinčius laiptų 

.i|>,K’ioje ir žiūrinčius į jį. Dinas ironiškai šypsojosi. Benas 
nnnik'ido akių nuo Deboros, jis susižavėjęs žvelgė į mer
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giną, panirusią į seksualinį transą. Deboros veidas buvo 
visai šalia, akys užmerktos, lūpos drėgnos, pusiau praviros, 
laukiančios ir alkanos. Ji atsimerkė ir jos žvilgsnis užkliuvo 
už Beno. Benas nusišypsojo ir linktelėjo pasisveikindamas, 
ji atsakė trumpa šypsena ir jos veidas grįžo prie Džonatano 
laukti bučinio. Jis pasilenkė prie jos. Kai vėliau jie pakėlė 
akis, draugų jau nebebuvo.

Staiga Džonatanui šovė išganinga mintis.
-  Man reikia į tūlį, -  pasakė jis ir sustingo nuo minties 

pagalvojęs, kad jinai pasisiūlys jį palydėti. -  Einu į sodą, čia 
per didelė eilė, -  skubiai pridūrė jis. Tada atšoko nuo jos 
tarsi smulkus plėšrūnas nuo maitos, susigūžęs nėrė žemyn 
ir pasislėpė virtuvėje.

Debora atsistojo ir susitvarkė drabužius. Džonatanas jai 
baisiai patiko, bet ji niekada negalvojo, kad turi šansų. Jiedu 
turėjo tiek daug bendro. Mokykloje praplepėdavo ištisas 
valandas, bet nė vienas nemanė, kad tarp jų gali būti kažkas 
daugiau. Ji svajojo, kad per vakarėlį kas nors atsitiktų, bet 
netikėjo, kad taip gali būti. Ir štai jis praktiškai ant jos už
šoko! Ji net žioptelėjo iš nuostabos. Žinoma, jie buvo vaka
rėlyje, kita vertus, jis taip įsijautė -  o tai jau kažką reiškia. 
Niekas jai nėra sakęs, kad kietas kaip akmuo penis dar 
nieko nereiškia.

-  Pasilaižėm, ir viskas, -  vėliau paaiškino Džonatanas 

Dinui virtuvėje.
Dinas vyptelėjo.
-  Nesuprantu, kaip tu galėjai. Tai šlykštu, -  pasakė jis.
-Kas?
-  Šlykštu.
-  Kas čia šlykštaus?
-  Ji stora.
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-  Ne tokia jau ir stora, -  pasakė jis, o Dinas atkirto:
-  Pakankamai stora.
Džonatanas pasistengė viską nuleisti juokais.
-  Pasilaižėm per vakarėlį. Baisaus čia daikto. -  Jis norėjo 

pasakyti, kad jos faini papukai, girdėjo, kad taip sakoma 
apie panas, su kuriom tąsaisi, bet kurios tau nepatinka, bet 
negalėjo prisiversti sakyti apie ją tokių dalykų.

-  Juk ji turi jausmus, -  griežtai pasakė Benas. -  Ir vien 
dėl to, kad ji apkūni...

-  Stora, -  pataisė jį Dinas. -  Ji stora.
-  Apkūni, -  pasakė Benas. -  Kai kuriems tai patinka.
-  Tokiems kaip Džonatanas, -  įgėlė Dinas, ir Benas pri

tariamai sukikeno.
-  Jau geriau negu ta kartis Džeke, -  atsikirto Džona

tanas.
Dinas išplėtė akis. Ką jis nori apgauti?
-  Ji labai miela, tu jai patinki, todėl neskaudink jos, 

gerai? -  paprašė Benas.
-  Ji stora, ir nėra čia ko pridurti, -  užbaigė Dinas.
-  Ji irgi turi jausmus.
- Storus jausmus, -  pridūrė Džonatanas, jis tiesiog ne- 

galėjo nepaleisti sąmojo, tačiau pamatęs draugų žvilgsnius 
susigėdo. Jam sukosi galva. Tą akimirką iš būrio išniro
I )/ekė su Sju nieko gero nežadančiais veidais ir pastojo 
j.un kelią.

- Tu čia dėl Debės rimtai? -  paklausė Sju.
-Ką?
- Tu dėl jos rimtai?

Ką?
Baik kranksėti, gerai?
Ji tau patinka? -  griežtai paklausė Džeke.
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Džonatanas persigando. Dalis jo nenorėjo suteikti Dinui 
malonumo galvoti, kad Debė jam nepatinka tik dėl to, kad 
yra stora; kita dalis bijojo, kad Benas ir merginos pagalvos, 
kad jis ja naudojasi, dar viena dalis nuoširdžiai mėgo De- 
borą ir nenorėjo jos skaudinti. Ji tiesiog jo netraukė, tik jis 
abejojo, ar turi teisę taip galvoti.

-  Na? Tai rimtai?
-  Ar ne per daug skubi? -  paklausė Benas.
-  Tu jai labai patinki, ar žinai tą? Tu jai labai patinki, -  

pakartojo Sju. -  Nė nežinai, kaip tau pasisekė, ji tokia miela. 
Tikiuosi, tu su ja nežaidi, ką?

-  Aišku, ne...
-  Vadinasi, ji tau patinka?
Džonatanas susigūžė užkluptas Dino, Beno ir grėsmin

gai nusiteikusių merginų. -  „Aišku, ji man patinka, jei bu
čiavau, ar ne? -  Jam ant liežuvio galo jau sukosi žodžiai. -  
Bet tai dar nereiškia, kad..." Tačiau taip ir liko neištarti.

-  Gerai.
-  Dabar tau šakės, -  merginoms nuėjus pasakė Di

nas. -  Jos tikriausiai nulėkė jai pasakyti, kad nori su ja 
susitikinėti.

-  Nežinojau, kad ji tau taip patinka, -  pasakė Benas.
-  Ir aš nežinojau, -  atsakė Džonas. Jis pradėjo skintis 

kelią pro draugus. Jis visai nekontroliavo padėties.
-  Vadinasi, ir tau patinka storos, -  pasakė Dinas Benui 

nenuleisdamas nuo jo akių. Benas kaltai šyptelėjo ir nėrė 
pro duris.

O iš tiesų Benas pavydėjo. Ne tiek pačios Deboros, nors 
ji jam ir patiko. Jis pavydėjo Džonui pačių santykių. Jie 
puikiai sutaria. Jis prisiminė, kokie laimingi jiedu atrodė 

ant laiptų. Jis linkėjo jiems viso ko geriausio.

70



D a r a n t  t a i

Velnias, pagalvojo jis iškišęs galvą į sodą įkvėpti tyro 
oro. Kiek gražių merginų. Ir kiek laimingųjų, kurie su jom 
išeina, bučiuojasi, miega, glamonėja -  o jis to negali. Kaip 
Elė ir sakė, ji tai sužinos ir užkurs jam pragarą. Benas po
puliarus ir gražus vaikinas, ir ne viena simpatiška mergina 
būtų sutikusi eiti su juo toliau, bet jis nedrįso. Ir negalėjo 
su niekuo apie tai pasikalbėti. Ar ne ironiška -  jis susitiki
nėja su sekso specialiste ir jaučiasi atstumtas.

Ką gi, pagalvoji jis. Senoji harpija bent jau neateis čia. 
Nuo tos minties jis nusipurtė.

Negana to, kad Dinas pamatė vieną savo draugų besilai
žantį su stora mergina, jo rūpesčiai dar tik prasideda: ne
trukus jis pastebėjo Džekę ir Fasilį susikabinusius virtuvėje. 
Staiga gera nuotaika kažkur išgaravo. Čia dabar kas?

Dinas nelaukė -  iškart nuėjo prie jų.
Fasilis pasielgė teisingai. Jis kaltai vyptelėjo ir, visam 

gyvenimui palaidojęs viltis būti jos išrinktuoju, dingo. 
Tačiau Džeke apsigręžė ir piktai pasižiūrėjo į jį.

-  Mano mergina. Mano vakarėlyje, -  pasakė Dinas. -  Tu 
bučiuojies su manim.

- Bučiuosiuos su kuo norėsiu.
Iš tiesų Diną įsiutino ne tai, kad jie bučiavosi, o tai, kad 

j ii» tą darė atvirai. Jo mergina laižosi su vienu iš jo draugų 
visiems matant. Viskas aišku kaip dieną. Nebent...

- Tu laižeisi su Greise, dviveidi niekše, -  sušnypštė
I >zekė. Tai buvo tiesa. Dinas paraudo. Jis pasielgė niekšiškai, 
ir (ai jį įsiutino dar labiau. Jei jis ko ir nemėgo, tai jaustis 

niekšu.

|is pasilenkė ir sušnypštė jai į ausį:
Ar tu nenutilsi? Visi dar pamanys, kad esu niekšas.
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-  Ir tai viskas, kas tave jaudina? Kad pasirodysi niekšas? 
Tu ir esi niekšas! Niekšas! -  sušuko ji ir paliko Diną jaučian
tis tokiu niekšu, koks jis dar niekada nesijautė.

Dinas buvo įsiutęs.
-Kalė! -  sušuko jai pavymui. -  Šliundra! -  pakankamai 

garsiai, kad visi girdėtų. Ji apsigręžė ir sucypė nekaltos 
mergaitės balsu:

-  Dinai, aš tik treniravausi, kad vėliau galėčiau geriau 
tave pabučiuoti. Visi žino, kad tu bučiuojiesi taaaip ge
rai. -  Ji pasakė tai taip -  ar galit patikėti? -  lyg Dinas visai 
nemokėtų bučiuotis. Ir dingo.

Jis stovėjo lyg per galvą duotas ir jautė, kaip dega skruos
tai. Visi girdėjo jų pokalbį. Jis pradėjo sakyti:

-  Neaiškink, visi žino, kad bučiuojuosi kaip... -  ir staiga 
nutilo supratęs, kad padarė lemtingą klaidą. Girtis, kaip jis 
gerai bučiuojasi! Dieve, kaip vaikiška.

Nežinodamas, ką daryti, jis apsisuko ir išėjo. Iš kamba
rio, iš koridoriaus, iš namo. Jis duso iš įsiūčio ir pažeminimo. 
Tegu linksminasi! Tegu džiaugiasi, jie visi. Jis nenorėjo 
turėti su jais nieko bendro.

Dinas jau buvo beišeinąs, bet staiga prisiminė, kad čia 
jo paties namai. Jis neturėjo kur eiti. Jau norėjo grįžti ir 
visus išmesti, tačiau suprato, kad tai neįmanoma. Taip būtų 
negražu.

Jis grįžo. Netgi lauke triukšmas buvo kurtinantis. Jis 
stovėjo svarstydamas, ką daryti. Praėjo kiek laiko, kol 
rado išeitį. Ačiū Dievui! Jis viską darė ne taip! Jam reikėjo 
tik prisipažinti. Prisipažinti, kad buvai neteisus -  drąsus 
žingsnis. Jis daro tave žmogiškesnį. Jis bučiavosi su kitom, 
Džeke irgi. Tai kas čia tokio? Aišku, būtų geriau, jei ne
būtų pratrukęs ir elgęsis šaltai; dar geriau būtų, jei Džeke
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nebūtų laižiusis su Fasiliu. Tačiau kas padaryta, pa
daryta.

Jis dar kiek pastovėjo kaupdamas drąsą. Pasitreniravo, 
kaip pasijuokti iš savęs. O paskui susiėmė ir paskambino į 
duris. Juokinga, kai pagalvoji.

-  Išėjau namo, -  pasakė Dinas Sju ir pradėjo juoktis. -  Vi
sai iš galvos išsikrausčiau! -  šaukė jis. Sju nusišypsojo ir 
Dinas suprato laimingai išsisukęs. Pasijuokęs iš savo galvos 
nusprendė susirasti Džekę ir atsiprašyti. Ji iškart jam 
atleido.

-  Gerai? -  paklausė jis ir ji atsakė:
-  Gerai.
Dinas pasilenkė ir sušnibždėjo:
-  Atleisk.
-  Ir tu man.
-  Daugiau nesibučiuosim su kitais?
-  Daugiau nesibučiuosim su kitais.
„Duos", pagalvojo Dinas.
-  Vadinasi, vėliau man duosi? -  paklausė jis.
-  Mmm... Gerai. Jei būsi geras.
Išsisuko tik per plauką. Vėliau jis susirado Fasilį ir -  kaip 

šaunu -  paplepėjo su juo apie visokius niekus kelias minu
tes, norėdamas parodyti, kad nepyksta. Ir kartu perspėti.

-  Manau, po visko liksiu su Džeke, -  pasakė jis.
-  Mhm, -  numykė Fasilis.
Dinas pasilenkė jam prie veido ir rėžė į akis:
-  Nekalta skylė. -  Fasilis loštelėjo ir pasibaisėjęs pažvelgė 

į Diną. Dinas jam mirktelėjo.

Vakarėlis keitėsi. Iš pradžių ramus, paskui draugiškas, 
triukšmingas, rėksmingas ir galiausiai -  laukinis. Dinas
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parūkė žolės, išgėrė dar kelis butelius Ice Head ir galiausiai 
jį apgaubė nuostabus, rožinis rūkas. Fantastiškas vakarėlis,
o jis pats tikras šventasis. Jo dėka linksminasi tiek žmonių. 
Jis jautėsi kaip jo Šventenybė Popiežius Dinas Pirmasis. Eina 
nuo vienos grupelės prie kitos ir jas laimina. Tuo tarpu 
žmonės panašėjo į beždžiones, visi kraipėsi, šūkavo. Matyt, 
paėmė šio to stipresnio negu žolė. Pats Dinas atsisakė. Jis 
nenorėjo daryti nieko, kas vėliau sutrukdytų susitikimui 
su Džeke. Galų gale tai vakaro „vinis". Jis nenorėjo, kad 
svarbiausios jo dalys virpėtų kaip išgąsdintas šliužas. Jis 
norėjo, kad jos būtų tvirtos ir kietos.

Visi lakstė laiptais aukštyn žemyn ir rėkavo. Kažkas 
klykė virtuvėj ir ginčijosi dėl besibaigiančio alkoholio. Po
relės pasišalino į miegamuosius, o jei rasdavo užimtus -  į 
sodą arba tiesiog lindo po antklodėmis pirmame aukšte. 
Keletas glamonėjosi čia pat ant laiptų.

-  Kas čia, eilė į miegamuosius? -  užriko Džonatanas. Už 
trijų metrų ir kokių penkiasdešimties žmonių stovinti De- 
bora žvilgtelėjo į jį ir pernelyg garsiai nusikvatojo. Džona
tanas apsimetė jos nepastebėjęs. Tuo tarpu chebra svetainėje 
pamatė, kad jei pakankamai trypia šokdami, prie durų 
stovintis pianinas pradeda prie jų artintis. Tai atrodė kvaila 
ir kartu baisu, kažkas pavadino jį Dino tėvu, nes atrodė, 
kad jis tuoj visus užsipuls.

Mergina, vardu Sėmė, mylėjosi Dino tėvų lovoje su 
vaikinu, vardu Robis, kuris vos baigęs nusivėmė čia pat 
ant paklodžių. Jie užklojo vėmalus antklode ir išėjo namo. 
Šalia esančioje drabužinėje vaikinas Saimonas Tiptris ap
simetė nulūžęs ant paltų krūvos. Likęs vienas pradėjo iš 
eilės kraustyti kišenes ir kuprines ieškodamas pinigų ir 
vertingų daiktų. Maždaug tuo pat metu apačioje, virtuvėje,
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liesutė mergaitė trumpute rožine suknele atidarė šaldy
tuvo duris ir godžiai pažvelgė vidun. Lobis! Sūris, kiau
lienos pyragas, parūkytos dešrelės! Rojus. Tortas su grie
tinėle! Kas gali būti geriau po parūkytų dešrelių rojaus? 
Torto su grietinėle rojus, žinoma. Dejuodama iš pasiten
kinimo ji išsitraukė didžiulį trikampį rojaus luitą ir suleido 

į jį dantis.
Tuo momentu į virtuvę įėjo Džonatanas, ieškodamas, 

kur pasislėpti nuo Deboros žvilgsnio. Padėtis darėsi rimta. 
Didelio čia daikto, kad jie pasilaižė. Po galais, kodėl jis 
negali pasilaižy ti tik todėl, kad ji apkūni? O dabar ji visur 
sekioja jį. Tai siaubinga. Ir taip vieša! Vos tik jis pakeldavo 
galvą, pamatydavo ją -  žiūri į jį, eina prie jo, mirksi, tiesia 
kaklą ieškodama jo žmonių jūroje. Džonatanas jautėsi 
persekiojamas. Laimė, jis pasirodė, kai liesoji mergaitė 
darė šaldytuvo duris -  pačiu laiku spėjo pasislėpti nuo 
Deboros žvilgsnio. Galvoje dar šmėstelėjo mintis: „Nie
kada nesislėpk nuo storulės šaldytuve", bet daugiau ne
buvo kur eiti. Jis palenkė galvą tarsi norėdamas žvilgtelėti 
į vidų.

- Niam, -  tarė šalia stovinčiai mergaitei. Ji pamojavo jam 

torto gabalu.
-  Visai nieko, -  sumurmėjo ji pilna burna. Jos rausva 

suknelė buvo tokia trumputė, kad kaskart, kai pasilenkdavo 
ar pakeldavo rankas, pasimatydavo jos kelnaitės -  vaginos 
dekoracija, kaip pasakytų jo tėvas. Džonatanui dingtelėjo, 
kad būtų gerai, jei Debora pamatytų jį su tokia gražia mer
gaite. Gal tada susiprastų?

- Aš Džonatanas, -  pasakė jis jai prieidamas, nors šiaip 
niekada nedrįstų to padaryti, nebent turėtų kokią prie
žastį.
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-  Zojė, -  sumurmėjo ji. Paskui mostelėjo torto gabalu į 
šaldytuvą kviesdama Džonataną pasivaišinti. Džonatanas 
ištiesė ranką ir pasiėmė iš lėkštės parūkytą dešrelę. Jis laikė 
ją rankoje ir staiga, kažkokio impulso pagautas, paklausė: 
„Galima?", panardino dešrelės galiuką į kremą ant mergaitės 
torto ir ištraukė ją storai aplipusiu galu. Taip padarius jį apėmė 

jausmas, kad to pasigalės. Laikė dešrelę rankoje ir laukė.
-  Tu šlykštus, -  pasakė Zojė, tačiau tuoj pat prapliupo 

juoktis ir apiprunkštė tortą. Džonatanas mojavo dešrele 
aukštyn žemyn.

-  Ponas Paršiukas šiandien su balta skrybėle, -  pradėjo 
jis. Jis jau norėjo pradėti lėlių spektaklį, tačiau mergina ne
tikėtai vėl susijuokė torto pilna burna ir kremas ištiško po 
visą šaldytuvą.

-  Viešpatie, privėmei šaldytuvą, -  pasakė Džonatanas. 
Mergina juo susižavėjo, viskas buvo tiesiog puiku. Nelaimė, 
tą akimirką pasirodė Fasilis.

-  Kas čia? Ką jūs darot? -  paklausė jis. Tada nustebęs 
žvilgtelėjo į dešrelę, paskui piktai į tortą merginos rankoje. 
Paskui į tai, kas atrodė kaip vėmalai šaldytuvo viduje. Nors 
ir užkluptas bučiuojantis su Dino mergina, Fasilis buvo 

principingas žmogus.
-  Čia jo šaldytuvas! Ir jo maistas! Taip negalima!
- Kas jis? -  paklausė mergaitė. -  Kažkieno tėvas?
- Ką tu darai? -  užsipuolė Fasilis Džonataną. Džonata

nas išspaudė šypseną.
-  Čia tik dešrelė...
-  Pasižiūrėk, ji surijo pusę jo torto, -  pasiskundė Fasi

lis. -  Ji prispjaudė visą šaldytuvą, o tu ją dar ragini.
-  Tai tu taip supranti vakarėlius? -  paklausė mergina. -  

Tu taip linksminiesi?

76



D a r a n t  t a i

Fasilis užtrenkė šaldytuvo duris. Džonas apsidairė po 
virtuvę. Savaime suprantama, Debora čia. Du žingsniai, ir 
ji jau buvo prie jo.

-  Ooo, -  nutęsė ji. -  Dešrelės su kremu. Mano mėgsta
miausios. -  Ji paėmė dešrelę Džonatanui iš rankų ir nulaižė 

nuo galo kremą.
-  Matau, -  subambėjo Džonatanas.
Pasinaudojusi sąmyšiu mergina rausva suknele tyliai

išsmuko pro Fasilį, kuris vėpsojo į Deborą ir dešrelę lyg 
pamatęs katę, dedančią kiaušinius, išbėgo į koridorių ir 
atsišliejusi į sieną godžiai pabaigė tortą.

Zojė linksmintis pradėjo dar aną vakarą bare „Kasas kla
jūnas", kur su draugais gėrė Red Bull ir vodką. Vakarėlyje 
prisirijo ekstazio ir visą dieną pas draugus pražiūrėjo telį, o 
paskui patraukė tiesiai pas Diną. Vienas jos draugų susitiki
nėjo su viena iš Džekės draugių, taip jie ir sužinojo apie vaka
rėlį. Kiti lūžo gana anksti ir išsiskirstė namo, tačiau Zojė ne
turėjo kur eiti. Trynėsi tikėdamasi vėliau ką nors nukniaukti. 
Visą dieną išbuvo nieko nevalgiusi, alkana ir išsekusi.

O tas vaikinas su dešrele labai mielas. Jai patiko sąmo
jingi vaikinai.

Baigusi tortą pasiėmė kažkieno gėrimą, paliktą ant pa
langės, ir gurkštelėjo. Gyvatės nuodai -  sidras su alumi. Ji 
susiraukė, numetė stiklinę ir įsikibo į turėklą, kad nepar- 
griūtų. Galva sukosi. Ji nuspendė užlipti į viršų ir paieškoti 
kur prigulti. Laiptai buvo nugulti. Pirmoji patalpa, kurią ji 
užtiko, buvo drabužinė, kur Saimonas Tiptris vėl mikliai 
apsimetė smigęs ant paltų krūvos. Zojė pasilenkė prie jo ir 
nenuleido akių gal kokią minutę, klausydamasi jo kvėpa
vimo ir norėdama įsitikinti, ar tikrai miega. Paskui pajudino 
jį koja. Jis nė nekrustelėjo.
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Patenkinta, kad jis tikrai atsijungęs, Zojė pradėjo naršyti 
po paltų, sumestų ant lovos šalia jo, kišenes. Toliau vaidin
damas miegantį, Saimonas duso iš įniršio -  vagilė vagia, o 
jis miega! O bjauriausia buvo tai, kad jis negali nieko pa
daryti. Jei pabustų ir ją prigriebtų, ji sukeltų triukšmą, o 
tada kas nors ateitų ir rastų jo kuprinę, pilną vogtų daiktų. 
Jam teko toliau apsimetinėti miegančiu ir viską iškęsti.

Mergina nusivylė radusi tiek mažai pinigų. Peržiūrėjo 
visas paltų kišenes -  nieko. Paskui kuprines, ir tik atsegusi 
nutrintą nailoninę kuprinę pamatė, kad vargta ne veltui. Ji 
barškėjo kaip dėžutė, pilna monetų. Viduje buvo laikro
džiai, papuošalai, banknotai. Čia tikriausiai koks penkias
dešimt šešiasdešimt svarų grynais.

-  Oho, -  sušnabždėjo ji. Tada atidžiai pasižiūrėjo į 
Saimoną, kuris gulėjo ant nugaros siusdamas, bet vis dar 
apsimetinėdamas miegančiu. Jo skruostas nežymiai 
trukčiojo.

-  Ačiū, mielasis, -  pasakė ji jam ir išsėlino pro duris.
Ji žinojo, kad geriausia būtų nieko nelaukus dėti į kojas. 

Bet tikrai buvo pavargusi. Tas gabalėlis torto -  viskas, ką ji 
valgė per paskutines dvylika valandų, ji buvo pilna degti
nės su sidru ir jai verkiant reikėjo prigulti. Ji kyštelėjo galvą 
į vieną iš miegamųjų. Dvigulėje lovoje ant antklodės susi
glaudusi gulėjo porelė. Ji nesuprato, ar jie mylisi, ar jau baigė, 
bet prie lango stovėjo nedidelė sofutė su kilpiniu užtiesalu. 
Ji susirangė ant sofos, užsitraukė užtiesalą ir užmigo.

Gretimame kambaryje Saimonas siuto. Tiek vargo, ir 
viskas šuniui ant uodegos! Jis jau žinojo, kur dės tuos pi
nigus, jų jam reikėjo. Tačiau ką galėjo padaryti? Vos jai iš
ėjus iš drabužinės jis atsisėdo, susiėmė rankomis galvą ir 
sudejavo. Ta klastinga kalė tokia mažytė! Jį siutino, kad jį
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išdūrė toks mažas žmogutis. Ironiškiausia tai, kad jis jautėsi 
paniekintas, -  jis, vagis, -  nes iš jo pavogė vogtus daiktus. 
Įtūžęs ir suirzęs jis pašoko ir nubildėjo laiptais tikėdamasis 
surasti tą merginą, pasekti ją gatvėje ir atimti pinigus. Bet 
daugiau jis jos nematė. Grįžo namo skaudama galva ir 
tuščiomis rankomis. Tačiau jis suprato, kad jam tai bus pa
moka: jei vagi, vok iš vagies. Jis bent jau niekam nesiskųs.

Apie antrą Rėjus ir Alanas Viksai pradėjo mėtyti į gatvę 
butelius -  aiškiausias ženklas, kad vakarėlis pasibaigė. Gerti 
nebebuvo ko, nepažįstami išsiskirstė, pažįstami ir pusdrau- 
giai jau vilkosi paltus. Kilo pasipiktinimo banga pastebėjus, 
kad kišenės ir kuprinės apkraustytos. Keletas nebeturėjo 
už ką grįžti namo ir teko skolintis iš tų, kurie su savo daik
tais elgėsi apdairiau. Pasirodė taksi ir visus išvežė. Ant 
laiptų palaimingai svaigo grupelė prisiekusių rūkalių ir 
Dinas pasijuto labai nesmagiai, turėdamas juos išprašyti. 
Draugai dar pasirausė tarp butelių ieškodami paskutinių 
lašų, o paskui visi pradingo, palikdami Džekę, Beną, Fasą, 
Sju ir jos draugą Deivą. Ir Džonataną. Ir Deborą.

Buvo parodyta nevykusi pastanga apsitvarkyti, bet 
Džekei aiškiai rūpėjo kiti dalykai. Visi gėrė kavą, o ji sėdėjo 
ant sofos šalia Dino dūsaudama ir dėdama galvą jam ant 
peties. Kai tik jis į ją pažiūrėdavo, jinai jį pabučiuodavo.

-  Manau, jau metas, -  tarė Sju. Ji atsistojo ir nusišypsojo 
Džekei. -  Eime, atnešim tiems valkatoms paltus. Reikia juos 
iš čia išgrūsti. -  Džeke atsistojo ir jos kartu užlipo į viršų.

Džonatanas supratingai žvilgtelėjo į Diną.
- Tau nebūtina mūsų išgrūsti, Dinai, -  pasakė jis. -  Tam 

tau nereikia viso namo. -  Jis nedrąsiai nusišypsojo Deborai, 
kuri sėdėjo šalia įsikibusi į jo ranką.
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-  Taip, taip, taip, -  sutiko Dinas.
-  O gal tau reikia viso pirmo aukšto? -  pasiteiravo Džo

natanas. -  Gal tavo organas tokio dydžio? Tau reikia pa
pildomos vietos juo manevruoti? Gal mes galėtume padėti 
nukreipti jį reikiama linkme?

-  Užsikišk, -  pasakė Dinas, bet buvo patenkintas.
Viršuje Sju ir Džeke įėjo į Dino tėvų miegamąjį.
-  Vadinasi, čia. -  Sju prisėdo ant lovos ir pašokinėjusi 

išbandė čiužinio kietumą. -  Neblogai spyruokliuoja, turėtų 
padėti judėti...

-Nutilk!
-  Paklodes pakeitei?
-  Pasakiau nutilk !

-  Nėra nieko blogiau, kaip pabudus užuosti jo tėvo 
kvapą...

-  Žinau, liepiau jam pakeisti vakar.
-  Tikrai? Liepei?

-  Taip, -  atsakė Džeke. Bet tai buvo melas. Tiesiog jai 
reikėjo daugiau pasitikėjimo savim.

Sju atsiduso.
-  Vadinasi, apsisprendei eiti iki galo?
-  Taip. -  Džekės balsas buvo aukštas ir juokingas, tačiau 

šįkart ji buvo pasiryžusi. Nuo tos minties ji cypė iš 
džiaugsmo.

-  Galvosiu apie tave. Nešu paltus, o tu ruoškis. -  Džeke 
pradėjo nervingai kikenti, tačiau nusispyrė batelius ir pra
dėjo sagstytis palaidinukę. Ji stabtelėjo, nes pastebėjo, kad 
Sju vis dar stovi kitapus lovos, žiūri į ją ir šypsosi.

-  Eik iš čia, -  supyko ir atgręžė jai nugarą.
-  Tikiuosi, jis įvertins tai, ką gauna, -  pasakė Sju ir išėjo 

paimti paltų. Džeke kelis kartus perėjo per kambarį ne
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kantraudama išsinerti iš drabužių. Ji nubėgo prie durų 
paklausyti, ar niekas neateina, ir tada nusirengė. Nuoga 
pasižiūrėjo į veidrodį. Akys užkliuvo už tų kūno dalių, 
kuriomis ji nebuvo patenkinta. Šlaunys atsikišusios į šonus 
kaip taukų pagalvės. Užpakalis dreba vaikštant -  šlykštu! 
Krūtys atrodo neblogai, kai ji stovi, tačiau atsigulus išvirsta 
į pažastis. Galiausiai, kai ji atsistodavo suglaudusi kojas, 
tarp šlaunų, kurios turėtų liesti viena kitą ir pasibaigti 
dailiu trikampiu, buvo staiga nutrūkstantis plyšys. Tai buvo 
jos slaptos ydos, kurias, aišku, galėjo matyti tik mylimojo 
akys -  o kaip tik to ji ir nenorėjo.

Ji susiraukė ir pasistengė galvoti apie savo privalumus. 
Pasisukiojo į šonus, žvilgtelėjo į krūtis, pilvą ir odą. Ne 
idealas, bet ir...

-  Visai nieko, -  tarė sau neužtikrintai.
Ji dvejojo, ar laukti jo ir pasitikti nuogai, -  žvilgtelėjo į 

efektyviausią pozą stovint, -  ar lipti į lovą ir rizikuoti, kad 
jis rastų ją su krūtimis, sulindusiomis į pažastis. Ji stovi
niavo prie lovos. Išjungė lempą lubose ir uždegė naktines 
lemputės. Nusprendė palaukti. Užsimetė chalatėlį, kurį 
rado pakabintą ant vonios durų. Ji išsiners iš jo, kai išgirs 
žingsnius ant laiptų, kelias sekundes leis ja pasigėrėti ir 
tada šmurkštels po antklodėmis. Ji priėjo prie lovos ir pa
traukė suglamžytą antklodę, kad paskui galėtų greitai po 
ja palįsti.



9

Dinas

Sju grįžo su paltais.
-  Laikas namo, -  tarė ji.
-  Na žinoma, skylė svarbiau už draugus, kaip visada, -  

pasiskundė Džonatanas, ir aš pagalvojau: „Velnias! Man ir 
sekasi! Jie eina namo, o aš... ką darysiu aš? Lieku su Džeke. 
Jei būtumėt ją matę, žinotumėt, ko netenkat".

Išlydėjau juos pro duris. Visi man pavydėjo kaip katės 
katinui žuvų parduotuvėje, o tas katinas buvau aš. Uždariau 
duris. Dar spėjau pamatyti, kaip Džonatanas pasisuka į 
Deborą su keista išraiška veide. Įkliuvo, vargšelis, pama
niau, o Džeke viršuje, lovoje, laukia manęs, gal net nuoga.

Lipau į viršų su pora butelių Ice Head pasiruošęs viską 
užbaigti iki galo ir žinot, kas manęs laukė lovoj? Žinot, kas 
ten buvo? Didelė vėmalų krūva.

Maniau, kad išprotėsiu. Jie buvo ten, kur turėjo gulėti 
ji, ir sekundės dalį patikėjau, kad ji pavirto suplota vėmalų 
krūva. Paskui supratau -  ją supykino! Na man ir sekasi -  ji 
taip nusilakė, kad apsivėmė ir dabar vėl nieko nebus!

Išbėgau į koridorių ir kyštelėjau galvą į vonią, bet ten 
nieko nebuvo. Pasilenkęs per turėklus surikau: „Džeke!",
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bet neišgirdau jokio atsakymo. Ir tada supratau. Manau, 
supratau tai ir anksčiau, pamatęs vėmalus. Pradėjau galvoti, 
gal ji nuo manęs slepiasi arba atsijungė ir guli kur nors ant 
grindų. Pradėjau lakstyti po visą namą ir ieškoti už išvar
tytų baldų, bet jos niekur nebuvo.

Buvo tik suplota vėmalų krūva. Kaip reikiant suplota. 
Grįžau į kambarį ir alkūne patikrinau vėmalų tempera
tūrą -  žinau, tai beprotybė, tačiau prisiminkit, kaip tą 
akimirką jaučiausi. Nenorėjau liesti jų pirštais. Nežinojau 
vėmalų vėsimo greičio, bet tie buvo šalti kaip ledas.

-  Aš dėl to nekaltas, -  sušnypščiau pats sau. Aš netgi 
pakeičiau patalynę! Kaip ji taip galėjo? Stovėjau netverda
mas pykčiu, paskui nusprendžiau paieškoti jos palto dra
bužinėje... bet jo ten nebuvo. Tai galutinis įrodymas. Ta kalė 
išslinko nė nesiteikusi man pasakyti. Nubėgau prie lauko 
durų ir ją pašaukiau, tačiau nedrįsau šaukti labai garsiai, 
nes nenorėjau žemintis. Atsakymo nebuvo.

Galit patikėti? Ir kodėl aš? Prieš kelias minutes buvau 
laimingiausias vaikinas pasauly. Viskas buvo idealu -  iš
lydžiu draugus, o tuo metu gražuolė draugė neriasi iš 
drabužių ir nuoga užsidegusi laukia manęs miegamajam.
I r pažiūrėkit, kas iš visko liko! Vėmalų krūva.

Grįžau į koridorių ir staiga supratau, kaip viskas su
versta. Visur mėtėsi suglamžytos plastikinės stiklinaitės. 
Iš kai kurių buvo išsiliejęs gėrimas, kitos prigrūstos nuo- 
ru kų ir kitokio šlamšto. Nenorėjau nė pagalvoti apie grįžimą 
į svetainę, todėl pradėjau lipti laiptais, tačiau kiekviename 
іміпо kampelyje tykojo netvarka -  kaip koks mane per
sekiojantis vaiduoklis. Alaus dvokas, nuorūkos, pelenai, 
purvas ir vėmalai ant kilimų ir lovose. Prisiminiau, kad 
k «t/ kas iš tiesų privėmė šaldytuvą. Netgi laiptų aikštelė buvo
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purvina. Ant kilimo tamsavo šlapios dėmės. Kažkas paliko 
juodas batų gumos žymes ant grindjuostės. Ant laiptų 
šukės. Ant mažo stalelio šalia mano miegamojo durų tarsi 
tvorelė buvo surikiuota eilė nuorūkų. Kelios jų nukrito ir 
apdegino grindis.

O aš vis dar buvau nekaltas.
Grįžau į tėvų miegamąjį dar kartą žvilgtelėti į vėmalus, 

tikėdamasis, kad jie bus dingę arba pavirtę Džeke. Jie buvo 
kaip reikiant įsigėrę. Spoksojau į juos kokią minutę. Pa
galvojau -jei išdulkinčiau vėmalus vietoj Džekės, ar vis dar 
būčiau nekaltas? Mat tą akimirką būčiau padaręs viską, 
kad tik atsisveikinčiau su nekaltybe. Jei būtų reikėję, būčiau 
sugriovęs tėvų namą. Kas man beliko? Giliai įkvėpiau ir 
surikau kiek leido plaučiai:

-  A A AA A A A A A A A A A AA A AA A AA A A A AAA A A A- 
AAAAAAAAAA! -  ir staiga šalimais išgirdau tokį pat 
riksmą. Pamanęs, kad mirštu, pašokau į orą kokius dešimt 
metrų.
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Džonatanas

Dinas uždarė duris ir Sju su savo draugužiu patraukė namo. 
Likom Benas, Fasas ir Ašsudebora. Norėjau, kad būtų likę 
Benas, Fasas, aš ir Debora. Arba geriau -  Fasas ir Debora, Be
nas ir aš. Arba dar geriau -  Debora, Benas, Fasas ir aš -  visai 
kitam sumauto sakinio gale, bet ne. Ašsudebora. Gelbėkit.

Benas buvo labai malonus. Kai nori, jis elgiasi labai... 
mandagiai. Fasilis tylėjo, bet žinojau, kad jis mane smerkia. 
Benas mane irgi smerkė, bet todėl, jog manė, kad aš įskau
dinsiu Deborą. Tikriausiai jis buvo teisus. Fasilis mane 
smerkė, nes manė, kad susitikinėti su stora mergaite -  mo
raliai smerktina.

Buvau sutrikęs. Nervai įtempti, jaučiausi tarytum ko
kiam mugės spektakly. Jums niekada taip nebuvo, kad visi 
aplink atrodo kaip robotai? Suprantat? Robotai, apsimetan- 
t y s žmonėmis. Ko jie nori? Ką jie rezga?

Iš tiesų viskas buvo gan keista. Buvom priėję pagrindinę 
sankryžą, kai pasigirdo tas žemas, kančia persmelktas 
šauksmas. Atrodė, lyg besiporuojantys vombatai būtų pa
siklydę kanalizacijoj.

Čia Dinas? -  kažkas paklausė.
Mes stebtelėjom, ir riksmas pasikartojo.
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-  Eeekeee! -  Lyg Dinas, jei tik ten buvo Dinas, būtų bi
jojęs šaukti garsiau, kad neprarastų orumo.

-  Gali būti, -  pasakė Benas. Mes dar kiek palaukėm, bet 
riksmas nepasikartojo, tad patraukėm toliau. Buvo girdėti 
tik grindiniu kaukšinčių žingsnių aidas. Kaip kokiam filme. 
Lyg operatoriai ir apšvietėjai būtų aplenkę mus nufilmuoti 
kažko, kas tyko už kampo.

-  Atrodo, jis eina mūsų link, -  sušnypščiau, o Debora 
pernelyg garsiai nusijuokė. Buvo vėlu, aplink nė vienos 
mašinos, tik kapų tyla. Visi kaip vienas, tarsi paklusdami 
kažkieno komandai, atsisukom pasižiūrėti į sankryžą.

Kaukšt kaukšt kaukšt, aidėjo žingsniai. Pasisukau į Beną 
norėdamas pažiūrėti, ar jis žino, kad mus filmuoja; jis šyp
sodamasis pašnairavo į mane ir kilstelėjo antakius.

Kaukšt kaukšt kaukšt kaukšt kaukšt. Bus nebus, bus 
nebus, bus nebus?

Buvo. Džeke.
Mus pamačiusi ji sustojo kaip įbesta, paskui apsigręžė 

ir nuskubėjo priešinga kryptim.
-  Džeke, kur tu? Ar viskas gerai? -  sušuko Debora. 

Džeke atsigręžė, pažvelgė į ją, linktelėjo, paskui papurtė 
galvą ir atsirėmusi ranka į sieną padėjo ant jos galvą. Debora 
man liepė palaukti ir nukaukšėjo pas draugę. Iš paskos 
vilkosi Fasilis, liguistas Džekės gerbėjas.

Benas žvilgtelėjo į mane, aš į Beną, ir abu nusijuokėm. 
Vargšas bernas! Po šitiek pastangų. Teko nusisukti, kad 
mūsų niekas nematytų. Jis buvo toks tikras, kad šiąnakt 
gaus. O ji bėga! Vargšelė Džeke tikriausiai buvo kaip nesava, 
nenorėjom, kad pamatytų mus isteriškai kikenančius. Ne- 
pratarėm nė žodžio, tik stovėjom atgręžę jiems nugaras ir 
stengėmės pernelyg nekretėti.
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Galiausiai suėmėm save į rankas. Debė su Džeke atvirai 
šnekučiavosi, o Fasilis trynėsi šalimais, kaip šuo, laukiantis, 
kada jam numes kaulą. Lyg jam dar neužtektų.

Pasisukau eiti prie jų, bet Benas delsė. Jis susikišo rankas 
į kišenes, pasisupo ant kojų ir pasakė:

-  Jai guodėjų netrūksta. Manau, eisiu namo. -  Ir klas
tingai man šyptelėjo.

-  Tu niekše, -  sušnypščiau jam.
Zvilgtelėjom kitapus gatvės. Debora su užuojauta klau

sėsi Džekės ir sykiu nenuleido akių nuo manęs.
-  Gal dedam į kojas? -  pasiūlė Benas.
Stojo tyla. Mane visada gąsdina jo sugebėjimas perprasti 

reikalo esmę.
-  Mes tik pasilaižėm, -  gyniausi aš.
-  Tu -  gal. Bet ji, mano manymu, susileido, -  pasakė jis. 

Paskui žvilgtelėjo į mane ir pridūrė: -  Tačiau visai smagu, 
kai kas nors dėl tavęs leidžiasi, ar ne? -  Aš nieko neatsakiau, 
todėl jis tuoj pat paklausė: -  Tai ji tau patinka ar ne?

- Taip, -  pamelavau. -  Žinoma, patinka. Bet...
-Bet?
- Šiuo metu nenoriu su niekuo prasidėti.
Benas kreivai šyptelėjo.
- Vadinasi, taip jai ir pasakyk, -  patarė jis. Ir pagrasino 

pirštu. Būčiau galėjęs jį prismaugti. Suprantu, jis nori 
man gero, bet jo patarimai greičiau primena kankinimus. 
|is puikiai žinojo, kad neprisiversiu to pasakyti. Argi
IK'?

- Iki, -  tarė Benas ir nueidamas draugiškai patapšnojo 
m.m per petį.

Kaip marionetė pasisukau pažiūrėti, kas dedasi kitapus
vės. Laisva valia? Nejuokinkit.
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Atrodė, kad Deborai smagu. Debora turi dovaną, ji vi
sada atrodo taip, lyg jai būtų smagu. Gal taip ir yra, kas ten 
žino? Kita vertus, gal ji stengėsi dėl Džekės, kuri čia kikeno, 
čia vėl puldavo į ašaras. Fasilis stovėjo ir godžiai žiūrėjo į 
ją. Maždaug kas antrą minutę jis siūlėsi palydėti ją namo, 
kol galiausiai Debora liepė jam užsičiaupti -  negi jis nemato, 
kokia ji susikrimtus?

Savaime suprantama, Deborai teko pasisiūlyti palydėti ją 
namo. Aš net apsidžiaugiau, nes galėjau pasinaudojęs proga 
pasakyti: „Gerai, viso... Kaip gaila! Vos tik mudu pradėjom 
sutarti, tau reikia gelbėti draugę! Bet pasistengsiu nenusivilti. 
Gal kitąkart (kurio niekada nebus.)" Tačiau Debora tarė:

-  Gali palaikyti mums kompaniją, -  ir man teko vilktis 
drauge.

Iš tiesų viskas buvo gan juokinga. Fasilis irgi pasuko su 
mumis, tad slinkom iš paskos kaip kokie sargybiniai. Pa
bandžiau su juo kalbėti, bet kai Fasilis apsineša, nesugeba 
nė žodžio suregzti. Tik žiūrėjo į mane apsiblaususiomis, 
nieko nematančiomis akimis kaskart, kai ką nors pasaky
davau, todėl nutilau ir toliau ėjom tylėdami. Debora buvo 
nepakartojama kaip visada. Ji lyg niekur nieko guodė 
Džekę, jos juokėsi ir kalbėjosi, Debė tapšnojo jai per petį ir 
ramino. Ji tokia nuostabi.

Galiausiai priėjom Džekės namus. Viso viso viso. Fasi
lis nuėjo, Džeke apkabino Debę ir durys užsidarė. Ir štai 
Ašsudebora visame gražume. Ji paėmė mane už parankės 
ir nusišypsojo.

-  Visą vakarą ieškojau progos pabūti su tavim vienu, -  
pasakė ji man, kilstelėjo antakius ir meiliai nusišypsojo, ir 
iškart supratau, kas manęs laukia. O mano Karštas Bičas, 
tas prakeiktas išdavikas, pasistojo vien nuo tos minties.
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Mums beeinant, Debora nebesusilaikė, pradėjo juoktis 
ir viską man papasakojo. Suprantat, Džeke visa gražutėlė, 
švarutėlė, kvepianti, nuoga ir susijaudinusi laukia miega
majame, nutraukia antklodę, ketindama palįsti po ja tarsi 
į popieriuką įvyniotas saldainis su nuostabiu įdaru, kai 
pasirodys Dinas... o po antklode guli milžiniška krūva at
šalusių vėmalų, sutrintų tarp paklodžių. Ji taip įsižeidė, 
kad apsirengė ir nieko nesakius išėjo. Debora nesiliovė 
kikenusi -  tai buvo velniškai juokinga. O juk tai net ne Dino 
kaltė. Ji trenkė durimis -  beje, labai tyliai -  ir tik pusiauke
lėj į namus suprato, kad pati liko be nieko.

-  Tai kodėl negrįžo? -  paklausiau, ir Debora atsakė:
- Nes nenorėjo! -  Debei visa tai atrodė gan komiška, ji 

vis atlošdavo galvą ir garsiai nusikvatodavo.
Kelias namo buvo fantastiškas. Pradėjom apsimetinėti 

Džeke su Dinų, kaip ji miršta iš noro pasidulkinti, bet vos 
jis parodo jai savo Karštą Bičą -  ji išsigąsta. Aš visai atsipa
laidavau. Apsimečiau užsimaskavusiu Dino peniu, kuris 
dėjosi geriausiu draugu. Radau kelias rožes, žiedlapiais 
apsibarsčiau galvą, laksčiau apie Debę imituodamas penį 
ir žadėjau jai įvairiausius dalykus, jei tik ji mane įsileis į 
save. Debora nėrėsi iš kailio. Aš buvau netekęs galvos -  ap- 
simetinėti Dino peniu! Dieve, jei jis tai sužinos, niekada 
daugiau su manim nešnekės. Buvo nuostabu. Paskui priėjom 
jos namus ir aš vėl sutrikau, nutilau ir sunerimau. Stovėjom 
laikydamiesi už rankų. Ji prisiglaudė ir paklausė:

- Nenori pažiūrėti, ar aš rėkdama nepabėgsiu nuo ta- 
viskio?

Kažką jai atsakiau, nepamenu ką. Ji priėjo arčiau, pa
bučiavo mane, o ranką uždėjo man ant klyno, kuris aki
mirksniu sukietėjo.
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-  Mhm... -  sušnibždėjo ji.
Stovėjom už kampo šalia jos namų ir kaip išprotėję 

glamžėmės. Buvo fantastiška. Jaučiau ją visu savo kūnu. 
Tai buvo tarsi... Kaip jums paaiškinti? Lyg gertum seną gerą 
vyną. Na, ne visai -  aš niekada nesu gėręs seno gero vyno, 
tik kartą, ir jei atvirai, man visai nepatiko. Tačiau įsivaiz
duojat, kaip tai gali būti. Arba maudymasis senam geram 
vyne. Svaigus, užvaldantis visus pojūčius, nuostabus, 
klampus ir begalinis.

Esu glamonėjęs ir kitas mergaites, bet Debora buvo 
moteriška. Krūtys, pilvas, užpakaliukas. Ji kvepėjo tarsi 
vaisinis pyragas. Aš įsijaučiau, o kažkuri mano dalis tarsi 
stebėjo viską iš šalies ir įsivaizdavo, kad mus kažkas stebi, 
ir mane tai dar labiau įkaitino. Pakėliau megztinį, išėmiau 
iš liemenėlės krūtis, sukau Deberę ją tol, kol ją užliejo 
gatvės žibinto šviesa, ir visą tą laiką įsivaizdavau, kad mus 
kažkas stebi. Ji alsavo giliai, nelygiai ir žiūrėjo į mane taip, 
lyg būtų apsinešusi. Ji vis žvilgčiojo į gatvę, bet nemanau, 
kad prieštaravo. Vis lenkiausi pabučiuoti krūtų, galiausiai 
jos visos sušlapo. Norėjau nusmaukti ir kelnaites. Mintis, 
kad jos krūtų neslepia liemenėlė, o kelnaitės nusmauktos 
iki kelių, mane uždegė, bet ji nesileido. Ir visą tą laiką jos 
rankoje buvo mano Karštas Bičas, ji nepaleido jo nė aki
mirką. Kartkartėmis ji vis žvilgtelėdavo žemyn pažiūrėti, 
kaip jai sekasi. Ir galiausiai -  tai buvo nuostabu -  ji šiek 
tiek atsitraukė, kad geriau matytų, jai tai buvo didžiausia 
šventė, ir tol su juo žaidė, kol aš baigiau ant jos rankos ir 
sijono.

-  Atleisk, -  sudejavau atsiremdamas į sieną, kad nenu- 
griūčiau. Ji nusikvatojo.

-  Man patiko, -  patikino ji mane.
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-  O kaipgi tu? -  sušnibždėjau, kai atgavau kvapą. Dešimt 
minučių bandžiau ten prasibrauti, tačiau veltui.

-  Man viskas gerai, -  pasakė ji. Tada patylėjusi pri
dūrė -  Parodysiu tau kitą kartą.

Negalėjau nuleisti nuo jos akių. Ji žiūrėjo į mane šypso
damasi, tamsoje bolavo jos balti dantys. Pamaniau -  o 
Dieve, negi tai reiškia, kad aš nežinau, kaip? Taip, reiškia. 
Ir ar tai reiškia, kad ji tikisi su manim dar susitikti? Taip, 
reiškia.

Bet ar aš noriu?
- Žinai, ką? -  tarė balselis mano galvoje. -  Neturiu žalio 

supratimo.
-  Geriau jau eisiu, -  pasakė Debora.
-  Gerai. Ačiū.
Ji nusijuokė.
-  Tau nereikia man dėkoti, -  sukikeno ji.
-  Tau tikrai patiko?
- Taip! -  Ji nusikvatojo, tarsi ir tai būtų didžiausias 

pokštas. Neturėjau supratimo, kas jai iš to, tačiau atrodė, 
kad ji sako tiesą.

-  Ar rytoj padėsi Dinui susitvarkyti? -  paklausė ji.
-  Žadėjau.
-  Tada susitiksim. Apie dvyliktą? -  Ji pasistiebė ir pa

bučiavo mane. Atsitraukusi palietė mano veidą, labai 
švelniai, paskui apsigręžė ir įėjo į vidų. Pamaniau, kad tai 
labai gražu.

Gelbėkit!
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Vakarėl io fėja

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- 
AAAAAAAAAAAAA!

Kas tai? Žmogžudys? Džeke? Vėmalai? Ne, tik nesaky
kit, kad čia rėkė vėmalai! Jis ėmė suktis ratu, galiausiai 
pažvelgė į priešingą pusę. Kilpinis užtiesalas ant sofos prie 
lango pasikėlė ir iš po jo išniro išblyškusi, susivėlusi mer
gina. Jos plikos rankos atrodė kaip vaiko. Iš po rudų, gar
banotų plaukų žvelgė didžiulės akys. Atrodė išsigandusi 
ne mažiau už jį. Ji buvo graži. Sekundės dalį Dinui šmės
telėjo dar viena iliuzija. Supratęs, kad ji ne vėmalų krūva, 
jis pagalvojo -  gal ji fėja?

-  Kas tu? Viešpatie! Ką čia darai? -  paklausė Dinas.
-  Buvau užmigusi. Atleisk.
-  Viešpatie, -  pakartojo jis. -  Atrodai kaip kokia pra

keikta fėja. Ką čia darei?
-  Miegojau. -  Ji neramiai apsidairė po kambarį ir pabandė 

nusišypsoti. -  Vakarėlių fėja. Tai aš. Gali sugalvoti tris no
rus. -  Vos ištarusi šiuos žodžius ji pasigailėjo ir nuraudo. 
Paskui pamėgino nusišypsoti, lyg būtų pajuokavus.

Ką? -  pagalvojo Dinas. Staiga jo širdis ėmė plakti smar
kiau -  jie vieni miegamajam, nepažįstami, o ji ką tik pasi
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siūlė išpildyti tris norus. Pasidulkinimas, oralinis ir... Trečią 
sugalvos vėliau. Jį taip išgąsdino ta mintis, kad kelias aki
mirkas nedrįso pažiūrėti jai į veidą ir suko ratus po kambarį. 
Aišku, tai juokinga -  ji tik pajuokavo. Kita vertus, ką gali 
žinoti. Kai jis vėl pažvelgė į ją, ji buvo susiraukusi.

-  Ar aš tikrai panaši į fėją? -  paklausė įtariai.
-  Visi išėjo namo, -  pasakė jis.
Mergina atsistojo. Ji buvo su trumpute rausva suknele, 

kurią timptelėjusi užsiraukė ant šlaunų. Su ta suknele ji at
rodė tokia nuoga, kad Dinui vėl dingtelėjo, jog ji jam siūlosi. 
Gal ji laukia, kol jis pats paprašys? Prisiminė, kaip kažkas 
jam buvo pasakęs apie merginas: neprašysi -  negausi.

-  Kas? -  paklausė sunerimęs.
-  Turi cizą? -  paklausė ji.
-  Aš nerūkau, -  atsakė jis. -  Bet, manau, kur nors yra.
-  Palauk. -  Ji nuėjo prie lovos, pasilenkė ir paėmė pakelį 

Marlborough Lights ir žiebtuvėlį, gulėjusį prie lovos. Pakratė 
pakelį -  yra. Paskui išsiėmė vieną ir užsidegė. Stovėjo, rūkė 
ir dirsčiojo į Diną.

-  Matyt, kažkas paliko, -  pasakė atkišdama pakelį jam.
-  Taip. -  Paskui jo žvilgsnis kažkodėl nukrypo į lovą. 

Jos akys nusekė iš paskos. Jiedu pažvelgė vienas į kitą.
-  Gal eisiu, -  pasakė mergina.
-  Kažkas susivėmė, -  tarė Dinas. -  Pažiūrėk.
Mergina dar kartą pažvelgė į lovą.
-  Tikrai, -  tarė ji.
-  Mano mergina, -  pradėjo Dinas. -  Supranti, ji privėmė 

ir išėjo, -  pasakė jis. -  Ką tik. Matei ją?
-  Aš miegojau, -  atsakė mergina ir giliai įtraukė dūmą. 

Ji atrodė apsvaigusi, bet niekur nėjo, bent jau kol kas. Tik 
stovėjo, atrodydama nuoga su suknele, viena ranka apsi
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kabinusi liemenį, kita suspaudusi cigaretę. Jis pastebėjo, 
kad jos kojos nešvarios. Tiesą sakant, ji buvo šiek tiek panaši 
į kekšę. Makiažas nusitrynęs, kojos nešvarios -  kodėl? Ji 
pastebėjo jo žvilgsnį ir timptelėjo suknelę žemyn.

-  Buvo ilgas vakarėlis, -  nusijuokė ji.
-  Per visą naktį, -  pritarė Dinas.
-  Aš švenčiu jau antra diena!
-  O... Na... Oho. Tau gerai.
-  Taip!
Ji dar kartą stipriai patraukė ir paklausė:
- Kiek valandų?
-  Nežinau, apie tris.
Mergina atsiduso ir pasakė:
-  Klausyk, jau vėlu, ir man nesmagu prašyti, bet ar ne

galėčiau pas tave pernakvoti?
-  Mano tėvai grįžta rytoj vakare.
-  Iki to laiko dingsiu, ir tikrai tau netrukdysiu, galiu 

miegoti čia.
Dinas pagalvojo -  ohohoho! Bet pabūgo paprašyti jos 

miegoti su juo ir tiktai paklausė:
-  Ar padėsi man ryte susitvarkyti?
-  Taip! -  Ji atrodė patenkinta. Pavyko. -  Taip! Gerai. Ačiū.
-  Sutarta!
-  Gerai. -  Ji linktelėjo. -  Ačiū. -  Paskui atsisėdo ant 

kušetės ir tarė: -  Iki.
-  Ne, tu geriau... -  Dinas nusprendė suvaidinti šeimi

ninką ir pasiūlyti miegoti lovoje, tačiau žodžiai sustingo 
lūpose. Paskui jis pagalvojo -  po velniais, ji žino, ko aš 
noriu. Jis būtų paskutinis kretinas, jei nepasinaudotų tokia 
proga. Ką jis papasakos draugams? „Ne, mes tik pasišne
kėjom ir ji nuėjo gulti../'
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-  Gal nori arbatos? -  paklausė jis.
-  Ne. Tik miego.
Jis susiraukė. Ji viską kuo puikiausiai suprato! Jos su

knelė vos dengė kelnaites... Ir tada jis ryžosi.
-  Gali čia miegoti... su sąlyga, kad miegosi su manim.

Iš pradžių ji nė nepažvelgė į jį, tik lūpos šiek tiek prasižiojo. 
Paskui pakėlė akis. Dinas šyptelėjo ir žengė prie jos. Ji nė 
nesujudėjo, kai jis nedrąsiai prisėdo šalia ant kušetės. Staiga, 
pats nežinodamas iš kur, Dinas suprato, kad gali daryti su 
ja ką panorėjęs ir ji jam leis. Jis paprasčiausiai žinojo.

Jis ją apkabino. Jos pečiai buvo šalti. Jis ją pabučiavo, bet 
burnoje liko alkoholio ir cigarečių skonis. Ji papurtė galvą 
ir pasakė:

-  Nereikia.
-  Nesilaužyk, -  pasakė jis jai. Buvo aišku kaip dieną, 

kad ji jo nesustabdys. Jis paguldė ją ant nugaros ir pasi
žiūrėjo. Trumputė suknelė buvo pasikėlusi, iš po jos švietė 
baltas kelnaičių trikampis. Jis dar kartąją pabučiavo ir ilgai 
nežaisdamas užkišo ranką už kelnaičių. Ji pasimuistė ir 
nusisuko. Jis pabučiavo jai kaklą, praskyrė kojas ir pradėjo 
į ją trintis. Kai pakėlęs galvą pažvelgė jai į veidą, susierzino 
pamatęs, kad ji irgi atsimerkusi. Ji gulėjo ant nugaros, nu
sukusi nuo jo akis ir žiūrėjo į kambario kampą. Dinas su
nerimęs pasisuko į tą pusę. Ten nebuvo nieko, tik spinta. 
Tačiau jos žvilgsnis jį užgesino.

-  Man šalta, -  suinkštė ji.
-  Galim eiti į mano lovą, -  pasiūlė jis. Jis atsistojo, ištiesė 

ranką, ji ją paėmė ir leidosi nuvedama į jo kambarį. Jos iš
raiška buvo tokia keista, kad jis paklausė:

- Tu ne prieš?
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Ji truktelėjo pečiais ir jis pamanė, kad teisingiau būtų 
pasakyti, kad jai tas pats. Buvo nejauku stovėti prie lovos. 
Jis pabučiavo ją dar kartą, kad neišgirstų kokio nusiskun
dimo. Paskui staiga per galvą nutraukė jai suknelę ir ji liko 
tik su mažytėmis, nieko nedengiančiomis kelnaitėmis ir 
mažomis plikomis krūtimis.

-  O... -  sudejavo Dinas. -  Ooo...
Jis švelniai pastūmė ją ant lovos ir ji nesipriešino. Jis 

nusimetė kelnes ir atsigulė šalia. Ji paprašė užgesinti šviesą, 
bet jis nekreipė dėmesio. Nutraukė jos kelnaites, ji kilstelėjo 
klubus, kad jam būtų lengviau. Ir paskui... paskui...

Dinas pradėjo glėbti.
Ji gulėjo šalta šaltutėlė, lyg ką tik išimta iš šaldytuvo, o 

jis stengėsi sušildyti ją savo rankose, -  tarsi sviestą iš šaldy
tuvo, kurį nori užtepti ant duonos. Jis dar kartą stipriai ją 
pabučiavo, norėdamas išlaikyti nykstančią erekciją. Greitai, 
kol ji dar nesibaigė, jis užgriuvo ant jos, keliais praskyrė jos 
kelius, viena ranka remdamasis, o kita žaisdamas su savim. 
Bet dabar jo daiktas faktiškai kabėjo. Jis trynėsi jai tarp kojų, 
netgi pamėgino įstumti, bet jis paprasčiausiai suglebo. Jis 
pabučiavo ją dar kartą, paskui ištiesė ranką ir paglostė ją 
apačioje, paskui pradėjo kandžioti krūtis, bet nieko. Jis jau 
norėjo papriekaištauti, kad ji tyso kaip lenta ir jam visai 
nepadeda, bet buvo gėda. Jis trynėsi į ją, tačiau nesėkmės 
baimė didėjo, penis minkštėjo ir galiausiai liko tabaluoti.

Viskas. Viskas baigta. Ėmė ir suglebo. Net baisu, kaip 
lengvai viskas pasibaigia. Mergina gulėjo po juo ir vos 
šypsojosi, o Dinas dar niekada nesijautė toks vienišas kaip 
dabar -  lovoje su mergina ir be erekcijos.

-  Aš... aš tikriausiai pavargęs. Nežinau. Seniai to ne
dariau. -  Nevykęs pasiteisinimas, ir Dinas skubiai pri
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dūrė: -  Jau pamiršau, kaip, praėjo nemažai laiko. -  Paskui 
pažvelgė į ją su dar didesniu siaubu. Negi jis tikrai taip 
pasakė? Ar ji suprato, kaip tai absurdiška? Mergina išslydo 
iš po jo, apsikabino ir priglaudė savo smulkų išblyšku
sį veidelį.

-  Nieko tokio, -  sukikeno ji. Juokas buvo mielas, ir netgi 
Dinas tai pastebėjo. -  Po viso to, -  pasakė ji. Jis buvo toks 
bjaurus ir vertė ją su juo miegoti, o dabar jaučiasi toks ne
vykęs ir apgailėtinas.

-  Kaip gera, -  pasakė ji. Paskui, telaimina ją Dievas, jinai 
jį pakuteno ir jis, žinoma, atsakė jai tuo pačiu. Jie pradėjo 
vartytis lovoj ir Dinui vėl sukietėjo. Kuo greičiau, kol dar 
nesuglebęs, jis greitai ir smarkiai ją pabučiavo. Ji suriko, 
nes jis užgavo jai lūpą.

-  Atleisk, atleisk, -  sumurmėjo jis. Ji smalsiai žiūrėjo į 
jį, jo rankoms bėgiojant visu jos kūnu, jis atrodė tarsi pira
tas, glostantis savo lobį. Tikriausiai būtų pavykę -  Dinas 
tuo nė neabejojo, nors ir bijojo pačio įsiskverbimo. Tačiau 
staiga mergina pakėlė rankas, suėmė jo galvą ir pasakė:

-  Prašau. Nereikia.
-  Atleisk, -  atsiprašė jis vėl.
-  Nieko tokio, -  pasakė ji. -  Bet ir taip gera, ar ne?
-  Taip, -  sukandęs dantis pasakė Dinas. Ji nusišyp

sojo.
-  Ar pasiliksi su manim? -  paklausė ji.
-  Taip, -  sutiko jis galvodamas, kad gal pavyks padaryti 

tai vėliau. Mergina dar kartą nusišypsojo ir susirangė šalia 
jo. Ji atrodė labai laiminga, gulėdama susirietusi prie jo. 
Padėjo veidą jam ant alkūnės ir atsiduso.

-  Dar nesu to dariusi, -  sušnibždėjo ji.
-Ko?
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-  Ne, turiu omeny, dar nesu visą naktį gulėjusi su kuo 
nors apsikabinusi, supranti?

-  A. Taip, -  numykė Dinas.
-  Jaučiuosi tokia saugi, čia, tavo glėby, -  sumurmėjo ji. 

Dinas gulėjo klausydamasis savo širdies plakimo ir jos 
alsavimo. Saugi, jo glėby. Jam atrodė labai keista, net nuo
stabu, kad ji guli šalia tokia atsipalaidavusi, nors jis ne... 
nors jis buvo toks niekšas. Jam buvo malonu. Ji saugi jo 
glėby. Po kokios pusės minutės ji jau miegojo. Vargšelė, 
pagalvojo Dinas. Tikriausiai visai nusikalusi. Jis paglostė 
jai plaukus. Dabar jautėsi kaltas, kad vertė ją su juo miegoti. 
Kaip gražu patenkinti jos norą ir leisti jai būti jo glėby visą 
naktį ir jaustis saugiai. Paskui ir jis pats užmigo.

Jis pabudo auštant. Ramiai gulėjo ant šono svarstydamas, 
kas jį pažadino, staiga šalia pajuto šiltą kūną ir viską prisi
minė. Akimirksniu visiškai išsibudino, trokšdamas, kad 
būtų paliktas vienas su savo nelaime. Mergina ramiai gu
lėjo už jo ir tyliai alsavo jam į petį. Jis nedrįso sujudėti, kad 
jos nepažadintų. Jos oda buvo šilta ir lygi, veidas atsipa
laidavęs ir toks ramus, kad įsiaudrinęs Dinas pagalvojo, jog 
ji panaši į angelą. Iš pradžių fėja, paskui angelas. Ji kvepėjo 
taip, kaip niekas iki šiol, kaip niekas žemėje. Jis kentėjo, o 
ji trukdė jam kentėti.

Man totaliai nesiseka, pagalvojo Dinas, nors ir žinojo, 
kad tai ne visai tiesa. Baisiausia tai, kad jis negali to kontro
liuoti. Gali mirktelti akim, ištiesti nykščius, pajudinti liežuvį. 
Kai kurie netgi sugeba krutinti ausis. Bet tik ne penį. Gali 
sutraukti bet kurį raumenį, tik ne jį. Jis viską daro pats.

Dinas žinojo, kad neras ramybės, kol nepasidulkins. Kas 
žino, kiek dar laiko praeis? Džeke pabėgo. Jis prisiekė ją

98



D a r a n t  t a i

mesti, jei šiąnakt negrįš, ir ji negrįžo. O šalia ramiai gulinti 
mergina buvo paskutinis lašas. Jis stebėjo jos aštrių bruožų 
veidelį, pusiau slepiamą antklodės, ir pamanė -  tikriausiai 
ji kekšė, jei su manim sugulė. Dinas dar nebuvo susipažinęs 
su kekšėm. Merginos, su kuriom jis bendravo, buvo gan 
išrankios. Kai kurios, ypač metais jaunesnės, leisdavo jas 
liesti, bet jis abejojo, ar jos būtų ėjusios į vakarėlį ir pasi
dulkinusios su vaikinu, kurį pažįsta vos penkias minutes, 
tik tam, kad turėtų kur pernakvoti. Kokia šliundra! Jis 
svarstė, gal čia ji kalta, kad jam nepasistojo. Gal jam reikia 
padorios merginos, kuri jį įkaitintų. Jei jai nusispjaut, kas 
jai kiša, jau vien tai atšaldo.

Bet ne. Dinas neapsiribos vien padoriom merginom. Jis 
nori tai daryti ir su kekšėm, ir su šliundrom. Jei tik jos gerai 
atrodo, tai koks skirtumas? Kuo daugiau, tuo linksmiau.

Tačiau giliai širdyje jis jautė, kad yra neteisus tos mer
ginos atžvilgiu. Pirma, miegodama ji atrodo labai miela. Ji 
tokia laiminga galėdama miegoti šalia. Ji glamonėjo jį ir 
guodė po to, kai jis taip bjauriai su ja pasielgė. Kaip gali 
vadinti ją kekše, jei ji tau gera ir laiminga būdama su 
tavim?

Net jei ir taip... Ji guli šalia nuogutėlė. Jis negali leisti 
pasibaigti šiai nakčiai su ja nepasidulkinęs, kitaip kankin- 
sis ištisas savaites, mėnesius, gal net metus. Jis privalo ją
I urėti. Pagalvojo -  tereikia ją pažadinti ir gal pavyks ją pa- 
Ivarkyti. O gal net nereikia žadinti -  ji neprieštaraus. Ji
I i kriaušiai leistų jam daryti viską, ko panorės. O jis nesu
geba, velniai griebtų!

Mergina apsivertė. Ji gulėjo ant nugaros, galva pasvirusi 
į s( >ną, burna pravira. Kekšė ar ne, ji buvo labai graži. Labai
I y liti i ir švelniai Dinas nukėlė antklodę, kad galėtų geriau
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į ją įsižiūrėti. Kambario prieblandoje jis žiūrėjo į jos kūną, 
mažas krūtis, gilius šešėlius apie pilvą. Jis netgi matė tam
sius spenelius.

Labai atsargiai Dinas ištiesė ranką prie naktinės lem
putės ir ėmė ją grabalioti. Galiausiai užčiuopė jungiklį. 
Mergina nesujudėjo. Dabar jis matė kur kas daugiau. Spe
neliai gražūs ir rožiniai, o apačioje plaukų trikampis. Jis 
matė ir savo kūną, jo invalidas išdavikas tabalavo vos už 
kelių colių nuo nuogo malonumų sodo ir nė nekrustelėjo. 
Nuo savęs jis nukreipė žvilgsnį į ją, bet nieko. Atsargiai, 
labai tyliai, labai švelniai, nenorėdamas jos pažadinti, Dinas 
pradėjo žaisti su savim po antklode vis žvilgčiodamas čia 
į savo ranką, čia į jos kūną ir taip stengdamasis įkaisti. Iš 
pradžių nebuvo nieko, paskui jo galvoje pradėjo suktis ne
švankios mintys ir galiausiai jis pradėjo judėti. Tai buvo 
banalu ir vulgaru, bet taip, ledai pagaliau pajudėjo! Dinas 
paspartino ritmą. Čiužinys judėjo po juo, jos krūtys ritmiš
kai kilnojosi; buvo gera. Jis pamanė, kad jei viskas bus 
gerai ir jam sukietės, jis pabandys dar kartą, nors jis jau 
buvo kietas. Tačiau buvo taip sunku sustoti... dar kartelį...

-Mmm?
O Dieve, ne.
-  Ką čia darai?
-Ką?
-  Ką darai?
-  A... Gal nori arbatos? -  paklausė jis.
-  Kiek valandų? -  Mergina, kurios vardo jis nė nežinojo, 

atsisėdo ir iki smakro užsitraukė antklodę. Tikriausiai pa
laikė jį kokiu iškrypėliu, kuris smaukosi jos akivaizdoj. Ir 
ji neklydo.

Dinas žvilgtelėjo į laikrodį.
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-  Penkios, -  atsakė jis, ir erekcija dingo.
-Ką?
-  Gal nori arbatos? -  paklausė jis dar kartą.
Ji nutaisė mįslingą išraišką. Paskui pasakė:
-  Aš alkana.
-  Dribsnių? Sumuštinį? Darau skanius sumuštinius su 

kiaušiniu.
-  Taip!
-  Tai ką valgysi?
-  Ir tą, ir tą.



12

Dinas

Nulipau žemyn ir įjungiau dujas. Pasaka be pabaigos! Iš 
pradžių Džeke dingsta, kai jau buvo pasiruošus išžergti 
kojas, paskui vėmalų krūva lovoj, paskui mano bičas su
streikuoja, o dabar dar mane užklupo smaukantis. Per dvi 
valandas pažemintas nuo dulkintojo iki smaukytojo ir 
galiausiai -  padavėjo. Būti užkluptam smaukantis -  blo
giausias dalykas, koks tik gali nutikti. Dabar svarbiausia 
neprileisti jos prie draugų, kad ji negalėtų niekam iš
pliurpti.

Tiesą sakant tikėjausi, kad man grįžus ji jau bus din
gusi -  tai rodo, kokia buvo mano būsena. Bet radau ją ten 
pat. Sėdėjo lovoj su savo rausva suknele ir laukė manęs.

-Jėga, -  pasakė pamačiusi maistą. Padėjau padėklą prieš 
ją, prisėdau ant lovos krašto, jausdamasis kaip jos tėvas, ir 
žiūrėjau, kaip ji valgo. Bandžiau pažadinti savo snaudžiantį 
tinginį, galvojau -  ji be kelnaičių, stengiausi prisiminti, kaip 
atrodė jos kūnas. Tačiau niekas negelbėjo.

-  Tu dar čia? -  paklausiau jos.
-Ką?
-  Maniau, kad tavęs nerasiu, -  atsakiau ir ji paklausė:
-Kodėl?
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-  Aš buvau tikras... -  norėjau pasakyti „liurbis", bet tada 
man šakės. Gal ji ir nematė, ką aš dariau.

-  Liurbis? -  paklausė ji.
Aš paraudau. Tai mano didžiausias trūkumas.
-  Aš ne apie tai, -  pasakiau jai. -  Aš dėl vakar vakaro. 

Kad priverčiau tave pasilikti, kad priverčiau su manim 
miegoti. Paprastai taip nedarau. Atleisk.

Ji trūktelėjo liesus petukus.
-  Man tik reikėjo kur pernakvoti. Būčiau padarius bet 

ką, supranti? Bet ką. Todėl nepradėk man skaityti moralų. 
Aš bent jau nesinaudoju kitais. Darau, ką noriu, aišku?

-  Neatrodei labai patenkinta, kai pasakiau, kad 
reikės...

-  Niekam nepatinka, kai jiems įsakinėja. O man tik 
reikėjo pernakvoti, -  pakartojo ji ir suleido dantis į sumuš
tinį su kiaušiniu, o padažas nulašėjo jai ant smakro.

Stojo tyla.
-  Aš Dinas, -  pasakiau jai.
-  Žinau, girdėjau, kaip tave vadino vakar.
-  O tu? -  paklausiau jos.
-  Siobana, -  atsakė ji. -  Siobana Keri. -  Ji sudorojo su

muštinį ir ėmėsi dribsnių. -  Be to, žinau, dėl ko tu iš tikro 
gailiesi. Kad tau nestovėjo.

-Ne!
-  Taip.
-  Na gerai, gal ir taip, -  prisipažinau. -  Bet tai nereiškia, 

kad nesigailiu dėl viso kito.
-  Nesijaudink. Viskas susitvarkys. Jis stovės, -  susijuo

kė ji.
Vėl paraudau. Jaučiausi klaikiai. Tikriausiai ji tą paste

bėjo, nes pasakė:
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-  Ne, ne, neimk į galvą.
Man beliko nutaisyti grimasą.
Mergina smalsiai pažiūrėjo į mane.
-  Žinai, dėl to man ir patinki. Tikrai -  kai tau nepasistojo, 

patinki man labiau negu tada, kai pasakei -  arba duodi, 
arba eik lauk.

-  Aš taip nesakiau!
-  Bet taip galvojai, ar ne?
-  Ne, -  paprieštaravau aš, bet ji buvo teisi.
Mergina pagalvojo.
-  Pasijutau saugi, -  prisipažino ji. Ir kai ji ištarė tuos 

žodžius, nutiko keisčiausias dalykas. Jos akyse pasirodė 
ašaros. Niekad nebūčiau pagalvojęs... nežinau, ko, bet nie
kad nebūčiau pagalvojęs. Nieko nesupratau. Ištiesiau ranką 
ir paliečiau jos petį. Norėjau ją apkabinti, bet pabūgau, kad 
pamanys, jog prie jos lendu.

-  Iš tikro nebūčiau tavęs palietęs, -  pasakiau jai.
-  Būtum dulkinęs mane visą naktį be sustojimo, kaip ir 

visi. -  Ji baigė dribsnius ir nusivalė rankas vieną į kitą. -  Eikš 
čia. -  Ji pasilenkė per padėklą ir apkabino mane. Labai gražu. 
Po kelių sekundžių ji mane paleido, padėjo padėklą ant 
žemės ir pasislinko arčiau manęs. Mes apsikabinom ir ji 
prisiglaudė prie manęs -  matyt, vėl norėjo pasijusti saugi.

Sėdėjom ant lovos baugščiai apsikabinę, paskui ji pasakė, 
kad jai šalta, ir mudu palindom po antklode. Ji glostė mano 
pakaušį. Tada ir aš pasijutau pakankamai saugus, jei su
prantat, ką noriu pasakyti, ir pamaniau -  ohoho!

Pabučiavau ją ir ji man atsakė tuo pačiu. Ji jau buvo už
simovusi kelnaites. Dabar jos nulėkė kartu su rausva suknele. 
Aš irgi nusirengiau. Buvo nuostabu, abu nuogi. Mano galas 
buvo kietas kaip niekad. Aš uždėjau ranką ir... spėkit patys,
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kas buvo toliau. Buvo nuostabu. Plačiai praskėčiau jos kojas 
ir ji nesipriešino. Užgriuvau ant jos... ir jis vėl suglebo. Jaučiau, 
kaip kraujas išteka, lyg kas būtų atkimšęs kamštį.

-  Nesijaudink, tikiuosi, ryte viskas susitvarkys, -  pasakė 
ji ir tas „tikiuosi" mane pribaigė. Galas. Kartą suglebęs, 
dabar toks ir bus, buvau tuo tikras. Manęs laukia amžina 
impotencija.

Gulėjom lovoj, nors kojos kyšojo. Man netgi savotiškai 
palengvėjo. Ar ne keista? Suprantat, man nebereikėjo steng
tis. Velniškas rūpestis ir velniškai sunkus darbas. Geriau 
jau smaukytis. O dabar man nebereikėjo sukti galvos. Ta
čiau žinojau, kad taip jausiuos neilgai.

Tada man šovė kita mintis. Gerai, gyvenimas be sekso, 
be pasidulkinimo. Aš pasmerktas. Netgi Džonatanui pasi
sekė labiau, o juk jo mergina stora. Tačiau vis dėlto gaila 
praleisti progą.

-  Gal galiu pasižiūrėti? -  paklausiau.
-Ką?
- Na žinai. -  Linktelėjau į lovos pusę. Džeke leisdavo ją 

liesti, bet visada pradėdavo laužytis, jei norėdavau nu
smaukti kelnaites, kad kartais nenueičiau per toli. Kartą 
pabandžiau dirstelėti už kelnaičių, bet ji buvo su džinsais 
ir negalėjau praskėsti jos kojų. O aš norėjau viską pamatyti 
kaip reikiant.

-  Pasižiūrėti? -  paklausė ji.
-  Taip. Na žinai. Norėčiau... pamatyti.
Ji sukikeno ir čiupo antklodę.
-  Aš drovi, -  sucipo.
-  Na gerai, -  nusileidau, tačiau Siobana kažkodėl atrodė 

patenkinta. Ji mane kumščiavo ir rangėsi, lyg būčiau ją 
kutenęs.
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-  Ne! Nereikia! -  kikeno ji, stumdama mane nuo savęs, 
nors aš nieko nedariau, todėl sugriebiau antklodę ir pa
bandžiau ją nutraukti. -  Baik! -  sušuko ji ir aš paklusau. Ji 
tvirtai laikė sugniaužusi iki kaklo užtrauktą antklodę. -  
Nieko ten gražaus, -  pasakė ji.

-  Man nesvarbu.
-  Kaip tai nesvarbu? -  subarė mane.
-  Na... nežinau. -  Apsimečiau norįs pakelti antklodę, ji 

sugriebė mane už ausų ir vėl sukliko.
-  NE! Zinai ką... Baik. Tu galėsi... Baik, pasakiau! Baik! 

Gali pažiūrėti, bet tik po antklode, -  pasakė ji.
-  Galiu?
-  Taip. Jei nori.
-  Bet ten aš nieko nematysiu... -  pradėjau prieštarauti, 

bet tariant tuos žodžius akys užkliuvo už naktinės lem
putės.

-  Ne! -  suriko ji, norėdama sulaikyti mano ranką, bet 
aš ją nustūmiau.

-  Kokia prasmė, jei aš nieko nematysiu?
-Ne!
-  Taip!
-  Bet tada aš liksiu tamsoje, -  pasiskundė ji.
-  Užtat aš ne.
Ji paleido mano ausis ir atsigulė. Aš palindau po ant

klode. Ji manęs nesulaikė, kai praskėčiau jai kojas ir su
lenkiau per kelius.

-  Ir kaip? -  droviai paklausė ji. Bet aš negalėjau ištarti 
nė žodžio. Tai buvo... Aišku, buvau matęs nuotraukų, bet 
jos yra niekas, palyginus su tikru daiktu! Ji buvo didesnė, 
negu maniau, raudonesnė ir plaukuotesnė, tiesiog stulbi
nanti. Ir dar tas nepakartojamas aitrus kvapas. Grynas

106



D a r a n t  t a i

seksas. Aš ją praskėčiau ir mano penis pradėjo pulsuoti 
kaip koks atominis ginklas.

-  Oho, -  pasakiau. Tai buvo fantastiška. Visos matytos 
nuotraukos prieš tai nublanksta. Nenuleisdamas nuo jos 
akių ištiesiau ranką naktinio stalelio link.

-  Ką darai?
-  Ieškau prezervatyvo.
Ji nusijuokė, bet man buvo vis vien. Tikriausiai ji turėjo 

keistai jaustis su lempa ant pilvo ir manim po antklode. Bet 
žinot ką? Manau, ją tai įkaitino. Ji surado prezervatyvą ir 
padavė man. Muisčiausi po antklode stengdamasis laikyti 
lempą, užsimauti preziką ant milžiniško ir kieto kaip ak
muo koto ir sykiu nenuleisti nuo jos akių.

Pakėliau antklodę norėdamas kvėptelėti oro.
-  Dar nesu matęs nieko panašaus, -  pasakiau jai. Prisi

traukiau ją ir pabučiavau, viena ranka pakeldamas jos koją. 
Ji man nusišypsojo ir ištiesė ranką norėdama padėti surasti 
įėjimą. Ir aš įėjau.
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Benas

Iš lovos išsiverčiau apie vienuoliktą, vadinasi, jau vėlavau. 
Palindau po dušu, į pusryčius negalėjau nė pažiūrėti. Pasi
ėmiau fulios reikmenis, jos gimtadienio dovaną -  kompaktą 
The Handsome Cult. Norėjau padovanoti jai dar kai ką -  savo 
seną mokyklinę uniformą.

Taip ir padarysiu. Švarkas kabėjo spintoj -  mama laikė 
jį, jei mano broliui Neilui prireiktų atsarginio, tačiau jis 
sukėlė didžiausią skandalą, kad nenešios padėvėtų rūbų, 
ir niekada jo nesivilko. Marškinėliai ir džemperis gulėjo 
Neilo komodoje, irgi atsarginiai, -  kokia laimė, kad nesu 
jaunesnis brolis, -  taip pat ir kelnės. Batus irgi radau už
kištus komodoj -  jie buvo perdžiūvę. Nuvaliau juos prieš 
kelias dienas, jie man dar buvo geri. Apsigaudinėjau, kad 
paskutiniais metais paaugau, nes pėda aiškiai liko 
ta pati.

Galiausiai ten viską ir palikau. Man buvo bloga. Vien 

nuo tos minties supykino. Susikišau fulios reikmenis į 
kuprinę ir moviau iš namų.

-Viso!
-  Kur eini? -  sušuko tėtis.
-  Į fulią.
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-  Papusryčiauk, prieš treniruotę reikia pavalgyti! -  šūk
telėjo mama.

-  Aha, -  numykiau ir dingau iš namų. Mane pykino, 
skaudėjo galvą. Nenorėjau nieko, tik į lovą.

Uniforma. Ji vis zyzdavo, kad apsivilkčiau uniformą. Kartą 
pati buvo apsivilkus tarnaitės uniformą. Pasodino mane į 
fotelį su buteliu alaus, o pati pradėjo suktis po kambarį ir 
šluostinėti dulkes, pasilenkdama tiek, kad matytųsi jos 
papukai arba pakiltų trumputis sijonėlis. Buvo be kelnaičių. 
Suprantat? Paskui turėjau išbarti ją už nepadorumą. Turė
jau įsakinėti daryti įvairius dalykus, kad daugiau pamaty
čiau, tačiau man nekaip sekėsi. Aš per daug galvojau. Tačiau 
jai buvo nė motais. Ji šiek tiek pasisukiojo, paskui kaip vi
sada mane nurengė, tik šįkart visąlaik vadino „ponu". 
Vienas Dievas žino, kas jai šaus į galvą, kai pamatys mane 
su mokykline uniforma.

Šlykštu. Aš ne prieš uniformas, žaidimus ir panašius 
dalykėlius, tačiau nuo kai kurių tikrai pakraupdavau. Ji tą 
darė ir mokykloj -  ar tai irgi ne šlykštu? Iš pradžių buvo 
visai nieko. Ji nusitempė mane į sandėliuką ir pradėjo gla
monėti, aš liečiau jos krūtis. Buvo visai smagu, bet jei at
virai, baisoka. Dar buvo kartas užkulisiuose, kur ji nutraukė 
man marškinius, nusivilko savo, išsinėrė iš liemenėlės ir 
mes pradėjom glamonėtis, o kitapus užuolaidų laukė pusė 
spektaklio aktorių. Maniau, kad numirsiu. Nors vis tiek 
buvo nuostabu.

Tačiau situacija pasidarė nevaldoma. Dabar matau, kad 
jai patinka rizikuoti. Ji dažnai sugriebdavo mane už klyno, 
kai stovėdavau už jos, o aplink būdavo žmonių -  uždeng
dama savo kūnu, kad niekas nepamatytų. Paskui pradėjo
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skirti man bausmes, kad likčiau mokykloj po pamokų. 
Visos klasės akivaizdoj -  neregėtas įžūlumas. Kartą ji pa
sakė, kad kažką padariau, nors buvau visiškai nekaltas. Tai 
buvo akivaizdu. Maniau, privers su ja dulkintis, bet buvo 
dar blogiau. Ji nusitempė mane į užkulisius už užuolaidų, 
nutraukė man džinsus ir pradėjo čiulpti. Šlykščiausia buvo 
tai, kad ji nusuko mane į užuolaidas ir aš per plyšį mačiau, 
kaip į salę ateina ir išeina žmonės.

-  Žiūrėk, kad mūsų niekas neužkluptų, -  pasakė ji. 
Bandžiau ją sustabdyti, bet... Nežinau kodėl, bet negalėjau 
pasakyti „ne". Ji visada gauna ko nori. Taip nesąžininga.
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Motina meilė
Iš pradžių jis pagalvojo, kad ji neišgirdo skambučio, tačiau 
keldamas pirštą prie mygtuko antrąkart išgirdo kažką at
skubant ir jo širdis pradėjo plati smarkiau, nors ir žinojo, 
kad ten ne, tarkim, sužeistas bulius ar išbadėjęs tigras. Ten 
viso labo buvo tamsta mokytoja. Ji atidarė duris, plaukai 
susivėlę ir atmesti atgal, veidas nuvarvėjęs. Ore tvyrojo 
alkoholio, tabako ir baldų valiklio tvaikas.

-  Benai, -  sudejavo ji, susiėmė ranka galvą ir nusisuko. 
Jis nusekė jai iš paskos.

Viskas buvo ne taip. Akimirką jis pamanė, kad kažkaip 
per klaidą pateko ne į tą butą ir ten ji yra su... nauju meilu
žiu?.. Ne, ne tai. Pats butas buvo kažkoks nenormalus.

Tamstos mokytojos butas visada buvo sukuistas. Ji laikė 
švarius ir nešvarius drabužius atskirose krūvose ant žemės 
ir neliesdavo nešvarių, kol jų nesusirinkdavo pakankama 
krūva. Ji nemėgo šluostyti dulkių. Langus jai valydavo 
valymo firma, stalą nusivalydavo tada, kai tapdavo lipnus 
ir nebenudžiūdavo, o virtuvės grindis plaudavo, kai purvo 
gumulai pradėdavo lipti prie šlepečių.

Kartais jai užeidavo švarinimosi priepuoliai, bet čia 
buvo kažkas kita. Butas buvo be dėmelės. Dar daugiau, jis 
buvo sterilus.
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-  Kas atsitiko? -  paklausė Benas, o ji tik beviltiškai su
mosavo rankomis, bet Benas jau žinojo atsakymą.

-  Mama atėjo į mano gimtadienį. Užkaisk vandenį, -  pa
sakė ji ir šmurkštelėjo į miegamąjį.

Pagal tai, kaip mamos mus verčia jaustis, jų yra keletas rū
šių. Jos gali būti mylinčios, nekenčiančios, kaltinančios, 
liūdnos, įtūžusios, džiaugsmingos, miegalės, maniakės, 
juokingos, grėsmingos, valdingos, verksmingos, nuobo
džios, nesveikos, darboholikės ir patikimos -  čia tik keletas. 
Tėvams tai irgi tinka. Elison Jang turėjo lobotominę motiną. 
Kada tik ji aplankydavo Elison, dukra paskui visą dieną 
vaikščiodavo kaip narkoleptinė zombė.

Benas jau buvo tai matęs. Prieš kelis mėnesius vieną 
sekmadienį atėjęs rado ją tokią lovoj, iš pažiūros kamuojamą 
siaubingų pagirių, bet dėl visko buvo kaltas motinos vizi
tas. Iš pradžių jis pamanė, kad jos motina alkoholikė, bet 
viskas buvo ne taip. Jos motina vertė ją jaustis paskutiniu 
šūdo gabalu.

Jis nuėjo į virtuvę virti kavos ir pamatė, kad, kaip ir 
anąkart, visa virtuvė pertvarkyta.

-  Kur dingo puodeliai? -  paklausė jis.
-  Ta kalė kažkur nudėjo, -  atsakė Elė. Taip ir buvo. Puo

dukai buvo skardinių vietoje, skardinės -  dubenėlių, du
benėliai -  kas žino, kur dubenėliai?

-  Ji apsimeta, kad jai taip išeina netyčia, -  pasiskundė 
Elė, vėliau gurkšnodama kavą. -  Išima viską, kad galėtų 
išvalyti spinteles, o paskui sudeda į tinkamesnę vietą. -  Ji 
apsiašarojo ir ištiesė ranką pasiimti popierinės nosinaitės.

Benas jau žinojo begalę istorijų apie ponią Jang. Kaip ji 
įtikino Elę surengti keturioliktojo gimtadienio vakarėlį,
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prisiekė netrukdyti, o paskui pasiliko ir privertė visus žaisti 
idiotiškus žaidimus.

-  „Aklojo blefas"! „Beldžiasi laiškanešys"! Įsivaizduok, 
tau keturiolika, o motina verčia žaisti „Beldžiasi laiškane
šys" ir tupėti uždarytam spintelėje! -  siautėjo Elė.

Kaip ir tada, kai Elė pirmąkart susirgo mėnesinėmis. 
Motina nuvedė ją į vonią apsitvarkyti, o paskui sugrįžo ir 
paskelbė naujieną visai šeimai, kuri tuo metu gėrė arbatą. 
Ir dar savaitę pasakojo visiems, kas tik ateidavo pas juos į 
svečius.

-  „Jai prasidėjo pirmosios mėnesinės", -  sakydavo ji 
rodydama į mano tarpkojį. Prisiekiu. Aišku, visi žvilgtelė
davo ten, kur būdavo nukreiptas jos pirštas. Jaučiausi tarsi 
kiaurai išrenginėjama, -  skundėsi Elė.

Šįkart ponia Jang nutarė dukrai gimtadienio proga pa
daryti staigmeną. Elė buvo pasikvietusi kelis draugus. Jie 
išėjo išgerti, o paskui sugrįžo pratęsti.

Ponia Jang pasirodė nepranešusi -  Elė nė neįsivaizdavo, 
kad ji turi pasidariusi raktus. Pasak Elės, ji nelabai apsi
džiaugė pamačiusi žmones, tačiau puolė siūlyti gėrimų ir 
užkandžių. Ji neplepėjo tuščiai. Paliko tai „jaunimui", o pati 
pasišalino į virtuvę ir pradėjo švarinimo ritualą. Iškraus- 
čiusi viską iš spintelių ant grindų ir padariusi virtuvę ne
įžengiamą, ji apsigalvojo ir ėmėsi svetainės, kur pradėjo 
tyliai siurbti kampus, paskui perėjo į vidurį ir siurbė, kol 
pasiekė savo -  svečiams neliko nieko kito, kaip atsiprašyti 
ir išeiti.

Elė paklausė, ar šito ji siekusi, ir kokias penkias minutes 
jos aršiai riejosi, paskui Elė puolė į ašaras ir isteriškai tren
kusi durim užsidarė miegamajame, o motina toliau negai
lestingai siurbė kilimą ir kažką rėkavo. Tai buvo tikras
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pažeminimas. Kodėl ji negali jos sulaikyti? Kodėl ją tai taip 
skaudina? Ar ji ne apgailėtina? Kodėl tai turėjo nutikti jai?

Benas klausėsi užjausdamas ir stebėdamasis. Jis buvo 
apstulbęs, bet sykiu ėmė juokas. Elė atrodo gana savaran
kiška -  kodėl ji tokia bejėgė prieš savo motiną? Čia kažkas 
ne taip. Išgėrusi kavą ji išsitiesė ant lovos, užsitraukė ant
klodę ir įsikniaubė į pagalvę. Benas nejaukiai mindžikavo 
prie lovos krašto.

-  Kaip tu?
- Viskas bus gerai. -  Bet ji neatrodė gerai.
-  Miegosi? -  viltingai paklausė jis.
Ji žvilgtelėjo į jį.
-  Galim pažaisti, jei nori.
Benas akimirką dvejojo. Jis norėjo pasakyti, kad turi ką 

veikti, bet ji žinojo, kad tai netiesa, todėl nusiavė batus ir 
įlipo į lovą.

-  Ne taip, noriu jausti odą, -  pasiskundė ji. Jis nusimovė 
džinsus, nusivilko marškinėlius ir prisiglaudė prie jos. Ji 
atgręžė jam nugarą, jis ją apkabino ir prispaudė prie 
savęs.

-  Mmm, -  sumurmėjo ji. Jis svarstė, ar tai reiškia, kad 
turėtų ją pamylėti. Nors važiuodamas čia jautėsi išsekęs ir 
nenorėjo nieko, tik griūti į lovą, dabar jis pasijuto visiškai 
išsibudinęs. Norėjo keltis ir ko nors imtis. Po minutės ji 
atsigręžė ir padėjo galvą jam ant peties. -  Mmm, -  sumur
mėjo ji dar kartą ir atsidusdama užsimerkė. Žiūrėdamas į 
ją, jis pirmąkart pastebėjo du tiesius baltus randus ant jos 
riešų. Paskui jis užmigo.
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Nemezidės kerštas

Mergina, kurią Dinas pažinojo kaip Siobaną, iš tiesų buvo 
Zojė, -  ją taip pavadino kvanktelėję tėvai, kurių ji nekentė. 
Tą naktį po vakarėlio pabudusi lovoje su Dinų, ji patenkinta 
nusišypsojo nuo minties, kad praleido naktį su vaikinu, 
kuris laiko ją kažkuo kitu. Per pusryčius pati nežinodama 
kodėl ir nelabai sukdama dėl to galvą melavo toliau -  pa
prasčiausiai buvo smagu.

Jos tėvas veterinaras, specialybė -  ropliai. Jai septynio
lika, jauniausias vaikas iš penkių. Netyčiukė, tėvai jos ne
norėjo. Jie jos nekentė ir visaip varžė. Jei jie sužinotų, kad 
ji su kažkuo miega, pasiustų. O jį tikriausiai užmuštų. Bus 

geriau, jei Dinas niekada neskambins jai namo.
Dinas viskuo tikėjo.
Iš tiesų Zojei tebuvo keturiolika, tačiau ji jau daug metų 

turėjo milžinišką apetitą nemalonumams. Ji juos dievino, 
buvo jais gyva. Įsivaizduojamas tėvas, kurį ji sugalvojo dėl 
Dino, grūmėsi su aligatorių dantų skausmu ir milžiniškų 
pitonų nugaros skausmais, girdė jiems vaistus. Tikrasis 
lovas buvo konvejerio prižiūrėtojas jogurto fabrike. Jo ran
kos buvo labai švarios, o oda suskeldėjusi nuo plovimo. 
I\imatęs kokį mikrobą jis tikriausiai būtų numiręs vietoj.
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Ji išsigalvojo roplius, nes jos tėvas ir priminė roplį, be to, tą 
savaitgalį pasiuto, kai ji pamėgino išsmukti iš namų su 
kiaura palaidine ir gyvatės odos glaustinukėm.

- Atrodai, lyg tave būtų prarijusi gyvatė, -  subambėjo 
jis tarpdury užstodamas jai kelią.

-  Ar nuo pasiutimo, ar nuo geidulio tavo akys iššoko? -  
šaukdama užlėkė į viršų Zojė. Ji persivilko rausvą mini 
suknelę, nulipo žemyn, o kelnes užmetė ant viryklės 
ugnies.

-  Niekada daugiau jų nenešiosiu! -  sukliko ji. Kelnės 
raitėsi ir tirpo ugnyje, o Zojė trenkė durimis. Bėgo gatve 
klausydamasi tėvo riksmų, kol dingo už kampo. Pyko ant 
savęs, kad leido tėvui užklupti ją taip apsirengusią ir kad 
išmetė geras kelnes. Ji taip kabinosi į visus gyvenimo ma
lonumus bei pavojus, kad pati stebėjosi, kaip nenugarma 
tiesiai pragaran.

Ryte Dinas jai pradėjo patikti. Kai tik nustojo ant jos 
lipti, pasidarė nepaprastai mielas. Ir labai gražus. Dinas 
buvo patraukus nuo galvos iki kojų, bet ji nepamiršo, kad 
jis bandė ant jos lipti ir ji jam leido. Visą tą laiką, kurį jie 
praleido lovoj, ji svarstė, ar jam įkąsti, ar spirti į kiaušus. Ji 
sugebėtų ir tą, ir tą. Tačiau dėl vieno ji buvo tikra: Dinas 
kentės, nesvarbu, kaip jis jai patinka. Tas melas, kurį jam 
papasakojo, buvo linksma keršto forma, bet jo neužteko. 
Vargšelis mano, kad ja naudojasi. Anksčiau ar vėliau jis 
pamatys, kad viskas yra atvirkščiai.

Ji mėgavosi padėtimi. Visą rytą jie praleido lovoje kaip 
vaikai, žaidžiantys pripučiamoje pilyje. Ji mielai būtų likusi 
ten visą dieną, -  neturėjo daugiau kur eiti, tik jau ne 
namo, -  bet sužinojusi, kad pas Diną ateina draugai padėti 
susitvarkyti, ji staiga prisiminė, kad tarėsi eiti į boulingą.
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Ji pašoko iš lovos ir apsirengė jam net nespėjus suvokti, kad 
ji išeina. Jis vos spėjo susitarti su ja dėl pasimatymo savait
galį, ir ji išnyko pro duris.

Zojė autobusu nuvažiavo į centrą ir telefono būdelėj surinko 
numerį.

-  Sveika, Seme.
-  Na, tai kaip vakarėlis?
—Likau per naktį.
-  Zoje!
Zojė nusijuokė iš pasibaisėjusio draugės tono.
-  Visą naktį pas tą vaikiną jo namuose.
-  Koks jis?
-  Velniškai gražus. Prisimeni tą tamsiaplaukį su auksi

nėm sruogom?
-  Jis? Gražus...
-  Bet kvailiukas. Susitinku su juo kitą savaitę. Bent jis 

taip mano! -  Ji springo iš juoko.
Sėmė padvejojusi irgi nusijuokė.
-  Tu bloga mergaitė, Zoje Trent.
-  Ne, paklausyk. Priskiedžiau jam didžiausių nesąmo

nių. Nepatikėsi. Pamelavau vardą, amžių, viską.
-Kodėl?
- Nežinau, kodėl, nežinau, pamelavau, ir viskas! -  kva

todama aiškino Zojė, kuri nė už ką nebūtų prisipažinus, 
kad kažkas privertė ją permiegoti. -  Jis mano, kad mano 
lėvas roplių veterinaras -  gali patikėti? Jis mano, kad mano 
vnrdas Siobana. Jis mano, kad mes namie turim baseiną ir 
knd mano tėvai taip manim pasitiki, kad palieka man namą 
savaitgaliams, kai patys išvažiuoja. -  Tai nebuvo tiesa -  ji 
nesakė Dinui dviejų paskutinių dalykų, tačiau Zojė buvo
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talentinga ir užkietėjusi melagė. Meluoti jai buvo tas pats 
kaip kvėpuoti. -  Ir ne tik, -  kalbėjo ji. -  Klausyk, turiu pilną 
kuprinę pinigų...

-  Zoje!
-  Apie šem svarų.
-  Iš kur?
-  Spėk iš trijų kartų.
Tačiau Sėmė nepasidavė.
-  Zoje, čia rimtas daiktas, tie žmonės vakarėlyje nesi

tikėjo, kad juos apvogs.
-  Nebūk tokia teisuolė. Turčių vaikeliai, turi tėvus, turi 

namus, nenumirs.
-  Turčių vaikeliai? Tu pati tokia!
-  Nei turčių, nei vaikelis. Gal nori padėti man juos iš

leisti?
-Ne.
-  Baik! Šem svarkių!
-  Šiandien negaliu. Kam tau to reikia, Zoje? Be to, turiu 

kalnus namų darbų.
-  Namų darbų!
-  Taip, kai kuriems iš mūsų reikia mokytis.
-  Šem svarkių, Seme.
Sėmė dvejojo. „Šem svarkių -  krūva pinigų".
-  Varom. Išleisim viską. Viską iki paskutinio penso. 

Šiandien. Per vieną dieną.
-  Varom. Gerai!
-  Šaunuolė! Varyk į miestą. Po valandos susitinkam 

Strende.
-  Iš pradžių baigsiu namų darbus. Būsiu mažiausiai po 

poros valandų.
-  Baik, Seme, moku aš.
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-  Už dviejų valandų, gerai?
-  Gerai, -  nenoriai nusileido Zojė. Taip nesąžininga. Juk 

už viską mokės ji, ar ne? Ji abejojo, ar Sėmė turi teisę atsi
sakyti, bet Sėmė yra Sėmė. Ji gali siausti kaip ir visi kiti, bet 
tik iš pradžių atskaičiusi moralą ir tik būdama tikra, kad 
niekas to nesužinos. Sėmė suktybių meistrė.

Zojė padėjo ragelį ir stovėjo dairydamasi po gatvę. Rei
kia užmušti dvi valandas. Nuobodu. Nuobodu nuobodu 
nuobodu! Kodėl gyvenimas toks nuobodus?

Namo Zojė grįžo tik sekmadienį, aštuntą vakaro. Jos šauniai 
praleido laiką. Neliko nė penso. Jos nuėjo į kiną, į boulingą, 
surijo visą kalną traškučių ir saldumynų, ir kiekviena nu
sipirko po kompaktą. Zojei teko palikti savąjį pas Sėmę, nes 
tėvai nuolat tikrindavo jos kambarį. Jos nebuvo namie nuo 
penktadienio vakaro.

Tėvai išdygo tarpdury kaip ginkluoti banditai jai dar 
nespėjus užverti durų.

-  Tau niekas nerūpi, ar ne? -  pradėjo rėkti tėvas. -  Mes 
čia vos galo negavom, o jai kad kas!

-  Aišku.
-  Taip nesąžininga! -  rėkė jis.
-  Mieloji, kodėl tu taip elgiesi? -  paklausė mama kone 

ašarodama. Akys žibėjo, tačiau tėvas ramindamas uždėjo 
jai ranką ant peties.

-  Tu absoliučiai nieko negerbi. Tu apie nieką negalvoji, 
nieko nemyli. Viską laiką galvoji tik apie save. Taip?

Ir ką ji galėjo atsakyti? Kiekvienas žodis buvo tiesa. 
(iryna teisybė -  jai niekas nerūpi. Jai į viską nusispjaut. Ji 
jiiutėsi kaip princesė iš pasakos, kurią užaugino svetimi 
žmonės. Ji čia nepritapo. Tėvai nėra blogi. Aišku, turi trū-
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kūmų. Tėvas valdingas ir aiškiai nemėgsta vaikų; mama 
jos nesupranta, tačiau beviltiškai stengiasi suprasti -  tai jau 
darosi juokinga. Netgi kai Zojė buvo maža, mama pasi
slėpusi už durų ištisas valandas klausydavosi, kaip ji žai
džia lėlėmis su draugėmis, mėgindama perprasti savo 
keistą, nesuprantamą dukrą. Taip, ji bent jau stengėsi, tą 
reikia pripažinti. Taigi aišku, kad problema yra pati Zojė, 
ir ne kas kitas. Anot jos -  Zojė paskutinė šiukšlė, taip ir liko. 
Ji negali liautis.

Jos motina stovėjo nenuleisdama nuo jos akių, ašaros 
žėrėjo kaip Anglijos karūnos brangakmeniai, tačiau Zojė 
neleido sau pajusti nė menkiausio sąžinės graužimo. Ar ji 
kalta, kad turi rūpestingus tėvus? Ne. Ji piktai užbildėjo 

laiptais.
-  Jau verčiau gyvenčiau su dviem banditais, nes jūs 

mane pribaigsit! -  suriko nuo viršaus. Ji nuėjo į savo kam
barį, bet paskui sugrįžo. -  Baikit versti jaustis mane 
kalta! -  suklykė ji.

-  Zoje, mes tik prašom, kad pasisakytum, kur eini. Tau 
tik keturiolika, ir mes turim žinoti, kad tau nieko nenutiko. 
Mes už tave atsakingi... -  pradėjo mama.

-  Taip, atsakingi, atsakingi, žinai, ką tai reiškia? -  užriko 
tėvas. -  Bet, matyt, tau tas žodis nieko nereiškia, ar ne?

Zojė trenkė durimis. „Liurbiai", -  iškošė pro sukąstus 
dantis. Ir tai buvo tiesa. Tėvas rėkauja, mama verkia, tačiau 
nė vienas neturi supratimo, kaip sutramdyti dukrą. Ji apsi
žvalgė po kambarį. Kodėl ji neturi kur eiti? Kodėl jaučiasi 
apleista ir vieniša savo pačios namuose? Kodėl tėvas neuž
lipa pas ją ir neskelia antausio už tai, kaip ji su jais elgiasi?

- Kretinai! Šūdžiai! Šikniai! -  suriko ji jiems žemyn, 
tačiau neišgirdo jokio atsako. Tada nulipo pati. Tėvai žiū
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rėjo televizijos viktoriną ir valgė riešutus, lyg jiems niekas 
pasaulyje nerūpėtų. Zojė norėjo juos nužudyti, tačiau už
bėgo į viršų ir parkritusi ant lovos ėmė raudoti. Ji negali 
jų nužudyti, bet kažkas turi mirti, ir greitai. Beliko nu
spręsti, kas.
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Durniam sekasi

Seksas? Laisvai! Jokių problemų.
Aš geras, pagalvojo Dinas. Ta mergina... jis vos neišvarė 

jos iš proto iš malonumo. Džeke nežino, ką praranda. Jis 
buvo taip savim patenkintas, kad kone galėjo jai atleisti. 
Tiesą sakant, tikriausiai ir būtų atleidęs, bet to nebereikėjo. 
Dabar jis turi kitą draugę.

Maždaug po pusvalandžio, kai išėjo Siobana, jam pa
skambino Džeke ir puolė atsiprašinėti. Ji buvo savim pasi
baisėjus. Sakė, pati nesupranta, kaip galėjo pabėgti. Tiesiog 
vėmalai ją taip įžeidė, kad ji išlėkė iš namo pati nesupras
dama, ką daro.

-  Mums reikia pasikalbėti, -  pasakė ji.
-  Abejoju, ar mes turim vienas kitam ką pasakyti.
-  Aš tikrai noriu su tavim miegoti...
-  Na, vakar kai kas irgi norėjo, todėl... nebesivargink, -  

pasakė jis ir padėjo ragelį.
Džeke buvo praeitis.
Dinui taip palengvėjo praradus nekaltybę, kad jis nesu

prato, kokia liūdna jo padėtis. Visų pirma, jis nepasitikėjo 
Siobana. Tai, kad jis vertė ją su juo mylėtis, paliko burnoje 
negerą skonį ir kirto per jo savigarbą. Džeke dar kartą jį
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atstūmė ir tai buvo labai skaudu. Ir netgi sveikindamas 
save už tai, kad ją metė, jis buvo paklaikęs nuo minties, kad 
gali ją prarasti.

Jis buvo įsimylėjęs ir pats to nesuprato.
Atstūmęs Džekę Dinas nusileido į apačią suvalgyti 

dribsnių. Tegu žino. Jis pabandė įsivaizduoti darąs su Džeke 
tai, ką darė su Siobana, tačiau pasijuto nejaukiai ir keistai. 
Kiek vėliau žvilgtelėjęs į laikrodį jis su siaubu pamatė, kad 
jau pirma. O juk draugai žadėjo ateiti apie dvyliktą! Jo tėvai!.. 
Namai atrodė taip, lyg čia kažkas būtų surengęs vakarėlį.

Dino nerimas augo kaip ant mielių. Jis puolė prie tele
fono skambinti visiems draugams iš eilės, bet niekas nesi
kėlė iš lovos ir nenorėjo su juo kalbėtis. Jis pradėjo lakstyti 
po kambarius ir rinkti šiukšles, tačiau po pusvalandžio 
nebuvo matyti jokių permainų. Jis jau gailėjosi pasakęs 
Džekei apie Siobaną, nors ji to ir nusipelnė. Durų skambu
tis nuaidėjo tik apie dvi. Jis nulėkė atidaryti, ten stovėjo 
Debora. Ji maloniai nusišypsojo.

-  Džonas jau atėjo? -  paklausė ji.
-  Greičiau, -  sudejavo jis. -  Reikia pradėt tvarkytis!
Jo nuostabai, Debė nieko nesuprato. Ji puolė skambinti 

Džonui, bet niekas nekėlė ragelio, o mobilus buvo išjungtas. 
Ji jau norėjo važiuoti jo žadinti, tad Dinui teko saugoti 
duris, jei ji kartais sumanytų pasprukti. O kur visi kiti? 
Prakeikti melagiai ir niekšai. Nė vienas neatsivilko. Namai 
atrodė kaip kiaulidė. Ant kilimo mėtėsi nuorūkos ir su
mindžiotos plastikinės stiklinės, iš kurių dvokė išsiliejęs 
alus. Dar reikėjo išpakuoti visus dūžtančius daiktus, o 
įvairiose vietose nepastebėtos tyko vėmalų dėmės. Jo tėvai 
grįš namo po kelių valandų, o darbo -  dvidešimčiai stiprių 
vyrų visai savaitei.
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Kai apie trečią atėjo Benas, Dinas nė nežinojo, ar jį ap
kabinti, ar duoti galvon už tokį vėlavimą.

-  Kur tave velnias nešiojo? -  nusiskundė jis.
-  Pagirios, -  pasiaiškino Benas. -  Nesijaudink, viską 

sutvarkysim. Kur Džeke?
Po pusvalandžio pasigirdo beldimas į duris. Debora su 

Dinų nulėkė jų atidaryti. Ten stovėjo Džeke ir Sju.
-  Debora, -  žioptelėjo Džeke. Ar Dinas miegojo su 

ja?-Tu!
-  Gal matei Džonataną? -  užsipuolė ją Debora, bet pa

mačiusi pasibaisėjusį Džekės veidą paklausė: -  Kas? Ką aš 
padariau?

Praėjo kiek laiko, kol jos išsiaiškino. Deborai, kuri jau 
visą valandą praleido su Dinų, visko buvo per akis ir ji iš
ėjo. Džeke, supratusi, kad suklydo, jos atsiprašė ir pabandė 
susitaikyti su Dinų, bet jis buvo taip susirūpinęs namų 
tvarkymu, kad nė nesuprato, jog ji vėl jam siūlosi. Prasidėjo 
riksmai. Sju siuto ant savęs, kam čia išvis ėjo. Džeke išvertė 
ją iš lovos tokią valandą, kokios ji manė sekmadieniais išvis 
nesant. Ją kamavo siaubingos pagirios, be to, tai ne jos pro
blema. Ir iš viso tai paprasčiausia nesąmonė. Ji nė akimirką 
netikėjo, kad Dinas permiegojo su kita.

-  Visi jau buvo išėję, gal jis išsikvietė palydovę? -  pa
klausė ji, kai Džeke paskambino jai į mobilų. Buvo aišku, 
kad vos tik jos ten nuvažiuos, Džeke su Dinų pradės rėkti 
vienas ant kito, o jai teks tvarkyti namus.

Tai buvo principo reikalas. Sju niekada nepadėdavo 
tvarkytis.

-  Gerai, -  suniurzgė ji. -  Sutvarkysiu vieną miegamąjį ir 
atia. Man reikia mokytis.

-  Tu irgi buvai vakarėly! -  rėkė Dinas. -  Tau patiko!
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-  Vakarėlis buvo sumautas, -  atrėžė ji ir nuėjo į didįjį 
miegamąjį visai pamiršusi įžeidžiančią vėmalų krūvą.

Džeke buvo prie isterijos ribos.
-  Mums reikia pasikalbėti, -  pradėjo šaukti ji, kai Sju 

užbildėjo į viršų.
-  Mums reikia susitvarkyti, -  užsispyrė Dinas.
-  Ir tu manai, kad tvarkysiu tavo namus, kai pats miegi 

su kita? -  suriko Džeke.
Trumpas žvilgsnis į Džekę, ir Dinas suprato, kad jei 

laikysis savo versijos, nepanašu, kad ji bent pirštą pajudins. 
Jos į protą neatveš ir priminimas, kad pati buvo kalta. Jo 
tėvai turi grįžti po poros valandų. Deboros nebėra, Sju ne
patikima, Benas berniukas. Kas jam beliko?

-  Aš pamelavau, -  pamelavo jis.
-  Tu melavai?

-  Taip.
-  Tu tik norėjai mane įskaudinti!
-  Džeke, tu mane palikai, nors ir buvai žadėjusi. Be to, 

žadėjai padėti po vakarėlio viską sutvarkyti, dabar jau be
veik trys, o tu pasižiūrėk į šitą velnio skylę. Taip, aš tau 
pamelavau, bet prašau, maldauju, gal galim pradėti tvarky
tis? Gerai?

Džeke pro ašaras pasižiūrėjo į aplink tvyrantį chaosą. 
Galų gale ji pati dėl visko kalta. Jis, šunsnukis, melavo, bet 
bent jau melavo, kad su kažkuo miegojo, o ne atvirkščiai.

-  Na gerai, -  nusileido ji. -  Bet paskui mums reikės pa
sikalbėti. Gerai?

-  Aš tave myliu! -  sušuko Dinas. Jis ją apkabino ir pa
bučiavo. Jis ir vėl buvo laimingas, o vargšė apsvaigusi 
mergina nusišypsojo iš malonumo. Tai buvo viena didžiau
sių Dino dovanų -  savo nuotaika jis sugebėdavo užkrėsti
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kitus. Jis neslėpė savo jausmų. Jei jam būdavo bloga, bloga 
pasidarydavo ir esančiam šalia. Jei jis nusišypsodavo, su 
juo šypsodavosi visas pasaulis. Viskas nuostabu. Jis prarado 
nekalybę! Jam nebereikia mesti Džekės! Ji padės jam susi
tvarkyti! Jis apkabino ją ir suspaudė, jos veidas nušvito iš 
pasitenkinimo. Džeke buvo tarsi apsvaigusi. Ji pakėlė veidą 
į jį, jo džiaugsmas kibirkščiavo jos akyse, o nugara ir pilvu 
bėgiojo virpuliukai. Benas, stovintis kambario gale su alaus 
skardinių pilna šiukšliadėže, nusijuokė juos pamatęs. Vir
šuje Sju aimanavo malonumui kylant jos kojomis aukštyn. 
Ji pamanė -  kodėl? O Debora, pūškuodama namo ir steng
damasi nepravirkti, įsivaizdavo, kaip Džonatanas pabunda 
savo lovoje neramus ir sutrikęs dėl savo jausmų jai. Ir staiga 

be jokios priežasties ji jam atleido.
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Dinas

Džekei atėjus viskas pasikeitė tarsi mostelėjus stebuklinga 
lazdele. Visas namas išsivalė pats. Galit patikėti? Geras! Ji 
netgi įkinkė į darbą Sju, joms tai patiko. Sju siurbdama 
kažką niūniavo. Štai tau ir merginos, o aš nesugebu netgi 
savo kambario susitvarkyti.

Tvarkantis pradėjau galvoti apie savo padėtį, ir žinot... 
Pagalvojau, kad gal taip ir geriau. Taip bus geriau mums 
visiems, o ypač man. Siobana puiki, bet nežinau, ar ji man 
patinka kaip draugė. Suprantat? Ji pasileidusi. Ne tokia 
kaip Džeke. Kita vertus, Siobana dulkinasi, o Džeke ne
sutinka -  o aš tikrai neketinau išsižadėti to dalyko 
ateityje.

Žodžiu, ką noriu pasakyti -  kodėl ne jos abi? Galėčiau 
susitikinėti su Džeke ir dulkintis su Siobana. Mudu su Sio
bana ilgai netversim, bet kas man trukdo susitikti su ja dar 
kelis kartus nieko nesakius Džekei? Viskas idealiai susi
tvarko: aš nebespausiu Džekės, o kai ji pati bus pasiruo
šusi...

-  Oho, Dinai, jei tik būčiau žinojus! Būčiau jau seniai 
sutikus!

Aš įgysiu patirties! Jėga, ką?
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Rimtai, nebemaldausiu jos miegoti su manim, nes sekso 
gausiu kitur... o ji manys, kad esu jautrus ir supratingas! 
Geras, ką? Beje, ko ji tikisi? Vedžiojo mane už nosies ištisas 
savaites, nieko keisto, kad anksčiau ar vėliau pradėjau 
dairytis į kitas.

Po pusvalandžio visi išsiskirstė. Sju buvo su mašina, 
todėl paėmė išvežti šiukšles -  pati pasisiūlė. Sju tai ne pir
mas kartas. Kas būtų, jei mama su tėčiu dirstelėtų į šiuk- 
šliadėžę ir pamatytų puodukus, nuorūkas, skardines ir taip 
toliau?

Likau vienas švariame tvarkingame name laukti ma
mytės ir tėvelio.

* * *

Tačiau likusį vieną Diną apniko abejonės. Jam pasidarė 
neramu, ar jie nebus šiek tiek persistengę? Ką Benas sau 
galvojo taip nublizgindamas stalą? To stalo niekas nebliz
gindavo, o dabar švyti kaip naujas. Džeke kempine išvalė 
užuolaidas ten, kur kažkas jas buvo sulaistęs alum, ir dabar 
jose bolavo didelė švari dėmė. Sju nuvažiavo į parduotuvę 
ir pripirko blizgiklių, kvapų ir panašaus šlamšto, kad pa
slėptų name tvyrantį išsivadėjusio alaus ir cizų tvaiką. Kada 
mūsų namai taip kvepėjo? Jie viską supras!

Jis paskambino Džekei į mobilų pasitarti, bet ji buvo 
išjungus, savanaudė karvė. Tikriausiai nuėjo miegoti, kai 
jam jos labiausiai reikia. Jis pradėjo slėpti tvarkymosi pėd
sakus. Kempine nuvalė purvinąją užuolaidos dalį, paskui 
perėjo prie stalo bandydamas panaikinti akį rėžiantį bliz
gėjimą bei sugrąžinti ankstesnį blausumą. Patrynė paviršių 
prakaituotais delnais, bet stalas atrodė taip, lyg į jį kas būtų
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nusivalęs taukuotas rankas. Tada paėmė šiek tiek dešrelių 
taukų iš keptuvės, uždėjo ant skudurėlio ir pradėjo aršiai 
trinti. Paviršius tapo blankesnis, bet nešvarus.

Paskui spynoje pasigirdo sukamas raktas ir mama su
šuko: „Mes namie!"

Tą akimirką Dinas prisiminė tai, apie ką negalvojo iš
tisas dvi dienas. Jis puolė į viršų, norėdamas nuo jų pabėgti, 
bet kur čia pabėgsi? Jo mama turi romaną su kažkokiu 
mėme iš jų mokyklos. Jis ką tik prarado nekaltybę, tai turėtų 
būti viena geriausių dienų jo gyvenime. Jis turi ne vieną,
o dvi drauges, viskas tiesiog stebuklinga, bet ar jis jaučiasi 
gerai? Ne. Ir kodėl? Dėl savo prakeiktos kvaišos motinos.

Tėvai įėjo tarškėdami kaip vaikai. Jei tik tėtis žinotų, ką 

žino Dinas, šypsena akimirksniu išnyktų iš jo veido. Jie 
sustojo prie laiptų ir ėmė dairytis jo. Jis pažvelgė į juos nuo 
viršaus.

-  Šiltas pasveikinimas, -  pasakė tėtis. Už jo stovinti 
mama nustojo šypsotis. Dinas ją veikė neigiamai.

-  Sveiki sugrįžę? -  tarė ji tyliu balsu. Dinas ironiškai 
šyptelėjo ir užlipo į viršų. Šūdas! Jis buvo įsiutęs. Kokią jie 
turėjo teisę viską sugadinti? Pasibjaurėti tėvų seksualiniu 
gyvenimu tada, kai jo paties dar tik prasideda! Blogiau nė 
būti negali. Kokie jie savanaudžiai. Kokie egoistai. Čia buvo 
JO diena, JO akimirka, tačiau užuot svaigęs iš laimės jis net 
suprakaitavo iš nerimo.

Jis atsigulė ant lovos ir pabandė prisiminti, kaip viskas 
buvo, -  savo rankas ant Siobanos krūtų, jos karštą kūną, 
judantį po juo, -  bet galėjo galvoti tik apie Deivą Šortą, tą 
patį darantį su jo mama.

Jis išgirdo ją lipant laiptais, ir širdis pradėjo pašėlusiai 
daužytis krūtinėje. Ji nori su juo pasikalbėti! Ji žino, kad jis
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žino! Ji pasibeldė, įkišo galvą į kambarį ir paklausė, kodėl 
stalas atsiduoda dešrelėmis.

Dinas buvo apstulbęs. Ir čia viskas? Viskas, ką ji gali 
pasakyti po savaitės nepripažinto žinojimo? Jis piktai mos
telėjo jai išeiti iš kambario ir -  ar galit patikėti? -  ta kalė 
supyko ant jo už nemandagumą. Ji ant jo supyko! Staiga 
Dinas pradėjo ant jos šaukti ir tėvas užlipo į viršų jo išbarti, 
kad taip šneka su mama. Galit pagalvoti? Jie stovėjo iš abiejų 
lovos pusių ir aiškino, koks jis šiknius, o jis tuotarp gal
vojo -  jūs nė neįsivaizduojat ką. Jei jie bent nujaustų, ką jis 
padarytų pravėręs burną ir išdavęs paslaptį. Jis buvo tiksinti 
laikrodinė bomba. Branduolinė raketa. Jis tiesiog negalėjo 
patikėti, kad turi kęsti jų paistalus.

* * *

Kai tėtis išvažiavo parsivežti Meto, o mama užkaitė arbatą, 
Dinas nusprendė, jog vienintelis paaiškinimas tas, kad 
jiems tai nerūpi. Jiems aiškiai buvo gera kartu. Atrodė, kad 
jie mėgsta vienas kitą. Ko jam jaudintis? Maža, kas dedasi. 
Gal jų santuoka atvira? Arba jie nusprendė, kad santuoka 
baigta, bet turi būti kartu dėl vaikų. Galėjo ir taip būti. Gal 
jie susitikinėja su kitais? Taip ir yra. Kažkieno tėvai turi 
susitikinėti su kitais. Gal taip yra kaip tik jo tėvams.

-  Tai smagiai praleidot laiką? -  paklausė jų per vaka
rienę ir mirktelėjo mamai. Ji žiūrėjo į jį nejudėdama.

-  Puikiai. Ačiū, kad paklausei, -  sarkastiškai atkirto 
tėtis.

-  Judu dviese, ar ne?
-Jei būtume buvę ne dviese, vargu ar savaitgalį galėtum 

pavadinti romantišku, ar ne? -  paklausė tėtis.
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-  Jis turėjo omeny seksą trise, -  pataisė juos Metas, bet 
niekas nekreipė į jį dėmesio. Dinas ironiškai šyptelėjo. Jis 
norėjo pasakyti, kad viską žino. Jis nenuleido nuo mamos 
akių, kol pagavo jos žvilgsnį ir klausiamai į ją pasižiūrėjo.

-  Tu paraudai, -  pasakė jai tėtis.
-  Taip! Matyt, menopauzė ar kas panašaus, -  atsakė 

mama nervingai vėduodamasi ranka. Visi žiūrėjo į ją.
-  O kas tai yra? -  įtariai paklausė Metas.
-  Nepasakyčiau, kad pastebėjau kokių nors menopauzės 

požymių, -  tarė tėtis.
Dinas neteko kantrybės. Jie žaidė kažkokį idiotišką 

žaidimą. Juokinga. Todėl jis tiesiog ėmė ir išrėžė.
- Ar ir Deivas Sortas važiavo su jumis? -  paklausė jis, 

nors ir žinojo, kad to daryti nereikėjo. Jo paties žiauna nu
karo iš siaubo, vos tik tie žodžiai buvo ištarti.

Paraudusiame mamos veide neliko nė lašelio kraujo.
-  Deivas Šortas? Deivas Šortas? Deivas Šortas? -  ner

vingai kartojo tėtis. -  Deivas Sortas?
Apimtas nevilties Dinas pradėjo juoktis lyg paleidęs 

vykusį sąmojį. Cha cha cha. Atrodė, lyg šuo kosėtų.
-  A, vadinasi, jūs svingeriai, -  pasakė jis. Staiga jį apėmė 

beviltiškas noras išgelbėti mamą. Jis stengėsi taip garsiai 
juoktis, kad pradėjo springti. Paskui ir mama pradėjo juok
tis -  tuščias, nevykusiai suvaidintas juokas. Chi chi chi, -  ne
drąsiai krizeno ji. Prie jų prisidėjo Metas. Nors ir nesuprato, 
kas dedasi, jam buvo smagu, kad juokiesi kiti. Gal isterija,
0 gal tikras juokas prieš jų vaidybą, bet Metas privertė Diną 
ir mamą juoktis nuoširdžiai, ir pasidarė dar linksmiau. Ne
trukus jie visi lūžo iš juoko ir šluostėsi ištryškusias ašaras.
1 iktai tėtis sėdėjo laikydamas rankose peilį ir šakutę ir 
žiūrėjo į juos taip, lyg būtų vienas tarp svetimų.

Vėliau, kai Dinas nuėjo miegoti, prasidėjo riksmai.



18

Džonatanas

-  Pala, pala, -  pasitikslinau. -  Džeke privėmė tavo lovoj ir 
dingo? Gal čia koks nors iškrypimas? Kaip vadinami ve- 
miantys iškrypėliai? Vėmafilai? Ji vėmafilė?

-  Taip, taip, taip, -  užvertęs akis pasakė Dinas.
-  Ne visai tai, ko tikėjais, -  tarė Benas.
-  Maniau, vakarėlis skirtas kelnaitėm nutraukti? O gal 

ji susivėmė per oralinį, tik tu nenori mums pasakoti?
-  Labai nusiminiau, -  niūriai pareiškė Dinas.
-  Nes jei taip, aš jos nekaltinčiau. Vien nuo minties...
-  Užsikišk, velniai griebtų, -  sušnypštė Dinas. Ir vėl: tas 

žvilgsnis. Taip nesąžininga. Aš galėdavau šnekėti valandų 
valandas ir jam kad kas, o jam užtekdavo į mane pasižiūrėti, 
ir aš sudrebėdavau.

-  Atleisk, Dinai, -  gailiai atsiprašiau, bet jau buvo per 
vėlu: aš jam nebeegzistavau.

Benas šiltai šypsodamasis pagrasino Dinui pirštu.
-  Sakei, kad tai paskutinis jos šansas.
Dinas padarė grimasą.
-  Negalima versti kito žmogaus su tavim mylėtis, -  pa

sakiau aš, bet jis nekreipė į mane dėmesio.
-  Na? -  prispyrė jį Benas.
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-  Nežinau, kiek jai patinku, -  pasiskundė Dinas.
-  Manau, nėra abejonių, kad ji dėl tavęs susileidus, -  pa

sakiau. Jis man šyptelėjo. Su pataikavimu Saldainiuką 
galėjai vynioti apie pirštą.

Taip aš jį vadinu. Dinų Saldainiuku. Dabar jau nepri
simenu, kodėl. Matyt, todėl, kad jis man primena kažką 

saldų.
-  Džonas teisus, -  pritarė man Benas. Dinas atrodė toks 

patenkintas, kad mudu su Benu linksmai susižvalgėm. 
Juokinga, ar ne? Kurių galų turėtume džiaugtis, kad Dinas 
kažkuo patenkintas?

Jis truputį susiraukė.
-  Manot, būsiu skystalas, jei vėl su ja susitikinėsiu? Po 

viso šito?
-  Viskas priklauso nuo to, -  pradėjo Benas, -  ar labai ji 

tau patinka.
Stojo tyla, Dinas pasižiūrėjo į jį kaip į nenormalų.
-  Ką tu jai jauti? -  paklausiau aš. Dinas atrodė visiškai 

sutrikęs, paskui paraudo. Aha! Viskas aišku.
-  Niekada apie tai negalvojau, -  atsakė jis išsisukinėda

mas.
Ar gali būti? Jis kalbėjo su mumis apie Džekę šimtus 

kartų, bet niekada nesusimąstė, ką jai jaučia?

-  Nė kartelio? -  paklausiau jo.
-  Aišku, kad galvojau, -  supyko Dinas rausdamas. -  

Bet...
-  Baik, -  pertraukė Benas. -  Manau, Dinui ji patinka 

labiau, negu jis norėtų prisipažinti.
Dinas droviai šyptelėjo ir linktelėjo galvą.
-  Tai tiesa, -  pasakė jis vėl parausdamas. -  Ji labai 

miela.

133



M e l v i n  Bu r g e s s

Ar jis ne mielas? Nors ir šunsnukis.
-  Vadinasi, susitikinėsi su ja, jei nesusirasi geresnės? - 

paklausiau. Tiesą sakant, pajuokavau norėdamas padėti 
jam paslėpti sumišimą, bet jis pasižiūrėjo į mane taip, lyg 
būčiau pasakęs didžiausią šventvagystę.

-  Aišku, ne, -  supyko jis. Ir aš vėl atsidūriau mėšlo krū
voj šįkart nė pats nesuprasdamas, kodėl. Ir kaip tik tada, 
kai buvau labiausiai sutrikęs, pakėliau akis ir pamačiau ją 
stovinčią prie spintelių.

DeborAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Ji kalbėjosi su Sju ir Lesle. Man į ją žiūrint, ji atsisuko, 

pamatė mane, nusišypsojo ir pamojavo ranka. Aš nusisukau 
ir apsimečiau jos nematąs -  bet jau buvo per vėlu. Oi! Tik
riausiai skaudu. Vargšė Debė. Akies krašteliu mačiau, kaip 
ji pasisuko į drauges.

-  Gal nori apie tai pasišnekėti? -  paklausė Benas. Pasi
žiūrėjau į jį. Jis galva parodė į Debę.

-  Ne, ne, ne, -  išsigyniau. Paskui, supratęs kad pernelyg 
rimtai sureagavau, abejingai truktelėjau pečiais. -  Apie ką 
čia kalbėti? Pasilaižėm, ir viskas.

-  Lažinuosi, jos taip nemano, -  tarė Benas linktelėjęs į 
merginas, stovinčias prie spintelių.

Dinas palinko prie manęs.
-  Tavo moters krūtys virpa iš geismo, -  pasakė jis man. 

Aš šyptelėjau, bet jis mane klaikiai išgąsdino. Juk tai vienas 
iš mano juokelių! Gyvenu nuolatinėj baimėj, kad kas nors 
pasielgs su manim taip pat bjauriai kaip aš su jais.

Reikalas tas, kad vargšė Debė buvo pagrindinis daugu
mos juokelių objektas, ir dauguma jų buvo mano. Aišku, ji 
niekada jų neišgirs. Niekas -  juo labiau aš -  nė negalvojo 
jos skaudinti. Ją pernelyg visi mėgo. Tiesiog kartais smagu
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pajuokauti, suprantat? O man labiausiai už viską pasaulyje 

patinka juokauti.
Pavyzdžiui. Deboros papai apsivynioja apie ją ir atsi

duria ant nugaros. Odos ji turi daugiau negu dramblys. Ji 
turi tiek raukšlių ir riebalinių sluoksnių, kad sunku ką nors 
rasti be žemėlapio. Jei išlydytum Deborą ir supiltum į rie
balais varomą automobilį, galėtum nuvažiuoti iki Londono 
ir grįžti atgal. Kažkas pasakė, kad ji dėl to nekalta, kad 

kažkas yra jos liaukoms.
-  Žinoma, -  atkirtau. -  Ypač pieno liaukoms.
Matot? Aš bjaurus. Numirčiau, jei ji kada nors išgirstų

kurį nors mano sąmojį, tačiau jai už nugaros aš negailes
tingas! Taip!

-  Na, ir koks jausmas būti įkalintam tarp jos galingų 
šlaunų? -  paklausė Benas. Matot? Ir čia mano bajeris.

- Baik.
-  Jau nusivalei taukus? -  paklausė Dinas, pakeldamas 

balsą tiek, kad ji neišgirstų, tačiau visi manytų, kad girdėjo. 
Niekšas. Čia irgi mano bajeris. Jei ji kada nors sužinos, aš 
mirsiu iš gėdos.

Ir taip visą rytą. Visoj mokykloj. Kai kurių požiūris mane 
nustebino -  tikrai nustebino. Gerai, sutinku, aš nepaken
čiamai žiaurus, bet juk visa tai tik juokai. Aš bjaurus. Per
žengiu visas ribas. Aš nejautrus. Bet juk viskas netyčia. Kai 
kurie to tikrai verti. Visad maniau, kad bajeriai apie storu
les tik tam, kad būtų linksmiau. Man nė nedingtelėjo, kad 
kai kam tai gali pasirodyti amoralu.

- Kaip dulkinti avis, -  pakomentavo Snupsas.
-  Nebūk juokingas, -  atkirtau.
Snupsas niekšelis, bet netgi tokie geri vaikinai kaip 

hisilis šįkart dėl to pasišiaušė.
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-  Atleisk, Džonai, bet aš nesuprantu... tokių dalykų, -  pa
sakė jis. Tokių dalykų? Ką jis norėjo tuo pasakyti? Netgi 
Benas, kuris iš mūsų geriausias.

-  Ne mano stilius, -  pasakė jis. -  Bet kiekvienam savo, 
ar ne, Džoni?

-  Taip, lik su ja, -  pritarė Dinas.
-  Nemanykit, kad taip lengva ištrūkti, -  pasakiau. Ba- 

jeris. Kabinkis, prasmek, užstrik. Niekšai! Net aš pats prie 
jų prisidėjau. Visi linksminosi mano sąskaita.

Aš toks pat blogas kaip ir jie. Vis kartoju, kad visai ne
svarbu, ar mergina stora, ar ne. Svarbiausia -  asmenybė. 
Tai kodėl aš nenoriu Deboros? Man ji patinka. Mano liaukos 
mano, kad ji nuostabi. Kai pagalvoju apie tas dvidešimt 
minučių prie garažo, šaltam vėjui glostant mano bičą ir jos 
krūtis, norisi nusimauti kelnes. Tai kas man yra? Ar gali 
būti, kad visą laiką save apgaudinėjau, o iš tiesų gėdijuosi 

pasirodyti su ja viešai?

Pripažinkim, pažeminimai niekada nesibaigtų. Visi tik 
apie tai ir šnekėtų. Kaip kvaila. Juk ne tokia ji ir stora. Ji 
apkūni. Tiesiog jai nepasisekė, kad buvo pavadinta storiau
sia mokyklos mergina, ir viskas.

Kita vertus, toks jau esu. Man patinka merginos. Puikiai 
su jom sutariu. Ir man patinka seksas. Nesakau, kad turiu 
daug patirties -  bent jau su kitu žmogum. Tiesiog nieko 
nesuprantu. Galiu puikiausiai sutarti su mergina, bet vos 
pajuntu, kad viskas pradeda darytis rimta, sustingstu. Tai 
baisu. Seksas... labai šiurkštus, ar ne? Nemanau, kad mer
ginoms jis patinka. O aš nenoriu jų gąsdinti. Seksas su 
mergina beveik tas pats, kaip užmesti joms už apykaklės 
varlę, išgąsdinti su negyva pele ar apmėtyti sliekais. Jos yra 
protingos ir suaugusios. O netgi geriausi berniukai kiša
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bjauriausią daiktą, koks tik yra jų kūne, į bjauriausią jų 
kūno vietą! Jei atvirai, tai nieko čia nesuprantu.

Tiesą sakant, nesuprantu jausmų, kurie mane apima, 
kai žaidžiu su savim -  tai visai kas kita negu tie jausmai, 
kai, sakykim, su kuo nors draugiškai šnekučiuojuosi. Viskas 
ne taip. Tačiau Debora, su kuria puikiai sutariu, aiškiai nori, 
kad daryčiau su ja tuos dalykus. Skamba pernelyg gerai, 
kad būtų tiesa, ar ne? Dar geriau, ji nori juos daryti man. 

Taigi atsisakyti būtų kvaila, ar ne?
O gal aš tiesiog bijau? Gal man reiktų viską padaryti iki 

galo ir pasijusčiau geriau?

Keršto sulaukiau kitą dieną. Tokios gėdos dar nesu turėjęs.
Šnekėjausi apie tai su Benu, Dinų ir kitais. Niekšai. Be

nas mane barė.
-  Neturėjai suteikti jai vilčių, -  pasakė jis.
-  Ar ji kalta, kad yra stora? -  paklausė Fasilis. -  Manai, 

jai tai patinka? Tu ją skatinai manyti, kad tai nesvarbu.
-  Bet tai ir yra nesvarbu, -  atkirtau aš. -  Kai kurie mėgsta 

storas.
-  Na štai. Taip ir maniau, -  pasakė Snupsas. -  Tai reiškia, 

kad ji tau patinka. Šlykštu.
-  Visai ne! Aš kalbėjau apie kitus! Viešpatie!
-  O man pasirodė, kad judviem buvo labai gera, -  įgėlė 

Dinas.
Turėjau pastebėti, kad jie pradėjo žvilgčioti man per petį. 

Vėliau Benas pasakė, kad rodė man ženklus smakru. Ne
žinau, ar juo tikėti. Jis galėjo pasakyti: „Sveika, Sju, Džene, 
Džeke, kaip sekasi?" -  užuot kraipęs smakrą. Trys harpijos 
išniro man už nugaros man tariant šlykščiausią eilutę iš 
savo repertuaro...
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-  Aš dariau jai paslaugą, -  pasakiau.
Visai taip negalvojau. Paprasčiausiai pajuokavau. Norė

jau jiems paaiškinti.
-  Tu niekše! -  tiesiai į ausį suklykė Džeke.
Aš pašokau į orą. Tikriausiai akimirką net buvau 

apalpęs.
-  Tu šlykštus, -  sušnypštė Sju. -  Tai ji tau darė paslaugą, 

jei tik žinotum, kvaily nelaimingas!
-  Aš visai ne tai norėjau pasakyti, jūs mane ne taip su

pratot. Norėjau pasakyti... Viešpatie! Mes tik pasilaižėm! 
Jei jos vietoj būtų buvus kita, dabar apie tai nė nekalbė
tume!

-  Fui. Kiek kūno, -  pasakė Snupsas.
-  Užsikišk, -  atkirtau.
-  Neliepk jam užsikišti, tu toks pat bjaurus kaip ir 

jis, -  pasakė Sju.
-Jūs visos prietaringos, ir viskas, -užsipuoliau jas. -  Jei 

būčiau laižęsis su kokia plona, niekam tai nerūpėtų.
-  Privertei ją manyti, kad ji turi vilčių, štai kas nege

rai, -  smerkiamai paaiškino Fasilis.
-  Man nuo jūsų visų bloga, -  supyko Sju. -  Ji ir taip turi 

vilčių! Ir ne su vienu! Neseniai ji turėjo draugą, ir pati jį 
paliko, aišku?!

-  Matot? -  pasakiau.
-Ji nusiminusi, -  rimtai pasakė Džeke ir linktelėjo galva 

į kitą pusę. Aš irgi pakreipiau galvą. Debė sėdėjo prie stalo 
pusiau nusisukusi. Ji turi žinoti, kad jos kalba apie ją. Kaip 
ji gali tai pakęsti? Ar ji žino, kad visi šnekam apie jos 
svorį?

-  Aš tik pajuokavau, kad darau jai paslaugą, -  apgailė
tinai pakartojau.
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-  Turi su ja pasikalbėti. Bent tiek esi jai skolingas.
-  Na gerai. Gerai. Aš su ja pasikalbėsiu. Patenkintos? -  

pradėjau jų maldauti.
-  Kada? -  choru paklausė visos.

* * *

Esu palaimintas tarp mirtingųjų. Žinau, sunku tuo patikėti 
į mane pasižiūrėjus, jums pasirodyčiau eilinis žioplys. Ne
sijuokit. Man ir taip gėda. Bet turiu nematomų stebuklingų 
padėjėjų būrį, kurie mane lydi.

Žinau, tai juokinga. Aš tikriausiai pamišęs. Bet tik pa
galvokit. Įsivaizduokit, kad tai tiesa. Jūs nežinot. Negalit 
nieko įrodyti. Tai tikėjimo dalykas. Taip pat kaip su pra
keiktu Dievu, suprantat? Jokio skirtumo -  juk jo irgi niekas 
nemato. Nežino, ar jis yra, ar ne. Dievas, stebuklingi pa
dėjėjai -  tiesiog jais reikia tikėti. Jų keliai nežinomi arba 
nematomi, kaip mėgstu sakyti aš.

Tie padarėliai turi kvailiausias taisykles. Jie labai mora

lūs, taigi atmeta daugumą mano prašymų. Be to, jie labai 
jautrūs. Jei paprašytumėt jų Tadž Mahalo, dvylikos colių 
penio, paversti milijonierium ar panašiai, ko nors labai 
geidžiamo ir naudingo, jie nieko nedarytų, nors panorėję 
ir galėtų. Jiems tai pernelyg banalu. Tas pats, kaip prašyti 
įrodyti jų egzistavimą, o tai reikštų, kad jais netiki... o jei 
jie pajunta, kad jais netiki, iškart įsižeidžia ir nieko nebe
daro. Jų reikia prašyti su protu. Dalykų, kurių negali žinoti, 
ar jie padarys, ar tai nutiks savaime. Pavyzdžiui. Padarykit, 
kad aš nebepatikčiau Deborai.

Kaip tik tokiais atvejais man ir gali padėti stebuklingi 
padėjėjai. Tereikia sugalvoti, ko jie nori, kad jų paprašyčiau.
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Tačiau negaliu prašyti, kad Debora manęs nebemėgtų, 
nes tai reikštų kišimąsi į kito žmogaus jausmus, o jie to nė 
už ką nedarys. Tai amoralu. O jeigu šitaip? Prašau, prašau, 
prašau padaryti Deborą ploną... bet palikti dabartinius papu
kus, kad tebeturėčiau žaidimui tas nuostabias bazukas, bet 
kad niekas iš manęs nesityčiotų, jog susitikinėju su storule.

Gražus noras, bet ir taip nieko nebus, nes negali prašyti 
pakeisti kito žmogaus, kad jis atitiktų tavo poreikius. Keisti 
svetimą kūną taip pat blogai kaip ir keisti svetimas mintis. 
Tada mano stebuklingieji padėjėjai įsižeis ir tikrai manim 
nusivils. Net jei ir ji pati norėtų būti plona ir turėti didelius 
papus, -  o labai gali būti, kad ji to nori, -  vis tiek būtų amo
ralu, nes tai sukčiavimas. Mano stebuklingieji padėjėjai 
tikėtųsi, kad pradės laikytis dietos kaip ir kitos merginos.

O gal... Padarykit, kad j i  man patiktų! Ką manot? O gal jie 
jau tai padarė? Mano Karštas Bičas tuo neabejoja. Bet kodėl 
tada sustingstu vien nuo minties apie seksą su ja? Kartais 
malonu, kartais fantastiška, bet kartais galvodamas apie 
tai jaučiuosi siaubingai. Ką tai reiškia? Beje, tai amoralu. 
Kaip ir dauguma dalykų, kai geriau pagalvoji. Blogai keis
tis, kad kam nors patiktum, kaip ir blogai keisti kitus, kad 
patiktų tau. Beveik tas pats.

O gal šitaip?
Prašau suteikti man drąsos pasakyti Deborai, kad j i  man labai 

labai patinka, bet aš nenoriu su ja susitikinėti.

Bet ir šito jie nedarys, nes puikiausiai galiu padaryti tai 
pats. Jie daro tik tai, ko negali kiti. O aš tikrai to nepadarysiu, 
ir žinot, kodėl? Nes aš bailys, štai kodėl. Taigi man galas.

Jūs galit paklausti -  tai kokia iš jų nauda? Jie nedaro 

nieko, kas lengva, bet reikalauja, kad tai, kas sunku, dary
čiau pats.
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Negaliu užgauti jos jausmų. Tikrai negaliu.
Paprasčiausia išeitis būtų su ja susitikinėti. Kodėl gi ne? 

Visų pirma, ji man tikrai labai patinka. O tai jau pradžia, 
ar ne? Be to, ji mergina. O tai daug reiškia. Tai reiškia, kad 
ji turi papukus ir putytę. Žinau, kad tai banalu, bet ką pa
darysi. Jai kalbėsim apie merginas, papukai ir putytė -  la
bai svarbios dalys. Tiesą sakant, svarbiausias, tik dėl jų 
merginos ir traukia. Aš apie juos galvoju, apie juos fanta
zuoju, didžiąją dalį laisvalaikio leidžiu žiūrėdamas į juos 
kompiuterio ekrane -  papukus, užpakaliukus, putytes, kol 
pradeda svaigti galva. O Debora turi viską. Tiesą sakant, 
geresnių papukų už jos negaliu nė norėti. Didelės gražios 
moteriškos krūtys, dideli tamsūs speneliai ir... ir... 
uuu... niam.

Gal tiesiog reikia priimti tai, ką siūlo likimas? Elgetos 
negali rinktis, tai būtų nemandagu, tačiau jei susiaurinsiu 
savo paiešką iki simpatiškų merginų, galiu amžinai likti 
nekaltas. Tą jau pastebėjau. Gražuolėms ne taip jau ir pa
tinku. Pats nesu gražuolis. O jai patinku. Mes draugai. Ji 
galėtų tapti mano geriausia drauge, o geriausia draugė, kuri 
leidžia su ja mylėtis, geriausia draugė, kuri nori mylėtis -  tai 
jau šis tas nepaprasta, pripažįstu. Aš su Debe. O kodėl gi 
ne? Ji protinga ir sąmojinga. Mums patinka tie patys daly
kai, mūsų vienodas humoro jausmas, mes ištisas valandas 
plepam apie visokias smulkmenas. Iš tiesų turėčiau tik 
džiaugtis. Ji gabi -  piešia fantastiškiausias karikatūras. Jai 
užtenka minutės -  atsisėda, pasižiūri į tave, nupiešia kelias 
linijas ir štai -  juokingiausia karikatūra. Tikras stebuklas 
ją stebėti. Ji juokiasi iš mano juokelių ir klauso mano nuo
monės. Žinot ką? Manau, su manim ji laiminga. Ar tai ne 
nuostabu? Ji man šypsojosi ir šypsojosi, ir šypsojosi vaka
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rėlio pabaigoje, kai sėdėjome ant sofos ir laikėmės už rankų. 
Ar ne nuostabu?

Be to, dar yra papukai ir putytė.
Nors ilgai tai netruks. Geriau mane pažinus ji iškart 

mane paliks. Noriu pasakyti, kad esu gan keistas. Esu 
malonus kitiems tik todėl, jog noriu, kad kiti būtų malonūs 
man. Banalu, ar ne? Per daug galvoju apie save. Moku 
gražiai pakalbėti, bet tai ir viskas. Mokslai -  sunkus at
vejis. Nepažįstami -  čia aš per drovus. Plepėjimas su mer
gaitėm -  čia aš beviltiškas. Mokėjimas laiku sustoti -  nie
kada. Ir ne tik tai. Mano galva -  net nepatikėsit, kokios 
mintys kartais į ją šauna. Mano galva neįtikėtina, tikras 
liūnas. Kaip galiu palaikyti su kažkuo santykius, kai turiu 
tiek paslapčių? Pavyzdžiui, aš smaukausi. Visą laiką! Kaip 
kokia beždžionė. Ir dar tie mano stebuklingieji padėjėjai. 
Ar ne vaikiška? Ir kiti dalykai. Kad ir mintys, besisukančios 
mano galvoje! Kartais guliu lovoj ir ištisas valandas galvoju 
apie siaubingiausius dalykus, kuriuos galėčiau padaryti. 
Baisiausius prakeiksmus. Žiauriausius poelgius, nedoriau
sias mintis, šlykščiausius iškrypimus. Nepatikėtumėt.

Tačiau reikalas tas, kad, atrodo, jai patinku. Ji miela, 
protinga, supratinga, ir aš jai patinku.

Bet Debora! Ji puiki kaip draugas, bet kaip draugė -  pa
sityčiojimas. Ar dėl to man pasišiaušia plaukai? Dėl jos 
antsvorio? Žinau, kad aš nevykėlis, bet taip galvoti niekinga 
netgi man. Bet dėl ko dar? Mano Bičui ji patinka, man ji 
patinka, tačiau nuo minties, kad darai tai su ja, kažkas su
dreba ir numiršta.

* * *
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Tą vakarą atėjęs prie Karo memorialo Skofildo parke Džo
natanas vis dar nežinojo, ką jam daryti.

Jos dar nebuvo. Jis trynėsi apie paminklą laukdamas, 
tikėdamasis, vildamasis ir baimindamasis, kad ji neateis. 
Tas reikalas su norais -  jie išsipildo, jei nori gerų dalykų. 
Noras išsipildo, jei paskui viskas susidėlioja kaip į dėlionę 
įdėjus trūkstamą detalę. Tai ko čia panorėjus?

Jis vaikštinėjo apie suoliuką kažką murmėdamas pa
nosėje, ir staiga pasirodė ji. Jis krūptelėjo. Ji neramiai nusi
šypsojo.

-  Bijojau, kad neateisi, -  pasakė ji.
-  Sakiau, kad ateisiu.
Jie stovėjo žiūrėdami vienas į kitą ir šypsojosi.
-  Pasivaikščiosim? -  pasiūlė ji.
-  Gerai.
Jie patraukė per veją aplenkdami rožių klombas. Ji pa

ėmė jį už rankos. Jie nuėjo į nedidelį parkelį šnekėdami 
apie mokyklą, apie Diną, apie tai, kodėl Benas su niekuo 
nesusitikinėja, nors prie jo rikiuojasi mergaičių eilė. Ir nė 
vienas iš jų nepasakė nė žodžio apie... reikalus. Kai jie su
grįžo prie paminklo, ji atsišliejo į jį ir pasakė: „Pabučiuok 
mane".

Džonatanas apkabino ir pabučiavo. Ji kvepėjo priesko
niais ir ledinukais, ir jis vos susilaikė nenusijuokęs. Stora 
mergaitė = ledinukai. Jis prisispaudė prie jos visu kūnu ir 
pabučiavo į lūpas. Jinai jį apkabino, į jį įsirėmė didelės krū
tys. Tarp jų iškilo Karštas Bičas. Debora prisispaudė prie jo, 
jis švelniai ją stumtelėjo.

-  Mums taip gera kartu.
-  Taip.
-  Tai kas tada negerai?
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Ką jis galėjo atsakyti? Taip, tu man patinki ir aš, matyt, 
noriu su tavim susitikinėti, tačiau negaliu pakęsti viešo 
pažeminimo būti matomam su stora mergina. Jis papurtė 
galvą ir pasakė:

-  Nežinau. Nežinau. Aš... Man reikia apie tai pagal
voti.

Debora nusisuko, paskui atsigręžė į jį.
-  Tai dėl mano svorio? -  paklausė ji.
-  Dieve, ne! Man jis nerūpi!
Ji susiraukė.
-  Tai kas tada?
- Nežinau, -  spyrėsi Džonatanas.
-  Klausyk, -  pasakė ji. -  Aš viską suprantu.
- Ką? -  paklausė jis išsigandęs.
-  Nieks ir nesako, kad turiu tau patikti. Žinau, kad aš 

stora...
-  Visai tu ne stora! -  piktai užginčijo Džonas. -  Niekam 

neleisk taip apie save kalbėti.
Debora nusijuokė iš jo pykčio.
-  Tu visai ne stora. Stora -  daug daugiau negu tu.
-  Tada apkūni.
-  Greičiau apvalutė.
- Apvalutė, -  nusišypsojo ji.
-  Tau nepatinka būti apvalutei?
Ji gūžtelėjo pečiais.
-  Ne. Bet kitos merginos, -  ji mostelėjo ranka į parką, 

miestą, pasaulį, -  amžinai suka galvą dėl plonumo, figūros, 
gražių krūtų ir taip toliau. O man tai nerūpi. Aišku, ir aš 
norėčiau būti plona, neneigiu, bet tai kvaila. Juk tai tik 
mada, ar ne? O aš nepaisau madų. Tai... savotiška prievarta. 
Todėl ir nusprendžiau būti apvalutė.
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-  Tai nuostabu. Manau, tai nuostabu, -  karštai pasakė jis. 
Kas dar taip galvotų? Ar ji ne nuostabi? Ir ji nori būti jo.

Ji nusišypsojo ir pasitrynė pilvu į jo dėkingą Karštą Bičą.
-  Vadinasi, tau nesvarbu, ką galvoja kiti? -  paklausė 

jis jos.
- Aišku, svarbu. Ir tai bjauru. Labai bjauru. O tau kaip 

atrodo, aš linksma storulė?
-  Ne, ne, ne tai. Tiesiog tu visada atrodai tokia... nė ne

žinau. Prisitaikiusi.
-  Žinau, kaip į mane žiūri ar ką šneka.
Jis raustelėjo. Negi ji žino?
-  Kad niekas nenori su manom šokti per mokyklos šo

kius.
-  Aš šokau su tavim.
-  Tu kas kita.
-  Benas šoko su tavim.
-  Jis mielas.
-  Tu visiems patinki, -  priminė jis jai.
-  Kas nori būti tik mielas? -  paklausė Debora. -  Aš vi

siems patinku, bet niekas nenori su manim susitikinėti. 
Na, -  pasitaisė ji, -  tai ne visai tiesa. Daug kas nori, tik ne 
iš mokyklos. Iš tų nesulauksi. -  Ji pažvelgė Džonatanui į 
akis. -  Ir, tiesą sakant, man jie nerūpi. Tik tu. Tu man labai 
patinki.

Džonatanas šyptelėjo.
-  Ir tu man patinki, -  atsakė jis. Jam palengvėjo, kad 

pasakė tiesą.
-  Na, -  tarė ji. -  Ką pasakysi?
Jis stovėjo ir tylėjo. Jis neturėjo supratimo, ką pasakyti, 

nes pats nesuprato, ką jaučia, išskyrus šitai -  jis jautėsi su
trikęs ir išsigandęs.
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-  Nesakau, kad turi apsispręsti dabar, -  pasakė ji. Ji vėl 
paėmė jį už rankos ir liūdnai pasižiūrėjo.

-  Tu ne prieš? -  paklausė jis.
-  Ne. Tiesiog būtų geriau, jei būtum iškart apsisprendęs. 

Bet gali pagalvoti kelias dienas, -  atsakė ji. -  Eime... nu
pirksiu tau ledų.

Ji patraukė per parką, kur šalia gatvės po tuopomis 
stovėjo ledų vežimėlis. Džonatanas norėjo sumokėti už 
ledus, bet ji neleido. Ji jam nusišypsojo ir laukė, kol paduos 
ledus. Ledai rangydamiesi tryško į vaflines formeles.

-  Primena šikantį šunį, -  pasakė jis.
Debora nusijuokė.
-  Kas tu per žmogus! -  sušuko ji. Bet tai buvo nuostabu. 

Jai patiko netgi jo šlykštūs juokai.
Jie sugrįžo į parką ir susėdo ant suoliuko laižydami 

ledus. Suvalgiusi vaflius ji atsistojo ir nusivalė rankas į 
džinsus.

-  Pasakyk man iki savaitgalio, -  tarė jam.
-  Klausau.
-  Pabučiuok mane dar kartą, -  paliepė ji.
Džonatanas paklusniai atsistojo, pabučiavo ir jam buvo

atsakyta tuo pačiu. Jis jautėsi toks bejėgis. Jo Raudongalvis 
vėl pakilo. Debora ištiesė ranką ir jį suėmė. Paskui atsitraukė 
ir atidžiai įsižiūrėjo į Džonatano veidą. Jis buvo taip įsi
audrinęs, kad vos suvokė jos žodžius. Tarsi per sapną iš
girdo ją sakant:

-  Tu taip mane įkaitini, -  pasakė ji.
-Ką?
-  Noriu būti tavo meilužė. Noriu daryti tai su tavim. 

Noriu daryti viską, -  pakartojo ji. Paskui jį paleido. Ji nuėjo 
žvilgčiodama į jį per petį, bet jau nebesišypsodama.
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Džonatano penis pasiekė dramblio kaulo kietumą ir jam 
buvo baisiai nepatogu. Jautėsi taip, lyg į jį kas būtų suleidęs 
litrą testosterono. Medinėmis kojomis jis priėjo prie suo
liuko, apsvaigęs nuo geismo.

-  Prakeiktas išdavike, -  pasakė savo Karštam Bičui, bet 
jam taip panoro, kad teko mikliai grįžti namo nuleisti garą. 
Kaip žmogus, kuris jo netraukia, gali jį taip įkaitinti? Ar tai 
įmanoma? Jame siautė hormonų audros, jie virė tarsi dar 
vienas ingredientas tirštoje geismo sriuboje. Namie jam 
teko triskart patenkinti savo Karštą Bičą. Triskart iš eilės. 
Tada jis atsigulė žiūrėdamas į savo lemtingąjį organą.

-  Tu nežinai, kada pradėti ir kada sustoti, -  pasakė jis 
jam piktai.

Karštas Bičas vyptelėjo.
-  Kam visa tai rūpi? -  paklausė jis. -  Juk girdėjai, ką ji 

pasakė.
-  Ji pasakė „viską". Ji nori daryti viską.
-  O tu žinai, kaip sakoma...
-  Storulės Moka Parodyti Dėkingumą, -  klusniai atsakė 

Džonatanas. -  Storulės Padarys Viską.

-  Tai tik kartą gyvenime pasitaikantis šansas, -  pasakė 
jam Karštas Bičas.
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Sju

Čia ir yra Džekės problema: ji visada turi būti teisi. Jei su 
ja nesutinki, iškart įsižeidžia. Pradeda nesibaigiančius iš
vedžiojimus ir galiausiai aš pasakau: gerai, gerai, tu teisi, 
aš klydau, man nesvarbu, aš tai padarysiu/užsivilksiu/ 
pabandysiu. Ar bloga klysti? Daugiau sužinai.

Ją pamatę tikriausiai pagalvotumėt, kad visa jos ateitis 
suplanuota. Taip ir turėtų būti, ar ne? Būti protingai, gerai 
mokytis, planuoti ateitį -  geri pažymiai, geras darbas, geri 
vaikai, geras vyras. Ir staiga -  Dinas! Ką tai reiškia? Šitiek 
metų pastangų viską daryti gerai ir staiga... Suprantu, 
kartais norisi pasielgti neatsakingai. Bet Dinas?!

Maniau, kad po vakarėlio jai prasivers akys. Jei giliai 
širdyje jai reikėjo įrodymo, kad iš tiesų ji NENORI su juo 
miegoti, tai faktas, kad pabėgo iš jo lovos antrą nakties, 
turėjo būti nenuginčijamas to įrodymas. Pasikviečiau ją pas 
save, pasisodinau svetainėj, mamai pasakiau, kad mums 
reikia pasikalbėti, ir dar kartą pamėginau atvesti ją į 
protą.

Padariau tai labai rūpestingai ir paprastai. Emocijos, 
išreikštos skaičiais. Priminiau visus dalykus, kurie jai buvo 
svarbūs ir kurie per Diną nuėjo šuniui ant uodegos. Kenčia
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jos mokslai, o jai tai nepatinka. Džeke visada buvo pirmūnė, 
o dabar daro iš savęs kvailę. Siaubas! Ji prarado pasitikėjimą 
savim. Tai išgirdusi ji susiraukė. Ji visada viskam vadovau
davo, o dabar tapo už virvučių tampoma marionete. Ir 
galiausiai, -  tikėjausi, kad šis aspektas bus efektyviau
sias, -  pasakiau jai, kad ji naudojasi Dinų.

Ji pažvelgė į mane taip, lyg būčiau skėlusi jai antausį. 
Džeke ne tik jautri -  ji ir gera.

-  Dinas vaikinas, -  paaiškinau jai. Ji, atrodo, bus pa
miršusi tą esminį dalyką. Kartais taip nutinka. Kai kas laiko 
vaikinus merginomis su peniais. Bet taip nėra.

-  Tai kas? -  paklausė ji priešiškai.
-  Jis nori pasidulkinti, ar ne? Bet ne tik. Jo visi jausmai 

susitelkę jo gale. Pabandyk įsivaizduoti, kad ten ir jo širdis. 
Dinas nori atiduoti tau savo širdį.

Ji netikėdama susiraukė, o aš kalbėjau toliau.
-  Džeke, nesąžininga jį apgaudinėti. Tu ne tik atsisakei 

su juo pasidulkinti, tu jį atstūmei. Kaip manai, kaip jis 
dabar jaučiasi?

Jai tai nepatiko.
-  O ko čia taip staiga susirūpinai Dinų? -  piktai pa

klausė ji.
-  Man nusispjaut į Diną, bet kadangi tu nieko nedarai 

dėl savęs, padaryk bent dėl jo.
-  Nori, kad mesčiau Diną jo  paties labui?

-  Ne, paklausyk. Reikalas tas, kad mes šnekam apie Diną 
lyg jis būtų paskutinis egoistas, norintis tik pasidulkinti. 
Bet viskas ne taip. Tu jam patinki. Negali jo junginėti kaip 

kokio jungiklio.
-  Pakeitei giesmelę, -  pasakė ji man. -  Anksčiau saky

davai, kad Dinui nusišikt į visus, išskyrus jį patį.
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Aš trūktelėjau pečiais.
-  Vis dėlto ir jis žmogus.
Akimirką jau maniau, kad būsiu nuėjusi per toli, bet ji 

atrodė pasiruošus tikėti bet kuo. Ji pradėjo linksėti galva.
-  Todėl dabar padarysi štai ką -  tu atvirai su juo pasi

kalbėsi. -  Mačiau, kaip ji užsidegė, bet tai buvo tiesa. -  
Aišku, kad tu dar nepasiruošusi su juo miegoti, ar ne? Taip 
jam ir pasakyk. Būk protinga. Pasakyk, kad nori su juo su
sitikinėti, bet ne miegoti.

-  Bet aš tą ir darau!
-  Ne, ne tą. Tu žadi su juo miegoti. Tai kas kita. Seksas 

rytoj, seksas kitą savaitę. Tu suteiki jam vilčių. Laikas pa
sakyti tiesą.

Džeke pagalvojo.
-  Jis mane mes, -  pasakė ji.
-  Turi tai padaryti tiek dėl savęs, tiek dėl jo, -  pasa

kiau. -  Sutiksi ar atsisakysi, Džeke, bet tu turi būti sąži
ninga.

Jau pamaniau, kad ji pasiųs mane po velniais, bet staiga 
ji pradėjo žliumbti. Tiesą sakant, net nustebau. Paprastai 
tokie planai eina šuniui ant uodegos, o šįkart viskas stojo 
į vietas -  tikras stebuklas. Nors kartą gyvenime viską pa
dariau kaip reikia. O gal tiesiog Džekei beviltiškai reikėjo 
išeities?

Pasilenkiau jos apkabinti ir ji man sušnibždėjo į petį:
-  Tu teisi, -  pasakė ji užverktu balsu. -  Turiu būti su juo 

atvira. Turiu jam pasakyti. Sekso nebus.
Pagalvojau -  taip! Įtikinau! Viskas baigta. Dinas tikrai 

su tuo nesitaikstys.
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Benas

Žinot, kas yra rojus? Aš jums pasakysiu. Drybsoti minkš
toje, milžiniškoje lovoje, tokioje didelėje, kad gali gulėti 
skersai išilgai, bet vis tiek nematysi krašto. Šilta -  oras, tavo 
oda, patalas šiltas ir susiglamžęs. Ant naktinio staliuko 
stovi atšaldytas alus ir šokolado su razinomis plytelė. Per 
telį rodo gerą filmą. Atsidaro durys ir pasirodo Elė Jang su 
dubeniu Frosties, visa nuoga, tik su baltomis kojinėmis. 
Žiūri, kaip jai einant per kambarį šokčioja papukai.

-  Žiūri į mano krūtis? -  klausia ji, o tu atsakai:
-  Taip, tamsta mokytoja.
Ji pastato Frosties šalia tavęs, pakiša rankas po papukais 

ir lengvai juos pajudina. „Op op op op op", -  sako ji, ir pa
silenkia, o jie kabo virš tavo veido kaip... kaip labai dailūs 
papukai.

-  Mmm, -  sakau aš. Štai kas yra rojus.
-  Kas? -  klausia ji.
-  Labai gražu, -  atsakau jai.
Tai įvyko praėjus savaitei po Dino vakarėlio. Ji atsigavo 

po motinos vizito ir viskas grįžo į savo vėžes. Kartais ant
radienio vakarais ji renkasi svetainę -  grindis, stalą ir taip 
toliau. Aišku, tai puiku. Tačiau labiausiai už viską man
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patinka vartytis jos milžiniškoje lovoje -  aš ant viršaus, ji 
ant viršaus, aš po ja. O atsipalaidavimas -  žaidi papukais, 
pasiruošęs bet kada pratęsti. Štai kas visų geriausia.

Elė susirangė lovoje šalia manęs ir žvilgtelėjo į telį. Rodė 
gerą filmą -  Doubles -  bet čia buvo įdomesnių dalykų už 
filmą. Nusišypsojau jos papukams ir laukiau, kada ji pa
stebės mano žvilgsnį.

-  Viens, du, viens, du, -  pasakė ji kraipydama krūtinę.
-  Niam niam, -  atsakiau. Pasilenkiau ir juos pabučiavau,

o ji laiminga atsiduso.
-  Pasilik pernakt, -  paprašė ji.
-  Dieve, -  išstenėjau rankomis susiimdamas už galvos. 

Po kokios valandos turėsiu grįžti į tėvų lizdą ir miegoti 
savo siaurutėje lovoje siauručiame kambaryje name, pil
name žmonių, kurie šią akimirką man atrodė svetimi.

-  Negrįžk.
-  Reikia.
-Kodėl?
-  Manęs laukia. Supranti?
-  Paskambink jiems. Pasakyk, kad lieki nakvoti pas 

draugą.
- Jie pažįsta visus mano draugus. Žino jų telefonų nu

merius. Gali patikrinti. Be to, ne savaitgaliais niekada ne- 
nakvoju ne namie.

-  Vargšelis! -  nusišypsojo ji man kiek ironiškai. -  Ma
žyliui reikia namučio, ką? Baik, Benai, tau septyniolika, 
jiems nebūtina žinoti, kur esi kiekvieną sekundę.

-  Nepradėk, -  sumurmėjau. Man nepatinka, kai ji taip 

kalba. Lyg ir taip nesijausčiau pažemintas.
-  Paskambink jiems ir pasakyk. Pasakyk, kad į tavo klasę 

atėjo naujokas. Ne, naujokė! -  Ji man nusišypsojo. -  Ar tau
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apskritai leidžiama užsiiminėti seksu? Gal kitąkart atnešk 
tėvų raštelį?

-  Nebūk kvaila. Verčiau žiūrėkim filmą.
Jaučiau jos žvilgsnį, svarstantį, ar tęsti, ar ne. Dar prieš 

akimirką buvau šventai įsitikinęs, kad po kokios valandos 
grįšiu namo, o dabar viskas staiga pasikeitė. Jaučiausi, lyg 
būčiau nesąžiningas. Ir viskas per ją. Ji išmuša žemę tau iš 
po kojų, nors nė pats nesupranti, kodėl.

Ir -  būkim atviri -  aš norėjau grįžti namo. Nenorėjau 
praleisti nakties jos lovoje. Būčiau jautęsis nesmagiai.

-  Reiktų daryti tai dažniau, -  pasakė ji susirangydama 
šalia ir paimdama už rankos.

-  Mhm. -  Užmečiau savo ranką jai ant pečių.
-  O jei ketvirtadieniais?
-  Ketvirtadieniais?
-  O kodėl ir ne? Jei jau negali nakvoti...
Gal, bet... Aš nenorėjau. Suprantu, skamba kvailai. Vieną 

akimirką aš rojuje, o kitą jau noriu grįžti pas mamytę ir 
tėvelį. Tikriausiai palaikysit mane niekšu, bet su tamsta 
mokytoja viskas ne taip paprasta. Tikriausiai nenorėjau, kad 
viskas nueitų pernelyg toli. Gulėjau ir galvojau ieškodamas 
priežasties atsisakyti ketvirtadienių. Fulios treniruotė, gera 
programa per telį, reikia ruošti namų darbus. Ne, ne, ne.

-  Kad nelabai galėsiu.
-Kodėl?
-  Mane amžinai kontroliuoja. Vis nebūnu namie. Šįvakar 

nebuvau, rytoj susitinku su draugais, sekmadienį vėl su 
tavim. Pati supranti.

Stojo tyla.
-  Kažkodėl man atrodo, kad turiu maldauti, -  galiausiai 

pasakė ji.
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Šis tas naujo. Kol kas ji pati nenorėjo susitikinėti dažniau 
kaip du kartus per savaitę ir per dažnai vienas su kitu 
matytis. Ji galėjo netekti darbo -  tiesą pasakius, apskritai 
galėjo susigadinti karjerą, jei kas nors tai sužinotų. Jokia 

mokykla paskui jos nepriims, jei sužinos, kad dulkinasi su 
mokiniais.

Dulkinasi su mokiniais. Dažnai jai tai kartodavau, bet 
ji iškart užsiplieksdavo.

-  Aš dulkinu tave, -  pasakė ji. -  Tik negalvok, kad tai 
truks amžinai. Tavo žiniai, to nebus.

-  Atleisk.
Tai iš kur tokios permainos?
-  Dėl ko visa tai? -  paklausiau jos.
-  Kas dėl ko?
- Kodėl nori susitikti dažniau?
- Aš tik noriu dažniau tai daryti, -  atsakė ji įsižeidusi.
-  Tikrai?
-  Tu paranoikas!
-  Tiesiog pati sakei... Maniau, mudu susitarėm, kad bus 

geriausia saugotis ir nesimatyti pernelyg dažnai.
-  Ir viskas dėl to, kad noriu dar vieno vakaro?
-  Atleisk, -  atsiprašiau aš.
-  Tu paranoikas.
Pažvelgiau į ją.
-  Juk žinai, kad mielai susitikčiau dažniau, bet tai ne

patogu.
-  Kodėl?
-  Todėl. Turiu bėgti iš namų. Supranti? Nesakau, kad 

manęs neišleidžia, bet lengva nėra. Turiu su jais kalbėtis ir 
aiškintis. Tai nemalonu. Lyg turėčiau slaptą romaną, -  pa
sakiau.
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Atrodo, ji suprato. Linktelėjo galva ir padarė grimasą.
-  Ką gi. Tada mums teks ką nors sugalvoti.
Niekojai neatsakiau. Sėdėjau, saujomis kabinau Frosties 

ir bandžiau žiūrėti filmą. Išsigandau, kad ją įskaudinau, bet 
viskas buvo gerai. Išgėriau alų, baigiau žiūrėti filmą ir prieš 
išeinant prie durų karštai pasiglamžėm. Nuostabu. Kelionė 
namo irgi buvo nuostabi.
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Šeši coliai iki įvarčio

-  Tai aptarsim viską dar kartą? -  paklausė Sju.
-  Gerai.
-  Jis tau labai patinka.
-  Taip.
-  Bet dėl kažkokios priežasties, -  Sju nekantriai atsi

duso, -  tu negali prisiversti su juo permiegoti.
-  Bet noriu su juo susitikinėti.

-  Bet be sekso.
-  Kol kas.
-  Ne, ne kol kas! Tai reiškia tą patį kaip ir „kitą savaitę".

0  tu nenori pagalvoti apie seksą apskritai.
-  Jis mane mes, -  suaimanavo Džeke.
To aš ir siekiu, mintyse ištarė draugė, bet garsiai pasakė:
-  O gal ir ne, kas žino? Gal jis daug padoresnis, kaip kad 

pati sakei. O jei vien dėl to jis nebenorės su tavim susitiki
nėti, pats kaltas. Ar ne?

Džeke nepatenkinta susiraukė, bet suprato, kad tai tiesa. 
Ji negali žadėti sekso, nes kai reikia tesėti pažadus, ji negali 
nieko duoti.

-  Arba jis su tuo susitaikys, arba ne. Jei jam reikalinga 
tu, jis sutiks. Jei ne, pats kaltas. Ir tada mums nebereiks
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aptarinėti to šimtus kartų, galėsim pasikalbėti apie kai ką 
įdomesnio. Pavyzdžiui, apie mane, -  viltingai pridūrė ji.

Džeke pasikartojo savo tekstą, pasitaisė makiažą, pa
verkė ir vėl pasitaisė makiažą. Sju ją ramino, guodė, siūlė 
popierines nosinaites ir liepė būti stipriai. Ji buvo tikra, kad 
Dinas ją pames. Aišku, ne ilgam, po savaitės jie vėl susieis, 
bet Džeke bent jau kelias dienas pailsės nuo Dino. O dabar 
ji negali netgi to. Dabar pati Džeke stebisi, kaip viskas pa
sisuko, ir tik gerai viską apgalvojusi ji supras, kokia tai 
diniška situacija. Jis abejingai nustūmė į šalį visus jos planus 
ir manipuliavo ja kaip marionetininkas su sudėtinga ma
rionete vienoje rankoje, kita tuo metu perjunginėdamas 
telio kanalus, kur ir buvo nukreiptas jo dėmesys.

O viskas prasidėjo taip gerai. Jos tėvai buvo kažkur išėję. 
Dinas atėjo kaip sutarta ir jie turėjo porą valandų, jei jų 
prireiktų, nors ji ir nesitikėjo, kad viskas truks taip ilgai. Ji 
išvirė jam kavos ir perėjo tiesiai prie reikalo. Jis jai labai 
patinka, tačiau jų santykiai nėra tokie rimti, kad ji su juo 
miegotų. Miegoti su kuo nors, paaiškino ji, labai ypatinga, 
labai artima, labai intymu. Tiesa, jis jai baisiai patinka, ji 
tiesiog negali atitraukti nuo jo rankų; tačiau kažkas ją 
stabdo. Ji nėra tikra, kas, tačiau nusprendė, kad negali savęs 
versti, ir nenori, kad ir Dinas ją verstų.

-  Taip. Manau, tu teisi, -  pasakė Dinas.
-Ką?
-  Taip. Aš tau pritariu.
-  Pritari?
-  Taip. Palaukim. Nėra kur skubėti. Gal tau reikia dau

giau laiko. Gal tau trukdo kokie prisiminimai?
-  Nemanau, Dinai, -  pasakė ji atsargiai.
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-Tikriausiai viską užblokavai. Nežinau. Bet taip, tu teisi. 
Seksą kuriam laikui atidėkim. Juk tu to nori? -  paklausė jis 
neramiai.

-  Taip, taip! -  sušuko Džeke. Jos rankos taip drebėjo, 
kad turėjo pastatyti kavą ant staliuko.

-  Dieve! -  Dinas griebėsi už krūtinės. -  Tu mane išgąs
dinai. Jau pamaniau, kad nori palikti mane.

-  Ne, ne.
Dinas papurtė galvą. Ji tikrai jį išgąsdino. Jis atidžiai į 

ją pasižiūrėjo.
-  Atrodai labai laiminga, -  pasiskundė jis.
-  Aš ir esu laiminga. Tikrai.
Tačiau iš tiesų jos pirma reakcija buvo nusivylimas. Ji 

jau galvojo -  viskas. Nebereikės nervintis, nerimauti ir 
kovoti su savo sveiku protu. Užteks tų nesąmonių. Dinas 
pasielgs kaip paskutinis šiknius ir viskas baigsis. O jis tik 
išsigando, kad jinai jį paliks.

-  Tu tikras? -  paklausė ji jo.
-  Vis dėlto tu palieki mane!
-  Ne. Bet...
-Kas?
-  Tiesiog... Maniau, kad nenorėsi nieko girdėti.
-  Kuo tu mane laikai? Kokiu nors šiknium? Ne, jei tu 

taip galvoji, aš tave palaikau. Sutinku.
-  O, Dinai! -  Nusivylimas išgaravo. Ji buvo tokia lai

minga, kad pašoko ir pakibo jam ant kaklo. Jinai jį nuver
tino! Vis dėlto jis ją myli! Matot? Staiga jie jau gulėjo ant 
kušetės sagstydami vienas kitam džinsus.

-  Uuu, kaip gera, -  pasakė Džeke. Ji buvo tokia dėkinga, 
tokia laiminga, kad Sju klydo. Ir atsipalaidavo. Netrukus 
kažkuris užkliudė kavos staliuką ir vienas puodelis nulėkė
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žemėn. Džeke pasilenkė sutvarkyti, Dinas priėjo iš užpa
kalio ir ją suėmė. Jis ją stumtelėjo, ji persisvėrė per kušetės 
atlošą. Džeke palinko į priekį, o jis pradėjo baksnoti klubais 
jai į užpakaliuką. Jis žiūrėjo žemyn ir įsivaizdavo, kad ploni 
džinsų ir kelnaičių sluoksniai lekia žemyn, bet jam dar 
trūko gerų šešių colių iki ten, kur jam norėjosi būti. Džeke 
nebetilpo džinsuose. Jos gomury mezgėsi žodžiai: „Pirmyn. 
Nutrauk juos". Ji jautė burnoje gimstantį sakinį. Ji sušnibž
dėjo jį be garso norėdama sužinoti, koks tai jausmas, ir 
jausmas buvo nuostabus, toks sūrus, seksualus ir teisingas, 
kad ji, nepaisant visko, pagalvojo, kad tikrai gali ištarti tuos 
žodžius.

-  Pirmyn. Nutrauk juos, -  išgirdo ji sakant save.
Dinas iškart sustojo.
-  Tu tikra?
-  Taip. Greičiau.
Ji lengvai kilstelėjo klubus, jis pakišo ranką ir surado 

užtrauktuką. Jis čerkštelėjo. Jis truktelėjo ir džinsai su 
kelnaitėmis staiga nulėkė žemyn, o ji oda pajuto oro 
vėsą.

-  Ne! -  suriko ji. Tada pašoko, apsigręžė ir užsitraukė 
džinsus atgal. -  Nereikia! -  vėl suriko.

-  Bet tu pati sakei... -  pasiskundė Dinas.
Kokią sekundę jie stovėjo ir žiūrėjo vienas į kitą.
-  Matai? -  pasakė ji jam. -  Aš nesveika. Mane reikia 

prižiūrėti. Kai kitąkart pasakysiu tau tai daryti, neklausyk 
manęs, gerai?

-  Dieve, -  pasiskundė Dinas. Ji prisidengė burną ranka 
ir pradėjo nevaldomai kikenti, o Dinas stovėjo ir žiūrėjo į 
ją. Geismas grūmėsi su nusivylimu, nusivylimas -  su noru 
būti supratingam. Kaskart pažvelgusi jam į veidą ji pra-
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dėdavo juoktis dar garsiau. Ji tikėjosi, kad ir jis užsikrės 
juoku, tačiau Dinas tik stovėjo ir su ironiška šypsena žiūrėjo 

į ją, krečiamą isteriško juoko. Atrodė, tai tęsiasi šimtą metų, 
galiausiai jam nusibodo ir jis išslinko į virtuvę. Likusi viena 
ji staiga atsipeikėjo, triskart perėjo kambarį ir nulėkė pas jį 
atsiprašyti. Jos nustebimui, jis nesupyko. Dar vienas įrody
mas! Ji tikrai jį nuvertino.

Jie susėdo su kavos puodeliais. Džeke buvo sužavėta. Jis 
toks mielas! Labai mielas. Jis neturėjo supratimo, ką ji iš
gyvena, bet gerbė jos nusistatymą, nes ji jo paprašė. O ji 
elgėsi kaip paskutinė šiknė! Velniškai gerai, ar ne? Vis dėlto 
pirmasis jos instinktas buvo teisingas -  jis yra geresnis, negu 
atrodo. Už padaužos slypi geras, malonus berniukas.

Dinas patenkintas atsilošė ant sofos. Impulso pagautas 
papasakojo jai apie mamą ir Deivą Sortą. Jis to neplanavo. 
Pats nežinojo, kodėl taip padarė. Tik išgirdo save tariant 
žodžius:

-  Ką tik prisiminiau, -  pasakė jis. -  Mano mama turi 
romaną su mūsų mokyklos mokytoju. Anądien užklupau 
juos svetainėj.

-K ą ?

-Na žinai... -  Jis pašnairavo į ją. -  Ji turi romaną. -  Dinas 
nusišypsojo. Teisingiau, norėjo nusišypsoti, bet šypsena 
virto baisia grimasa. Staiga jo žodžiai jam pasirodė šlykštūs,
0 kaip tik to jis ir nenorėjo. Jis liovėsi šypsotis ir susiraukė, 
skatindamas Džekę pasibaisėti žinia.

Džeke irgi susiraukė.
-  Kada tai buvo?
-  Prieš vakarėlį, -  prisipažino Dinas, atidžiai stebėda

mas jos veidą.
-  Kodėl man nesakei?

1 60



D a r a n t  t a i

-  Nežinau. Ruošiausi vakarėliui ir šiaip. Bet juk tai ne
svarbu.

-  Nesvarbu? -  Džeke bandė suvirškinti tai, ką išgirdusi. 
Ar jo netikėtas nusileidimas turi su tuo ką nors bendro? Ji 
atsistojo ir pasitaisė džinsus, lyg šie vis dar būtų nusmukę. 
Paskui vėl atsisėdo. -  Gerai. Pasakok.

-  Kad nelabai yra ką pasakoti, -  pasakė Dinas. Ir papa
sakojo jai viską, išskyrus tai, kad nuo to laiko blaškosi tarp 
visiškos amnezijos ir visiškos sumaišties.

-  Ji tikriausiai nė nežino, kad juos mačiau, -  pamelavo jis. 
-Jei ir nežinojo, tai dabar žino. Po to, kai paklausei tėtės,

ar ir Deivas Sortas važiavo su jais savaitgalį.
-  Tai nieko nereiškė, -  susierzinęs pasakė Dinas. Na 

žinoma! Jis toks supratingas, toks suaugęs, ir prašau. Užuot 
jį nuraminusi, ji padarė iš to katastrofą.

Džeke nusprendė prisiminti tikrąsias vertybes ir 
įtūžo.

-  Kaip ji taip galėjo pasielgti su tavo tėčiu? Ir su tavim! 
Jūsų namuose! Ir nė neatėjo pasikalbėti apie tai su tavim. 
O, Dinai, kaip siaubingai tu turi jaustis...

-  Ne taip ir siaubingai, -  abejingai atsakė jis. -  Galų gale 
tai jų reikalas, ar ne?

- Tai ir tavo reikalas! O jei ji su tavim apie tai nesikalba, 
tu turi pasikalbėti su ja.

-  Nebūk kvaila.
-  Tu negali? Baisu...
-  Ne. Ne taip viskas ir blogai.
-  Ne? -  Džeke atidžiai jį nužvelgė. Tai vyko: j ina i jį er

zina. Jis žiūrėjo kažkur į šalį šaipydamasis iš jos rūpesčio. 
Viskas vyko prieš jos akis. Dinas pasiskubino viską pa
neigti.

161



M e l v i  n Bu r g e s s

-  Dinai?
-  Nesąmonė, -  atsakė jis ir nusisuko.
Džeke sugriebė jį už rankos ir atsuko į save. Tai svarbu. 

Jam reikėjo jos, o jis nyko prieš jos akis.
-  Tu man patinki, -  piktai pasakė ji. -  Nedrįsk nuo ma

nęs nusisukti. Dinai! Pažiūrėk į mane!
Dinas pažvelgė į ją ir pradėjo juoktis, tačiau jo akys 

greitai prisipildė ašarų. Jis pats nustebo. Ašaros? Iš kur? Ir 
ko čia jam krimstis?

-  O, Dinai. -  Ji švelniai suėmė jo veidą. Jame buvo tiek 
kančios ir nuostabos. Paskui jis ją apkabino, įsikniaubė į jos 
plaukus ir pravirko.

Po valandos, išleidusi Diną, Džeke pasižiūrėjo į save ant 
sienos kabančiame veidrodyje. Plaukai drėgni tame šone, 
kur jis verkė. Tylus balselis jos galvoje -  Sju, ne kitaip -  su
šnibždėjo, kad jis vėl ėmėsi savo. Kai tik ji pagalvojo, kad 
jis supratingas ir rūpestingas, paaiškėjo, kad jis turi savo 
kėslų. Gal ir taip -  Džekei tai nerūpėjo. Jis įsikabino į ją kaip 
didelis vaikas ir kūkčiojo. Jis atidavė jai savo kraujuojančią 

širdį. Jam jos reikėjo.
-  Dar nesu taip verkęs, -  vėliau prisipažino jis. -  Ir ne

manau, kad prie ko kito galėčiau. -  Ir taip dar smarkiau 
prikaustė ją prie savęs.

Neilgai trukus suskambo telefonas. Sju norėjo žinoti, 
kaip jai pavyko.

-  Buvo nuostabu, -  atsakė Džeke. -  Jis sutiko!
-  Ką? -  negalėjo patikėti Sju.
-  Jis sutiko! Jis pasirašė!
-  Tu tikra?
-  Aišku, tikra. Jis sakė, kad viską supranta.
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-  Supranta? -  netikėdama paklausė Sju. Nuo kada Dinas 
apskritai ką nors supranta? -  Ką konkrečiai tu jam pasakei?

- Kaip mes ir tarėmės. Pasakiau jam, kad man reikia 
daugiau laiko įsitikinti, ką jaučiam vienas kitam, ir jis pa
sakė, kad man pritaria.

-  Pritaria?

-  Taip, -  patvirtino Džeke. -  Jis sakė, kad kuriam laikui 
turėtume pamiršti seksą.

-  Dinas taip pasakė?
- Dinas, -  patvirtino Džeke.
-  Jis kažką rezga.
- Kodėl tu visada tokia įtari?
-  O tu ne?
-  Ne, -  įsižeidusi paneigė Džeke. -  Juk jis viską padarė 

kaip reikia, ar ne? Taip buvo tartasi.
-  Švelniai tariant, jis padarė viską kaip reikia. Niekada 

nebūčiau pamaniusi, kad jis tą sugeba. -  Ar gali būti, kad 
Dinas iš tikro protingas? Tikrai ne. Tačiau net ta neįtikėtina 
tikimybė buvo įtikinamesnė už tai, kad jis tikrai jautrus.

- Jis kažką rezga.
-  Nebūk tokia cinikė. Jis buvo labai mielas.
-  Vis geriau nei jo amžinas niurzgėjimas, -  sutiko 

Sju. -  Bet tai jam nebūdinga, ar ne? O gal vėl pradėsi man 
sekti pasakėles, kad tai tikrasis Dinas, kuris tik dabar pa
rodė savo gerąją pusę?

- Neskaityk man pamokslų, -  supyko Džeke. Ir nors ji 
niekada nebūtų sutikusi su tokia kvailyste, giliai širdyje
I i kėjosi, kad taip viskas ir yra. Ji nė nenutuokė apie apgaulę, 
kurią sumanė Dinas.

I ’r ieš padėdama ragelį Džeke kiek dvejojo. Dar ne viskas 
pasakyta, bet ji puikiai žinojo, ką pasakys Sju, jei sužinos,
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kad Dino mama turi romaną ir kad Dinas pabandė demas
kuoti ją prie pietų stalo. Ji padėjo ragelį, Dino paslaptis liko 
išsaugota, tačiau Sju balsas aidėjo jos ausyse netgi padėjus 
ragelį.

-  Višta! Ko tu save kankini?
Jam manęs reikia, mintyse atsakė Džeke. Jis buvo tarsi 

milžiniškas pliušinis meškiukas, kažką seksualiai niurnan
tis jai į ausį. Jam jos reikia. Bet ar jai reikia jo?
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Dinas Naikintojas
Grįžęs namo Dinas nuėjo tiesiai į savo kambarį. Iš išorės 

atrodė ramus, bet viduje visas vibravo, lyg jame būtų pa

leistas idealiai subalansuotas mechanizmas. Vienas neat

sargus judesys ir išlakstys į dalis. Jis buvo įsiutęs ant 

Džekės. Matot, ką ji jam padarė!

Ant laiptų pasigirdo žingsniai. Mama. Jis baisiai norėjo 

su ja pasikalbėti, bet ką tai duos? Jis ką tik kalbėjosi su 

Džeke, ir pažiūrėkit į jį dabar. Kalbos tik viską pablo

gina.

Po kojomis girgždėjo laiptai. Paskui girgždėjimas nutilo, 

paskui vėl pasikartojo. Vėl nutilo. Paskui ryžtingi žingsniai

i r beldimas į duris. Dinas griuvo ant lovos ir užmerkė akis. 

Durys atsidarė.

- Dinai?

Tyla.

- Dinai? Nemiegi?

A... Ką? Mama?

Kaip tau šiandien sekėsi?

Taip. Viskas gerai, o ką?

Atrodai...
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-  Aš pavargęs. -  Jis žvilgtelėjo į ją dėdamasis, kad marks

tosi nuo šviesos, ir pamatė, kad ji žiūri į jį kaip į kokį 

daiktą -  dėžutę, piniginę, kurį galima atidaryti ir išmesti 

visus ten nereikalingus daiktus.

-  Ar tu?.. Ar tau kas?..

-Ne.

-  Kas nors atsitiko?.. Gal nori?..

-Ne.

-  ...apie tai pasikalbėti?

Dinas pajuto, kad žodžiai stringa gerklėj. Jis gulėjo ir 

beviltiškai žiūrėjo į ją, kol ji pasidavė.

-  Gal nori sumuštinio? -  paklausė ji.

-  Taip! -  Taip daug geriau. Daug mamiškiau.

Ji jam nusišypsojo ir kelioms sekundėms jie virto pa

prasčiausiais motina ir sūnum, aptariančiais kasdienius 

reikalus.

-  Su kiaušiniu?

-  Ir kečupu.

-  Gerai.

-  Ačiū, mama! -  sušuko jis pavymui. Jis kalbėjo nuo

širdžiai. Jam palengvėjo, jis buvo ja patenkintas. Visi juos 

siejantys reikalai -  tai sumuštinis su kiaušiniu. Jis išsekęs 

išsitiesė ant lovos.

-  Viskas nėra taip paprasta, kaip atrodo, -  sumurmėjo 

sau Dinas. Tai jau tikrai. Jis užsimerkė ir pabandė viską 

ištrinti iš atminties.

Po dešimties minučių Kėtė Hauter užlipo į viršų, tyliai pa

beldė į duris ir įėjo nešina sumuštiniu ant mažos lėkštutės. 

Dinas miegojo.
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-  Dinai? -  Jokio atsako. Ji priėjo arčiau, padėjo lėkštutę 

ant šalia stovinčio staliuko ir pasižiūrėjo į išblyškusį sūnaus 

veidą.

-  Dinas. -  Ji paprasčiausiai ištarė jo vardą, tarsi tikrin

dama, ar jis tebetinka šiam gražiam, ištįsusiam jaunuoliui, 

kuris dar taip neseniai buvo jos mažylis. Ką reiškia būti 

suaugusio mama? Ar ji gera mama? Ji visada manė, kad 

jam užaugus viskas bus paprasčiau, tačiau pagalvojusi apie 

save galutinai sutriko. O ji taip norėjo paprastos, laimingos 

šeimos. Jinai jį mylėjo, bet jis staiga išaugo iš jos ir jos 

jausmų. Per staigiai ir per greitai.

-  Atleisk, -  sušnibždėjo ji ir pirštų galiukais išėjo iš 

kambario. Uždariusi duris dar pasiklausė, gal jis tik apsi

meta miegantis, bet neišgirdo nė garso.

Šita velniava buvo bloga dar ir tuo, kad nežinojai, kiek 

viskas tęsis, bet atsakymą ji gavo labai greitai, kai kitą rytą 

Dinas visai atsitiktinai išardė savo šeimą, kaip žmogus, 

atkišęs į kitą žmogų šautuvą ir nuspaudęs gaiduką, nes jam 

sąmonės aptemimo akimirką pasirodė, kad laiko papras

čiausią dulkių šluotelę. Viskas prasidėjo nuo aršaus ginčo 

su mama. Paskui jis netgi neprisiminė, dėl ko jie susiginčijo, 

tik vėliau ji jam priminė. Dėl kojinių. Jis nebeturėjo švarių 

kojinių. Jis suriko į apačią paklausti, kur jos yra, o ji atsakė: 

„Palauk, Dinai, nesusitvarkau su kate!" Po akimirkos jis 

jau bildėjo laiptais žemyn.

- Katė, katė, amžinai katė. Tau visada svarbiau ta pra- 

keikta katė. Tu taip pamišusi dėl tos prakeiktos katės, kad 

nesuprantu, kodėl su ja negyveni. -  Jis įpuolė į virtuvę 

degančiomis akimis ir įsiutęs.

Nešnekėk taip su motina! -  užriko tėvas.
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Rytas -  ne geriausias metas rietis. Nespėjęs pagalvoti, 
Dinas prasižiojo ir ištarė šiuos žodžius:

-  Gali gyventi ir su kate, pati duodasi kaip katė per 
morčių. Kac kac kac*.

Stojo tyla. Jis pamatė, kaip persikreipė tėvo veidas. Jis 
nė nesuprato, kokią šlykštynę pasakė. Bet juk tai tiesa, ar 
ne? Jo motina stovėjo su skardine kačių ėdalo rankoje ir 
pravira burna. Metas žiūrėjo į jį taip, lyg pamatęs pabaisą, 
skrebutis taip ir liko jo burnoje.

-  Katė, -  gergždžiančiu balsu pasakė Dinas. Jis nesu
prato, ko jie visi apstulbę. Jo mama žino, tėtis žino -  ar ne? 
Po to nutikimo su Deivu Šortų jie be perstojo riejosi. Jis 
vienintelis buvo laikomas tamsoje. Ko jie tikisi?

Tėvas atsistojo ir pastūmė stalą. Jis norėjo trenkti Dinui. 
Dino burna prisipildė drėgno, sūraus skysčio. Jis apsilaižė 
lūpas, tikėdamasis pajusti kraujo skonį. Tėvo burna prasi
žiojo ir iš jos pasipylė įniršio lavina.

-  Eik šikt! -  suriko Dinas. Jis pasiruošė antpuoliui, bet 
paskui prisiminė, koks mažas pastaruoju metu atrodė tėvas. 
Jis dažnai fantazuodavo, kaip iškaršia jam kailį. Gal dabar 
atėjo laikas? Jis jaunas ir stiprus; tėvas -  senas apgailėtinas 
mulkis, kuris nesugebėjo sutrukdyti žmonai dulkintis su 
tokiais nevykėliais kaip Deivas Šortas jo paties namuose, 
gal net jo lovoje, jei Džeke buvo teisi, o ji paprastai neklys
davo. Dinas sulenkė kelius ir gindamasis atkišo rankas. Jo 
tėvas stūmė pakeliui pasipainiojusias kėdes. Viena apvirto. 
Ant stalo išsiliejo pienas. Metas pašoko.

Viskas vyko kaip sulėtintam filme, bet staiga kažkas 
išėjo už kadro. Mama. Paskui jam atrodė, kad ji peršoko

* Pušy pušy pušy (angį.) -  dvejopa reikšmė: pirma -  kac kac kac šau
kiant katę, antra -  putytė.

16 8



D a r a n t  t a i

stalą ir puolė jį. Ji šoko ant Dino, tvirtai sugriebė jį, ranko
mis apsivijo aplink kaklą ir taip suspaudė, kad jam net 
suskaudo.

Dinas akies krašteliu pastebėjo, kaip tėvas, nutaisęs 
žudiko veidą, suka šalin, kad su jais nesusidurtų, ir mojuoja 
rankomis norėdamas išlaikyti pusiausvyrą. Mama buvo 
paslėpusi veidą jo kakle, visai kaip kartais Džeke. Tėvas 
rikošetu atšoko nuo stalviršio ir piktai trenkė kumščiu per 
duoninę. Mama pakėlė veidą ir sušnibždėjo Dinui į ausį 
žodžius, nuo kurių jam visu kūnu perbėgo virpulys, ir jis 
pasimuistė:

-  Nereikia.
-  Gerai, gerai, -  sušuko jis, rangydamasis ir šokinėda

mas nuo kutenimo.
-  Pasikalbėsiu su tavim apie Deivą. Gerai?
-  Gerai, -  atsakė jis ramesniu balsu.
Jinai jį paleido.
Virtuvė tik per plauką liko sveika. Metas staiga pašoko 

ir nulėkė į viršų. Kėdės išvartytos, pienas išlietas, arbata 
išbėgusi iš puodelių, visur mėtosi skrebučiai ir trupiniai. 
Aplink tvyrojo chaosas. Net nuostabu, kaip viską galima 
sujaukti per kelias sekundes, jei nežiūrėsi, kur eini. Mama 
jau tvarkė stalą, bet tėvas tebestovėjo kaip įbestas. Jis atrodė 
susenęs, labiau susiraukšlėjęs, mažesnis ir dar labiau nie
kam tikęs nei anksčiau. Atrodė, kad jis susitraukė, o mama 
, U virkščiai -  išaugo.

Ji susitvardė ir pasakė:
- Bet iš pradžių reiktų pasikalbėti su tėčiu, ar taip ne- 

ішіпаі?
Maniau, jis žino, -  atsakė Dinas.
Ką žinau? -  paklausė tėtis.
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-  Tu teisus, -  sutiko ji. -  Atleisk.
Jis papurtė galvą ir neklausydamas jos pasakė:
-  Nesivargink, aš ir taip atspėsiu. -  Jis atsisėdo prie stalo 

ir, visų gailesčiui bei gėdai, pradėjo kūkčioti susiėmęs galvą 
rankomis, jo alkūnes badė išbarstyti trupiniai. -  Žinojau, 
žinojau, tik tu visą laiką neigei. Kodėl viską neigei? -  kūk
čiojo jis.

-  Atleisk, -  pasakė ji. -  Bet gal iš pradžių išleiskim vai
kus į mokyklą?

-  Ji rėkdavo ant manęs, kad esu pernelyg įtarus, -  už
verktomis akimis paaiškino tėtis Dinui, jo balsas drebėjo. 
Jis nutilo, nusišluostė akis ir pažvelgė į laikrodį. -  Man 
reikia eiti. Turiu susitikimą. -  Jis atsistojo. -  Svarbų susiti
kimą, Dieve padėk, kurio labai laukiau. O dabar tik pa
žiūrėkit. Pačiu laiku! -  Jis pasižiūrėjo į žmoną, paskui į Diną 
ir pabandė nuryti žodžius, kurie sukosi ant liežuvio galo.

Sniurkščiodamas jis perėjo virtuvę, susirinko daiktus, 
pasiėmė švarką. Dinas, stebėdamas jį iš už stalo, pagalvojo, 
kad žiūri filmą.

-  Ar tikrai turi eiti? -  paklausė Kėtė.
-  Ir kiek laiko man nieko nesakei? Kiek? Savaites? Mė

nesius? Kiek?
-  Pasikalbėsim vėliau, -  pasakė ji nusisukdama.
Tėvas žvilgtelėjo į Diną.
-  Dinai, tu dėl to nekaltas. Supranti?
- O kodėl turėčiau būti kaltas? -  paklausė Dinas, bet tai 

nuskambėjo gan šiurkščiai, tad jis pridūrė: -  Gerai, tėti.
-  Gerai? Nė velnio negerai. Turiu eiti. Viešpatie, kiek 

valandų!
-  Pasiimk laisvą dieną, Maikai. Galim pasikalbėti da

bar, -  pasakė Kėtė.
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Jis stovėjo virtuvėje galvodamas.
-  Ne, -  pasakė. -  Ne. Ne taip. Ne dabar, kai jau esi tiek... 

primelavusi. Pasiimsiu laisvą popietę. Lauk manęs namie, 
gerai?

- Tas susitikimas toks svarbus, ar ne?
-  Nebūk kandi.
-  Atleisk. -  Ji nusisuko ir prikando lūpą. -  Atleisk.
-  Iki. -  Jis patapšnojo Dinui per petį ir išėjo pro 

duris.
Dinas atsistojo.
-  Aš irgi eisiu, -  pasakė jis.
-  Ne. Mums reikia pasikalbėti.
-  Bet man mokykla...
-  Praleisim rytines pamokas. Mes abu.
-  Dešrelės, -  nusišaipė Dinas. Jis norėjo pasakyti, kad ji 

elgiasi su jais kaip su dešrelėmis -  su juo ryte, o su tėčiu po 
pietų. Bet ji ir taip viską suprato.

-  Ne, tik svarbūs žmonės, kuriuos per ilgai buvau ap
leidusi, -  pasakė ji. -  Ilgai neužtruksiu, tik išlydėsiu Metą. 
Mums reikia pasikalbėti.

Ji užlipo į viršų ieškoti Meto. Dinas nekreipė dėmesio į 
jos nurodymus. Kam jam kapstytis po šitą mėšlą? Ar dėl 
jos gyvenimas turi sustoti? Niekas dėl jos nesustos! Jis už-
I i po į viršų pasiimti daiktų ir tyliai išsmuko, kol ji virtuvėje 
ruošė Metui priešpiečius. Jau buvo nuėjęs pusę kelio, kai 
suprato, kad jei išeis, teks laukti visą dieną, kol sužinos, kas 
dedasi. O nuo laukimo jam jau darėsi bloga. Jis apsigręžė 
ir grįžo namo išklausyti motinos giesmelės.

Kėtė sugrįžo išlydėjusi Metą, sustojo koridoriuje ir pašaukė 
Diną vardu.
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-  Aš virtuvėj, -  atsiliepė jis.
-  Tuoj ateisiu, man reikia į tūlį.
Ji užbėgo į miegamąjį ir sustojo prie veidrodžio pasi

dažyti, lyg jos sūnus būtų jos būsimas darbdavys, meilužis 
ar kas nors, prieš ką ji turi gražiai atrodyti. Ką ji jam pa
sakys? Vargšelis Dinas nė nežino, ką apie visa tai galvoti. 
Viskas priklausys nuo to, kokios jis nuotaikos.

Tai nesąžininga jo atžvilgiu, pamanė ji.
Kiek jis matė? Oi. Net nesinori apie tai galvoti. Kokia 

velniava. Ji nė nenutuokė, nuo ko pradėti kalbą. Paskui su- 
siglostė plaukus ir nulipo žemyn.

-  Viskas blogai. Iš pradžių turėjau pasikalbėti su tavo tėčiu, 
o ne tavim, -  pasakė ji.

-  Tai gal man eiti į mokyklą? -  paklausė Dinas.
-  Ne, ne, nereikia. Dieve, Dinai. Man nekaip sekasi, 

ar ne?
-  Anądien svetainėje sekėsi kur kas geriau.
-  Kiek tu matei? -  paklausė ji nespėjusi pagalvoti.
-  Pakankamai, -  sušnibždėjo jis ir nusisuko, kad ji ne

matytų jo paraustant.
Ji kelis kartus perėjo per virtuvę, paskui grįžo ir užkaitė 

vandenį.
-  Arbata.
-  Ačiū.
Staiga jis nekantriai pasimuistė kėdėje ir paklausė:
-  Ką nori man pasakyti? Vėluoju į mokyklą.
Mama pasitrynė akis.
-Jau seniai turėjau su tavim pasikalbėti. Aš nežinojau... 

nebuvau tikra, ar mus matei.
Dinas truktelėjo pečiais.
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-  Nors iš tavo elgesio turėjau suprasti, kad matei. Pa
kankamai aiškiai tai parodei, juk šiaip iš tavęs žodžio ne
ištrauksi.

Dinas nusijuokė.
-  Ačiū, kad manęs palaukei, -  pasakė ji.
-  Nėr už ką.
Jis stebėjo ją, kai ji nusisuko užplikyti arbatos. Tai mo

teris, kurios jis beveik nepažįsta. Ji tarsi mažytė dėžutė, 
kurią jis visą gyvenimą laikė rankoje, bet dabar jis paspaudė 
mygtuką ir ji atsidarė, beribė kaip dangus. Jį užliejo pasi
piktinimo banga, kad nieko nežino apie jos gyvenimą.

Ji pasisuko į jį.
-  Atleisk. Štai ką norėjau pasakyti. Atleisk, kad atsive

džiau čia Deivą. Atleisk, kad tu mus užklupai. Atleisk, kad 
nesišnekėjau apie tai su tavim, kol dar nebuvo per vėlu. 
Žinai, kai kalba pasisuka apie širdies reikalus, visi mes 
virstame šešiolikmečiais. Bet aš tikrai labai gailiuosi.

Dinas atsikrenkštė ir pats stebėdamasis uždavė vienin
telį klausimą, likusį tarp jų.

-  Ar dėl Šorto irgi gailiesi?
Ji nusisuko, paskui pažvelgė į jį.
-  Aš gailiuosi praktiškai dėl visko, ar ne? Bet nemanau, 

kad gailiuosi dėl to.
-  Tu gyvensi su juo?
- Dieve, ne! Aš jo nemyliu, Dinai.
- Tu jo nemyli, bet nesigaili?
- Dinai. O Dieve... Kalbėti apie tokius dalykus su tavim! 

IK't... Ne, aš jo nemyliu. Blogiausia tai, kad nemyliu ir tavo 
lėvo. Jis varo mane iš proto. Nesakau, kad jo nekenčiu, bet 
jis toks... toks... -  Ji giliai įkvėpė. -  Aš tiesiog nebegaliu su 
juo gyventi.
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-  Esi įsitikinus?
-  Taip.
Pasakiusi tai sūnui ji pajuto jį įtikinusi. Ji pasakė pa

kankamai. Kėtė Hauter peržengė visas ribas.
-  Jau seniai tą žinau, -  pamelavo ji.
-  Tai kodėl seniai jo nepalikai?
-  Nežinau, matyt, tikėjausi, kad viskas praeis.
Dinas gūžtelėjo pečiais.
-  Tai palik jį dabar.
Ji žioptelėjo. Jai palikti? Jai išeiti?
-  Jei taip bus, nežinau, kuris iš mūsų išeis, bet kol kas 

yra didesnė problema.
-  Kokia?
-  Pinigai. -  Ji susiraukė. -  Žinai, kad šiuo metu daug 

neturim.
-  Jūs niekada daug ir neturėjot.
-  Mes negalim turėti dviejų namų. Paprasčiausia mate

matika. Blogiau tai, kad dabar, kai atvirai apie tai prašne- 
kom, padėtis gali pasidaryti nepakenčiama.

-  Vadinasi, vis tiek liksim kartu.
-  Tikriausiai.
-  Vadinasi, jums reikės kažkaip susitaikyti?
-  Tikriausiai...
Dinui tarsi akmuo nuo širdies nusirito. Viskas bus gerai. 

Dabar tai jau ne jo atsakomybė. Jis nebeturi galios. Puiku! 
Jis nusišypsojo, paskui surimtėjo galvodamas, kodėl mama 
taip į jį žiūri.

-  Jau galiu eiti į mokyklą? -  paklausė jis.
-  Tikriausiai, -  atsakė ji.
Jis greitai užsimetė kuprinę ir išbėgo iš namų tarsi bijo

damas, kad jinai gali jį sulaikyti.
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Praėjus savaitei po vakarėlio mokykloje buvo surengtas 
jaunimo klubo vakaras vienuoliktokams ir abiturientams. 
Dinas, Benas, Džonatanas ir kiti retai lankydavosi tokiuose 
renginiuose, bet šįkart visi susitiko tenai.

Vud Endo mokykla stovėjo tarp dviejų gatvių, viena iš 
jų buvo pagrindinė, vedanti į Vud Endą, kita -  triukšminga, 
išeinanti į greitkelį ir gretimus miestelius. Krabų skersgat
vis jungė mokyklą su šiom dviem gatvėm. Tai buvo tyli, 
rami gatvelė, viename gale užtverta, kad niekas nenaudotų 
jos kaip apylankos. Palei senus rododendrus tęsėsi ištru
pėjęs šaligatvis, už jo fone matėsi keletas didelių namų. 
Rododendrų prieglobstyje buvo daugybė plyšių ir užkam
pi ų, kur ištisos Vud Endo mokinių kartos rūkė cigaretes, 
žolę, gėrė alų, sidrą, miksus, bučiavosi ir glamonėjosi. Kaip 
lik čia Dinas pirmąkart rimtai pasibučiavo, čia jiedu su 

Ik* n u pamatė savo pirmą putytę. Ji priklausė Džiulei Sa- 
muels iš metais jaunesnės klasės. Buvo tamsus vakaras, 
Dinas užžiebė Zippo žiebtuvėlį, kurį laikė taip arti, kad 
Urnas išsigando, jog jis nepadegtų plaukų.

Vienoje tokių slėptuvių kelio gale buvo tarsi niša, tarp 
dviejų kiparisų, nuvirtusių prieš kelerius metus. Vienas
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rododendras turėjo ilgą, žemai nulinkusią šaką, kuri tęsėsi 
per visą nišą tarsi linguojantis suoliukas, kiparisų kelmai 
atstojo dvi kėdes. Dinas, Benas ir Džonatanas su Fasiliu 
nuėjo ten parūkyti žolės prieš šokius. Dinas su Fasiliu atsi
sėdo ant linguojančios šakos, Benas su Džonatanu susi
kūprino ant ūglius pradėjusių leisti kelmų, ne ką tepakilu
sių nuo išdžiūvusios dulkėtos žemės. Buvo vasaros pradžia, 
dar šviesu, bet tarp tankių rododendrų berniukai sėdėjo 
prieblandoje. Fasilis susuko suktinę. Žybtelėjo žiebtuvėlis 
ir raudonas suktinės galiukas sužėravo kaip žarija.

-  Geras daiktas, -  sušnibždėjo Benas, įtraukdamas pil
nus plaučius.

-  Kaifas, -  pasakė Fasilis.
Benas padavė ją Dinui, kuris patraukė ir perdavė Džo

natanui.
-  Kaifas, -  sušnypštė Džonatanas.
-  Kaifas, -  sušnibždėjo Benas.
-  Kaifas, -  pritarė Dinas.
-  Kaifas, -  pakartojo Fasilis.
Visi keturi tyliai nusijuokė per nosį, paskui sutartinai 

nusikvatojo iš savo išleisto garso. Džonatanas perdavė 
suktinę Fasiliui. Kelmas, ant kurio jis sėdėjo, pakilo. Jis lėkė 
septyniasdešimties tūkstančių mylių per valandą greičiu.

-  Šįvakar susitinki su Debora? -  tyliai paklausė Dinas.
-  Taip.
-  Ir kaip jums?
-  Nežinau.
-  Sėkmės, drauguži.
-  Ačiū. -  Suktinės galiukas užgeso tamsoje. Jie matė tik 

vienas kito kontūrus. -  O tu susitinki su Džeke?
-  Taip.
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-  O jums kaip?
-  Puikiai.
-  Tai gerai.
-  Ei, -  praėjus kiek laiko sušnibždėjo Džonatanas, -  pa

sižiūrėk į šituos du. Jie nesidulkina.
-  Tiesa, Fasas su Benu nesidulkina.
-  Aš dulkinu, -  atsakė Benas.
-Ką?
-  Mokytoją Jang.
Tamsoje nuaidėjo juokas.
-  Aš irgi dulkinu, visas dulkinu! -  sušuko Fasilis ir 

staiga pašokęs ant kojų pasileido šokti keldamas dulkes ir 
ranka maskatuodamas palei klyną. Kiti trys tramdė juoką 
laikydamiesi, kad nenuvirstų nuo medžių, ir sunkiai alsavo 
tamsoje. Tai, kad negalėjo išleisti nė garso, visus prajuokino 
dar labiau. -  Taip, aš turėjau visas. Žiūrėkit! Aš dulkinau 
visas! Aš dulkinau karalienę, padariau karalienę, padariau 
ministro pirmininko žmoną. Taip, Šere, taip!

-  Rrrr, -  suurzgė visi pritariamai.
-  Taip, aš turėjau visas. Turėjau Kerolę Vorderman, Gėrę 

ir Poš, Zoję Bol. Turėjau visas jūsų seseris ir motinas! -  Fa
silis sukosi ant kulnų, skeryčiodamasis į visas puses kaip 
demonas, dulkinantis pusę karalystės. Buvo baisiai juo
kinga. Dinas, Džonatanas ir Benas pašoko iš savo vietų ir 
vos laikėsi nerėkę iš visos gerklės.

-  Štai... štai... žiūrėkit! -  Džonatanas sulinko lyg užgulęs 
dramblį ir pradėjo judinti klubus.

- Kas čia? Kas? -  paklausė jis.
-Kas?
- Čia aš dulkinu Deborą.
Visi net susirietė. Dinui iš juoko sudiegė šoną.
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-  Tyliau!
-  Ša! Dar kas nors išgirs!
-  Velnias, kaip juokinga!
—Žiūrėkit! Kas čia? -  Dinas pašoko, vieną ranką užsidėjo 

ant pakaušio ir pradėjo judinti klubus. -  Čia aš dulkinu 
Džekę stovėdamas!

Juoko banga. Dinas pritūpė ir atsirėmė rankom į žemę.
-  Kas čia, kas čia? -  Benas pašoko ir išsitiesė ant žemės, 

atmesdamas į šalis rankas. -  Čia aš guliu ir žiūriu, kaip 
tamsta mokytoja man čiulpia.

-  Tu ištvirkėli! Tu toooks ištvirkęs!
-  Kas čia? -  paklausė Dinas ir atsistojo, galva taikydamas 

į įsivaizduojamą Deboros užpakalį, bet Džonatanas paprie
štaravo.

-  Turi savo, tai ir dulkink!
Tada Dinas pamėgino atsiklaupti, neišsitepdamas kel

nių, ir judindamas klubus pradėjo slinkti į priekį.
-  Čia aš dulkinu Džekę iš užpakalio, o ji bando nu

šliaužti! Sugrįžk! Sugrįžk! Sugrįžk! -  šnypštė jis.
Paskui Džonatanas patvarkė Deborą pirma iš priekio, pa

skui iš užpakalio, tam apeidamas didelį ratą; paskui Benas 
pavaizdavo esąs pririštas prie lovos, o panelė Jang ant jo šoki
nėja. Paskui Dinas parodė, kaip dulkina Džekę, o pats tuo metu 
palinkęs ant medžio valgė Twix. Kaip bjauru ir juokinga.

-  Jūs nesveiki. Jūs nekenčiat moterų, štai kas jūs, -  pa
sakė Fasilis.

-  Pats pradėjai! -  paprieštaravo Džonatanas.
-  Tik ne su savo drauge! Galėtumėt ir labiau jas gerbti. 

Pažiūrėkit! Čia aš dulkinu visas jūsų mergas vienu metu! -  
Jis padarė tris judesius į tris skirtingas puses.

-  Dulkink savo, -  paliepė Dinas.
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-  Taip nesąžininga, jis nieko neturi!
-  Benas irgi neturi...
-  Aš tik įsivaizduoju dulkinąs panelę Jang, -  pasakė Fa

silis. -  Kitas dvi aš dulkinu iš tiesų.
-  Džekės čia nepainiok, -  pasakė Dinas ir visi sužiuro į 

jį, ar kalba rimtai. Jis žiūrėjo į juos nejudėdamas.
-  Žinot ką? -  staiga tarė Fasilis. -  Aš ir joms pasakysiu. 

Pasakysiu, kad jūs žiūrėjot, kaip jas dulkinu, ir jums buvo 
vienodai!

-  Nebūtume to darę, jei jos būtų čia! Viešpatie! Įsivaiz
duokit, jei jos čia būtų!

Ir nuo minties, kad jos viską matė, jie vėl susirietė iš 
juoko. Juos tampė konvulsijos.

- Žinot ką, -  pasakė Benas. -  Jūs šlykštūs. Pritariu Fasi- 
liui. Reikia labiau jas gerbti.

-  Šmikis, -  atkirto Dinas.
- Gal jau eikim? -  pasiūlė kažkas ir sutrikę bei marks

tydamiesi nuo šviesos jie išėjo į gatvę susitikti su drau
gais.

Džonatanas neskubėdamas nuėjo į šokių aikštelę. Deboros 
dar nebuvo. Jis siurbtelėjo alaus iš kokos skardinės ir giliai 
įkvėpė. Pulsas sulėtėjo nuo 70 000 iki standartinių 300-400 
mylių per valandą.

- Ir... atsipalaiduok, -  paliepė jis sau.
Šokių aikštelė priminė šešėliuose skendintį koralinį rifą 

su įvairiaspalvėmis žuvimis, nardančiomis saulės spindu- 
liuose. Kampuose kaip barakudos būriavosi mokytojai. 
Mokykla buvo išsidabinusi. Šitiek reginių! -  pamanė Džo
natanas, bet negalėjo susilaikyti. Jūs tik pasižiūrėkit į 
merginas! Tarsi šimtai egzotiškų drugelių, išlindusių iš
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pilko mokyklinio kokono. Neliko nei megztinių, nei 
džinsų -  tik trumpos glaustinukės, trumpi sijonėliai, ma- 
kiažas, blizgesys, viskas gražu ir egzotiška. Ir oda -  jis matė 
tiek odos! Jis nė negalvojo, kad jo klasiokės turi tiek odos! 
Jos buvo praktiškai nuogos.

Anksčiau jis to nepastebėjo, bet dabar beveik kiekviena 
mergina iš jo mokyklos buvo nepaprastai geidžiama. Kada 
jos pasidarė tokios gražios? Ir kodėl? Ar jos taip supranta 
smagumą? Ar tai spąstai? Ar gali būti, kad jos nori, jog koks 
spuoguotas vaikėzas -  gal net toks kaip jis -  prieitų ir pa
kviestų šokti? Arba pabučiuotų? Arba paliestų ir pakištų 
rankas po...

Džonatanas nėrė į šokių aikštelę ir staiga akis į akį su
sidūrė su Sjuzana Malari. Ji turėjo plačius pečius ir didelę 
krūtinę. Džonatanas sustojo kaip įbestas prieš jos krūtis.

-  Oho, -  sušnopavo jis. -  Sjuzana! Nežinojau... Noriu 
pasakyti -  atrodai nuostabiai. Paprastai neatrodai taip 
gražiai. Ką tu sau padarei?

Sjuzana nusijuokė, ištiesė rankas ir pajudino krūtinę 
norėdama pasirodyti. Jai nespėjus susivokti, Džonatanas 
žengė jai į glėbį ir prisispaudė. Jis apmirė supratęs, kad 
tikriausiai persistengė.

-  Pašoksim? -  sušnabždėjo jis.
-  Gerai, -  sutiko ji. Laimė, šokis buvo lėtas. Jie nerangiai 

pasileido per šokių aikštelę. Džonatanas stebėjosi, kad taip 
priartėjo prie tų didelių, gražių krūtų.

Viešpatie, aš pakviečiau merginą šokti, pamanė jis. 
Anksčiau jam vis pritrūkdavo drąsos. Jis spaudė ją ir sten
gėsi neužminti ant kojų.

Pasibaigė dvi dainos, o Džonatanas tebesuko galvą, ką 
čia pasakius. Ji išsilaisvino iš jo sakydama: „Gal galim šokti
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nesusiglaudę?" Jie kurį laiką pasikraipė vienas prieš kitą, 
bet trauka išnyko. Džonatanas atsiprašė ir spruko stengda
masis prisiminti, ką jis pasakė, jei kartais ateityje sukauptų 
drąsos vėl ką nors pakviesti šokti. Jis atsistojo prie kolonos 
ir giliai atsiduso. Buvo labai malonu, tik jis jautėsi nesma
giai, kad taip jai nieko ir nepasakė.

Priešais jį išdygo besišypsanti Debora.
-  O, labas, -  pasakė jis.
-  Girdėjau, buvai man neištikimas, -  pasakė ji.
-  Tai tik šokis.
Jis atidžiai į ją pasižiūrėjo, bet taip ir nesuprato, ar ji 

nepatenkinta, ar jai vis vien. Jie kelias minutes stovėjo ir 
stebėjo šokių aikštelę, paskui ji labai rimtai pasiūlė:

-  Eime pasivaikščioti?
-  Gerai.
-  Tik pasiimsiu švarką. Susitiksim fojė?
Džonatanas pasistengė išsmukti nepastebėtas. Jam be

veik pavyko, bet prie durų lūkuriavo Benas.
-  Ką čia darai? -  paklausė Džonas.
-  Ilsiuosi. O tu?
Džonatanas nutilo, bet šalia jo išdygo Debora.
- O, išeinat? -  paklausė Benas.
- Taip.
- Ką gi, gero vakaro.
Debora išėjo pirma, o Džonatanas metė į draugą tokį 

sunerimusį žvilgsnį, kad Benas tik skėstelėjo rankomis... 
Г-ik, pasirašyk, viskas gerai. Džonas stabtelėjo ir metė pa
skutinį žvilgsnį į vidų. Tvanku, tamsu, ryškios šviesos. Jis 

.̂įli klajoti nuo vienos merginos prie kitos, jei tik...
- Nori pasilikti?

Ne, ne, aišku, ne.
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Jie kartu išėjo ir pradingo tamsoje. Benas grįžo į vidų ir 
atsargiai pradėjo skintis kelią į šokių aikštelę. Jis mielai būtų 
sušokęs kelis šokius, deja. Tamsta mokytoja patruliavo pa
sieniais įjungusi visus savo radarus ir nenuleido nuo jo 
akių.

Debora su Džonatanu išėjo iš mokyklos ir patraukė rodo
dendrų alėjos link nepratardami vienas kitam nė žodžio. 
Buvo siaubinga. Džonatanas mėgino pradėti kalbą apie 
mokyklą ir draugus, tačiau pašnekesys nesimezgė. Galiau
siai ji pasisuko į jį ir paklausė, ar jis jau apsisprendė.

-  Beveik, -  pasakė jis.
Debora liūdnai pasižiūrėjo į jį.
-  Tu per ilgai galvoji, -  pasakė ji.
-  Žinau, žinau.
-  Jau verčiau likim draugai. Jei nenori, taip ir sakyk...
-  Taip, žinau.
-  Tai kas tada yra?
Kad nereiktų daugiau kalbėti, Džonatanas ją pabučiavo. 

Debora jam atsakė ir prisispaudė prie jo. Karštas Bičas iškart 
stryktelėjo.

-  Atrodo, aš jam patinku, -  pasakė ji.
-  O taip, Karštas Bičas irgi taip mano.
Jie paėjėjo kiek toliau, kur susirado kitą lizdelį, beveik 

paslėptą tarp krūmų. Džonatanas įsitraukė ją ten, švelniai 
stumtelėjo prie medžio kamieno, prispaudė ją savo kūnu 
ir pabučiavo. Ūžtelėjo hormonų banga. Panašiai kaip gavus 
per pakaušį su keptuve. Jis atsitraukė ir pasižiūrėjo į 
žemę.

- Drėgna, -  tarė jis apgailestaudamas.
Debora nusivilko švarkelį ir patiesė.
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-  Galim pasitiesti mano... -  pradėjo Džonatanas.
-  Nesvarbu.
Ji suėmė jį už rankų, jie kartu susėdo ir pradėjo bučiuo

tis. Džonatanas ištraukė jos marškinėlius. Viena jo ranka 

klaidžiojo ties liemenėlės sagtele, ji atsisėdo ir ją atsegė. Jie 
atsiduso, susirangė ant švarko ir aistringai pasibučiavo.

-  Tu graži, -  sušnibždėjo jis.
-  Tamsoje.
-  Mano rankos mano, kad tu labai graži, -  pasakė jis.
-  O tu labai mielas, -  atsakė ji. Kiek vėliau ji paėmė jo 

ranką ir sukišo į savo kelnaites.
-  Pažiūrėk, ar ir ten aš graži, -  sušnibždėjo ji.
Ir dar kaip.
- Tikrai? -  paklausė Džonatanas.
- Su tavim taip -  bet ne čia.
-  Ne, ne čia.
-  Kur nors patogiau... Tu man dar neatsakei į klau

simą.
- Manau, atsakymas yra „taip", ar ne? -  paklausė Džo

natanas. Jie lėtai ir aistringai bučiavosi tamsoje ir Džona
tanas nusiramino.

-  Tikrai? -  sušnibždėjo ji.
-  Taip.
-  Tikrai tikrai?
-  Tikrai tikrai tikrai.
-  Tau reikėjo tiek laiko apsispręsti.
-  Tiesiog... Nežinau, ar man išvis reikia merginos. Bet 

dabar ją turiu, ir džiaugiuosi, kad tai tu.
Jie vėl pasibučiavo. Jis pabandė įkišti liežuvį, bet ji suėmė 

jo veidą ir lėtai perbraukė per jį lūpomis.
-  Kada tada? -  sudejavo jis.
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-  Neskubėk, tigre, -  nusijuokė ji. -  Kada nors greitai. 
Pažiūrėsim.

-  Pabučiuok mane taip dar kartą, -  pradėjo maldauti jis.
-Kaip?
-  Šitaip. Lėtai...
Buvo taip gera, kad Džonatanas norėjo, kad ta akimirka 

tęstųsi visą amžinybę, bet jie išgirdo balsus ir sustingo, 
glausdamiesi vienas prie kito tamsoje.

-  Nesilaužyk, -  pasakė vaikinas.
-  Pasakiau -  ne, -  atsakė mergina.
Slepiami lapų Debė su Džonu pasižiūrėjo vienas į kitą 

ir kaip sąmokslininkai nusišypsojo. Ten buvo Dinas su 
Džeke.

-Kodėl?
-  Dinai! Maniau, mes susitarėm?
-  Mes kalbėjom apie dulkinimąsi, o aš kalbu ne apie jį. 

Aš noriu...
-  Šįvakar nieko nebus.
Dinas nusijuokė. Džeke buvo griežta, bet nebuvo aišku, 

ar jis ją erzina, ar verčia. Tikriausiai ir tai, ir tai.
-  Baik, negi tu pati nenori?
-  Pasakiau -  ne.
- O ką pasakysi apie pirštą?
-  Nebūk vulgarus.
-  Paprastai tau patinka.
-  Aš ir nesakiau, kad nepatinka, tik nenoriu to daryti 

šįvakar.
- Eikš. Ateik čia...
Stojo tyla, Dinas tikriausiai ją pabučiavo. Paskui kilo 

triukšmas.
-  Pasakiau NE.
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-  Paliesk savo krūtis.
-Ne.
-  Tada pirštas.
-Ne!
-  Tik vieną.
-  Ne! -  Džeke iš jo nusijuokė. -  Tu mulki.
-  Paliesk, -  paliepė Dinas. Jie galėjo tik spėti, kas ten 

dedasi, Džeke sukikeno.
-  Užtenka. Pasivaikščiokim alėja. Pabūkim vieni.
Jie nuėjo. Džonas su Debora klausėsi tolstančių balsų ir 

žingsnių, paskui vėl pradėjo bučiuotis. Tačiau Deborai pa
sidarė nepatogu. Žemė buvo drėgna.

-  Čia drėgna, -  pasiskundė ji. Jie atsistojo. Ji nusivalė 
sijoną ir paėmė švarką. Džonatanas liūdnai žiūrėjo į ją.

-  Buvo labai gera. Ar galėsim dar? -  paklausė jis.
-  Aš sušlapau.
-  Šįkart pasitiesim maniškį.
Debora nusišypsojo.
-  Gerai. Jei jau susitikinėjam.
Jis nusivilko švarką ir demonstratyviai jį patiesė. Ji atsi- 

gulė, jis susirangė šalia ir pusiau ją užgulė.
-  Taip gerai?
- Tu mane sutraiškysi, -  sukikeno ji.
Jis šiek tiek pasislinko.
-  Taip gerai?
-  Labai.
-  Atsisek liemenėlę kaip tada, -  paprašė jis.
- Šitaip.
- Šitaip. Ir dar tą sagutę...
-  Šitą?
- Nuostabu. Nuostabu. Nuostabu.



Jėga, ką?

Tą savaitgalį Dinas pirmąkart susitiko su Zoje. Jis labai 
nuogąstavo ir niekam apie ją nepasakojo, be to, bijojo, kad 
juos pamatys kartu. Toks dvigubas žaidimas pareikalavo 
nemažai nervų. Jis norėjo pasidulkinti, bet galiausiai nieko 
neišėjo. Keista, bet jis visai dėl to nenusiminė.

Zojė buvo pratusi pasiimti tai, ko nori, nesukdama gal
vos, ką apie tai pagalvos kiti, bet išdidumo jai netrūko. 
Dinui teko pasistengti, kol ji nusileido susitikti su juo dar 
kartą. Jie susitiko mieste ir ji pasiūlė Dinui pasivaikščioti 
paupiu. Jie ėjo susikibę už rankų, o po Keiveršemo tiltu 
pasibučiavo. Dino kraujas suputojo kaip šampanas.

-  Eime kur nors. Pasismaginsim, -  pasakė jis.
-  Ne, -  atsakė ji. -  Anąkart ir taip paskubėjom.
Dinas jai nusišypsojo. Ji trumpam įsileido jį po palaidi

nuke, bet patekti po džinsais buvo užginta. Vienu tarpu ji 
beveik pasidavė ir leido atsegti sagą, bet paskui pati ati
traukė ranką ir netgi šiek tiek pyktelėjo. Dinas patenkintas 
nusišypsojo. Jam tai patiko. Jis gali ir palaukti -  žinoma, 
neilgai.

-  Tu nepakartojama, -  sušnabždėjo jis jai į ausį. -  Net 
nežinai, ką man darai.
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Zojė jį apkabino ir abejingai pasižiūrėjo. Net nenorėda
mas jis privertė ją susileisti. O prie to ji nebuvo pratusi. Jei 
jis dabar įkištų ranką į jos džinsus, ji jo nesulaikytų.

Jie pasivaikščiojo paupiu, paskui grįžo į miestą, kur jis 
pavaišino ją kava su bandele. Dinas buvo su paltu ir dabar 
prakaitas liejosi upeliais. Ji paerzino jį dėl aprangos, nesu
prasdama, kad jis apsivilko paltą tik tam, kad vėliau turėtų 
ką pasitiesti. Apskritai jiedu praleido smagią popietę. Pa
bučiavęs jis atsisveikino su ja autobusų stotyje, nes po ar
batos turėjo susitikti su Džeke.

Dvi panos. Jėga, ką? Tai nuskilo! Tikras stebuklas. Jam 
nereikėjo apie tai galvoti. Jam nereikėjo nieko daryti. Jis 
surengė vakarėlį ir viskas kuo gražiausiai išsisprendė. O 
čia, jo supratimu, ir buvo visas šaunumas.

Turėčiau labiau pasitikėti savim, suprato Dinas.
Jis ne tik pasidulkino, bet ir nebespaudė Džekės. Jai 

kažin kodėl sunku ryžtis tokiam žingsniui, todėl jis gali 
parodyti esąs supratingas ir jos nebespausti, o pats tuo 
tarpu išdykauti su Zoje.

Nuo paskutinės minties jis raustelėjo, bet pripažin- 
kim - tai buvo tiesa. Reikia kovoti dėl savo įsitikinimų. Jis 
yra Jis. Jei kada ir buvo aukštesnis numeris už pirmą, tai 
tik Dinas. Zojė buvo nieko, nors šiaip ir ne jo klasės.

Netgi susimovus viskas išsisprendžia. Kad ir tas reika
las su mama. Tada jam atrodė didelė klaida prasitarti tėčiui, 
bet jūs tik pažiūrėkit! Rezultatas! Romanas atskleistas, 
dabar jie turės susitaikyti. Mama pati taip sakė. Santuoka 
išgelbėta -  ir jo dėka.

Kol tą sekmadienio vakarą Dinas drybsojo lovoj ir sveikino 
save išgelbėjus tėvų santuoką, jie apačioje ėmėsi skaičia
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vimų. Viskas nebuvo taip blogai, kaip Kėtė manė iš pradžių. 
Pinigų ne marios, bet taupiai gyvenant galima išsinuomoti 
mažą butuką.

Nuo tos minties Kėtė nusišypsojo; Maikas šaltai ją stebėjo.
-  Arba galim susitaikyti, -  pasiūlė jis.
-  Viskas nuėjo per toli, -  ištarė ji nekantriai. -  Nebus 

taip blogai.
-  Neaiškink man, kad nebus blogai, -  supyko Maik

las. -  Blogai kam? Tam, kuris pasiliks, ar tam, kuris turės 
išsikraustyti į ankštą skylę ir matytis su vaikais kas antrą 
savaitgalį?

-  Tu pats sakei, kad Metas per mažas ir aš turiu būti su 
juo...

Maikas nusuko akis.
- Prireiks kelių mėnesių viskam sutvarkyti.
-  Kelių mėnesių? Susitvarkysim per kelias savaites.
Maikas patylėjo.
-  Aš dar nesutikau.
-  Sutikai, velniai griebtų, ir nedrįsk dabar trauktis!
Jis dirstelėjo į ją.
-  Tau tai kas. Ir ką tu prarandi? Namus? Ne. Tau nerūpi 

santuoka, nes niekada jos nenorėjai...
-  O tu tai norėjai.
-  O žinai, norėjau.
Kėtė žvilgtelėjo į jį. Jis irgi turėjo romanų praeityje, bent 

apie vieną ji žinojo.
-  Būčiau susipratus, -  pasakė ji.
Jis susiraukė.
-  O kas, tavo manymu, yra meilė? Bendra sąskaita 

banke? Visi per tiek laiko pasielgia savanaudiškai ir kvailai, 
ir tu ne išimtis. Žmonės tai įveikia.
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Bet ji jau buvo apsisprendus.
-  Mes neįveikėm.
-  Tai ne vienintelė išeitis. Galim pabandyti dar kartą.
-  Ne, Maikai.
-  Dar yra vaikai.
-  Galim pasistengti dėl jų. Taip geriau negu kitkas.
-  Kas kitkas?
-  Gyventi su tėvais, kurie nemyli vienas kito, -  pasakė 

Kėtė griežtai žiūrėdama jam į akis ir kartodama stebuklingą 
mantrą, kuria pasikliauja visi besiskiriantys tėvai.

-  Bet aš tave myliu.
-  Bet aš tavęs nemyliu. Atleisk.
Jis įskaudintas nusigręžė.
-  Kol kas jie visai neblogai laikosi, turint omeny, kad tu 

jau seniai manęs nemyli. Todėl neapsigaudinėk, kad viskas 
dėl jų. Viskas dėl tavęs, Kete -  dėl tavęs ir nieko kito.

Jie abu žvilgtelėjo viršun, kur tarsi bombos tėvų širdyse 

gulėjo Dinas su Metu.
Lygiai taip pat neteisingai Dinas įvertino savo santykius 

su Džeke. Jis jos nespaudžia? Tai kodėl nuolatos apie tai už
simena? Aišku, jam taip neatrodė. Jis manė, kad tiesiog ją er
zina, išjos šaiposi. Jis neištverdavo nė pusvalandžio neprimi
nęs, koks jis supratingas. Nesibaigiantys juokeliai, ar ji nenori 
pažaisti, bent jau su pirštais, ar kokia ji frigidiška, kokią ji turi 
brangenybę ir taip toliau. Tai varė Džekę iš proto.

Kai dėl Zojės/Siobanos, Dinas nežinojo, ką daryti. Zojė 
tebuvo gyvūnas, nesugebantis ilgiau išlaikyti dėmesio; kol 
jis sugeba ją sudominti, viskas gerai, tačiau nepanašu, kad 
tai truks ilgiau kaip savaitę, dvi. Jei jis ir toliau bus šalia, ji 
gali prarasti susidomėjimą ir paprasčiausiai pradėti jį igno
ruoti. Vienas neteisingas žingsnis, ir ji tuo pasinaudos.
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Tą savaitgalį Zojė iš Dino išgavo viską, ką buvo galima 
išgauti. Kelias valandas ji buvo jo visatos centras. Nežinia 
kas paskatino jį taip elgtis -  noras pasidulkinti, laikytis su 
ja už rankų, juokinti ar neleisti supykti, bet tą popietę jis 
negalvojo apie nieką daugiau. Jis leido jai jaustis reikalingai. 
Po vakarėlio jis tebuvo vaikinas, kuris ją išdulkino; tą po
pietę ji jautė, kad jam kažką reiškia. Ji pakabinta. Zojė pa
galvojo -  aš buvau teisi. Jis tikrai mielas ir mane dievina. 
Kas žino, gal net galėčiau su juo susitikinėti?

Zojė vaidino abejingą. Ji nenorėjo skubėti. Mielai būtų pa
skambinusi jam vidury savaitės, tačiau nenorėjo pasirodyti 
nekantri, todėl palaukė savaitgalio, kaip ir buvo tartasi. Buvo 
šilta gegužės diena. Dinas nenorėjo važiuoti į miestą, todėl 
pasiūlė pikniką prie upės. Tai buvo labai nezojiška, bet ji sutiko. 
Ji netgi sutepė kelis sumuštinius ir atsinešė škotiškų kiauši
nių* -  Dinas sakė, kad juos mėgsta, -  ir butelį vogto vyno. Jie 
nuostabiai praleido laiką. Jis visą dieną nenuleido nuo jos akių. 
Jiedu vaikščiojo paupiu susikabinę šviečiant saulei ir rado 
atokią vietelę nusimaudyti. Išsirengė iki apatinių. Vanduo buvo 
ledinis. Saulė užlindo už debesies vos jiems spėjus išlipti, tad 
jiems teko pabėgioti, kad nudžiūtų ir apšiltų. Paskui jie pasi
slėpė žolėje, tačiau apatiniai vis dar buvo drėgni. Iš debesies 
išlindo saulė. Jis užsmaukė jos šlapią liemenėlę iki kaklo, kel
naites nutraukė ant šlaunų, o ji žaidė su jo daiktu, kol jis aptaškė 
jai visą šlaunį. Jie sukikeno, nuvalė ją su rūgštynių lapais, ir, 
kai atėjo laikas grįžti namo, Dinas atrodė labai liūdnas.

Kitą savaitę įvyko dar vienas pasimatymas -  kine. Filmo 
jie beveik nematė. Savaitgalį Zojė visiškai pamiršo šantažą. Ji 
didžiavosi savim. Ji mulkino jį tris savaites, nors nedaug trūko,

* Virti kiaušiniai, apvynioti mėsa su skrebučiais.
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kad pasakytų jam tiesą. Ji laikėsi dvejų metų politikos, taip pat 
nesakyti savo adreso, telefono nei tikro vardo; tačiau tą savait
galį, jei viskas vyks pagal planą, ji manė parsivesti jį pas save, 
kol nebus tėvų, ir pasimylėti su juo svetainėje ant sofos.

Tikriausiai taip ir būtų nutikę, jei trigrašio nebūtų įkišusi 
jos draugė Sėmė. Zojė nei jai, nei kam kitam nė žodeliu 
neprasitarė apie šantažą, -  o jai paprastai taip nebūdavo, -  
tačiau jos draugė, aišku, viską žinojo apie Diną. Galų gale 
juk viena Sėmės draugė ir nuvedė jas į Dino vakarėlį. Ta 

draugė žinojo apie Džekę. Taip viskas ir paaiškėjo.
-  Tas šiknius tave apgaudinėja, -  vieną rytą mokykloje 

pasakė jai Sėmė.
- Ką nori pasakyti?
-  Ji buvo vakarėlyje. Jis seniai su ja susitikinėja. Jie čia 

skiriasi, čia taikosi.
-  Tu tikra? Jie ir dabar kartu?
- Taip. Ir buvo kartu per vakarėlį. Jie vos neišsiskyrė, ir 

žinai, kodėl? Nes ji su juo nemiegojo. Ji tik žada, bet niekada 

neduoda.
-  Iš kur tu viską žinai?
Sėmė paaiškino, kaip viską sužinojusi. Informacija buvo 

patikima.
-  Pasiklausk pati, jei manim netiki. Paskambink tai 

Džekei. Turiu jos numerį.
Zojė papurtė galvą. Sėmė tikriausiai teisi, bet galėjo būti 

ir švelnesnė žinodama, kad Zojė dėl jo susileidusi.
-  Dabar supranti? Jis turi mergą, kuri jam neduoda, o 

tu duodi. Jis tavim naudojasi.
Zojė visa išbalo.
-  Tu jį mesi?
-  Mesiu? -  paklausė Zojė. -  Aš jį sušiksiu, velniai griebtų.



25

Benas

Man jau šiek tiek per daug. Teisingiau, net ne šiek tiek. Kai 
geriau pagalvoju, šiek tiek per daug buvo iš pat pradžių, 
nors čia ir buvo visas smagumas. Tačiau paskutinis lašas, 
kai pamaniau -  viskas slysta iš rankų, buvo antradienį, kai 
nulipau pusryčiauti, o tėtis sėdėjo prie stalo ir rankoje laikė 
laišką.

-  Kas čia? -  paklausė jis mane mosuodamas laišku.
-  Matematika.
-  O ką matematika?
Jis padavė man laišką. Jis buvo nuo mano matematikos 

mokytojo, pono Makgrato. Jis mano, kad atsilieku nuo 
klasės. Jis susirūpinęs. Siūlo antradieniais pasilikti po pa
mokų pasimokyti ir atsigriebti tose srityse, kur turiu 
spragų.

Nuo kada aš atsilieku matiekoj? Man niekas nieko ne
sakė. Bet viskas parašyta juodu ant balto. Firminis mokyk
los blankas ir taip toliau.

-  Bet jis gavo dešimt per bandomąjį, -  pasakė mano 
mama. -  Kaip jis gali atsilikti?

-  Ponas Makgratas man nieko apie tai nesakė...
Ir staiga aš viską supratau.
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-  Čia... -  pradėjau aš ir staiga nutilau. Ką galėjau pasa
kyti? Kad tai klastotė?

- E... tikriausiai kažkokia klaida. Teisingiau, bendras 
laiškas. Atsilieka visa klasė ir jis nori, kad visi pasitemp
tume. Patys žinot, kaip jiems tai svarbu... -  gūžtelėjau pe
čiais. -  Klasių lenktyniavimas.

-  Vud Endas garsėja matematikais, -  pasakė tėtis.
-  Taip, ir stengiasi išlaikyti aukštą lygį. Pasikalbėsiu su 

juo. Gal jis neturėjo omeny manęs konkrečiai. -  Tai buvo 
kvaila. Kam pasirinkti matematiką, kai ji žino, kad čia aš 
stiprus. Dėl Dievo, todėl ir pasirinkau A lygį...

Per pertrauką susidūriau su ja koridoriuj.
-  Matieka, -  pasakiau.
-  Gudru, ką? -  sukikeno ji. -  Gaila, kad nemačiau tavo 

veido išraiškos!
-  O jei jie būtų patikrinę?
- Buvau tikra, kad susitvarkysi, Benai, tu apsigimęs 

melagis. -  Ji kilstelėjo antakius ir nusišypsojo. -  Iki antra
dienio, mielasis. -  Ir nuėjo man nespėjus nė žodžio iš
tarti.

Ji melagė. Nemėgstu jos paslapčių ir sąmokslų. Bet ji be 
to negali. Gal ji tikrai nori įkliūti, todėl ir rizikuoja? Gal ją 
tai jaudina ar panašiai. Ji išsirinko matieką todėl, kad čia 
aš stipriausias. Daugiau rizikos.

O kaip pasimatymai užkulisiuose? Negi tai nerizikinga? 
Ji visada stengiasi įvilioti mane į tokias dviprasmiškas si
tuacijas. Jai nesvarbu, jai tai patinka, o mane tai nervina. 
Aną savaitę privertė mane dulkintis valytojos sandėliuke. 
Susižavėjot? Neverta. Toks jausmas, lyg už durų klausytųsi 
visa mokykla. O kai pabandžiau ją sulaikyti, ji įsiuto.

- Kas tau? -  sušnypštė ji.
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-  Aš nenoriu.
-  Nori, tu kietas kaip akmuo. Štai...
-Ne!
-  Kodėl?
-  Kas nors gali ateiti.
-  Čia niekas neis.
-  O gal kam nors ko nors prireiks...
Ji užkišo šluotą po durų rankena.
-  Štai.
Ir gavo ko norėjusi, kaip visada. Turėjau atsisakyti, bet 

kažkaip... Galų gale ji mano mokytoja, ar ne?
- Mane gali išmesti, -  pasakiau jai.
-  Man būtų dar blogiau. Daugiau nebegalėčiau dirbti mo

kytoja. Tai reikštų galą tiek mano karjerai, tiek mano paja
moms. Mane išvadintų pedofile. Nesuprantu, ko čia spurdi.

Ir dar vienas dalykas. Per pastarąsias dvi savaites buvau 
keturiskart paliktas po pamokų. Visi mato, kaip tai keista, 
apie tai šneka ir erzina mane, kad su ja dulkinuosi. Jei tik 
jie žinotų! Kartą ji net privertė mane rašyti sąsiuvinyje ei
lutes. Eilutes! Ką tai reiškia?

Tai. Turi. Baigtis.
Ir ne tik todėl, kad man jau viskas lenda per gerklę. Yra 

ir kita priežastis. Mano amžiaus merginos. Suprantat? Kas 
nors, su kuo galėčiau pasikalbėti. Ką galėčiau įsimylėti. 
Seksas su Ele nuostabus, bet tai nėra tikra. Tai tik porno su 
pulsu. O aš noriu... patys žinot. Taip. Aš noriu įsimylėti.

Ar tai kvaila? Gal ir per daug noriu. Tiesiog su Ele ne
galiu būti savimi. Tai tarsi žaidimas ir tai nėra tikra.

Gerai, jei jau atvirai, tai man patinka viena mergina, o 
tai gan kvaila, nes net nesu žmoniškai su ja kalbėjęs. Ji vardu 
Mariana ir manau, kad tikrai ją įsimylėjau ar bent jau pra
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dedu įsimylėti. Prisimenu net tą akimirką. Ji susitikinėjo 
su tokiu Tobiu iš paralelinės klasės. Jis irgi ten buvo. Aukš
tas, augalotas vaikinas -  o aš gana žemas -  ir visad maniau, 
kad jie nelabai tinka vienas kitam, nes ji irgi neaukšta. 
Salia jos jis atrodė gremėzdiškai ir nerangiai.

Žodžiu, stovėjom ir kalbėjom, aš, keli vaikinai ir keletas 
merginų, ji buvo su Tobiu, stovėjo šalia jo ir su kažkuo 
kalbėjo. Buvo kažkas nepaprasta, kaip ji stovi šalia Tobio, 
bet klausosi kito. Prie krūtinės spaudė knygas, o galvą buvo 
pakreipusi į šoną. Tikriausiai spoksojau į ją, nes ji žvilgte
lėjo į mane. Aš jai nusišypsojau ir ji atsakė man šypsena.

Juokinga. Gal nieko ir nebuvo. Gal aš viską išsigalvoju, 
kaip ji klausėsi ar stovėjo saugoma Tobio. Tačiau ji mane 
tikrai traukia. Ji miela, ir viskas. Ir graži. Ne lėliškai graži 
kaip Džeke, bet labai miela ir simpatiška.

Paskui sutrikau ir negalėjau pratarti jai nė žodžio, bet 
pamatęs nenuleisdavau nuo jos akių. Ji gyva ir plepi, bet 
manau, kad moka ir klausytis. Dažnai matydavau ją klau
santis kitų. Aš irgi moku klausytis, o dauguma žmonių to 
nesugeba, suprantat?

Ji labai paprasta -  gal kaip tik to aš ir noriu po Elės. Iš 
I ikro pastebėjau ją daug anksčiau, per vienas gimnastikos 
varžybas. Gana banalu, ar ne? Ji darė ant kilimo visokius 
pratimus, na žinot. Buvo antra ar trečia, jai puikiai sekėsi. 
Manau, turėjo užimti pirmą vietą. Būti pirma. Atrodė tikrai 
y;i'rai. Šokinėjo, nenustygo vietoje, bet sykiu sugebėjo išlikti 
I у I i ir rami, lyg jai tai būtų vieni niekai. Tik paskui įraudo 
ir suprakaitavo, lyg būtų galėjusi tai sulaikyti iki pat galo, 
i r pagalvojau, kad tai puiku. Ji tokia miela, ir figūra jos pri- 
I ron kianti.
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Tai buvo pernai. Galiausiai užsiminiau apie tai Dinui ir 
Džonatanui.

-  Pakviesk ją susitikti, -  pasiūlė Dinas.
-  O jei atsisakys?
-  Vis geriau negu gyventi baimėj, -  pasakė Džonatanas 

taip lyg kažką praleidęs susigadintum visą gyvenimą. Ne 
jam pamokslauti, nes Džonatanas gyvenime neišdrįstų 
pakviesti merginos, bet po jo žodžių susimąsčiau. Todėl po 
kurio laiko ją pakviečiau. Priverčiau Džoną su Dinų eiti su 
manim į klasę dėl moralinės paramos, priėjau ir pakviečiau. 
Ji buvo labai maloni. Pasakė, kad aš labai mielas ir kad jai 
labai malonu, bet ji jau susitikinėja su Tobiu ir todėl negali. 
Taip ir nesupratau, ar tai buvo pasiteisinimas, ar ne. Ir žinot 
ką? Ji sužeidė man širdį. Bet neilgam, nes rimtai nebuvau 

jos įsimylėjęs.
Paskui jos kaip ir nemačiau, nors lankėm tą pačią mo

kyklą. Tikriausiai dėl to, kad jos drovėjausi. Tobis iš mo
kyklos išėjo į parengiamąją koledžo klasę, tačiau, kiek ži
nau, jiedu ir toliau susitikinėjo. Tačiau anądien susidūriau 
su ja koridoriuje. Ji šnekėjosi su draugėmis, ir kai ėjau pro 
šalį, ji man šiltai šyptelėjo. Tai buvo netikėta, aš nusišyp
sojau jai ir nuėjau. Bet man pasirodė, kad tai kažką reiškia. 
Suprantat? Todėl pasiklausinėjau ir sužinojau, kad jiedu su 
Tobiu jau kuris laikas nesusitikinėja. Todėl, turint omeny 
aplinkybes, galbūt aš ją vėl pakviesiu.

Draugai spiria mane susirasti merginą, jie nesupranta, 
kodėl su niekuo nesusitikinėju. Anądien Dinas taip ir pa
klausė -  ar man vis dar patinka Mariana? Ir turėjau jam 
pasakyti, kas ji man neberūpi.

Nedrįstu žengti pirmo žingsnio. Pirma, esu tikras, kad 
Elė paverstų Marianos gyvenimą grynu pragaru. Tikrai. Ji
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pasirinko dramą baigiamiesiems egzaminams. O tai rodo, 
kad esu nekokios nuomonės apie tamstą mokytoją, nes toks 
elgesys būtų tikrai kiauliškas. Žinot, ką galvoju? Manau, ji 
padarys viską, kad tik gautų tai, ko nori. Anądien pagalvo
jau -  prieš kokius metus būčiau atidavęs nežinia ką, kad 
galėčiau daryti su panele Jang tai, ką darau dabar. Aišku, 
visa tai puiku, bet puiku tik todėl, kad labai to norėjau. Tačiau 
man ne taip jau svarbu, su kuo tai daryti. O kai kurių dalykų 
nenorėčiau daryti su niekuo. Seksas ten, kur tave bet kada 
gali užklupti -  ne mano stilius. Aš daug paprastesnis.

Net jei man pavyktų ja nusikratyti ir pradėčiau su Ma
riana, aš jos neskubinčiau. Nebandyčiau permiegoti su ja 

per pirmus pasimatymus. Pabandyčiau pabučiuoti, gal 
pakišti rankas po palaidinuke, bet jei nesileistų, nieko tokio. 
Ir niekam apie tai nepasakočiau, bet ne taip, kaip nepasa
koju apie Elę. Elė -  paslaptis, nes tai nešvanku ir pavojinga; 
Mariana būtų paslaptis, nes tai būtų asmeniška. Kai kurie 
mano draugai tikrai siaubingi, turiu omeny, kaip jie šneka 
apie savo merginas. Dinas blogiausias iš visų. Jis nenutil
damas pliurpia apie Džekę -  tiksliau, pliurpė. Ko gero, apie 
Džekės kūną žinau tiek pat kiek ir jis. Žinau jos krūtų dydį 
i r formą, kokios spalvos jos speneliai, kaip ji pincetu pešioja 
aplink augančius plaukelius ir aikčioja! Žinau, kad ji dejuoja
i r šūkčioja, kai baigia. Netgi žinau, kad Dinas gali sukišti 
ja i tris pirštus, nors jai tai nelabai patinka. Juk tokie dalykai 
asmeniški! Jų niekam negalima pasakoti, net savo geriau
siam draugui! Lažinuos, vargšelė Džeke įsiustų, bet abejoju, 
ar ji numano, kokios apie tai šnekos mokykloje. O gal ir 
numano, juk nekvaila.

Džonatanas vėl kitoks. Jis nešvankus, visada toks buvo, 
bet tai tik kaukė. Jis nepasakoja nė žodžio apie save su Debe.
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Nė žodžio. Jis labai uždaras. Jie labai skirtingi, bet aš pa
vydžiu jiems abiem, nes ir pats mieliau bučiuočiau merginą 
ir klausyčiausi, kaip ji draudžia lįsti į jos kelnaites, negu 
ištisas valandas voliočiausi ant grindų su tamsta mokytoja 
stebėdamas, kaip ji kuria naujus būdus padaryti tą patį. Su 
mokykline uniforma. Ant stalo. Ant sofos. Jaučiuosi tarsi 
įkalintas pornofilme. Reikia užsiauginti ūsus. Reikia ja nu
sikratyti. Bet kaip?
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Džonatanas

Žodžiu, taip -  aukštyn ir pirmyn. Ir gilyn. Debora Surado 
Galimybę. Kitą savaitgalį jos tėvai išvažiuoja. Taigi nu
spręsta. Atsisveikinsiu su savo nekaltybe.

Bet kokia ten nekaltybė. Daugybę kartų nusikaltęs -  ir 
dabar pulsuoja mano rankoje.

-  Ohohoho! -  sako mano Karštas Bičas.
-  Tu to ir norėjai, mažas ištvirkęs, kietas, pritvinkęs 

mėsos gabale?
- Taip.
Žodžiu, Karštas Bičas laimingas. Jis laukia nuotykio. 

Tikisi kaip reikiant pasiausti. Nieko nesakykit, bet yra 
dalykų, kurių mano Karštam Bičui geriau nežinoti. Paslap
čių, be kurių jam bus lengviau. Ša! Nenoriu, kad jis imtų 
nerimauti. Suprantat? Taigi. Sunerimęs galas -  invalidas 

galas.
Karštas Bičas man sako: Šįvakar viską sumausi, gyve

li i me nedovanosiu.

Turiu pagrindo manyti, kad per seksą Karštas Bičas nepa
sišiukšlins. Suprantat, jam tai labai patinka. Kai tik yra laisva 
m i nutė, prašo su juo pažaisti. O kadangi jis mano geriausias
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draugas, visada su džiaugsmu patenkinu šį prašymą. Tūlyje, 
lovoje. Priešais kompą. Gyvenu amžiniame siaube, kad 
kompas suges ir ateis meistras.

-  Pone Grynai! Dėl jūsų kompiuterio. Apžiūrėję kietąjį 
diską, jame radome medžiagų, kurios ne tik parodo jūsų 
moralinį veidą, bet ir yra neteisėtos. Žinau, kad dauguma 
moterų daro tą patį -  tikiuosi, kada nors bus nubaustos ir 
jos. Sakote, jūsų sūnus? Jūs beveik nesinaudojate kompiu
teriu? Jums tai naujiena? O. Dabar suprantu, kodėl jis pra
dėjo siautėti, kai pareikalavote sutaisyti kompiuterį. O 
dabar reikia kuo greičiau visiems apie tai pranešti...

Taip ir bus. Žinau.
Teisybės dėlei turiu pasakyti, kad ta gausybė pornog

rafijos, kurią peržiūriu, yra žiūrima tik iš smalsumo. Gran
dinėmis surakinta mergina su spenelių spaustukais ir 
nėščių šunimi šalia man visai neatrodo seksuali. Mane 
stebina, kaip tokie dalykai leidžiami, kad paskui visokie 
iškrypėliai kaip aš žiūrėdami juos galėtų smaukytis.

O Dieve.
Ša! Karštas Bičas užsnūdo. Pasilenkit arčiau. Dar išsi- 

duosiu, kad...
Ne. Dar ne.
Paslaptys! Juodojoje mano pasąmonės skylėje jų sukasi 

tūkstančiai, tačiau viena tokia siaubinga, kad Karštas Bičas 
neturi nieko apie tai žinoti. Pavyzdžiui, šita įdomi -  laži- 
nuosi, ją turi dauguma žmonių, tik nedrįsta prisipažinti. 
Kai man buvo keturiolika ir susitikinėjau su savo pirma 
mergina, negalėjau rasti jos putytės. Ir ką jūs pasakysit? 
Žinau, žinau, paklausit, kaip galima nepastebėti tokio 
daikto. Juk ji kokių dviejų pėdų ilgio, kai žiūri iš arti. Ne
įmanoma nepastebėti, pasakysit. O aš sugebėjau nerasti.
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Jos vardas buvo Liusė Smol, mano metų, ir ji mane paka
bino -  nes aš pats jei ir esu ką pakabinęs, tai nebent snarglį 
iš nosies -  mokyklos geologinėje išvykoje į Velsą. Tavo 
pirma mergina ir susipažįsti su ja Velse -  jau vien tai yra 
pažeminimas, ar ne? Mudu išėjom išsiųsti laiškų, paskui 
pasislėpėm tarp pakelės medžių Rimtam Pasiglamžymui. 
Ji jau kurį laiką mane atakavo, bet buvau pernelyg drovus. 
Vakarą prieš tai ji buvo susitikusi su Alanu Noublu, ir 
grįžęs jis visiems mums kišo pauostyti savo pirštą, kuris 
pabuvojo tenai. Ji taip padarė tik tam, kad aš pavyduliau
čiau. Paliečiau jos papukus, -  matot, nesu paskutinis liurbis, 
bent juos sugebėjau surasti, -  paskui ji atsegė džinsų sagą, 
aš įkišau ranką ir... ten nieko nebuvo. Nieko. Apstulbau! 
Kas čia dedasi? Ką -  ji išsigimėlė? Man pasisekė susirasti 
merginą be putytės? Ar dabar turėčiau pareikšti jai užuo
jautą? „O varge, nėra putytės, tai nepasisekė". Ar papras
čiausiai apsirikau? Antrasis atvejis buvo realesnis, todėl 
dar pagrabaliojau ten, tačiau abejonių neliko -  putytės ne
rasta. Fantastika.

Tikriausiai kaltas buvo susijaudinimas, net aš tai supra
tau. O gal Alano Noublo pirštas? Gal aš ją jau radau, bet ji 
visai ne tokia, kokios tikėjausi? Gal yra koks paslaptingas 
būdas jai atidaryti? Sezamai, atsiverk! Na žinot. Mygtukas, 
rankenėlė ar kas nors. Nesvarbu. Turi būti koks nors pa
aiškinimas.

Grįžęs atgal kišau visiems pirštą vildamasis, kad gal 
patekau ten pats to nesuprasdamas, tačiau visi kaip vienas 
papurtė galvą -  ne.

Jei atvirai, nelabai ir krimtausi. Tikriausiai viskas taip 
elementaru, kad apie tai nė nepagalvojau. Suprantat? Visus 
kartais ištinka nežinios priepuoliai. Tiesiog reikia palaukti
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ir žiūrėti, kas bus toliau. O kai sužinai atsakymą, viskas 
atrodo taip paprasta, kad stebiesi, kaip galėjai to nežinoti, 
nors dar aną vakarą ničnieko nesupratai. Tikriausiai čia 
vienas iš tų atvejų.

Todėl kitą vakarą mudu su Liuse vėl išėjom pasivaikš
čioti, įlindom į krūmus ir... vėl tas pats. Putytės nerasta. 
Atrodė, kad grabinėju ją visą amžinybę. Juk negalėjau jos 
klausti, ar ne? Atleisk, kur tavo putytė? Žinau, kad ją turi, 
Alanas Noublas tą įrodė, tačiau turiu žinoti, kur ji. Be 
šansų.

Tada mane užplūdo nešvankios mintys ir nusprendžiau 
paeksperimentuoti. Mano nustebimui, ji neprieštaravo. Juk 
ten buvo užpakalio zona, bent aš taip maniau. Nors žinojau, 
kad mergaitėms patinka, kai liečia jų putytes, šiek tiek 
abejojau -  kita vertus, jei jau neturi putytės, tiks ir užpa
kalis. Taigi mano ranka skverbėsi gilyn. Kiek kūno. Aš jį 
liečiau, tikrinau -  ir staiga -  tenai, jos užpakaly, ją radau! 
Mano pirštui pataikius į tikslą, ji tyliai aiktelėjo. Yra! Pa
maniau... Aha! Tai štai kur ji ją laiko! Nuostabu! Ir kaip 
nesmagu turėtų būti vargšėms mergaitėms, kad jų privačios 
dalys yra tik per pusę colio nuo subinės skylės. Nieko sau 
išplanavimas! Kas taip sumąstė? Galų gale tai net nehi
gieniška.

Kad ir kiek turėjau biologijos pamokų, niekas man ne
pasakė, kad jų skylutės yra praktiškai prie užpakalio. 
Maniau, jos prieky. Juk pas mus tai prieky. O ne kažkur 
tarp kojų. Jis tai prieky. Ir kai vaikinas dulkina merginą, jo 
užpakalis kilnojasi aukštyn žemyn, o ne pirmyn atgal. Taigi 
buvo visai logiška manyti, kad ir jų skylutės ten pat.

Aišku, kai dabar apie tai pagalvoju, viskas akivaizdu. 
Biologijos knygose viskas nupiešta apačioje. Bet tai tik pa
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veiksliukai -  negalima žiūrėti į juos rimtai. Iš paveiksliukų 

niekada nesuprastum, kaip viskas atrodo iš tikro. Raudona 
spalva. Dalys. Ir praktiškai eina nuo nugaros iki bambos. 
Rimtai, iš paveiksliuko neįmanoma nieko suprasti.

Bet tai daug ką paaiškina. Pavyzdžiui, kodėl mano kotas 
atsikišęs. Pagalvokit patys -  jei skylutės irgi būtų prieky, jis 
visada turėtų stovėti. Anksčiau ir dėl to nerimaudavau. 
Bandydavau jį sulenkti, bet jis visad šokdavo į viršų. Tą 
dieną su Liuse Smol atradau elementarią vaginos fiziologiją 

ir nuo tada apie tai nebesukau galvos.
Taigi dabar žinau ir kas tai, ir kur tai yra. Belieka įleisti 

ten savo Karštą Bičą.
Iš tiesų tai tragiška, bet kartu ir neįtikėtinai kvaila. Tik 

aš ir galiu tiek sukti galvą dėl tokio elementaraus dalyko. 
Taigi. Štai jis. Pasiruošę? Ką gi...

Ša! Tai paslaptis. Karštas Bičas neturi nieko apie tai ži
noti. Jei sužinos -  šakės. Visiška katastrofa. Jokio Sekso Iki 
Gyvenimo Galo. Todėl, kad... O Dieve, kaip kvaila, gėda ir 
sykiu baisu.

Na gerai. Gerai. Karštam Bičui... man... vėžys.
Štai. Pažiūrėkit. Dabar nesimato, kol Karštas Bičas miega, 

bet kai būna erekcija, jis matyti per pat vidurį. Didelis pri
tvinkęs auglys. Vėžys. Tai akivaizdu... Kas?... Ne, nesijuokit, 
ne taip garsiai, nes jis pabus -  nesakykit to žodžio, jei jis jį 
išgirs, jam galas. Kad ir ką darytumėt, neminėkit žodžio 
VĖŽYS!

-Ką?
- Nieko!
-Ką?
- Nieko!
- Tikrai nieko?
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-  Tikrai nieko!
-  O kas ten apie vėžį?
-  Taip! Taip! Tai tiesa! Nebegaliu nuo tavęs slėpti! Tu 

turi auglį. Štai!
-  Aaaaaaa!
-  Taip!
- Maniau, čia vena. Greičiau vesk mane pas daktarą!
-Ne!
-  Ne? Kaip tai ne?
- Nes jei nueisim pas daktarą, o tau tikrai vėžys...
-  O Dieve!
-  Taip!
-  Nori pasakyti...
-  Tada tave nupjaus!

Galas. Man varpos vėžys. Laimė, iki šiol jis snaudė, bet jei 
dabar iškrėsiu kokią kvailystę, pavyzdžiui, pradėsiu jį re
guliariai kaišioti į Deborą, trintis jį tikrai sužadins. Ir tada... 
Tada man iškils baisiausia dilema, kokia tik gali iškilti 
vyrui. Mirtis arba gyvenimas be penio.

Jūs tikriausiai manot, kad juokauju? Ne. Sakot, tai kvai
lystė? Taip, žinau. Tiesa akivaizdi. Tai visai ne vėžys, o tik 
vena. Peniuose daugybė venų. Todėl tas guzas ir didėja, kai 
smaukausi. Didėja. Nuo vėžio taip nebūtų -  ar būtų? Tačiau 

kas pasakys? Kas žino? Tu? Tikrai? Tikrai žinai? Tu penių 
specialistas? Tu tikras? Na gerai, gal būtų, o gal ir ne. Mes 
to nežinom.

Aišku viena -  reikia parodyti Karštą Bičą daktarui. O 
mes visi puikiai žinom, ką pasakys daktaras. Jis pasakys: 
„Nesijaudink, Džonatanai, čia tik vena, nėra ko nerimauti, 
viskas gerai". Bet. Bet. Nors esu beveik tikras, kad jis taip
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ir pasakys, gali ir nepasakyti. Tikimybė viena iš tūkstančio, 
kad jis rimtai pasižiūrės ir pasakys:

-  Hm. Taip. Tai kažkoks auglys, žinoma, nėra ko neri
mauti, tikriausiai ne piktybinis, tačiau kad įsitikintume, 
atlikime kelis testus...

Ir tada.
-  Atleiskit, pone Grynai, bet jums sunkus varpos vėžio 

atvejis. Vienintelė išeitis -  amputacija.
Sutinku, tai kvaila, bet ta mintis mane užvaldė. O 

antra -  tai gėdinga. O jūs galėtumėt? Pakišti savo penį kitam 
vyrui ir paprašyti jį apžiūrėti? Dar blogiau tai, kad jau daug 
metų vaikštau pas tą daktarą. Žinoma, galėčiau apsimesti, 
kad tai skubu, ir paprašyti, kad apžiūrėtų bet kas, kas tuo 
metu budi. Bet tai dar didesnė rizika. Budėti gali moteris.

Štai kodėl merginoms taip pasisekė. Daktarai apžiūri
nėja vaginas. Kai turi vaginą, eini pas daktarą ir jis ją ap
žiūri. Jei tu mergina ir nueini pas daktarą su skaudančia 
koja, daktaras apžiūri koją ir sako: „Gerai, tepalas, tvarsčiai 
ir taip toliau. Tiesa, gal tuo pačiu apžiūrėti ir tavo vaginą?"
0  mergina ir sako -  aišku, kodėl ne? Visada taip būna. 
Merginos prie to pripratusios. Tačiau su peniais viskas 
kitaip. Niekas niekada nerodo daktarams savo kotų. Parody
kit man nors vieną žmogų. Lažinuos, pažįstat daug mer
ginų, kurioms apžiūrėjo vaginas. Tepinėliai ir panašiai, 
tokie dalykai būna kone kiekvieną savaitę. Bet parodykit 
nors vieną vaikiną, kuris rodė savo kotą daktarui. Negalit, 
ar ne? Vaginų apžiūrai netgi sukurta atskira sritis, gineko
logija. O ar esat girdėję apie daktarą, kuris specializuojasi 
peniuose? Peniologą? Tokių nėra. Jei vyras nueis pas daktarą
1 r paprašys apžiūrėti jo penį, akimirksniu skris iš kabineto. 
Rodai man savo kotą, iškrypėli? Sesele, kvieskit policiją. Ir
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ne tik -  tai bus įrašyta į tavo kortelę... Štai. Norėjo daktarui 
parodyti savo penį. Tai įeis į istoriją, tą įrašą skaitys kitas 
daktaras, ir dar kitas po jo. Rodo kitiems savo penį. Dirbti 
su moterim ir vaikais draudžiama. O jei daktarė būtų mo
teris, dar blogiau. Sėstum už ekshibicionizmą. Ji pradėtų 
rėkti: „Slėpk jį! Gelbėkit! Gelbėkit!" Ir tada viskas. Dešimt 
metų praleistum kalėjime merdėdamas nuo varpos vėžio.

Be to, aš esu drovus.
Siaubingi spąstai, paspęsti mano paties minčių. Tačiau 

jei mane kas ir stebina, tai kad galima gėda man baisiau už 
visas ligas. Greičiau mirsiu, nei leisiu apžiūrėti savo kotą 
daktarui. Neįtikėtina, ar ne? Tačiau ar įsivaizduojat, koks 
gyvenimas be koto? Daugiau nebeturėsiu draugų. Visi 
rodys į mane pirštais. Matot tą tipą? Jis be koto. Taip, žinau. 
Mačiau rūbinėj. Košmaras. Netgi mano tėvams tai būtų ne
pakeliama. Mama pasidarytų nepakenčiamai užjaučianti, 
tėtis nežinotų, ką pasakyti. Aš tapčiau pabaisa.

Suku dėl to galvą jau keletą metų. Atradau smaukymosi 
būdą neliečiant vėžio srities, vengiu apie tai galvoti kartodamas 
sau, kad nieko man nėra. Kartais ilgesniam laikui man net 
pavyksta viską pamiršti. Paskui prisimenu, šiek tiek pasiner- 
vinu, ir vėl viskas užsimiršta. Tačiau dabar, kai manęs laukia 
tikras pasidulkinimas, negaliu galvoti apie nieką kitą.

Prašau, prašau, prašau, kad tik man nebūtų varpos vėžys. 
Ne, taip nieko nebus -  tas pats kaip tikėtis stebuklo. O gal: 
Nenoriu daugiau sukti galvos dėl tos kvailos venos. Arba: 
Tegu vėžys, jei toks yra, išnyksta. Arba: Tegu vena vėl susi
traukia. Arba galiausiai -  ir žinau, kad šito ir reikia norėti, nes 
tai vienintelė reali išeitis: Noriu būti stiprus, nueiti pas daktarą 
ir sužinoti rimtą medicininę nuomonę šiuo klausimu.

Geriau jau mirsiu.
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Dinas

Ir taip visada -  kai tik viskas atrodo idealu, staiga visas 
gyvenimas sudūžta į šipulius. Vieną akimirką Jis yra Dinas. 
Kitą -  didžiausia mėšlo krūva kokią tik esat matę.

Iš pradžių mano tėvai. O keisčiausia tai, jog atrodė, kad 
jie susitaikė. Viskas buvo kaip paprastai. Svarios kojinės 
stalčiuose, pusryčiai ant stalo. Ne geriausias pavyzdys, bet 
suprantat, ką noriu pasakyti. Sakykim, šiurkščiai kalbi su 
mama ir gauni už tai nuo tėvo. Žodžiu, viskas kaip papra
stai. Jie eidavo išgerti, bučiuodavosi atsisveikindami, šyp
sojosi, laidė sąmojus ir vienas kitą erzino. Suprantat?

Tačiau dabar, kai apie tai galvoju, prisimenu, kad buvo 
keletas dalykų, kurie iškrito iš bendro konteksto, tik paskui 
kažkaip pasimiršo. Kartą pabudau vidury nakties visiškoje 
tamsoje, o nuo laiptų atsklido isteriškas kūkčiojimas. Tai 
buvo siaubinga. Pamaniau -  vargšė mama. Gulėjau ir klau
siausi, paskui užmigau. Bet blogiausia buvo kitą rytą, kai 
Metas man sušnibždėjo:

- Ar girdėjai, kaip vakar tėtis verkė?
Man net plaukai ant nugaros pasišiaušė. Rimtai. Nė 

nežinojau, kad ant mano nugaros yra plaukų, bet jie sty
rojo.
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-  Kaip tai tėtis? Ten buvo mama, -  pasakiau.
-  Tikrai? -  paklausė jis kupinas vilčių.
-  Taip, -  atsakiau. Bet giliai širdyje žinojau, kad jis teisus. 

Ten buvo tėtis.
-  O aš pamaniau, kad ten tėtis, -  pasakė neabejotinai 

apsidžiaugęs tas mažas šiknius. Jau blogai, kai tau už durų 
isteriškai rauda mama -  bet tėvas? Aaaaa! O Metui buvo 
dar sunkiau negu man, nes jis manė, kad ten buvo tėtis. 
Tačiau dabar žinau, kad ten buvo tėtis, o jis mano, kad 
mama, ir taip suteikė man dar daugiau kančių. Buvau taip 
įsiutęs, kad spyriau jam, ir jis inkšdamas nulėkė pas mamą 
pasiskųsti.

-  Už ką? -  griežtai paklausė ji.
-  Už tai, kad jis idiotas, -  atkirtau ir palikau juos virtu

vėje rėkiančius ant manęs.
Matot? Paskui nulipo tėtis. Susitvarkęs, draugiškai nu

siteikęs pavaikščiojo po virtuvę, išgėrė arbatą, visus paer
zino ir lyg niekur nieko išėjo į darbą. Viskas kaip paprastai. 
Ir viskas buvo kaip paprastai tą vakarą ir kitą dieną, ir dar 
kitą -  ir aš nusiraminau.

Aišku, jiems reikėjo išsirinkti tą šeštadienio rytą, kai 
viskas ir taip turėjo žlugti. Tai mane labiausiai ir nervina -  
kad viskas turi užgriūti iš karto. Mane užklupo po pusry
čių. Metas buvo išėjęs į fulią. Jie atėjo į mano kambarį kaip 
kokie darai, nusivedė į svetainę ir pasisodino prie kavos 
stalelio.

-  Žinai, kad mūsų santykiai su tėčiu įtempti, -  pradėjo 
mama.

Nejaugi, pamaniau. Ir kas dėl to kaltas?
-Ir?
Ji žvilgtelėjo į tėtį ir šis pasakė:

2 0 8



D a r a n t  t ai

-  Todėl mes nusprendėm, kad man bus geriausia pa
keisti aplinką ir... ir išsikraustyti. Kuriam laikui.

-  Ilgam? -  paklausiau aš. Širdis daužėsi kaip pašėlusi.
-  Kol susivoksim savo jausmuose, -  pasakė ji.
-  Tikiuosi, neilgam, -  atsakė tėtis ir kvailai šyptelėjo, o 

aš pamaniau: „Idiote". Kodėl išeiti turi jis? Kas dulkinasi 
su svetimais svetainėje?

Nieko nelaukdamas nusprendžiau išsiaiškinti.
-  Kodėl tu? -  paklausiau. -  Juk ji buvo neištikima. -  Pa

mačiau, kaip ji susiraukė. Bet juk tai tiesa, ar ne? -  Kodėl 
pati pasilieki, o išmeti jį? -  paklausiau jos ir pamačiau, kaip 
jis žiūri į ją, o ji bakstelėjo jį alkūne. Suprantant, lyg jam 
sakytų, SUSIIMK.

-  Mes taip nusprendėm. Pakeisti aplinką... viską ap
mąstyti, pailsėti... -  sumurmėjo jis.

-  Ką? Tu nori išeiti?
-  Aišku, ne.
-  Tada nesuprantu, kodėl jis turi išeiti, -  pasakiau jai. 

Buvau įsiutęs! Taip nesąžininga!
-  Mes taip nusprendėm, -  pasakė ji piktai.
-  Tai tu taip nusprendei, -  atkirtau aš. -  Kodėl išeiti turi 

jis? Juk tu dulkinaisi su Deivu Šortų.
-  Dinai!
-  Nešnekėk taip su motina! -  pasakė tėvas.
-  Tai tiesa, taip ir buvo. Juk viskas dėl to, ar ne? Jai pa

tinka kitas, o tėtis dėl to turi išsikraustyti. Taip nesąžininga. 
Jei jau reikia keisti aplinką, pati ir kraustykis, o ne varyk 
jį, kai jis to nenori...

-  Dinai, išeiti turiu aš.
-  Tada aš eisiu su tavim, -  pasakiau.
-  Tu negali, -  supyko mama.

2 0 9



M e l v i n  Bu r g e s s

-  Tu negali manęs sulaikyti, -  atkirtau.
-  Pasakyk jam, -  paliepė ji tėčiui, tačiau jis pasakė:
-  Na, mes dar apie tai nekalbėjom, ar ne?
-  Mums ir nereikia, ir taip aišku, kad vaikai lieka čia...
-  Kodėl jis turi išeiti? Kodėl tu neišeini, juk tai tu... viską 

sumovei, -  pasakiau jai.
-  Dinai, tavo tėvas dirba visą dieną...
-  Kodėl tau lieka namas, mes abu, žodžiu, viskas?
-  Nes mama viskuo rūpinasi, -  pasakė tėtis. -  Ji 

mama.
-  O tu tėtis.
-  Taip, bet... -  Vargšas liurbis žvilgtelėjo į ją prašydamas 

padėti paaiškinti, kodėl jis toks liurbis.
-  Dinai, čia ne diskusija, -  pradėjo ji. -  Mes tau sakom. 

Mes viską aptarėm ir nusprendėm, kad taip bus geriausia. 
Tu pakankamai didelis, kad suprastum. Tokių dalykų pa
sitaiko, kad ir kaip būtų sunku. Mūsų santykiams... reikia 

pertraukos...
-  O kaip mano santykiai su tėčiu? O Meto? Kodėl tavo 

santykiai su juo svarbesni už mūsų?
-  Mes taip nusprendėm. Sakom tau pirmam, nes tu vy

resnis, ir manėm, kad geriau suprasi...
-  Jei tai pertrauka, -  pasakiau, -  ar ji ilga?
-  Neilga, -  pasakė tėtis.
-  Mes nežinom, -  atkirto mama.
-  Tada nustatykim laiko ribą, -  pasakiau.
-  Tokiems dalykams nėra laiko ribos... -  pradėjo mama, 

bet aš pasakiau:
-  Bent jau žinosim, kad tai ne visam laikui. Nustatykit 

laiko ribą. Kad mes žinotume, kas vyksta. Kad galėtume 
planuoti, -  pasakiau aš ir pataikiau, nes mama taip visada
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sako. Viską reikia planuoti. Žinoma, kurgi. Nebent tai ne
atitinka jos planų.

Ji pašnairavo į tėtį.
-  Kodėl ne? -  sutiko jis. -  Sakykim, trys mėnesiai. Tai 

užtektinai laiko... pabūti kitoje aplinkoje. Pati taip sakei.
Mama siuto. Aš ją užlaužiau.
-  Šeši, -  griežtai nukirto ji.
-  Keturi, -  pasakiau kartu su tėčiu. Mama prikando lūpą 

ir linktelėjo, o aš pamaniau -  ak taip? Matot? Seniai žinojau, 
kad čia ji viską surezgė. Iš pradžių dulkinasi su kitais, o 
paskui varo vyrą iš namų. O jis toks kvailas, kad lei
džiasi.

Buvau įsiutęs ir ant tėvo. Kad leidžiasi taip stumdomas. 
Apgailėtina, kai sūnus turi ginti tave nuo žmonos, ar ne? 
Tačiau buvau patenkintas, kad nustačiau terminą. Jei ne aš, 
jis būtų padaręs viską, ką ji pasakys.

-  Gerai, jei taip jau turi būti, bet man tai nepatinka, -  pa
sakiau jiems. Mačiau, kaip mama piktai į mane žiūri -  atseit 
koks skirtumas, ar tau patinka, ar ne. -  Bet vis tiek noriu 
išeiti su tėčiu. Aišku?

Tėtis atrodė patenkintas, o mama galutinai įsiuto.
-  Na, -  pasakė jis, -  mes apie tai pasikalbėsim.
- Mes neturim tiek pinigų, -  pasakė mama. -  Tau reikės 

surasti vietos ir jam. Dviejų miegamųjų ir taip toliau...
- Nejaugi? O kuo, tavo manymu, turėjau tenkintis aš? 

Vienu kambarėliu? -  paklausė jis. Ji nieko neatsakė, o jis 
l(,\sė: -  Dieve, tu taip ir galvojai, ar ne? Norėjai išgrūsti mane 
j pačią pigiausią skylę. Ir kuo aš turėčiau misti tame urve?
I )uona su margarinu?

- Aš taip nesakiau.
- O ką sakei?
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-  Nėra jokios prasmės... -  ji patylėjo, -  švaistytis pini
gais, -  užbaigė ir susiraukė.

-  Ak! Nėra prasmės švaistytis pinigais? Kad tau daugiau 
liktų, ar ne? Kad vaikai nesikankintų gavę pigius trenin
gus? Kad paskui...

-  Maikai, baik!
-  Ak, dabar jau baik! -  sušuko jis, ji pradėjo šaukti ir...
Atsistojau ir palikau juos.
Taip prasidėjo mano diena. Idiotų porelė. Liko tik metai 

ar mažiau, kai paliksiu namus ir išvažiuosiu į universitetą, 
galėjo bent tiek palaukti. Matot, tai dėl Meto. Jei būčiau tik 
aš, ji būtų išėjusi, bet Metui reikia prakeiktos mamytės. Ji 
apsvarstė savo norus, Meto norus, o mums su tėčiu belieka 
nusileisti Ir paklusti, ir kodėl? Todėl, kad jis per silpnas jai 
paprieštarauti.

Pasiskubinau kuo greičiau iš ten dingti. Tikra velniava, 
bet turiu ir savo gyvenimą. Manęs laukė susitikimas su 
Siobana.



28

Spąstai

Jie susitiko Arndeilo centre -  kiaulių migyje, kaip jį vadino 
Siobana su Violeta. Dinas nervinosi. Jis buvo užtektinai 
prisiklausęs apie Siobanos draugę Violetą. Siobana ją aiškiai 
dievino.

Jos stoviniavo eskalatoriaus apačioje, ir Dinas pasijuto 
nesmagiai -  iš dalies dėl to, kad bijojo, jog kas nors gali 
pamatyti su Siobana. Siobana laikė aptrintą maišelį su 
knygomis ir drabužiais. Atrodo, tėvai davė jai pinigų dra
bužiams ir ji išleido juos prieš pasirodant Dinui.

-  O knygos? -  paklausė jis.
- A, jiems patinka, kad skaitau. Jei drabužių pinigus 

išleidžiu knygoms, jie man atiduoda.
Dinas žvilgtelėjo į knygas. Sunkenybės.
- „Pikaso -  vizuali biografija", -  perskaitė jis. -  Nežino

mu, kad domiesi menu.
- Nesidomiu. Bet ji man nekainuoja, ar ne?
- Aišku. -  Jis apvertė knygą. -  Trisdešimt du svarai, -  

perskaitė. -  Viešpatie, tavo tėvai labai dosnūs, ar ne?
- Veterinarai gerai uždirba, ypač jei dirba su pavojingais 

m y v ūnais, -  pasakė Siobana. -  Anądien tėtis buvo pakvies- 
l.is į Voburną -  šalino hipopotamui tonziles. Labai sunku,
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reikia sukišti visą galvą hipopotamui į nasrus, o jei jis nu
sižiovaus, tau galas.

-  Ar nenaudojami nuskausminamieji?
-  Tik vietiniai. Hipopotamų negalima užmigdyti.
Dinas paėmė kitą knygą.
-  „Stalingradas", -  perskaitė. -  Oho. Tu tikrai jas skaitai?
-  Mane žavi knygos apie karą. Hitleris ir panašiai. Na, 

žinai...
-  Oho. -  Dinas išvertė akis. Jis nemanė, kad ji tokia pro

tinga.
Siobana su Violeta pratrūko juokais.
-  Mulki nelaimingas. Čia dovana mano tėčiui. Kitą sa

vaitę jo gimtadienis.
-  Aišku. -  Dinas pabandė nusijuokti iš savęs, bet juokas 

skambėjo neįtikinamai. Jis įkišo ranką ir ištraukė kompaktą.
-  Čia dovana.
-Kam?
-Tau.
-  Tikrai? -  Ten buvo Spangles The Movie. Jis seniai jo 

ieškojo. -  Oho. Ačiū. Labai dosnu. -  Dinas pasijuto šlykščiai, 
nes iš tikro jam rūpėjo tik pasidulkinti. Jis ją apkabino, ji 
prisispaudė ir pasitrynė į jį taip, kaip paprastai nedaroma 
parduotuvėse.

-  Ką šiandien veiksim? -  sušnabždėjo jis.
-  Vėliau. -  Ji atsitraukė. -  Iš pradžių reikia apsipirkti.
Jie eskalatoriumi pakilo į viršų ir nuėjo į Debenhams.

Dinas buvo nusivylęs. Jis tikėjosi gerai praleisti laiką, o 
dabar bus verčiamas nuobodžiauti.

-  Ar būtinai dabar? Negalėsi apsipirkti vėliau? Maniau, 
mes kur nors eisim, -  pasiskundė jis, bet Violeta taip piktai 
pasižiūrėjo, kad jis atsiduso ir užsičiaupė.
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-  Ji nori pasivaikščioti po parduotuves, -  sušnypštė ji.
-  Aš neilgai, -  patikino Siobana.
Mergaitės nuėjo į Miss Selfridge skyrių ir pradėjo raustis 

drabužių eilėse, o Dinas trynėsi pasieniais jausdamasis kaip 
šuniui penkta koja. Jos kuitėsi ten ištisas valandas. Violeta 
su Siobana tarėsi, matavosi, vėl tarėsi, klausė Dino nuo
monės, ėjo į persirengimo kabinas ir vėl tarėsi. Dinui atrodė, 
kad numirs iš nuobodulio. Pagaliau jos baigė -  bent jis taip 
manė. Jie kartu perėjo parduotuvę, bet parfumerijos sky
riuje jos pasakė, kas yra.

-  Yra šauni palaidinukė, tiesiog privalau ją turėti, bet 
neužtenka pinigų.

-  Kiek kainuoja?
-  Aštuoniasdešimt svarkių.
-  Uff! -  nustebo Dinas. -  Atleisk, -  pridūrė jis, iš jų 

žvilgsnių supratęs, kad iš jo kažko norima. Jis niekaip ne- 
sukrapštys aštuoniasdešimties svarų.

- Mes jos nepirksim. Mes ją nušvilpsim.
- Ką? Baikit! -  Dinas pradėjo juoktis, bet jos nesijuokė. -  

Tikrai? Eikit sau! -  Jis pradėjo trauktis į šalį. Merginos jį 
sekė, barė ir spaudė.

-  Baik -  kas tau darosi?
- Nebūk liurbis, -  įgėlė Violeta.
-  Nieko nešvilpsiu.
-  Kodėl? Tik nesakyk, kad bijai...
- Ne. Taip. Tai kvaila. O jei mane sučiups?
- Jei klausysi mūsų, nesučiups.
- Jei taip mokat vogti, pačios ir vokit.
- O... Gerai. Bet tai labai negražu iš tavo pusės, -  pasakė 

Siobana.
- Jūs tikrai ją nušvilpsit?
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-  Na žinoma. O tu gali pažiūrėti -  pasimokysi.
-A ...

-  Gal bus geriau, jei jis palauks lauke? -  pasiūlė Vio
leta. -  Nemanau, kad jis mums padės.

-  Gerai, -  nusileido Siobana. Ji padavė jam maišelį. -  Štai. 
Paimk ir lauk mūsų lauke. Susitiksim prie Marks, gerai?

-  Gerai.
Pajutęs dėkingumą Dinas paėmė maišelį ir greitai dingo. 

Jos beprotės! Vogti! Anksčiau ar vėliau vis tiek įkliūsi. Tik 
pagalvok apie pažeminimą, sąmyšį, kai tave sučiumpa prie 
durų, policiją, teismą, tėvų reakciją. Baisu.

Jis skubiai skynėsi kelią tarp pirkėjų -  dar buvo prieš- 
pietė, tad žmonių nedaug. Parfumerijos skyrius buvo prie 
pat išėjimo. Dinas skubėjo. Jis norėjo būti kuo toliau, kai 
Siobana su Violeta eis pro duris, suveiks signalizacija ir 
prisistatys apsauga.

Jis žengė pro duris ir tą akimirką pasigirdo kurtinantis 
skambesys. Jis sustingo -  ar jie jau suprato, kad jis bendri
ninkas? Kažkas suėmė jį už rankos.

-  Atleiskit, pone.
_ ?

-  Prašau parodyti krepšį.
Apsauginis. Augalotas vyrukas. Jis paėmė maišą iš su

glebusių Dino pirštų. Iš kito šono išdygo antras apsauginis 
ir sustingo. Pirmasis žvilgtelėjo į maišą. Dinas apsižvalgė. 
Šalia jo materializavosi dar daugiau apsauginių.

-  Prašom grįžti į parduotuvę, pone.
Akimirką jo niekas nelietė, bet Dinas buvo apsuptas. 

Vienas apsauginių pasitraukė ir Dinas įėjo į parduotuvę. 
Eidamas pro duris jis išgirdo balsą. Jis neatskyrė, ar Siobana, 
ar Violeta, ar jos abi šaukia tolumoje.
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-  Dinai, tu toks seksualus!

Tai spąstai, suprato jis.
-  Mane pakišo, -  pasakė jis apsauginiams.
-  Visi taip sako, sūneli, -  atsakė jam kažkuris.

O toliau -  nesibaigiantis pažeminimas. Pažeminimas, kai 
tave veda per visą parduotuvę. Žiūrėkit! Štai jis! Vagis! Si
gnalizacija nutilo ir jie jį nusivedė. Štai kaip visa tai atrodo. 
Pažeminimas -  nuvedė į apsaugos viršininko kabinetą ir 
apieškojo. Iš maišo vienas po kito buvo imami daiktai.

-  O, tavo rafinuotas skonis. -  Apsauginis ištraukė lie
menėlę, juodą, su nėriniais. Ir kojinių gumą. -  Mėgti storas 
kojas, ką? -  Kelnaitės, Dieve saugok, buvo stringai.

-  Na na...
Jo kompaktas. Paskui knygos, viena po kitos.
-  „Pikaso". „Stalingradas". Dar ir išsilavinęs. O gal jos 

tavo tėvui?
-  Jos ne vogtos, jos... -  Jis nutilo vidury sakinio, nes jos 

juk vogtos, ar ne? Turėjo būti vogtos.
-  Manau, reiktų grąžinti parduotuvėms.
Pažeminimas visą amžinybę laukti policijos. Apatiniai

gulėjo ant stalo kaip viešai demonstruojamos genitalijos 
(jo), ir visi juos matė. Paskui dar ta policija. Juos kažkodėl 
prajuokino jo absurdiškas pasiaiškinimas. Atidžiai apžiū
rėjęs apatinius policininkas smalsiai nužvelgė jį, lyg įsi
domėdamas potencialų iškrypėlį, paskui staigiai sumetė 
viską į maišą.

- Čia suaugusiųjų žaisliukai, sūneli.
Pažeminimas klausytis, kaip iškviečiami tėvai pasiimti

savo iškrypėlio sūnaus. Ilgas, nuobodus, begalinis lauki
mas. Tėvų veidai įėjus į kabinetą buvo išblyškę ir išsigandę,
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lyg jie patys būtų padarę nusikaltimą. Visi sukrėsti grįžo 

namo, o ten laukė neišvengiamas pokalbis.
-  Dinai, ar tai dėl mūsų su tėvu? Ar dėl to?
-  Aš jau sakiau, kad nevogiau.
-  Dinai...
-  Nevogiau!
- Suprantu, tu labai susikrimtęs. Suprantu. Tačiau tokie 

dalykai... jie nepadės.
-  Aš nieko nevogiau!

-  Neigimas nieko nepakeis...
-  Debilai nelaimingi.
-  Dinai!
-  Kaip tu drįsti!
-  O Dieve. Atleiskit, bet aš tų daiktų nevogiau! Ir aš 

visai nenusiminęs dėl tavęs su tėčiu. Noriu pasakyti, aišku, 
nusiminęs, bet aš nieko nevogiau. Aišku?

Ilga pauzė.
-  Aišku, -  pasakė mama.
-  Ką? -  nepatikėjo tėtis.
-  Jei Dinas neigia, turime jo paklausyti. Jis mūsų sūnus. 

Jis jau suaugęs ir žino, kas gerai ir kas blogai.
-  Ne, nežino. Jis vagis, jį sugavo nusikaltimo vietoje. Jis 

kaip nesavas. Jam stresas. Jis sutrikęs.

-  Aš nesutrikęs!
-  Anksčiau tu šitaip nedarydavai.
-  Turim juo tikėti. Turim jam parodyti, kad galim juo 

tikėti.
-  Tikėti?
-  Taip, tikėti. Nors tu tai ne itin sugebi, -  įgėlė Kėtė.
-  Ką? -  Dino tėvas atrodė pritrenktas. -  Tai štai dėl ko 

viskas. Ar tikrai kalbi ne apie save?
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-  Nebūk juokingas!
-  Aš juokingas?
-  Taip!
-  Tai ką reiškia, kad aš nesugebu pasitikėti?
Dinas klausėsi netikėdamas savo ausimis. Jam baisiau

sias pasaulyje košmaras, o tėvai jau pakeitė pokalbio 
temą.

-  Tu kiekvienam mano poelgiui priskiri slaptus moty
vus. Mes kalbam ne apie mane, o apie Diną.

-  Tave užklupo nusikaltimo vietoje, ir tu nori, kad tavim 
tikėtų, jį sugavo nusikaltimo vietoje, ir tu nori tikėti juo? 
Atrodo, mes prasilenkiam su tiesa...

-  Dėl Dievo, ne viskas sukasi apie mane su Deivu 
Šortų!

- Gerai! -  Dinas pašoko ant kojų. -  Aš juos pavogiau! 
Prisipažįstu! Aišku? Dabar patenkinti? Vagiu jau kelis 
mėnesius. O dabar... palikit mane ramybėj!

Savo siaubui puolęs į ašaras, Dinas užlėkė į viršų, motina 
puolė jam iš paskos. Ji stovėjo už užrakintų durų, beldėsi 
ir prašėsi įleidžiama, bet veltui. Paskui ji nulipo žemyn, ten 
netrukus pasipylė kaltinimai ir pyktis, kurie prislopintu 
šnabždesiu kilo į viršų.

Гасіаи Siobana su juo dar nebaigė.
Praėjus pirmam šokui jis jau norėjo skambinti Džekei 

pasiguosti, bet tą pačią akimirką suprato, kad tai neįma
noma. Virš jo kabojo dar viena nuošliauža. Džeke! Ką jis jai 
pasakys? Klausyk, Džeke, apgaudinėjau tave su viena pana,
i r ji pakišo mane už vagystę. Ne. O gal ji niekada nesužinos? 
Jis vylėsi, kad viskas liks paslaptyje. O kodėl ir ne? Tai 
į manoma. Tėvai tikrai niekam nesakys. Tačiau jei koks nors
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pažįstamas matė, kaip jį veda apsauginiai? Tada šakės. O 
jei nematė? Laikraščiai apie tai nerašys. Jis pats niekam 
nieko nesakys. Jei mama su tėčiu tylės... tada gali būti, kad 
to nesužinos nė vienas žmogus, kuris jam svarbus. Netgi 
labai gali būti. Jam teko susivaldyti ir tikėtis geriausio.

Tą vakarą jis buvo susitaręs susitikti su Džeke jos na
muose. Tikriausiai buvo akivaizdu, kad kažkas negerai, nes 
ji vis klausinėjo: „Kas tau? Ar viskas gerai?" Jis buvo su
trikęs, bet sugebėjo išsisukti. Tačiau atsikėlęs sekmadienio 
rytą ant durų kilimėlio rado raštelį.

„Dabar žinosi, kaip mane apgaudinėti, šūdžiau. Ir nesi
tikėk, kad panelė Džeke Atkins, gyvenanti Kenton Roud 
17, to nesužinos. Dėjau ant tavęs. Siobana. (Beje, šitas vardas 

išgalvotas!)"
Dinas stovėjo jausdamas, kad žemė slysta jam iš po kojų. 

Džeke, pamanė jis. Džeke, Džeke, Džeke. Maldauju, tik ne 
Džeke.

Jis užlėkė į savo kambarį ir paskambino jai į mobilųjį.
-  Sveikas, Dinai.
-  Kaip tu? -  paklausė jis.
-  Gerai. O tu kažkoks keistas.
-  Ar šiandien jau tikrinai paštą?
-  Kompe? Ne. O ką?
-  Ne, normalų paštą. Laiškus.
-  Juk šiandien sekmadienis, ar ne?
-  Tiesa! -  Jis pamanė -  puiku! Bet staiga suprato -  jis tai 

gavo laišką. Be ženkliukų. Pristatytą asmeniškai. Ji pati jį 
atnešė. Panašus laiškelis bet kurią akimirką gali atsidurti 
ir ant Džekės kilimėlio.

-  Dinai. Ar viskas gerai?
-  Taip.
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Stojo tyla, kurios metu jis karštligiškai suko galvą, 
svarstydamas, ką pasakyti. Jis jau norėjo klausti, ar jai daug 

užduota namų darbų, bet ji pradėjo tardymą.
- Kodėl turėčiau tikrinti paštą? Tu man ką nors atsiuntei?
-  Ne! Ne, paklausyk...
-  Palauk...
-  Ne, ne, neik! Klausyk, klausyk, turiu tau pasakyti 

svarbų dalyką!
-  Dinai, kas čia dedasi?
Jis ten. Guli ant kilimėlio kaip mažas, gyvybei pavojin

gas šuns šūdžiukas. Reikia kažką daryti.
-  Vakar mane sulaikė už vagystę.
-  Už vagystę? Tave?
-  Mane pakišo.
-Kas?
- Viena merga.
- Kokia merga?
-  Merga. Susipažinau su ja Arndeile.
-  Kaip, taip paprastai?
-  Ne, ne visai...
-  Tai kaip tada? Ir kodėl nepasakei man vakar?
-  Mane sulaikė už vagystę, o aš buvau nekaltas. Ką 

turėjau daryti?
-  O kas ta merga?
- Nesvarbu, -  suaimanavo jis. Pabandė nusijuokti, bet 

juokas nuskambėjo baisiai.
Stojo tyla.
-  Papasakok, kas čia dedasi, Dinai.
Jos nė kiek nedomino vagystė ar kad Dinas įtrauktas į 

įskaitą. Jai terūpėjo sužinoti, kas ta mergina. Kas ji, kodėl 
jis buvo su ja ir ar pažinojo ją anksčiau. Ir tada...
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-  Palauk.
-  NEEE! -  suriko jis. Bet jau buvo per vėlu. Jis girdėjo, 

kaip ji bėga laiptais. Stojo ilga tyla. Prašau, prašau, prašau, 
kaip maldą šnabždėjo Dinas. Jis negirdėjo, kaip ji sugrįžo, 
bet išgirdo čežantį popierių, kai ji vėl paėmė telefoną.

-  Džeke, paklausyk, iš tiesų viskas ne taip, ta merga 
labai klastinga, ji...

-  Tu veidmaini niekše! -  suriko ji. -  Visą šį laiką! Nieko 
keisto, kad buvai toks supratingas! Tai va. Dėjau ant tavęs. 
Dėjau, dėjau, dėjau! Dėjau ant tavęs!

-  Džeke!
-  Šūdas!
-  Kodėl tiki tom nesąmonėm, Džeke? Kodėl tiki ja, o ne 

manim?
-  Dėjau ant tavęs!
-  Maldauju, patikėk manim!
-  Dėjau ant tavęs!
-  Ir aš dėjau ant tavęs! -  staiga suriko jis neiškentęs. Jis 

buvo įsiutęs -  viskas prieš jį. -  Ir dėjau ant visų! Ir ant 
visko! -  rėkė jis, bet ji jau buvo išjungus telefoną.

Dinas padėjo ragelį ir žiūrėjo į telefoną ragindamas save 
paskambinti jai dar kartą. Bet ką jis pasakys? Tiesa apie 
Siobaną absurdiška ir neįtikėtina kaip melas. Tuo neįma
noma patikėti, bet kažkodėl tai laikoma tiesa. Tiesiog viskas 

stojo į vietas. Ir jis čia niekaip kitaip nepasiaiškins.
Jis atsisėdo ant kėdės prie telefono ir pradėjo laukti, gal 

kas atsitiks. Išsėdėjo visą amžinybę nejudėdamas, tik už
sikėlė koją ant kojos ir šiek tiek pakeitė kūno padėtį. Jis 
sėdėjo taip ilgai, kad visi namie pamiršo, kur jis, ir mama 
įėjo į kambarį nė nežinodama, kad jis ten. Ji stovėjo tarpdury 
nenutuokdama, kad yra stebima, o jis ilgai ir atidžiai žiūrėjo
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į jos veidą. Ji galvojo. Pakėlė pirštą prie burnos ir ėmė kram
tyti odelę apie nagus tuščiu žvilgsniu žiūrėdama prieš save. 
Nedažnai pamatysi ką nors taip stovint ir galvojant. Jis nė 
negalvojo apie ją kaip apie savo mamą. Kas čia dedasi? Ką 
ji darys? Ką ji pakeis?

Paskui jinai jį pastebėjo ir pašoko.
-  Viešpatie! Dinai! Ką čia darai?
-  Sėdžiu.
-  Tu gerai jautiesi?
-  Gerai, -  atsakė jis. -  Gerai. -  Ir daugiau nė žodžio.
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Benas

-  Jis sūdžius, -  pasakė Sju.
-  Taip, bet jis mano draugas, -  atsakiau aš.
-  Turėtum atidžiau rinktis draugus, -  tarė Sju.
Ką gi. Pažįstu Diną jau daug metų. Aš jo nesirinkau. 

Mes tiesiog susidraugavom. Džonatanas pradėjo aiškinti, 
kad nėra prasmės jo atstumti, kad jis niekada nepasikeis, 
jei dabar jį paliksim, ir taip toliau.

-  Jis ir taip nepasikeis, -  įgėlė Sju. -  Ko jam keistis? Jam 
nereikia keistis, jis ir taip turi viską, ko nori.

Prieš porą dienų būčiau jai pritaręs. Toks jau tas Dinas. 
Teflono originalas. Kad ir koks būtų kvailas, niekada neat
rodo kvailas. Niekas nesugeba jo paerzinti. Džonas -  erzi
nimo specas, bet ir tas nesugeba. Tik pats apsikvailina. 
Keista. Bet dabar viskas apsivertė aukštyn kojom. Dinas 
atrodo apgailėtinai. Anksčiau jis elgdavosi apgailėtinai, bet 
atrodė šaunus, o dabar staiga tapo šiknium.

Niekas nesupranta, kas dedasi iš tiesų. Sklando daugybė 
gandų, ypač apie tą merginą, Siobaną, Violetą, Zoję ar koks 
ten jos vardas. Dinas sako, kad jai septyniolika, visi kiti -  
kad keturiolika. Kas ten žino? Dinų nelabai galima pasi
tikėti. Pasidulkino su ja per vakarėlį? Tik nesakykit, kad
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čia ne eilinė jo pasakėlė... Bet kodėl tada Džeke gavo laišką? 
Ir dar ta vagystė. Dinas? Neįsivaizduoju Dino darant ką 
nors panašaus. Ir dar jo tėvai skiriasi. Ir visi tai žino. Visi 
viską žino.

Pusė mergaičių su juo nesikalba. Džeke į jį net nežiūri. 
Aišku, jos negalima kaltinti, bet nesuprantu, ko kitoms ant 
jo siusti. Ne jis pirmas kažką apgavo. Labiausiai mane er
zina jo „draugai". Ne veltui sakoma, kad draugą nelaimėje 
pažinsi. Staiga jis tapo niekšu. Tarsi visada buvo niekšas ir 
visi seniai tą žinojo.

Gerai, sutinku, Dinas visada buvo niekšas. Kaip kitaip 
jis būtų sugebėjęs visada išlikti šaunus? Jam svarbu, kad 
juo žavėtųsi, ir jis to siekė bet kokia kaina. O dabar pernakt 
virto idiotu, turinčiu daugiau problemų, negu gali pakelti, 
kuris nori pasirodyti gerai, bet amžinai susimauna. Aną 
savaitę galėjai laikyti jį populiariausiu mokyklos vaikinu, 
o dabar jis turi tik Džoną ir mane. Bum! Ir dauguma draugų 
dingo.

-  Pats prisiprašė, -  pasakė Sju. -  Laiko save Juo, ar ne?
- Pamaiva, -  pritarė Snupsas.
Fasilis pasinaudojo proga paskaityti jam paskaitą.
-  Tu nežinai, kaip elgtis, -  vis kartojo jis.
Netgi Džonatanas pasisakė, aišku, tik ne jam į akis.
-  Tiems, kuriuos dievai nori sužlugdyti, duoda didelį 

ego, tokį didelį kaip mažas miestelis, -  pasakė jis. Vėliau su 
juo apie tai pasikalbėjau.

-  Jo ten nebuvo, jis manęs negirdėjo, -  pasiteisino jis.
-  O jei jam kas nors pasakys? -  paklausiau persigandęs.
-  Manai, pasakys?
- O tu? -  paklausiau.
Laukiau visą amžinybę.

2 2 5



M e l v i n  Bu r g e s s

-  Niekšai.
-  Manau, Diną reikia prižiūrėti, -  pasakiau. Taigi mudu 

su Džonatanu nusprendėm juo rūpintis. Kelis kartus per 
savaitę nueidavom pas jį į namus, po pamokų lydėdavom 
namo, kalbėdavomės mokykloje, kai pasirodydavo, kad jam 
reikia draugų, jei ne -  nelįsdavom į akis. Prisistatydavom, 
kai pasirodydavo, kad kuri nors mergina ar vaikinukas pra
dės skaityti jam moralą. Buvom jo emociniai asmens sargy
biniai. Vargšas Dinas! Nesakau, kad tai ką pakeitė, bet gera 
turėti draugų pašonėje. Be to, jis buvo dėkingas. Diną gali 
skaityti tarsi knygą, jis toks atviras. Jautei... kad jis tau dėkin
gas. Ir žinot ką? Jis iki kaklo sėdi mėšle, o aš jam netgi šiek 
tiek pavydžiu. Pats nesugebėčiau taip laikytis. Pripažinkim, 
ir aš šiek tiek prisidirbau. Ir man praverstų parama.

Pasišnekėkim apie paslaptis, gerai? Pakalbėkim apie pa
šnekesius. Bent jau tai liko Dinui, nors jis prarado visa kita. 
Jis gali valandų valandas pasakoti, ką padarė jis ir ką padarė 
ji, kaip jaučiasi jis ir kaip, jo manymu, jaučiasi ji. Sutinku, 
egoistiški paistalai. Esu tikras, kad jis daug ir pameluoja. Be 
to, visą laiką apie tai kalbėdamas sutrinka ir parausta. Aš 
taip nesugebu, Džonatanas irgi ne. Kad ir jo santykiai su 
Debora. Ką aš žinau, gal jam tiesiog gera su ja, ir viskas. Ką 
gali žinoti? Bet kodėl, kai tik paminimas jos vardas, jis su
sinervina, lyg jam prie užpakalio kas kištų įkaitintą geležį? 
Kas tarp jų yra? Pabandykit jo paklausti, ir jis pabėgs.

Anądien Dinui atsitiko baisus dalykas. Jo savijauta buvo 
šlykšti, gandai pasiekė aukščiausią tašką, visi elgėsi su juo 
kaip su raupsuotuoju. Tai mergaitei trylika, jis išprievartavo 
ją per savo vakarėlį -  neleido jai pasilikti, jei su juo neper
miegos, o ji buvo pabėgusi iš namų ir taip toliau. Buvo maž
daug trečia diena, kai Džeke jį metė ir liovėsi su juo kalbėti.
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Jis, matyt, nusprendė, kad jiems reikia pasišnekėti, ir ją už
kalbino. Ji nuėjo šalin kaip visada, bet šįkart jis nusekė jai iš 
paskos. Staiga ji atsigręžė ir visiems girdint kad užriks: „Dė
jau ant tavęs!./' Buvo siaubinga. Visi atsisuko pažiūrėti. Tikrai 
maniau, kad jis apsiverks. Jis šiaip ne taip susitvardė, abejin
gai gūžtelėjo pečiais, lyg jam tai nerūpėtų, ir nuėjo, tačiau jo 
veidas buvo pelenų spalvos. Bandžiau su juo pasikalbėti, bet 
jis negalėjo ištarti nė žodžio, pabėgo ir pasislėpė.

Jis atrodė tikrai siaubingai, todėl po pietų mudu su 
Džonu nustvėrėm jį už apykaklės ir pasakėm, kad vedam 
pasivaikščioti. Jis vos mums netrenkė.

-  Ką čia kliedit?
-  Nusiramink. Mes tavo draugai, -  pasakiau.
-  Atsirado draugai. Palikit mane ramybėj.
-  Eime, Dinai, -  pasakė Džonas. -  Tau reikia išgerti. 

Eime, pastatysim tau alaus. Mes tavo draugai, prisimeni?
Dinas pasižiūrėjo į jį taip, kad, atrodė, tuoj puls.
-  Tau to reikia, bičiuli, -  pasakė Džonatanas. Jis nusileido 

ir nuėjo su mumis.
Dinas nemėgo alinių, todėl paklaidžioję Krai skersgatviu 

nuėjom pas mane. Atidariau alaus, susėdom prie virtuvės 
stalo... ir jis pradėjo šnekėti. Tėvai. Apie tai jau seniai sklandė 
gandai, veikiausiai Džeke pasistengė, bet tai buvo pirmas 
kartas, kai jis kalbėjo apie tai su mumis. Tai daug ką pa
uškino. Siobaną, jį, Džekę, viską nuo pradžių iki galo. Buvo 
siaubinga. Jis iškentė tikrą pragarą. Įpusėjęs pasakojimą jis 
pradėjo verkti -  nuoširdžiai verkti pasikūkčiodamas. Ne
dažnai pamatysi tokį vaizdelį. Sėdėjom šalia jį apkabinę, 
lis ir jus būtų sugraudinęs.

- Mus aplankė ponas Verksnys? -  paklausė Džonas, o 
«iš vos jam nespyriau, nes Dinas galėjo supykti dėl tokios
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pastabos, bet jis tik sukikeno ir išsišnypštė nosį, vadinasi, 
viskas gerai. Paskui jis dar ilgai mums pasakojo, paskui vėl 
palūžo ir pradėjo verkti, paskui paraudo dėl to, kad yra toks 
žliumba, ir dar paverkė.

Galiausiai jis išėjo namo. Mes jo nelydėjom. Pasisiūlėm 
eiti kartu, bet jis pasakė norįs pabūti vienas. Likom mudu 
su Džonu. Aš pažiūrėjau į jį, jis į mane.

-  Ir ką? -  paklausiau.
-  Tai privilegija, -  pasakė Džonas, ir jis buvo teisus. Mes 

abu jį mylėjom už tai, kad mums taip atsivėrė. Jis vaidina 
kietą, geriausią ir šauniausią, bet giliai širdy yra papras
čiausias mielas vaikinukas. Giliai giliai. Jei tik pats tai ži
notų. Nė negaliu apsakyti, kaip norėčiau padaryti tą 
patį -  atsisėsti ir papasakoti jiems viską, kas atsitiko, o pa
skui išsilieti, išsakyti visas tas šlykštynes. Užuot saugojus 
prakeiktą paslaptį.

Paslaptys. Kokia prasmė jas saugoti? Šita mane pribaigs. 
Jei apie tai papasakočiau, tai jau būtų išdavystė, ar ne? Ji 
amžinai man tai primena.

- Tu niekam nepasakei, Benai, niekada nesigyrei, ne
pratarei nė žodžio. Tu toks suaugęs.

Kas čia suaugusio, jei atsiriboji nuo visų? Nesakau, kad 
tai neteisėta, man jau šešiolika. Aš tik noriu patarimo. 
Džono, Dino ar kieno nors kito. Draugo. O ji kalba taip, tarsi 
tai būtų didžiausia išdavystė.

Ar ne taip suaugusieji elgiasi su vaikais? Čia mūsų pa
slaptis, ją žinom tik mudu, o jei kam nors papasakosi, nutiks 
siaubingi dalykai. Ar ne taip būna?

Paslaptys pavojingos ir klastingos. Iš pradžių manai, kad 
viskas labai gražu, slapta, tai žinot tik judu ir tai labai asme
niška, ir staiga pasijunti spąstuose, iš kurių negali ištrūkti.
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Norit žinoti paskutines naujienas? Ji mane myli. Ir ką 
jūs pasakysit? Kaip man pasisekė.

Mes ilgai, nuostabiai mylėjomės, o kai buvom bepradedą 
snausti, ji pasakė:

-  Man patinka su tavim mylėtis, Benai.
Tai buvo gan keista pradžia, nes aš apskritai negalvojau 

apie tai kaip apie pasimylėjimą. Tai buvo paprasčiausias pa- 
sidulkinimas. O tarp jų yra skirtumas, ar ne? Nors dabar, kai 
pagalvoju, suprantu, kad mes dažniau ne išdarinėjam viso
kias šlykštynes, o švelniai mylimės lovoje. Ir aš neprieštarauju, 
taip man labiau patinka. Tiesą sakant, gal aš pats dėl to kaltas, 
nes pats pasiūliau. Žodžiu, stojo tyla, po kurios ji tarė:

-  Aš tave myliu. Ar žinai tai?
Tyla. Tiksliau, nutilau aš. Nenorėjau jai parodyti, kad 

esu sukrėstas. Aš persigandau, ir tuo pat metu man užėjo 
kvailas noras pasakyti, kad ir aš ją myliu. Vos nepasakiau,
o tai būtų buvus katastrofa, nes tai netiesa. Tiesiog manda
gumas, kuriuo atsakoma į tokį pareiškimą. Manot, taip 
būna tikrame gyvenime? Manot, žmonės visą gyvenimą 
apsimetinėja kažką mylį tik iš mandagumo?

Aš dar kiek patylėjau ir ji paklausė:
-  Negirdėjai, ką sakiau? Aš tave myliu.
-  Kuo čia dėta meilė? -  paklausiau.
Ji atsisėdo, pasižiūrėjo į mane ir kreivai šyptelėjo.
-  Aš laukiau ne tokios reakcijos.
- O kokios?
- Tikėjausi, kad paglostysiu tau savimeilę. Gal net nu

džiuginsiu, -  pasakė ji. Paskui susinėrė rankas ir piktai 
pasižiūrėjo.

- Anksčiau niekada nesakei, kad mane myli, -  pasitei
sinau .
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-  Užtat sakau dabar. Tai, kad aš mokytoja, o tu mokinys, 
nekeičia mano jausmų tau.

-  Tai ne... -  Ir tada ryžausi. -  Tiesiog... Tiesiog aš tavęs 
nemyliu.

Pasisukau į ją, o ji žiūrėjo taip, lyg būčiau skėlęs jai an
tausį. Akimirką jau maniau, kad man trenks, bet ji nusisuko 
ir susirangė lovoje.

-  Vadinasi, man sunkiau, ar ne? -  paklausė ji.
Stojo šlykšti tyla. Tokia, kokia būna ką nors įskaudinus. 

Buvo siaubinga. Nenorėjau jos skaudinti.
Pasilenkiau prie jos.
-  Mums nereikėjo nueiti taip toli, -  pasakiau. Paskui 

pagalvojau ir pridūriau: -  Aš jau eisiu. -  Užsidengiau 
antklode ir išlipau iš lovos. Ji gulėjo atgręžusi man nu- 

garą\
-  Žmonės nesirenka, ką įsimylėti, Benai. Tai kaip per

kūnas iš giedro dangaus. Tikėjausi, kad jis trenks ir 
tave.

-  Man labai gaila, tikrai labai gaila, -  pasakiau. Pradėjau 
rengtis galvodamas -  viskas. Viskas nuėjo per toli. Reikia 
viską baigti, tą supratau netgi aš. Ir žinot ką? Man paleng
vėjo. Mano širdis daužėsi kaip pašėlus, bet man palengvėjo. 
Viskas baigta. Aš išeinu.

Ji pasisuko ir pažiūrėjo į mane.
-  Juk žinai, kad tau nereikia išeiti, -  pasakė ji.
-  Manau, reikia, -  atsakiau.
Ji nusigręžė į sieną. Man einant pro duris, ji pasakė:
-  Tai iki antradienio.
Aš sustojau, širdis nukrito į kulnus. Visai nenorėjau 

susitikti su ja antradienį! Bet nieko nepasakiau. Kartą ją jau 
įskaudinau -  bet kaip jai paaiškinti? Aš negaliu.
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-  Gerai, -  pasakiau ir išėjau. Jaučiausi siaubingai. Kitą 
dieną nemačiau jos mokykloje, antradienį irgi beveik ne
mačiau, tik eidamas į pamoką susidūriau su ja koridoriuj.

-  Iki vakaro, -  nebyliai ištarė ji. Ji atrodė gan linksma, 
pamaniau, kad tai keista. Argi ji dabar neturėtų kankintis?
0  gal aš pernelyg romantiškas? Pamačius ją linksmą man 
palengvėjo. Nenorėjau jos skaudinti. Todėl nuėjau pas ją ir 
viskas buvo gerai. Mes atvirai pasišnekėjom. Ji pasakė, kad 
viską supranta. Ji nenori manęs spausti, nes aš dar labai 
jaunas ir panašiai. Ji tebenori su manim susitikinėti. Bjau
riausia tai, kad ėjau ten pasiryžęs pasakyti, kad tarp mūsų 
viskas baigta, bet atėjus laikui negalėjau. Nežinau, kodėl, 
nes laikau save gan tiesiu žmogum. Matyt, buvau labai 
laimingas, kad ji ant manęs nepyksta.

-  Aš vis dar noriu su tavim susitikinėti, -  pasakė ji.
-  Net jei aš tavęs nemyliu? -  paklausiau.
-  Pasitaiko, -  atsakė ji. -  Gal kada nors. -  Lyg tai būtų 

kokia pamoka, kurią turėjau išmokti.
Ji pasitaisė sijoną.
-  Niekam apie tai nepasakok, gerai? -  paprašė.
-  Ar kada pasakojau? -  paklausiau.
-  Aš tavim pasitikiu, -  pasakė ji. Paskui pasilenkė ir 

pabučiavo mane.

Vis dėlto tą dieną gavau patarimą. Tik ne iš ten kaip manot. 
Iš tiesų man net nesmagu. Tai labai banalu. Tiesiog tokie 
liūdni dalykai nutinka, kai neturi kam išsipasakoti. Prisi
menat tą jos pasakymą, kad įsimylėjimas -  kaip perkūnas
1 s giedro dangaus, kad tai tarsi kritimas nuo uolos, kaip 
л  va rija ? Tiesiog taip nutinka. Ji dažnai panašiai šnekėdavo. 
Kiirtą ji pasidarė abortą, nes taip jau nutiko. Kaip tai? Ji
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nenorėjo vaiko, jos draugas nenorėjo, ir ji pasidarė -  atseit, 
nėra kitos išeities.

-  Galėjai jį pasilikti, jei būtum norėjusi, -  kartą jai pa
sakiau.

-  Niekas jo nenorėjo, negalima gimdyti vaiko, kurio 
niekas nenori, tai baisu, -  atsakė ji. Tai buvo tiesa, bet ne 
čia esmė. Juk ji galėjo gimdyti, ar ne? Jei būtų norėjusi. Jei 
būtų norėjusi norėti -  suprantat? Pasirinkimas visada yra. 
O dramą ji pasirinko todėl, kad mokykloje puikiai sutarė 
su dramos mokytoju, o susitikinėjimas su manim tebuvo 
akimirkos silpnumas. Atrodė, kad viskas jos gyvenime 
vyksta atsitiktinai, nors aš to niekaip nesuprantu, nes, mano 
galva, ji daro tik tai, kas jai patinka. Ir pamėginkit ją su
laikyti. Tad kodėl ji jaučiasi tokia bejėgė?

Gerai, o dabar gėdingoji dalis. Nesinori apie tai pasakoti, 
bet tai tiesa. Buvo mano brolio gimtadienis ir parduotuvėje 
rinkau jam atviruką. Tai buvo atvirukų parduotuvė, kur 
pardavinėjami ne tik atvirukai, bet ir puodeliai bei suve
nyrai. Ten buvo ir ženklų, kabinamų ant sienos. Na žinot: 
„Nebūtina būti bepročiui, kad čia dirbtum, bet padeda". 
Arba: „Jei tu paranoikas, dar nereiškia, kad tavęs neper
sekioja". Nesąmonės, bet kartais pasitaiko ir gerų. O kodėl 
ir ne? Nemanau, kad spausdinti tiesą kainuoja brangiau 
negu spausdinti nesąmones, tik kad tokių paklausa ma
žesnė. Žodžiu, pamačiau štai ką: „Meilė -  ne perkūnas iš 
giedro dangaus. Tai apsisprendimas".

Ir ką jūs pasakysit? Sustojau kaip žaibo trenktas. Stovė
jau ir žiūrėjau. Jaučiausi... Nežinau, tiesa tai ar ne, bet tai 
idealiai tiko tam, ką tuo metu jaučiau tamstai mokytojai.

-  Kaip perkūnas iš giedro dangaus, -  pasakė ji. O čia 
juodu ant balto parašyta, kad taip nėra. Tai apsisprendimas.
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O reikalas tas, kad aš negaliu jos įsimylėti. Niekaip. Būčiau 
be galvos, jei ją įsimylėčiau. Tačiau ji nusprendė mane įsi
mylėti. Matot? Tai ne perkūnas. Ji pati nusprendė. Nesakau, 
kad tyčia. Bet ji tai padarė, ir ne dėl manęs, o dėl savęs.

Gal tai savaime aišku, bet man tarsi akys atsivėrė. Tai 
rodo, kokios buvau būsenos. Aš nesupratau, kad galiu jai 
pasakyti „ne".

Matot? Sakiau, kad tai nesąmonė. Kai neturi su kuo pa
sikalbėti, pradedi klausyti atvirukų patarimų. O tai verčia 
sunerimti.

„Ne", -  pasakiau sau. Man buvo gera. Jaučiausi nuo
stabiai. Ėjau namo kartodamas „Meilė -  tai apsisprendimas. 
Ne, tamsta mokytoja. Ne, Elison. O ne. Labai ačiū, bet ne". 
Buvo nuostabu.

Ji nė kartelio nėra paklausus manęs, ko noriu aš. Ne
prisiminiau nė vieno atvejo, kai mylėdamasi su manim 
keisčiausiose vietose, -  sandėliuke, užkulisiuose, tuščioje 
klasėje, -  ji nors kartą būtų paklausus, ko noriu aš.

„Ne", -  pakartojau dar kartą. Paskui pabandžiau įsi
vaizduoti, kaip sakau tai jai, ir žinot ką? Drąsa akimirksniu 
išgaravo.
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Džonatanas

Didžiosios dienos išvakarės. Karštas Bičas puikiausios 
formos. Plika galva tiesiog spindi, po kaklu stilinga marš
kinių klostė.

-  Nuskilo, berneli, -  niūniuoja jis iš visų pusių apžiūri
nėdamas save veidrody. Kaip asmeninis jo treneris ir dak
taras daug jį treniravau ir masažavau, aišku, ne tiek, kad 
išsekinčiau -  tiesiog norėjau palaikyti formą.

Taip ir turėjo būti.
Pradeda skaudėti. Tai turėtų būti galutinis įrodymas, bet, 

aišku, joks tai įrodymas. Skausmas gali būti psichosomatinis*. 
Kasdien po kelias valandas tyrinėju pažeistą vietą, bandau 
nustatyti, ar skausmas tikras, ar ne, o tai pats blogiausias 
dalykas, kokį tik galima susigalvoti. Ar žinot, kad vėžys -  pa
skutinė, nepagydoma neurozės stadija? Kažkur skaičiau. 
Protas ir kūnas susivienija. Jei gerai jautiesi -  pasveiksi. Jei 
esi prislėgtas -  tave išbers, gausi slogą, gripą. O jei per daug 
jaudinsies, irgi turėsi bėdų -  infarktus, opas ir vėžį.

Matot? Ne kas kita, kaip gryna nuolatinio penio stebė
jimo neurozė įvarys man vėžį, net jei jo ir nebuvo! Dar vieni

* Psichosomatinis skausmas -  įsiteigtas skausmas.
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klastingi spąstai. Kiekviena minutė, kurią praleidžiu ne
rimaudamas, didina piktybinio auglio tikimybę.

Dabar jau bijau apie tai ir pagalvoti. O jei ir galvoju, 
stengiuosi išlikti optimistas, nors tai nėra lengva. Bandžiau 
pasitelkti į pagalbą vaizduotę, kaip patariama, na įsivaiz
duoti, kad nesveiką kūno dalį atakuoja strėlės, raketos ir 
taip toliau, arba raminančios, gydančios energijos spindu
liai. Tačiau man tai nepadėjo. Ir negalėjo padėti, nes aš 
neurotikas, o neurotiko vaizduotė gydo tiek kiek ir kibiras 
plutonio.

Matot? Jaudinuosi dėl to net tada, kai stengiuosi nesi
jaudinti. Ir turiu pripažinti, kad tas kelių savaičių nerimas 
jau davė žalos. Netrukus jis visas ištins nuo auglių ir aš 
nebegalėsiu jo ištraukti iš kelnių. O paskui prasidės tikra 
velniava -  peniektomija, chemoterapija ir taip toliau. Visi 
man tik ir kartos: „Ar aš tau nesakiau? Varpos vėžys -  viena 
lengviausiai pagydomų vėžio formų, jei anksti nustatai 
diagnozę. Jei tik būtum pasisakęs, būtume išgelbėję tavo 
penį, orumą ir gyvybę".

Pasiekiau tašką, kai viskas atrodo nesvarbu. Paprasčiau
siai pasiduodu emocijoms. Debora manęs vis klausinėja, 
kas negerai, o aš negaliu jai pasakyti. Netgi pavydžiu Di- 
nui -  galit patikėti? Pavydžiu Saldainiukui! Tai rodo, kaip 
žemai smukau. Guosdamas Diną galvoju -  nutvėrė vagiant? 
Tau dar labai pasisekė. Va jei tau reiktų nupjauti kotą, tada 
žinotum, kas yra tikra kančia. Tėvai skiriasi? Didelio čia 
daikto. Praradai draugę? Oi. Pabandyk prarasti kotą, pa
žiūrėsim, ką tada pasakysi.

Jam pasisekė. Jo problema tikra. Draugė jį tikrai paliko, 
U* va i tikrai skiriasi, jį tikrai sulaikė už vagystę. O mano 
.it veju kalta tik vaizduotė, ir niekas kitas. Ir ne tik. Puikiau-
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šiai žinau, ką turėčiau daryti, bet negaliu. Mirštu iš gėdos 
tikra to žodžio prasme. Bet juk čia tik vena! Nesupranti? 
Didžiausia vena pasaulyje.

O kaip vargšė Debė? Teks ją mesti, nieko nebus. Tai ne
sąžininga jos atžvilgiu. Galėčiau jai pasakyti, kad esu 
žydras ar dar ką nors -  kad tik nereiktų kišti jo į ją ir su
žadinti auglio. Arba taip, arba ji mane mes. Šiuo metu 
tikrai ją erzinu, ir negaliu jos dėl to kaltinti. Ir kaip tik tada, 
kai man pradėjo patikti, kai ji mano mergina! Ko gero, 
turėčiau palikti ją jos pačios labui. O jei vėžys užkrečiamas? 
Kas, jei jos odoje yra kokia žaizdelė ir ji užsikrės? Mano 
kotas labai karcinogeniškas. Arba burnoje. Ji gali gauti 
burnos vėžį, ir dėl visko būsiu kaltas aš. Jei man pavyks jį 
pastatyti, galiu ją užkrėsti vaginos vėžiu. Matot, koks aš 
šiknius? Apsimetu, kad palaikau Diną, nors iš tiesų man 
nusispjaut. Nepasakiau Debei, kad jai jau gali būti ankstyva 

vėžio stadija -  per pastarąsias savaites progų buvo per akis. 
Ir man jos nė negaila. Aš gailiuosi savęs!

* * *

Didžiąją dieną niekas nebuvo pamiršta. Jis pagalvojo apie 
tai vos prabudęs ir galvojo iki dvyliktos, kai jam paskam
bino Debė ir pasakė, kad kelias laisvas.

Jis neprarado vilties. Buvo nesmagu lipti į viršų, nusi
rengti ir susėsti šalimais ant dvigulės lovos, šiek tiek dre
bant šaltam ore. Jis norėjo pasižiūrėti į ją nuogą, bet neiš
drįso. Karštas Bičas kažkur pasislėpė. Palindęs po antklode 
jis ją pabučiavo, prispaudė prie savęs ir pasistengė prisi
minti, kaip viską įsivaizdavo. Jis norėjo išskėsti jai kojas, 
glamonėti ją, dulkinti, užgriūti ant jos ir ragauti kaip mil
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žinišką delikatesą. Tačiau niekas nejudėjo. Karštą Bičą ištiko 
koma ir jis kabėjo tarsi mėsos atlieka, palikta trečiarūšio 
mėsininko kaip netinkanti netgi dešrelių gamybai. Jam 
beliko beviltiškai kabintis į jos krūtis kaip jūreiviui iš su
dužusio laivo. Ji atsinešė šildytuvą ir padarė jam atpalai
duojantį masažą. Baigusi masažuoti nugarą, apvertė jį. 
Džonatanas baisiai nerimavo dėl savo mažojo draugužio. 
Jis vogčia dirsčiojo į jos kūną, bet kai jų akys susitikdavo, 
jis susigėdęs nusisukdavo šalin.

-  Viskas gerai, gali žiūrėti, -  pasakė ji, bet jam tik norė
josi užsidengti veidą rankomis.

Galiausiai jie pasidavė. Debora nulipo žemyn ir grįžo 
su chalatu, arbata ir skrebučiais, kurių skonis jam priminė 
kartoną. Paskui jis atsiprašė ir išėjo, nors jie ketino kartu 
praleisti visą naktį.

-  Nesijaudink, tai dar ne pasaulio pabaiga, daug kam 
taip atsitinka, viskas susitvarkys, -  guodė ji. Džonatanas 
nusišypsojo pro sukąstus dantis. Jinai jį palydėjo užjaus
dama, bet nusivylusi, jai buvo labai skaudu, kad jis nepa
silieka, o jis nė negalėjo jai pasisakyti, kas jam yra.
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Atlydys

Kelias savaites po to incidento Dinas gyveno kančiose ir 
nežinomybėje. Jis auksinis berniukas, tokie dalykai apskri
tai neturėjo jam nutikti, o jei ir nutiktų, neturėtų rūpėti. Jis 
visada išbrisdavo iš balos sausas. O dabar jis per vieną dieną 
neteko draugės, tėvų ir savigarbos. Jam skaudėjo širdį dėl 
Džekės, -  savotiškai jis ją tikrai mylėjo, -  ir jautėsi bejėgis 
bei sutrikęs dėl to, kas dėjosi namuose, ir dar dėl to, kad 
Siobana juo pasinaudojo. Jei jis pamiršdavo vieną nelaimę, 
apie save tuoj primindavo kita. O bjauriausia buvo tai, kad 
jis pradėjo jaustis atstumtasis -  vienas iš tų savim nepasi
tikinčių, nykių paauglių, kurie trinasi pasieniais prie nieko 
nepritapdami. Baisu.

Turėjo praeiti šiek tiek laiko, kol jis pagaliau suprato, 
kad tarp jo ir Džekės viskas baigta. Ji būtų pas jį grįžusi, 
visada grįždavo. Kelias dienas jis vaidino įsižeidusį -  mesti 
jį po to, ką jam teko iškentėti. Tačiau kai ji neparodė jokių 
atgailos ženklų, jis pabandė ją užkalbinti ir buvo atstumtas 
kaip tuščia vieta.

Benas su Džonu buvo fantastiški -  vienintelis geras 
dalykas po to košmaro; anksčiau jis nė nesuprato, kokius 
turi gerus draugus. Jis paklausė jų patarimo ir supyko, kai
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šie patarė viską pamiršti. Jis kamantinėjo toliau ir galiausiai 
jie pasidavė siūlydami melsti atleidimo ir prisipažinti mei
lėje, todėl jis vėl pradėjo atakuoti ją elektroniniais laiškais. 
Deja, po pirmojo, kai ji atsakė ištrinsianti visus jo laiškus, 
daugiau atsakymų nesulaukė. Bandė jai skambinti. Ji ne
atsiliepė mobiliu, o po kelių šlykščių įtūžusios motušės 
atsakymų atsisakė ir paprasto telefono. Jis nebegalėjo pa
kęsti tokio pažeminimo.

Jis pradėjo atsitokėti. Ji jo nebenori. Ir ne tik ji. Visa mo
kykla nusistatė prieš jį. Išnyko visas žavesys. Jis tarsi apako. 
Atrodė, kad net visai nepažįstami žmonės žino, kad jis 
niekšas. Merginos parduotuvėse nerodė juo jokio susido
mėjimo. Jis taip priprato, kad visi jam šypsosi, juokauja ir 
su juo plepa, kad teko suprasti, jog kažkas atsitiko. Dabar 
jį aptarnaudavo be šypsenos ir pereidavo prie kito kliento, 
lyg Dinas būtų niekas.

Žodžiu, šūdas, bet širdį jam skaudėjo ne dėl vieno dalyko 
ir iš visų bėdų jį labiausiai skaudino ne santykiai su Džeke,
0 tai, kas darėsi su jo tėvais. Jų santykiai priminė po žeme 
miegantį milžiną. Tai, ką jis laikė kalvomis ir slėniais, šlai
tais ir dykumomis, pasirodė besą miegančio milžino rau
menys ir kaulai. Dabar jis sujudėjo ir per daug metų pa
statyti namukai ir nutiesti keliai virpėjo kaip pelenai vėjyje. 
Jis negalvojo, kad yra taip nuo jų priklausomas. Jam jie buvo 
savaime suprantamas dalykas.

Nors mama kalbėjo apie pasitikėjimą, nė vienas jų ne
patikėjo jo istorija apie spąstus. Po kelių dienų jis pasidavė
1 r ėmė elgtis taip, lyg tikrai būtų tuos daiktus pavogęs. Taip 
lengviau. Be to, jei jau reikia rinktis, kuo būti, -  vagimi ar 
mulkiu, -  jis pasirinko vagį. Tikėjosi, kad po arešto tėvai 
.it i d ės ar netgi atšauks tėčio išėjimą, bet po kelių dienų
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grįžęs iš mokyklos jis pamatė mamą, žiūrinėjančią skelbi
mus laikraštyje. Jai netgi užteko įžūlumo paprašyti Diną 

jai padėti. Jis įsiutęs trenkė durimis. Jis nebegalėjo būti 
viename kambaryje nė su vienu iš jų. Siuto ant mamos, kad 
apvertė jo pasaulėlį aukštyn kojom, ant tėčio, kad jis jai 
leido, ant savęs, kad jį tai taip veikia.

Jis nebegalėjo apsimetinėti, kad viskas taip, kaip buvo. 
Vos jiems įėjus į kambarį, jis išeidavo. Mama bandė su juo 
pasikalbėti, bet jis sėdėjo kaip vandens į burną prisisėmęs. 
Galiausiai jo tylėjimas išvedė ją iš kantrybės, prasidėjo 
riksmai, į sieną dužo puodukai, ji pradėjo kumščiais daužyti 
stalą. Dinas buvo nustebęs -  jis nieko nežinojo apie mamos 
psichinę būseną nuo tada, kai prieš daug savaičių metė tą 
niekšišką žvilgsnį pro langą. Paskui ji taip paskendo atsi
prašinėjimuose, kad pati nenujautė turinti tiek pykčio ar 
juo labiau galinti jį išlieti ant Dino. Jis šaltai išklausė jos 
atsiprašymų ir išėjo. Tas įvykis įtikino jį, kad ji sugedus iki 
šaknų galiukų.

Kito trečiadienio popietę Dinas turėjo kelias pertraukas 
ir grįžęs namo rado tėvą. Jis užtepė sūnui sumuštinį, padarė 
arbatos, pastatė ant stalo priešais jį ir pasiūlė -  pasikalbė
kim.

Prieš kelerius metus, kai mama lankė kvalifikacijos 
kursus, tėtis dažnai tepdavo jam sumuštinius. Jis užtepė 
garstyčių, majonezo, uždėjo kumpio ir salotų lapų -  Dinas 
jau pamiršo, kaip juos mėgo.

-  Niam, -  pasakė jis.
-  Jei dažniau būčiau tepęs sumuštinius ir mažiau dirbęs, 

gal ne man tektų išsikraustyti, -  pasakė tėtis. Jis liūdnai 
šyptelėjo ir padėjo rankas ant stalo.

- Tai apie ką kalbėsim? -  pilna burna paklausė Dinas.
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-  Apie viską. Apie mudu. Apie mane su mama. Apie 
tave su mama. Apie viską.

-  Čia ji tave privertė, -  papriekaištavo Dinas.
-  Mes vis dar viską sprendžiam kartu. Pasiėmiau laisvą 

popietę.
Nors pats to norėjo, Dinas susierzino.
-  Ar ilgai? Aš turiu daug namų darbų, -  pasakė jis.
-  Nežinau.
-  Kalbėk, -  ir Dinas suleido dantis į sumuštinį.
-  Gerai. Iš pradžių turiu pasakyti, kad visai nenoriu 

skirtis, kaip jau turbūt supratai...
-  Tai ko jos klausai? -  staiga paklausė Dinas.
-  Paklausyk...
-  Jei nenori, nesikraustyk...
-  Paklausyk! Ji nustojo mane mylėti...
-  Tu ją myli?
-  Tu nesiklausai...
-  Bet ar tu ją myli?
-  Taip.
-  Taip nesąžininga, ar ne?
-  Dinai, tu paklausysi ar ne?
Dinas giliai įkvėpė ir vėl paėmė sumuštinį.
-  Gerai, klausau.
-  Gerai. Kuo aš baigiau? Mūsų santuoka žlugo, viskas 

labai paprasta. Ji manęs nebemyli ir aš negaliu jos priversti 
mylėti. Ji turi teisę viską baigti. Bet aš manau, manau... -  jis 

pa kėlė balsą, nes Dinas jau buvo jį bepertraukiąs, -  ...manau, 
kad tai netinkamas laikas -  netinkamas mums visiems.

- O man labiausiai.
- Tau irgi, -  rimtai pasakė tėvas. -  Manau, ji turėjo pa

la ūkti, dar kartą pamėginti. Bet ji... -  jis norėjo pasakyti
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„nelaukė", bet tai buvo pernelyg paprasta. -  Ji negali. Su
pranti, Dinai, kalbėdamas apie sumuštinius aš pajuokavau, 
bet ne visai. Ant tavo mamos pečių gula beveik visa vaikų 
priežiūra. Aš irgi kai ką darau, netgi nemažai. Bet ji buvo 
mama ir yra mama, o kai viskas pradeda griūti, mama pa
silieka, o tėvas išeina. Jei aš būčiau rūpinęsis vaikais, viskas 
būtų kitaip, bet to nebuvo...

-  Kurgi, -  įgėlė Dinas.
-  Vaikai -  svarbiausia. Jai svarbiausia -  jūs. -  Jis gūžte

lėjo pečiais.
-  O tave paliko kapstytis po mėšlą.
-  O mane paliko kapstytis po mėšlą, -  sutiko tėtis. -  Jai 

atiteks namas, vaikai ir nemaža dalis mano atlyginimo, o 
aš persikelsiu į kažkokią skylę. Taip.

-  Tai nesąžininga. Tai... apgailėtina. Tai silpna, ar ne?
-  Gal. O gal kaip tik atvirkščiai. Suprantu, kad tai ne

sąžininga, bet vaikų interesai yra svarbiausi. -  Tėtis truk
telėjo pečiais ir liūdnai nusišypsojo. -  Nesakau, kad man 
tai patinka. Nesakau, kad pritariu tavo mamai. Bet jei ji jau 
taip nusprendė, man belieka klausyti.

Dinas negalėjo patikėti savo ausimis.
-  Bet tai nesąmonė! Ji neturi jokios teisės!
Tėvas susiraukė.
-  Šito jau turėsi paklausti jos pačios.
Dinas tylėjo. Tėtis atsiduso.
-  Ji mano, kad bus geriau išsiskirti ir viską nuspręsti, 

nes tai vis tiek neišvengiama, -  pasakė jis.
-  Ir tu pasiduodi.
-  Nelabai turiu iš ko rinktis.
-  Gali nesutikti išeiti.
-  Dinai, tai vyksta jau ne vienerius metus.
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Tėvas nutilo, nežinodamas, ką pasakyti. Paslapčiomis 
jis ne tik manė, jog žmona neteisi -  jis manė, kad ji papras
čiausia karvė. Galėjo palaukti dar metus. Metui tik devy
neri, jis dar ilgai bus namie, bet jis stiprus vaikas ir tėvas 
manė, kad jam viskas bus gerai. Tačiau jis žinojo, kad vy
resnis berniukas, Dinas, yra kur kas pažeidžiamesnis, negu 
pats mano. Motina sakė, kad jau kelis metus dūsta šitoj 
santuokoj, taigi dar nuo vienerių nebūtų numirus.

-  Vyrai! -  tada šaukė ji. -  Jums amžinai negana!
- Pažiūrėsim, kaip bus, -  pasakė jis Dinui. -  Gal likusi 

viena su jumis ji supras, kad ne to jai reikia. Ką gali žinoti? 
Tačiau dabar padėtis tokia, kad kažkas turi išeiti, ir išeis ne 
ji. -  Tėvas dirstelėjo į sūnų. -  Jei nori, gali eiti su manim.

- Tikrai?
-  Tau septyniolika. Gali pats nuspręsti. Labai norėčiau, 

kad gyventum su manim. Nors nežinau, ar tau būtų geriau.
-Kodėl?
- Likus čia permainų būtų mažiausiai. Bet rinktis tau. 

Norėčiau, kad gyventum su manim -  man būtų smagiau. 
Tačiau tavim dėtas tavo paties labui likčiau čia.

Dinas prižadėjo apie tai pagalvoti, bet jis jau žinojo at- 
snkymą. Čia didelis, jaukus namas. Jis niekur neis.

Galiausiai Dinas taip ir nesuprato, ar jo tėtis stiprus, ar 
si Ipnas, ar joks, bet jis bent jau žino, ką daro. Kaip ir tėčiui, 
j«i m teks susitaikyti su tokia padėtim, nors jam ir nepatinka. 
|is pasiliks, bet padarys viską, kad mamos gyvenimas 
virstų gyvu pragaru už tai, ką padarė jam. Jam bent jau 
(Mtiiškėjo padėtis.

Maždaug po savaitės atsitiko dar vienas dalykas, jį nu- 
il/iuginęs. Ryte lipdamas laiptais jis pamatė ją stovinčią 
♦lĮMČioje, išsišiepusią iki ausų. Ji pamojavo jam laišku.
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-  Eikš ir perskaityk! -  sušuko susijaudinusi.
Atrodo, jiems pavyko įtikinti Miss Selfridge personalą.

Jo mama nuėjo ten apsiginklavusi pažymių knygele ir pa
sakojimu, kas dėjosi namuose kelis mėnesius ir kas paska
tino jį taip pasielgti. Vadybininkas ją užjautė, bet buvo 
nepajudinamas. Tai ne jų reikalas, pasakė jis. Atleidimas 
nuo bausmės -  policijos rūpestis. Kėtė griebė jautį už ragų. 
Kokia prasmė bausti jos sūnų už kvailą išdaigą, kurios jis 
gal nė neiškrėtė, kai tiek žmonių faktiškai gyvena iš vagys
čių? Ar aplinkybės jam neatrodo keistos -  kad jis lyg niekur 
nieko išėjo pro duris? Ji užtikrino, kad daugiau tai nepasi
kartos, kad Dinas mirtinai išsigandęs ir dabar jis kitas 
vaikas.

Vadybininkas mandagiai, bet abejingai ją išklausė ir 
pažadėjo apie tai pagalvoti. Ji jau neturėjo vilčių, bet štai. 
Jie pasiruošę atsiimti kaltinimus, jei Dinas sutinka padirbėti 
savanoriu. Jie susitarė.

Dinas pašoko nuo kėdės ir apkabino mamą. Išspręsta! 
Viskas bus gerai. Nei teismo, nei bylos, nereikės žiūrėti, 
kaip kaltintojas mojuoja tomis klaikiomis nėriniuotomis 
kelnaitėmis prieš pilną salę žmonių. Palaima!

-  Maniau, jie visada praneša policijai? -  pasakė jis nu
siraminęs.

-  Taip. Bet kadangi tu geras berniukas, viskas išsi
sprendė. Maža klaidelė nieko nereiškia. Jis suprato, ką jam 
sakiau.

Bent jau vienu rūpesčiu mažiau. Ir pirmąkart per tas 
savaites eidamas į mokyklą Dinas pasijuto gerai. Gyvenimas 
grįžta į senas vėžes. Nebus teismo, be to, jis pasikalbėjo su 
tėčiu. Jis jautė, kad pradeda pamažu atsigauti.
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Gražuolė ir pabaisa

Pasakyti reikia mokykloje. Ir taip nuspręsti jį paskatino ne 
bailumas, o paprasčiausias sveikas protas. Benas buvo 
tikras, kad ji bet kur ir bet kada suris jį be druskos, bet 
galimybė būti prarytam pusantro tūkstančio mokinių 
akivaizdoje kur kas mažesnė.

Lengva nebus. Išsiskyrimai skaudina, o Benas buvo 
geros širdies. Jam tereikia dešimties minučių su ja -  tiek 
likrai turėtų užtekti pasakyti „ne". Jie jau kelis mėnesius 
kone kasdien sugebėdavo -  j i  sugebėdavo -  ištaikyti progą 
pabūti dviese, tačiau viskas priklausė nuo Elės, susitikdavo
1 a rsi telepatiškai, instinktyviai. Tačiau tą pirmadienio rytą 
ji, kad ir kaip keista, neturėjo laisvos minutės.

- Atleisk, Benai. Nesusitvarkau su aštuntokais.
- Tai kada?
- Nebūk godus. Nežinau. Ne dabar.
Praėjo pirmadienis. Kitą dieną, antradienį, jis turėjo 

susitikti  su ja vakare jos namuose. Benas sudrebėjo -  tas 
p.Us, kaip prašyti kaulo hienos jos pačios narve. Reikia su
si rasti ją mokykloje.

Л ntradienio rytą jos nesutiko. Praslinko popietė. Darėsi 
vis baisiau ir baisiau. Artinantis vakarui jam į galvą vis
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dažniau pradėjo lįsti tokie žodžiai kaip hiena, drakone, 
hidra, žvėris, pabaisa. Jis žinojo, kad yra neteisus jos at
žvilgiu -  ji turi ir daug gerų bruožų. Pastaruoju metu ji 
buvo itin meili, bet dabar viskas baigta. Jis griebėsi už 
šiaudo ir pasiūlė susitikti tuščioje klasėje po pamokų -  pa
prastai ji apsidžiaugdavo, gavusi tokį pasiūlymą. Žinoma, 
tai pavojinga -  po pamokų, kai mokykla tuščia, tad jos 
planai, savaime suprantama, bus visai kitokie negu jo. Bet 
šimtąkart geriau negu pas ją namie.

Jam pavyko pagauti ją tarp matiekos ir lango. Ir kažko
dėl visai nenustebo, kai kažkokio instinkto perspėta ji at
sakė, kad negalės ir tada.

-  Nesusitvarkau su devintokais.
-  Ar ne per dažnai? Vakar nesusitvarkei su aštunto

kais.
-  Ateina tėvai. Susitiksim pas mane. Štai raktas, jei kar

tais vėluočiau.
Ji įbruko raktą jam į ranką ir nuskubėjo. Benas žiūrėjo į 

mažytį metalo gabalėlį delne.
-  Ne, -  pasakė jis. -  Ne. -  Žodis skambėjo tuščiai ir nieko 

nereiškė.

Po pamokų jis nuėjo pasivaikščioti po ganyklas šalia jos 
namų ir pagalvoti. Ar geriau nueiti ten pirmam, ar palaukti 
jos? O gal tiesiog pabėgti ir viską pasakyti telefonu? Palikti 
laišką? Didelė pagunda! Bet neįmanoma. Pernelyg bailu. O 
kuo blogai bailumas? Jis priešinasi ir bėga...

-  Ne, -  pasakė Benas ir pabandė įsivaizduoti pasaulį, 
prisipildžiusį gamtos gaivalų, demonų ir drakonų, užplū
dusių iš aplinkinių laukų kaip kompiuteriniam žaidime. 
„Ne" drakonas prieš „Taip" žvėrį. Gal net pavyktų.
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-  Suteik man jėgų, -  sušnibždėjo Benas, kai languotas 
šėtonas su žaliais ir raudonais sparnais pradėjo sukti ratus 
aplinkui. Drakonas maloningai išskleidė sparnus. Benas 
pasuko jos buto link.

Ji jau buvo namie.
-  Kur buvai? -  paklausė ji atidariusi duris, vos tik išgirdo 

spynoje krebždantį raktą.
-  ...pasivaikščioti...
-  Viešpatie! Na ir dienelė! Galėjai bent arbatos užkaisti. 

Vaikams krinta dantys. Vaikai vidury repeticijų staiga trims 
mėnesiams išvažiuoja į Pakistaną aplankyti tėvų. Nuostabu! 
Vaikai kankina vienas kitą su purkštuvais. Nekenčiu 
vaikų!

Benas liūdnai žiūrėjo į ją.
-  Eik, užkaisk vandenį, aš noriu arbatos. Nori išgerti? 

Šaldytuve yra alaus. Viešpatie! Kokia bjauri diena. Tikiuosi, 
bent tau viskas gerai, nes man tik svetimų rūpesčių ir 
trūko. -  Ji pašnairavo į jį ir nuvirto ant sofos kaip milžiniškas 
mėsėdis vabzdys. Benas nukėblino į virtuvę virti arbatos.

-  Raminanti auka, -  sumurmėjo jis sau. Arbatos čia ne- 
užteks. Labiau tiktų šviežia mėsa. Arba nekalta mergelė. 
Kad ji turėtų į ką suleisti nagus, kai jis dės į kojas.

- O kaip tu? Šią savaitę atrodei kažkoks nesavas, -  at- 
sklido balsas nuo sofos.

- Gerai, -  pamelavo Benas ir pyktelėjo, kad taip greit 
pa miršo savo tikslą.

Vanduo užvirė. Jis įmetė į puodukus arbatos pakelius.
- Ne, -  suaimanavo jis. -  Aš galiu rinktis. Ne.
Iš gretimo kambario atsklido siaubingas, kimus riau

mojimas. Jis reiškė agoniją, pyktį ir aistrą tuo pat metu.
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Anksčiau Benas nebuvo girdėjęs nieko panašaus. Jame 
buvo kažkas nuodinga, lyg didysis vabzdys būtų staiga 
pajutęs, kad jo burnoje yra oro, ir riaumojimu išreiškęs trijų 
šimtų milijonų metų troškimus ir apetitą. Surikęs jis metė 
arbatos pakelius ir nulėkė prie durų. Elison patogiau ištiesė 
kojas.

-  Kas? -  paklausė ji stebėdamasi jo pakraupusiu 
veidu.

-  Tas triukšmas...
-  Koks triukšmas?
-  Tas... triukšmas. Tu nieko negirdėjai?
-  Aš tik pasirąžiau. -  Ji nusišypsojo. -  Šiandien tu labai 

dirglus.
Benas pasižiūrėjo į ją netikėdamas savo akim, paskui 

grįžo į virtuvę. Kas čia dedasi? Dirglus? Kaip dirglumas 
susijęs su ta siaubinga, pirmykšte agonija? Paėmęs puodu
kus jis pamatė, kad arbata juose virpa -  lyg artinantis di
nozaurui. Dinozauras buvo jo paties širdis. Jis padėjo 
puodukus ir triskart perėjo per virtuvę. Paskui paėmė juos 
ir nunešė į irštvą. Padėjo ant stalo, rankas susikišo į kišenes 
ir tarė:

-  Klausyk...
-  Būk gerutis, atnešk man gabalėlį pyrago.
-  Pyrago?
-  Taip, skardinėje yra migdolinio pyrago. Dieve! Jau

čiuosi lyg praleidusi dieną pragare. Diena pragare. Diena 
pragare, -  kartojo ji abejingai žiūrėdama, kaip jis bando ją 
pertraukti, bet jam nepavyksta. Benas grįžo į virtuvę. Jau
tėsi jau nebe taip tvirtai. Paėmė du gabalėlius pyrago, vieną 
jai, kitą sau, ir nunešė juos kaip auką kitame kambaryje 
tūnančiai pabaisai.
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-  Mmm, kaip išalkau. Dieve. Sėskis, tu mane nervini.
Tačiau Benas liko stovėti ir žiūrėjo į ją iš viršaus kram

tydamas savo gabalą. Pilna burna jis negalėjo kalbėti, kas 
jam beliko? Valgymas: dar viena klaida. Jis atsisėdo ir baigė 
valgyti.

-  Neryk maisto, -  ji pradėjo juoktis, jai labai patiko elg
tis su juo kaip su vaiku. Benas nurijo kąsnį ir atsistojo.

-  Klausyk. Galvojau apie mus, tai yra apie mane ir ta
ve, ir...

Jam nespėjus ištarti tų žodžių, ji lyg niekur nieko kalbėjo 
toliau.

-  Viešpatie, na ir dienelė, tiems vaikams reikia dresuo
tojo, ne mokytojos, nesuprantu, ką ten darau, seniai reikėjo 
atsisakyti, su šunim, ir su tuo geriau elgiamasi, jaučiuosi 
SIAUBINGAI!

Paskutinį žodį jai teko rėkte išrėkti, nes Benas šįsyk ne
pasidavė ir kalbėjo toliau, kartu su ja keldamas balsą.

-  Noriu, kad tai baigtųsi. Turiu omeny mus. Nemanau, 
kad mums reikia susitikinėti. NIEKADA.

Nekreipdama dėmesio, lyg jis nebūtų nieko pasakęs, ji 
kalbėjo toliau:

-  Skanus pyragas, man patinka migdolai. Palauk, pa
matysi, ką su tavim padarysiu, kai pavalgysiu. Čia tik už
kandis, tikrasis patiekalas laukia paskui...

Jis palaukė, kol ji nutils. Negi ji nemato, kad jis nori kažką 
pasakyti? Apkurto? Paprasčiausiai nekreipia į jį dėmesio? 
|i atsikvėpė ir stojus tylai Benas prabilo vėl:

- Pasakiau, kad daugiau nenoriu su tavim susitikinėti.
Stojo mirtina tyla. Šįkart jokios klaidos. Ji sėdėjo ir žiū

rėjo į jį, sukrėsta ir išsigandusi. Benas žingtelėjo žingsnį 
«ilgai.
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-  Ką? -  paklausė ji.
-  Pasakiau...
-  Girdėjau! -  iškvėpė ji. Paskui giliai įkvėpė ir pradėjo, 

iš pradžių netgi gan ramiai. -  Ir tu nusprendei man pasakyti 
dabar, dabar, pasakyti dabar, dabar, po tokios dienos? Nu
sprendei pasakyti dabar, velniai rautų? Ką? -  Staiga ji pa
leido pyragą jam į galvą. Kliuvo nesmarkiai, Benas jau buvo 
prie durų. Abejonių neliko -  pagaliau jis tai padarė.

-  Nepalik manęs, tik nepalik manęs, Benai, -  pradėjo 
maldauti ji, bet jo jau nebebuvo. Ji pašoko, -  lėkštė nukrito 
ant žemės, trupiniai pabiro į šalis, -  ir išlėkė paskui jį. Tarp
dury ji griebė jam už drabužių, jis iš visų jėgų šėrė jai per 
ranką.

-  Ai! Nemušk manęs!
Jis išsigando, kad ji jam ką nors padarys, išsiplėšė iš jos 

rankų ir išbėgo į laiptinę. Dar spėjo pamatyti sukrėstą pa
gyvenusios moters veidą -  ji pro duris tempė keturis sau
sakimšus maišus pirkinių. Krepšiai iškrito. Ant žemės 
pabiro porai, maišelis pieno. Benas šoko į laisvą tarpą ir 
nulėkė per tris pakopas. Viršuje stovinti Elison šaukė.

-  Mums reikia pasikalbėti! -  suriko ji, bet Benas jau buvo 
aukštu žemiau ir dingo kaip žiurkė urve.

-  Galėjai bent padėti poniai sunešti pirkinius. Aaaaa! -  
išgirdo jos riksmą, kai atvėrė laukujės duris ir išėjo iš namo. 
Benas leidosi bėgti. Pro šalį lėkė namai, žmonės ir mašinos. 
Tai buvo sunkiausias dalykas, kokį jam kada buvo tekę 
padaryti.

Grįžęs namo jis ėmė gailėtis, kad viską pasakė būtent šitaip. 
Jis galvojo, kaip bus lengviau jam pačiam, kai iš tiesų ne
rimauti turėjo dėl jos. Ji nusiminusi. Dabar, viską prisi
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mindamas, pagalvojo, ar tik nematė jos akyse ašarų, kai ji 
šoko jo vytis? Tada jam atrodė, kad ji nori jo kraujo, o jei ji 
tiesiog norėjo pasikalbėti? O jis išrėžė, kad viskas baigta, ir 
pabėgo. Labai gudru.

Jis jautėsi pernelyg sukrėstas, kad tą dieną jai skambintų. 
Kitą dieną susiras mokykloj ir atsiprašys, kad taip niekšiš
kai pasielgė.

Tačiau kitą dieną jos nesutiko, o tai buvo keista; šiaip jie 
kasdien prasilenkdavo koridoriuje. Ketvirtadienį per pietus 
turėjo vykti mokyklos spektaklio repeticija, per kurią jis 
paprastai padėdavo tvarkyti apšvietimą. Jis jautėsi kaltas, 
kad iki šiol nepaskambino, ir bijojo ją pamatyti. Bet jos ne
buvo ir tą dieną. Per pertrauką jiems buvo pasakyta, kad 
ji serga.

Benas akimirksniu suprato, kad viskas per jį. Jis ją pri
baigė. Bet kaip? Galvos skausmas, širdies skausmas ar 
mirtis -  jis to nežinojo. Jo galvoje sukosi mintis -  žvėris 
nužudytas savo irštvoje. Bet ji ne žvėris. Ji žmogus, kuris jį 
myli ir kurį jis kažkada dievino; o paskui įskaudino.

Tą vakarą jis vėl pabijojo jai skambinti, bet ji nepasirodė 
mokykloje ir kitą dieną. Tada jis pasijuto esąs paskutinis 
bailys, silpnas ir nesugebantis padaryti to, ką reikia. Jis 
prisiekė paskambinti jai kitą vakarą, bet penktadienį par
ojęs namo pats sulaukė skambučio.

Ji nebepyko, tą jautė iš jos balso. Jos balsas buvo pri
gesęs, įskaudintas. Ji atsiprašė. Pasakė, kad jai tai buvo 
skaudi žinia ir pasakyta ne laiku. Žinoma, jei jis nori skir- 
t is, tebūnie. Bet gal jis galėtų ateiti pas ją paskutinį kartą? 
| i nenori, kad viskas šitaip pasibaigtų -  kivirču laiptinėje. 
Paskutinis mano prašymas. Neleisk, kad viskas šitaip pa
sibaigtų.

251



M e l v i n  Bu r g e s s

Ir nors jos balse nebuvo justi nei ašarų, nei grasinimų, 
jo širdis vėl virto dinozauru. Jis įtariai žiūrėjo į ragelį savo 
rankoje, bet negalėjo jai atsakyti. Ne tiek jau daug ji prašė, 
išties visai nedaug, tačiau jis niekaip negalėjo atsikratyti 
minties, kad jam paspęsti spąstai.
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Benas

Durys buvo praviros. Pasibeldžiau, ji tyliai pasakė: „Pra
šau". Įėjau, ji sėdėjo fotely, rankos padėtos ant atramų, 
veidas išblyškęs.

-  Labas, -  pasakiau. Ji atsakė „labas" ir kreivai šyptelėjo. 
Atrodė sutrikusi. Kažkas jai buvo negerai, bet dar nesupratau, 
kas. Ji žvilgtelėjo žemyn, lyg negalėdama susilaikyti, paskui 
nusuko akis į šalį Mano žvilgsnis nukrypo žemyn. Fotelis buvo 
uždengtas rudu užklotu. Žengiau kelis žingsnius jos link, bet 
ji staigiai nusuko galvą, lyg ketinčiau jai trenkti, nors ir buvau 
švelnus. Tada pastebėjau, kad fotelio ranktūriai raudoni.

-  Gerai jautiesi? -  paklausiau, o ji ironiškai šyptelėjo, lyg 
tai būtų nesvarbu. Priėjau ir paliečiau medžiagą. Ji buvo 
šlapia. Prireikė kelių akimirkų, kad viską suprasčiau. Iš kur 
ta spalva? Paskui pamačiau. Ji sunkėsi iš jos riešų.

Ji persipjovė riešus.
Jėzau, pamaniau ir puoliau prie telefono rinkti 999. Ji 

mane pašaukė, bet man terūpėjo iškviesti pagalbą, kol ji 
mirtinai nenukraujavo laukdama manęs. Ant žemės telk
šojo balos kraujo, telefonas irgi buvo aptaškytas. Surinkau 
devynis devynis devynis, bet ji priėjo iš nugaros, nuspaudė 
mygtuką ir išjungė.
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-  Ką darai? -  suaimanavau.
-  Man nereikia greitosios. Tu gali mane nuvežti.
-  Nuvežti?
-  Bus greičiau.
-  Tikrai?
-  Taip. -  Ji papurtė galvą ir vos nenusijuokė. -  Nesijau

dink, Benai. Aš nemirsiu.
-  Iš kur žinai? -  paklausiau, tačiau tardamas tuos žo

džius viską supratau. -  Tau ne pirmas kartas, -  papriekaiš
tavau. Nors ji man niekada nepasakojo, buvau matęs plo
nyčius baltus randus ant jos riešų. Stovėjau su rageliu 
rankoje svarstydamas, ką daryti, nors iš tiesų norėjau iš
kviesti greitąją, kad ją išsivežtų toliau nuo manęs.

-  Aš negaliu vairuoti, -  priminiau jai.
-  Turi laikiną pažymėjimą, be to, aš sėdėsiu šalia. -  Ji 

pasuko durų link. -  Eime, tai neužtruks. -  Ji pamojo ranka 
ir susiraukė, mačiau besisunkiantį kraują.

Buvau taip persigandęs, kad nesuvokiau, ką darau. Bi
jojau jos, bijojau ligoninės, bijojau policijos, nes... nes jūs 
žinot, kodėl ji taip padarė, ar ne? Per mane.

Susėdom į mašiną ir pajudėjom. Aš drebėjau, mano 
rankos virpėjo ant vairo.

-  Kodėl taip padarei? -  paklausiau jos.
-  Nes esu kvaila. -  Ji sėdėjo nejudėdama, susidėjusi 

rankas ant kelių ir susigėdusi žiūrėjo į jas. Ji apsivyniojo 
riešus kažkokiais mėlynais languotais rankšluosčiais ir 
kraujas lėtai sunkėsi per juos. Po kiek laiko ji nusisuko nuo 
manęs ir pradėjo žiūrėti pro langą. Aš staigiai stabdydavau, 
per staigiai šaudavau į priekį, ir kaskart ji sustingdavo ir 
susiraukdavo. Iki pat ligoninės ji nepratarė man nė žo
džio.
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Mus privertė laukti visą amžinybę. Jos apžiūrėti priėjo 
seselė, bet paaiškėjo, kad skubėti nėra ko. Bandžiau pasi
kalbėti su Ele, bet ji papurtė galvą ir pasakė: „Ne". Mes 
pralaukėm visą amžinybę, kol ją nusivedė, o mane paliko 

vieną laukiamajame.
„Aš nemirsiu", -  pasakė tada ji. Kokia prasmė tada 

pjautis riešus, jei nenori mirti? Pamaniau, gal kas nors su
pranta, kas čia dedasi, nes aš nesuprantu nė velnio.

Sėdėjau ir stebėjau ateinančius ir išeinančius žmones. Pa
sirodydavo keisčiausi tipai ir aš vos valdžiausi nesijuokęs. 
Vienu metu plačiai atsilapojo durys ir jose pasirodė senas 
storas indas. Jis laikėsi už užpakalio ir rėkė: „Sesele! Sesele!
O Dieve! O Dieve!" -  o trys jaunesni vyrukai, tikriausiai jo 
sūnūs, lakstė aplink jį. Vargšas senis tikiausiai kentė siaubin
gus skausmus, bet aš nebegalėjau susilaikyti ir pradėjau 
juoktis. Teko išbėgti į lauką pasislėpti. Prireikė nemažai laiko, 
kol nusiraminau. Paskui atėjo vaikas su mama, abiejų rankos 
buvo subintuotos. Ji buvo smulkutė, jis kokių aštuonerių ir ne 
ką už ją mažesnis, abu ėjo keistai krypuodami ir atrodė kaip 
porelė pingvinų, atlingavusių į priimamąjį. Jaučiausi taip, lyg 
būčiau ko nors apsirijęs. Bet paskui vėl pasidarė nuobodu ir 
pralaukiau visą amžinybę, kol man leido ją aplankyti.

Ji gulėjo lovoje su sutvarstytais riešais ir silpnai man 
šypsojosi.

-  Na, -  pasakė ji.
-  Viskas bus gerai?
Ji linktelėjo.
- Tai kvaila, -  ir gūžtelėjo pečiais.
- Aš nenorėjau tavęs užgauti...
- Tu dėl to nekaltas. Juk nežinojai, kokia aš kvaila karvė, 

«ir ne?
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-  Ką sako daktarai? -  paklausiau jos.
Ji nusijuokė.
-  Pasakė, kai kitąkart norėsiu nusižudyti, kad išger

čiau migdomųjų. Pasakė, didesnė tikimybė, kad pasi
seks.

-  Taip ir pasakė? Jie tau taip pasakė?
-  Nusižudyti persipjaunant riešus sunkų, arterijos yra 

per giliai.
Aš pasiutau. Kaip jie gali šnekėti tokius dalykus? Turėtų 

ją užjausti.
-  Turėtumei pasiskųsti, -  pradėjau aš, bet ji papurtė 

galvą.
-  Jie paprasčiausiai supyko, nes turėjo rimtų atvejų. -  Ji 

šyptelėjo. -  Ne tokių niekų kaip maniškis.
Mums atnešė po puodelį arbatos, paskui aš ją parvežiau 

namo.

* * *

Grįžus namo ji paprašė jo pasilikti su ja. Jis paskambino 
tėvams ir pasakė, kad nakvos pas draugą. Jie nustebo, bet 
nemėgino jo perkalbėti. Jis atidarė skardines su spagečiais, 
pašildė vakarienei ir jie anksti nuėjo miegoti. Ji gulėjo šalia, 
abu ilgai neužmigo, paskui ji paprašė, kad jis su ja pasi
mylėtų... paskutinį kartą, švelniai.

Jis gulėjo ant jos ir lėtai, švelniai judėjo. Ji įsikniaubė jam 
į kaklą ir tyliai aimanavo. Jį trikdė tvarsčiai ant jos riešų. 
Paskui jį apėmė geismas ir jis pradėjo iš visų jėgų, ji praskėtė 
kojas ir aiktelėjo.

-  Per smarkiai? -  paklausė jis.
-  Ne, viskas gerai, nesustok.
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Jis dulkino ją, lova judėjo po jais, paskui jis tyliai baigė. 
Tada atvirto ant nugaros, ji pasisuko ir apkabino taip švel
niai, kad jis pasigailėjo savo šiurkštumo. Ji pradėjo tyliai 
verkti.

-  Aš grįžau, ar ne? -  paklausė Benas. Jis glostė jai galvą 
ir leido išsiverkti.
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Berniukas sirena

Iš pradžių Džeke nieko nepastebėjo. Kelias savaites jos 
palaikymas mokykloje buvo tvirtas kaip uola. Dinas šlykš
tus veidmainis ir šiknius, ji nekalta. Tai akivaizdu. Tačiau 
vėjai jai už nugaros pradėjo keistis.

Žinoma, Dinas pasielgė blogai, tačiau Džeke pati jį prie 
to privedė, ar ne? Šitiek pažadų. O paskui paliko jį per jo 
paties vakarėlį, nes kažkas privėmė lovą! Ir ką tai reiškia? 
Jis iškart turėjo ją mesti! Jį reikia užjausti. Ir dar ta vagystė. 
Ir jo tėvai skiriasi. Ir tokiu metu Džeke jį paliko. Pernelyg 
sunku. Pasižiūrėkit į jį! Jis toks prislėgtas.

Džekei to niekas nesakė, bet ji pati pradėjo pastebėti, 
kad jos pareiškimai apie jo kaltumą ir bjaurumą jau nebe
sulaukia deramo pritarimo.

- Vaidink piktą, -  sušnypštė Sju jai į ausį vieną rytą pa
mačiusi viltingai besišypsantį Diną, praėjus mėnesiui po to, 
kai Džeke jį paliko. Džeke metė į jį žvilgsnį, kuris ir akmenį 
būtų sutirpdęs, ir atgręžė jam nugarą. Todėl Dino reakciją 
pamatė tik Sju. Tai, ką ji išvydo jo veide, nebuvo paprastas 
pyktis, panieka, arogancija ar sutrikimas. Kažkas atsitiko. 
Jis nebebuvo atgrasus. Jo akys paraudo, lūpos papurto. Ji 
matė sužeistą širdį. Dinas kentėjo. Ji pajuto aštrų skausmą.
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„Gailestis?" -  pamanė ji ir nusistebėjo savim. Ji instink
tyviai atsistojo tarp Dino veido ir savo draugės, tarsi norė
dama apsaugoti Džekę nuo sirenos giesmės, apdainuojan
čios Dino skausmą.

Ji anksčiau nesuprato. Jis toks pažeidžiamas.

Kaip ir Džeke, o ji man patinka, pamanė Sju tempdama 
draugę nuo to nedoro vaikino. Dinas jau kelias savaites 
kankinasi ir atrodo apgailėtinai. Kas pasikeitė? Ji nesusi
laikė ir vis dirsčiojo per petį į jį ir jo veidą -  atvirą kančią. 
Ji buvo sujaudinta -  jis nė neįstengia to nuslėpti! Jo akys 

sudrėko, jis šluostėsi ašaras atgalia ranka. Žvilgčiodama 
per petį, ar smarkiau teka ašaros, Sju atsitrenkė į Džekę, 
kuri atsisuko pažiūrėti į ją.

-  Ką darai? -  supyko Džeke.
-  Žiūriu, ar tas niekšelis mūsų neseka, -  greitai pasakė 

Sju. Džeke įtariai dirstelėjo per petį. Sju nusitempė ją šalin, 
bet jau buvo per vėlu.

-  Ką tai reiškia? -  griežtai paklausė Džeke, kai jos liko 
vienos.

-  Nieko!
-  Jis verkė, ar ne?
- Tu matei?
- Man taip pasirodė. Jis tikrai verkė?
- Netikros ašaros, -  užsispyrė Sju.
- Tu dėl to ir sustojai.
- Aš tik nustebau, ir viskas.
- Jis verkė. Dėl manęs, -  pasakė Džeke ilgesingai žiūrė- 

ilmna Dino pusėn.
Baik! Prisimink! Jis to nevertas.

I ačiau Džeke jau buvo tikra, kad ašaros liejamos dėl jos. 
Visi instinktai liepė jai jį apkabinti, guosti ir pasakyti, kad
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jinai jį supranta. Kad jis pasijustų geriau. Jis sužeistas; jį 
sužeidė jinai.

Bjauriausia tai, kad pirmąkart po ilgo laiko ji jau kelias 
savaites džiaugėsi gyvenimu, dalykais, kurių porelėms 
dažnai tenka atsisakyti -  draugais, šokiais, trynimusi be 
tikslo. Vėl pradėjo lankyti fechtavimą. Jo beveik nesiilgėjo, 
bet dabar jo skausmas įstrigo jai į širdį, o ausyse skambėjo 
sirenos daina: man reikia tavęs, reikia tavęs, tiktai tavęs. Ji 
negalėjo jai atsispirti.

Ji ne iš karto įsinorėjo jo; jis tik pradėjo šmėsčioti jos 
galvoje. Dieną pagaudavo save mintyse aiškinanti jam, 
kodėl jiems reikėjo išsiskirti. Naktimis sapnuodavo, kad jis 
su ja šnekasi, mylisi, vaikšto, šoka ar tiesiog būna su ja. 
Kartą sapne ji viename kambaryje su draugėm gėrė arbatą 
su tortu, o kitame, esančiame priešais, Dinas buvo pjaus
tomas į gabalus aštriu kaip skustuvas virtuviniu peiliu. Nė 
viena nieko nesakė, bet visos žinojo, kas dedasi. Ji matė, 
kaip draugės tarpusavy žvilgčiojasi. Dinas kentė tylią 
agoniją, jis merdėjo. Tik ji galėjo jį išgelbėti. Jai tereikėjo 
padėti puoduką ir nueiti pas jį, bet ji negalėjo atsikelti iš 

kėdės.
Sju buvo susierzinusi, bet ne nustebusi. Viskas atrodė 

taip beprasmiška. O juk Džeke nė nesikankina. Sju pati 
kankindavosi kur kas labiau kelis kartus per metus, kai 
mesdavo vieną iš savo vaikinų be jokios aiškios priežasties, 
nebent iš nuobodumo. Jos širdis kaskart suduždavo į šukes, 
dar blogiau būdavo, kai kartais mesdavo ją -  ir tokių dalykų 
pasitaikydavo. Tačiau toks maniakiškas susidomėjimas tuo, 
kuris tau netinka, tuo, kuris, jos manymu, Džekei nė nepa
tinka, jai buvo nesuvokiamas. Juk paprasčiausiai nori pa
žaisti, ar ne? Gal kada nors įsimylėti. Bet čia kitas atvejis.
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Dar kelias dienas ji stengėsi dėl draugės, bet šios susi
domėjimas sparčiai blėso. Dinas iš atstumtųjų greitai tapo 
tuo, kurio buvo gailimasi, tuo, kurį po kelių dienų bus 
galima pamėgti. Gerai, gal jis ir niekšas, bet -  to dar niekas 
nėra sakęs -  Džeke tokia pati.

-  Ji pasikeitė, -  pastebėjo Debora.
Kitaip tariant, jiedu verti vienas kito.
Sju pats baisiausias dalykas buvo nuobodulys. Ko gana, 

to gana. Džeke aiškiai turi išsiaiškinti su Dinų. Jos liga ne
žinoma šiuolaikiniam mokslui ir gailestingiausia išeitis -  
užbaigti jos kančias. Jei ji kraustosi iš proto dėl Dino, tegu 
tai daro su juo, o ne su ja. Sju visko per akis.

-  Manau, turėtum su juo pasikalbėti, -  pasakė ji jai vieną 
dieną nebegalėdama daugiau klausytis išvedžiojimų ta 
tema.

-  Pasikalbėti su juo? Tikrai? Tikrai taip manai?
-  Žinoma.
-  Kažkas naujo. Kodėl pakeitei nuomonę?
Nuobodulys, mintyse suriko Sju, tačiau pasakė:
-  Manau, turi su juo nebaigtų reikalų.
-  Nebaigtų reikalų? -  Džeke susijaudinusi išraudo. Ji net 

tyliai sudejavo iš malonumo. -  Tikrai taip manai?
- Tikrai. Tu turi pasikalbėti su juo, jis turi pasikalbėti 

su tavim. -  Sju griežtai linktelėjo galvą. -  Jums reikia pasi
kalbėti vienam su kitu.

- Tikrai? Žinai, manau, kad gal tu ir teisi, -  pasakė
I )/ekė. Ji buvo susijaudinusi, akys žibėjo. Sju stebėjosi, kad 
J mugė neįžvelgė ironijos jos patarime. Ji tarsi paspaudė 
k,i/kokio prietaiso mygtuką ir jis įsijungė.

Žinoma, -  pasakė ji.
Ar perduosi jam nuo manęs žinutę?
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-  Ne, tik ne aš! Prašyk ko nors kito.
-  Gerai. -  Džeke linktelėjo; jai tas pats. -  Manau, Debora 

sutiks. -  Ji nusišypsojo. -  Jis pamanys, kad noriu pas jį grįžti. 
Jei jis taip mano, jo laukia staigmena, ar ne?

-  Tikrai, -  sutiko Sju.
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Du -  tai jau kompani ja

Kiekvieną vakarą Benas eidavo jos lankyti. Elė sėdėdavo 
kėdėje žiūrėdama į sieną, lyg būtų apakusi. Jis buvo su
sierzinęs. Ji tyčia taip daro, galvojo jis, tačiau niekas nesi
keitė. Tyčia, netyčia, atsitiktinai, suplanuotai, nes Dievas 
taip norėjo ar visai be priežasties -  nesvarbu. Viskas buvo 
taip, kaip norėjo ji. Ir nėra jokios išeities. Vos pagalvojus, 
kad reiktų ją palikti, jį užplūsdavo kaltės jausmas.

Jinai jį užkerėjo. Dabar jis jau niekur nedings.

Maždaug savaitės vidury mokykloje pradėjo sklandyti 
gandai. Panelei Jang depresija, ji išgyveno nelaimingą meilę, 
norėjo nusižudyti, perdozavo, persipjovė riešus. Gandai, 
gandai, gandai. Benas mėgino išsiaiškinti, ar jį kas nors 
stebi. Kad bus demaskuotas, dabar tik laiko klausimas.

-  Aš nežinojau, -  teisindavosi jis mintyse. -  Aš nesupra
tau, o ir iš ko galėjau suprasti?

- Tai labai rimta, jūs ja pasinaudojot. Faktiškai jūs ją 
užpuolėt, tai tolygu sąmoningam pasikėsinimui nužudyti, 
tas pats, kaip būtumėt smeigęs peilį. Moteris buvo labai 
pažeidžiama ir jus įsimylėjusi. Jūs išsityčiojote iš jos jausmų, 
pone!
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Namie Elė sugriebė jį už rankos, pasisodino šalia ir pri
vertė bučiuoti jos ramų veidą. Jis virė jai arbatą, ruošė už
kandžius, skaitė, nešiojo servetėlės. Kiekvieną kartą ji 
prašydavo su ja pasimylėti. Jam išeinant jį sulaikydavo ir 
įsikniaubdavo į jo raktikaulį. Kalbos apie išsiskyrimą nu
tilo.

Mokykloje ji pasakė, kad jai buvo depresija, draugams -  
kad šį jos poelgį išprovokavo nutrūkęs meilės romanas. Per 
pastaruosius mėnesius ji netgi sukūrė pasakėlę apie sudė
tingą romaną su vyru, kuris gyveno mieste ir sukardavo 
ilgiausią kelią, kad su ja pasimatytų, vedusiu vyru, kurio 
ji negalėjo aplankyti ir tik jis lankė ją. Tai jai suteikė savo
tiško žavesio, visi tik stebėjosi, kad ją tai taip paveikė; ji 
niekam nė žodeliu nebuvo prasitarusi apie meilę. Visi bū
riais traukė guosti vargšės moteriškės. Benas gyveno nuo
latinėje baimėje, kad anksčiau ar vėliau jį kas nors už
klups.

Draugai dažnai skambindavo jam esant pas ją, kelis 
kartus netgi skambino į duris. Elė turėjo telefonspynę ir 
visada atsiliepdavo, bet kol kas nieko neįsileido vidun, kai 
būdavo jis. Tačiau kas žino, kiek tai truks? Ji juk beprotė, 
ar ne? Benas maldaudavo jos visai neatsiliepti, bet tai tik 
sukėlė papildomų rūpesčių. Ji paklausė, ar jis jos gėdinasi? 
(Taip.) Ar turi ką slėpti? (Taip.) Ar jis toks savanaudis, kad 
savim rūpinasi labiau negu ja po to, kai jai teko tiek iš
gyventi? (Taip.) Ir galų gale kas čia blogo, jei jį pamatys 
pas ją? Jai ta mintis netgi patiko. Todėl jis prikando liežuvį 
ir su siaubu laukdavo kiekvieno telefono ar durų skam
bučio.

Kitos savaitės vidury ji pradėjo taisytis. Pradėjo kalbėti 
ir juoktis, laidė sąmojus, ruošė valgį ir visokius skanumy-
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nūs. Savaitės gale užsimanė, kad savaitgalį jis ją kur nors 
pasikviestų, į aludę, pavalgyti ar dar kur nors. Žodžiu, į 
pasimatymą.

-  Mes niekada nebuvom normaliam pasimatyme, ne
buvom išėję, -  pasiskundė ji.

Benas nusišypsojo, o viduje nustėro iš baimės. Siaubas! 
Juos pamatys! Dabar jis buvo tikras, kad ji daugiau ar ma
žiau to siekia. Ką tai reiškia? Draugas ir draugė, štai ką. Jai 
reikia viešumo.

Tą penktadienio vakarą jie nuėjo į užmiesčio aludę, pa
valgė, išgėrė, o paskui grįžo pas ją. Jis jautėsi tarsi jos na
minis gyvūnėlis. Buvo sutrikęs, bet jų bent jau niekas ne
pastebėjo. Vėliau vakare jis pasakė, kaip jam palengvėjo, o 
ji suirzo.

-  Kas tau yra, Benai?
-  Jei apie mus sužinos, tu prarasi darbą, ar ne? -  pa

klausė jis išsisukinėdamas.
Elė gūžtelėjo pečiais.
-  Tas darbas man jau va kur. Mokytojavimas -  ne man. 

Vis tiek galvojau mesti. Kai turėsiu nuotaikos, manau už
sukti į profesinės orientacijos centrą.

-Kada?
-  Neskubu. Galų gale dabar sergu, ar ne? Gal kitą sa

vaitę.
Profesinės orientacijos centras? Kitą savaitę? Benas nieko 

nepasakė, bet jo smegenys pradėjo veikti. Kokią jis turės 
priežastį atsisakyti matytis su ja tada, nors jos žiauriai ne
mėgsta, tik niekada to neprisipažins? Ji skina jiems kelią, 
įsi mylėjėlių porelei; tačiau jis to nenori. Negi nesvarbu, kad 
ji jam nebepatinka? Jai aiškiai nėra jokio skirtumo. Jis net 
nėra tikras, ar ji apskritai žino, ką reiškia įsimylėti.
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Benas žinojo, kad yra sutriuškintas. Jis nieko nebesup
rato. Nežinojo, ką daryti ar kur kreiptis. Tik žinojo, kad 
atsidūrė pragare ir negali iš ten išeiti. Tai viena iš tų situacijų, 
kai nelieka nieko kito, kaip stengtis ieškoti teigiamų pusių, 
pavyzdžiui, kaip slaugyti raupsais sergantį vaiką ar draugą, 
kuris dvidešimties metų, susilaužęs kaklą ir negali judėti.

Ne. Stebuklingas žodis. Tačiau šis mažytis užkeikimas 
visai neveikė tos raganos. Jis pamiršo jį kaip ir kitus ne
reikšmingus dalykus, o per savaitgalį jį išstūmė kita min
tis -  nebūtinai naudinga, bet galinti praversti ateityje.

Pasidalinti problema.
Dinas nepaprastai nustebino jį staiga išklojęs jiedviem 

su Džonatanu visą savo gyvenimo istoriją. Benas nežinojo, 
ar ta išpažintis ką nors pakeitė Dino gyvenime, kai jis taip 
nesigėdydamas išsipasakojo. Galų gale jie nieko negalėjo 
padaryti dėl vagystės, tėvų, Džekės ar Siobanos/Zojės... Bet 
net jei ir taip, Benas jautė, kad atidžiai išklausę jie jam pa
dėjo. Vienas ar kitas arba abu bent tris vakarus būdavo su 
juo. Kartu leisdavo savaitgalius. Kaip visada, net įklimpęs 
į giliausią šūdą, Dinas yra laimingasis. Jis turi draugų, jų 
užuojautą, žmones, kurie jį saugo. Kodėl ir Benas negali 
būti tas laimingasis? Dabar jis visiškai vienas -  neturi nei 
pagalbos, nei patarimų, nei užuojautos, nieko. Ne kas kita, 
kaip ji pati paskatino jį būti ištikimą, dabar tas įsipareigo
jimas baigia jį užsmaugti. Gal atėjo laikas būti ištikimam 
pačiam sau?

Bet su kuo jam pasikalbėti? Su mama, tėčiu? Ačiū! Su 
kuo nors iš mokyklos? Niekada. Su kuo nors oficialiu -  su 
daktaru? Patarimų biuru? Tokioms kalboms dar per anksti. 
Jam reikia draugo ausies, o tai reiškia Džonataną su Dinų. 
Nieko sau porelė! Dinas šiuo metu visai sutrikęs; Džonas
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visada daugiau ar mažiau sutrikęs, tačiau turi gerų savybių. 
Kartais jis pateikia taiklių pastebėjimų, nors ir ne visada 
supranta skirtumą tarp įžvalgos ir sarkazmo. Jis tikras 
plepys -  tačiau sugeba saugoti paslaptis, jei to labai reikia, 
o šįkart labai reikia. Jis dažnai beviltiškai užsimiršta, ypač 
ką nors erzindamas, o tą daro pernelyg dažnai. Jis gali būti 
nepaprastai kandus, bet sykiu ir daug jautresnis už visus 
Beno pažįstamus.

Kai dėl Dino, jis, atrodo, atsigauna, bet jam ir savų rū
pesčių per akis. Geriau pagalvojęs Benas nutarė Diną at
mesti. Dabar jis be galvos. Nėra ko skubėti -  jam visada spės 
išsipasakoti. Jį šiek tiek graužė sąžinė; ne taip seniai jis buvo 
artimesnis Dinui netgi už Džoną, bet pastaruoju metu 
viskas pasikeitė. Tą pačią dieną po pamokų jis pasakė Džo
nui norįs su juo pasikalbėti. Džonas klaikiai persigando.

- Ką aš padariau?
-  Nieko.
-  A. Tai gerai. Jau maniau, pasakiau kokią kvailystę 

Dinui...
-Ne.
-  Tai kas tada?
- Noriu pasikalbėti.
- Apie ką?
- Koks skirtumas!
- Kaip su manim kalbėsies, jei nesakai, apie ką?
- Džonatanai, tai rimta.
- Tikrai? Aišku. Atleisk. Kas tai -  patarimas?

- Ne! Na, nežinau. Aš tik... šūdas.
-  Atleisk. Sutinku. Tik nesuprantu, kodėl pasirinkai 

mane. Aš nekoks klausytojas. Ką, dabar?
- Tiek to, pamiršk.
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-  Ne, rimtai, pasakok. Baik, nevaidink įsižeidusio. Nė 
už ką pasauly neatsisakyčiau.

Ne kažin kokia pradžia. Tačiau nuėjus pas Džoną jam 
atsirišo liežuvis. Papasakojo viską -  bent jau didžiąją 
dalį -  nuo pradžios iki galo. Pasakojimui įpusėjus Džona
tanas pašoko ant kojų.

-  Vadinasi, tą vakarą, kai buvo diskonas, tu sakei tiesą? 
Tu tikrai gulėjai, ji tau čiulpė, o tu žiūrėjai į jos skylę?

Benas paraudo.
-  Tiek to.
-  Bet taip ir buvo, ar ne? Eina šikt, kaip tau nuskilo! Po 

velnių!
Nepaisant visko, Benas nusišypsojo.
-  Ir dabar už tai moku.
- Nė nežinau, ką atiduočiau už tokį dalyką! Viešpatėliau!
Vieną akimirką Benas beveik juo tikėjo. Džonas susi

jaudinęs žingsniavo po kambarį.
-  Velnias, -  kartojo jis. -  Geras! Ir kaip? Tamsta moky

toja! Viešpatie! Tu niekšeli! Tai tikrai teisybė?
-  Teisybė, -  pasakė Benas. Ir vis dėlto jis mėgavosi šlovės 

akimirka.
Džonatanas stabtelėjo ir įtariai pažiūrėjo į jį.
-  O kodėl man visa tai pasakoji? -  įtariai paklausė.
Benas užvertė akis.
-  Klausyk, tu dar nė pusės neišgirdai.
Kai pasakojimas pasiekė šias dienas, Džonas paklaiko.
-  Siaubas! Kalė! Sena karvė!
-  Na, ne karvė, ne taip viskas ir blogai...
-  Ne, tikra karvė! -  Šįkart Džonatanas žingsniavo po 

kambarį neslėpdamas įtūžio. -  Viešpatie. Paklausyk, Benai. 
Ji tai padarė ne dėl savęs. Ji tai padarė dėl tavęs.
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-Ką?
-  Persipjovė riešus, seni!
-  Ji norėjo nusižudyti... -  prašneko Benas, bet Džonata

nas papurtė galvą.
-  Nieko sau įžūlumas. Tai... prievartavimas. Ji visai ne

norėjo nusižudyti. Tai pagalbos šauksmas. Ar kažkas kita. 
O konkrečiai -  dėmesio kaulijimas.

Benas palinko į priekį. Jis tą žinojo. Kai tik Džonas pa
sakė, jis suprato visą laiką tai žinojęs. Jis netgi pats sau 
kartojo tai šimtus kartų, bet tada tai atrodė tik banalus 
pasiteisinimas. Kai tuos žodžius ištarė Džonas, jie tapo 
tikrove. Tiksliau -  buvo akivaizdu.

-  Taip ir maniau. Šūdas! -  Džonatanas bandė nusira
minti, bet buvo pernelyg susijaudinęs.

-  Galų gale kam jai save žaloti? Tai būtų galas. Ji tai pa
darė iš keršto tau. Dieve, ir kas būtų galėjęs pagalvoti? Ji 
visada atrodė tokia šalta. -  Džonas papurtė galvą. -  Vieš
patie. Negaliu patikėti. Galva sukasi, kai pagalvoji. Viešpa
tie! Zinai, manau, reikia velniškos drąsos padaryti tai, ką 
tu darei su ja -  velniškos drąsos. Dar nesu girdėjęs tokio 
siaubo. Ji beprotė! Persirėžti riešus, kad tave sulaikytų. Ji 
nori tavęs. Bet kokia kaina. Ne, pasitaisau -  ji visko siekia 
bet kokia kaina. Geras! Eina sau! Neįtikėtina!

Džonatanas kažką murmėjo panosėje, draskomas nuostabos, 
pavydo ir įniršio. Benas bandė išgauti iš jo bent kokį patarimą.

-  Ji tave kaip reikiant suvystė.
-Aha.
- Ji visą laiką vyniojo tave aplink pirštą, -  susiprotėjo 

Džonatanas.
-  Visą laiką, -  sutiko Benas; ir vis dar sutrikęs prisiminė 

«inkstesnes mintis, kurias tas incidentas buvo visiškai iš
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stūmęs. Jis nė karto negalėjo atsisakyti, kai ji norėjo sekso. 
Ji niekada neklausė jo nuomonės.

-  Man pavyko išsisukti nuo papildomų matiekos pa
mokų antradieniais, -  pasakė Benas.

-  Viešpatie, ji atrodė tokia normali, o iš tikro gryna pa
mišėlė. Ji kaip kokia plėšrūnė. Jai tikrai to reikia, ar ne? 
Siaubas. Vargšas seni, ir kaip tu dabar išsisuksi?

Jenis Benas papurtė galvą stengdamasis nepravirkti. 
Džonatanas nė nežinojo -  gal jį apkabinti? Atsisėdo šalia ir 
uždėjo ranką ant peties.

-  Ji pabaisa, -  pasakė jis.
-  Ir aš nieko negaliu padaryti, ar ne? -  paklausė Benas.
-  Na, ne taip viskas ir blogai. Ji visai nenorėjo nusižudyti, 

tai tebuvo spektaklis. Nors ir žiaurus. Klausimas toks -  ar 
toli ji eis, kad tave išlaikytų? Persipjauti riešus -  labai dra
matiška, ar ne? Bet turi ją palikti. Pasakyk, kad jai jau geriau, 
kad tu neapsigalvojai, ir viskas.

-  Bet ką ji darys tada -  štai klausimas, -  sušnabždėjo 
Benas, o jo akyse susitvenkė ašaros.

-  Tai jau jos problema, ne tavo, -  pasakė Džonas. -  Ji gali 
padaryti bet ką, bet lažinuos -  nieko baisaus. Blogiausia 
jau praeity. Turi pamėginti. Juk tu galėsi, ar ne?

Benas susimąstė. Tai buvo neįsivaizduojama.
-  Ne, -  galiausiai pasakė jis.
-  Tada su kuo nors pasikalbėk. Iš tiesų net padarysi jai 

paslaugą -  jai reikia pagalbos. Tau, beje, irgi.
-  O su kuo man pasikalbėti?
-  Gal su kuo nors iš mokyklos?
Benas papurtė galvą.
-  Negaliu.
-  Su tėvais?
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-  Baik, gerai?
-  Viešpatie, klausyk, tau reikia pagalbos. Vienas su ja 

nesusitvarkysi. Turi būti kažkas, kas galėtų ką nors padaryti. 
Nebent nori laukti, kol jai nusibosi?

-  Ačiū.
-  Kada nors nusibosi, pamatysi. Blogiau tai, kad kai 

pagalvoju, kokia pabaisa galėtų išgąsdinti ją, tai suprantu, 
kad tokios išnyko prieš aštuoniasdešimt milijonų metų, -  
pasakė Džonas norėdamas jį prajuokinti. -  Gal koks geolo
ginis įvykis padėtų? Ugnikalnis. Žemės drebėjimas. Ka
muolinis žaibas.

-  Masinė avarija M1 greitkely, -  pasiūlė Benas šluosty
damasis ašaras. -  Atominio branduolio dalijimasis.

-  Kas nors iš mitologijos. Gorgona Medūza. Kas nors, 
baisesnis už ją pačią. Siaubūnas Halkas. Supermenas. Gi
gantiška anakonda. Kita drakone, dar didesnė ir baisesnė 
už ją. Bet kur rasti tokį padarą?

* * *

Gerai padariau, kad pasikalbėjau su Džonu. Man jis tikrai 
padėjo. Iš pradžių maniau, kad jis nepasakė nieko, ko ne
žinojau pats, bet bent jau priminė, kas tikra ir kas -  tik 
paranoja. Buvo daug dalykų, kuriuos per sutrikimą buvau 
pamiršęs. Man reikėjo, kad tai pasakytų kitas žmogus, kad 
galėčiau tuo patikėti.

Nepaisant to, vis dar buvau pasimetęs. Tai, kad jai nu
sibosiu, atrodė realiausia versija, bet man ji nepatiko. Tai 
gali tęstis dar ne vienerius metus. Šūdas, ar ne? Reikia kažką 
daryti. Negaliu sėdėti rankų sudėjęs. O gal tik taip save 
guodžiu? Gal toks ir yra gyvenimas -  siunčia tau visokius
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išbandymus ir neleidžia užkristi kitam šūdo gabalui, kuris 
turėtų uždribti tau ant galvos?

Ji mane galutinai pribaigė. Pats nesupratau, kaip viskas 
rimta, kol tądien kalbėdamas su Džonu nepradėjau verkti. 
Sėdėjau, ir ašaros liejosi upeliais, o jis skaldė bajerius norė
damas mane prajuokinti. Visi jau tą pastebi. Mama su tėčiu 
vis klausinėja, ar nesergu, mokytojai irgi -  vienas netgi 
pasiūlė nueiti pas mokyklos seselę, buvau toks išblyškęs. 
Netgi Dinas pastebėjo, o tai reiškia, kad man tikrai blogai.

-  Žinai, tu kiek išblyškęs, -  pasakė jis. Labai įžvalgu iš 
jo pusės -  mano oda atrodė kaip šikpopieris, kaip maloniai 
teikėsi pastebėti Džonatanas.

Žodžiu, aš užspeistas į kampą, o ji tuo mėgaujasi. Dabar 
ji labai maloni -  gera ir švelni, kai gavo tai, ko norėjo. Ir 
mane tai velniškai gąsdina. Ji gailisi to, kaip su manim 
elgėsi, kad persipjovė riešus, kad mane terorizavo. Netgi 
pradėjo šnekėti plonu mergaitišku balsu, kuris mane varo 
iš proto.

-  Gal nori, kad Elytė Beniukui išvirtų arbatytės? -  cypia 
ji. Dėl Dievo, jai jau greit trisdešimt! Man net šiurpas per 
nugarą eina.

Ir tada, kai daugiau ar mažiau susitaikiau su tuo, kad 

turėsiu būti su ja, kol jai nusibosiu, man šovė viena mintis. 
Tiesą sakant, ją pakišo Džonatanas, juoko forma. Niekada 
negali žinoti, kada pravers tai, ką pasako kiti. Mintis buvo 
beprotiška, tas pats kaip žaisti su ugnimi, bet čia ir yra 
esmė. Džonatano žodžiai apie dar baisesnę drakonę. Ir aš 
tokią radau.

Vargšė Elė! Kartais man jos netgi gaila. Džonatanas 
kalbėjo apie ją kaip apie pabaisą, tokia ji ir yra, bet kartu ji 
ir auka. Kažkur širdies gilumoje ji irgi kenčia -  dar labiau

27 2



D a r a n t  t a i

negu aš -  ir numanau, kas dėl to kaltas. Bet tai ne mano 
jėgoms. Turėjau kuo greičiau iš jos išsivaduoti ir buvau pa
siryžęs tą padaryti bet kokia kaina. Jai gal jau per vėlu -  o 
gal dar ne. Tačiau buvau tikras, kad dar ne per vėlu man, 
ir neketinau laukti, kada bus per vėlu.

Mintis buvo geniali. Kartu ir žiauri, savanaudiška ir 
baili, klaikiai gąsdinanti, bet vis tiek taip padarysiu. Beje, 
buvau pas ją, kai tai sugalvojau. Savaitės vidury. Ji išbėgo 
kažko nusipirkti palikusi mane vieną ir prisakiusi nieko 
neįsileisti. Suskambo telefonas. Aišku, aš nekėliau ragelio, 
bet paskui įsijungė atsakiklis.

-  Ele? Tu namie? Jei namie, pakelk ragelį. Ele? Atva
žiuoju tavęs aplankyti. Praėjo tiek laiko, tu man visai ne
beskambini, ką aš žinau, gal tu jau negyva. Mano traukinys 
ateina rytoj penktą. Jei negalėsi manęs sutikti, paimsiu taksi. 
Žinau, kad turėjau įspėti anksčiau, bet dažniau man skam
bink, jei ateityje nori išvengti tokių staigmenų.

Balsas nutilo.
Jos motina. Kadaise maniau -  pabaisa. Neišnykusi, ne 

mitologinė. Ji egzistuoja. Ir ji buvo vienintelė, ko, kaip įsi
tikinau, Elė bijojo.

Ir aš ištryniau žinutę.
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Džonatanas

Anądien vienas žmogus man kai ką papasakojo. Ką? Ne
galiu pasakyti, tai paslaptis. Manau, kad garsėju kaip 
plepys -  tiesą sakant, žinau, kad taip ir yra, nes tas žmogus 
kaip tik dėl tos priežasties ir nenorėjo man nieko pasakoti. 
Todėl prižadėjau niekam nesakyti, -  nė nerašysiu apie 
tai, -  bet ta paslaptis buvo baisesnė, negu galima įsivaiz
duoti. Ir ją atskleidė žmogus, kurio niekad nebūčiau įtaręs 
gyvenant tokiame strese. Mes visą vakarą kalbėjomės ir 
ieškojom išeities, bet viskas veltui. Ta moteris apvyniojo jį 
apie pirštą ir nepaleis, kol nesusiras sau kito žaisliuko. 
Dieve! Vargšas laimingas šunsnukis.

Tai verčia susimąstyti. Rūpesčių turi visi. O dar ta pa
slaptis! Tai tikrai rimta. Kaip ir Dino atvejis. Mane ta žinia 
taip paveikė, jog pradėjau manyti, kad mirsiu ar praleisiu visą 
gyvenimą kančiose, bet tai netiesa. Džeke niekada gyvenime 
daugiau su juo nesusitikinės, jo tėvai išsiskirs ir jis čia negali 
nieko padaryti. Kitas mano draugas visiškai palaužtas ir irgi 
negali nieko padaryti. Aš vienintelis galiu kai ką padaryti, 
kad ir kaip būtų gėda. Galiu nueiti pas daktarą. Daktaras 
pasakys -  viskas gerai, tau nieko nėra, ir viskas susitvarkys. 
Gerai. Taip ir padarysiu. Tik reikia morališkai pasiruošti.
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O tas mano draugas... Na ir problemėlę turi! Oho! Bū
tumėt jį girdėję. Netikėjau savo ausimis. Maniau, aš turiu 
problemų. Pasakysiu jums -  palyginti su jo gyvenimu mano 
įsivaizduojamas koto vėžys vieni niekai. Niekai. Ir tai dar 
kartą patvirtina, kad iš sekso nieko gero. Mano mama vi
sada sako -  seksas kelia savo bjaurią galvą. Visad maniau, 
kad ji norėjo pasakyti, jog peniai yra bjaurūs, bet ji tikriau
siai turėjo omeny nemalonumus.

Negaliu jums nieko pasakoti. Tai neįmanoma. Ne todėl, 
kad nenoriu pasirodyti plepys -  viskas labai rimta. Tikrai, 
negaliu pasakyti nė žodžio. Buvo taip bjauru, kad susi
jaudinęs pradėjau blaškytis po kambarį, kol Benas manęs 
nepasodino ir nepaklausė, ką jam daryti. Tačiau mano 
galvoje sukosi vienintelė mintis. Kaip ji -  ta moteris, su 
kuria jis susidėjo... Kaip viskas prasidėjo ir ką jie darė, 
suprantat? Tačiau neturėjau žalio supratimo, ką jam pa
tarti. Nebent pabėgti. Tačiau man labai paglostė savimeilę, 
kad jis man išsipasakojo. Tikriausiai pamanė, kad aš pa
tikimas klausytojas. Jis galėjo daug kam išsipasakoti. Jis 
populiarus ir tarp mergaičių, ir tarp berniukų. Aš tik 
juokdarys, bet jis nusprendė išsipasakoti man. Tai privertė 
mane pasijusti ne tokiu niekam tikusiu. Gal aš jam netgi 
padėjau.

Juokingiausia tai, kad viskas, ką jam sakiau, visi pata
ri mai, puikiausiai tinka ir man. Pavyzdžiui: „Tau reikia 
pagalbos, pasakiau jam. Turi pasipasakoti žmogui, kuris 
gilėtų tau padėti". Matot? Jei man būtų užtekę drąsos pri
sipažinti, kas mane kamuoja, jis man būtų pasakęs tą 
patį.

Bet aš nepasakiau. Jis gali, o aš ne. Be to, manau, kad jo 
problema tikrai rimta, o manoji vienas juokas.
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Nežinau. Gal man ir nereikia pas jokį daktarą. Gal už
tektų pasipasakoti draugui. Bet man labai gėda. Jo problema 
nors ir siaubinga, bet jėga. Manoji -  kažkokia nesąmonė.

Bet kam man pasipasakoti? Mamai?
-  Man neramu dėl koto, mama. Jis visas gumbuotas...
-  Vargšelis. Parodyk mamytei. Na štai, o dabar apibin- 

tuosim. Štai! Bus kaip naujas. O dabar eik ir įkišk jį kokiai 
mergaitei, kaip visi geri berniukai.

Niekada! O jei tėčiui? Abu sėdėtume ir gėdingai tylė
tume, paskui aš atsistočiau ir išeičiau, ir abu nebeužsimin- 
tume apie tai, kol gyvi būtume.

Gal reiktų pasipasakoti Debei... bet žinau, ką ji man pa
sakys, pats galiu tą padaryti.

Daktaras.
Šūdas. Kaip noriu, kad nereiktų to daryti. Tai siaubinga, 

bet visa kita kur kas blogiau. Tai klaikiai nepakenčiama, 
klaikiai siaubinga, klaikiai nemalonu, bet kai viskas pasi
baigs, aš gyvensiu, ar ne? Gerai, daktaras gali pasakyti, kad 
man koto vėžys -  bet jis to nepasakys, ar ne? Žinau, kad 
nepasakys. Kartoju tai kaip mantrą, kad išsklaidyčiau 
baimę. Bet man tai padės. Žinot, kodėl? Todėl, kad aš tikiu 
daktarais.

Iš tiesų viskas bus šitaip: aš gausiu naują penį ir būsiu 
labai labai labai laimingas.

Papasakosiu viską kuo greičiau, nes tai buvo skausmin
giausias įvykis mano gyvenime. Negaliu apie tai nė pa
galvoti. Kančia buvo tokia didelė, kad nežinau, kaip atlai
kiau psichologiškai. Velniškai išsigandau.

Iš pradžių negalėjau užsirašyti pas daktarą. Anksčiau
sias normalus priėmimas buvo kitą savaitę -  negalėjau tiek
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laukti. Tada kreipiausi į greitąją pagalbą ir gavau numerėlį 
penktai. Atėjau anksčiau, kad apsiprasčiau su ta mintim, 
ir laukiau visą amžinybę, kada mane pakvies, kvailai bai
mindamasis, jog daktaras išmes mane, kam gaišinu jį dėl 
savo neurotiško penio. Bet man tai buvo labai svarbu. At
einanti valanda turėjo nulemti, ar manęs laukia gyvenimas 
be penio, ar užtikrinta mirtis nuo operacijos, chemoterapi
jos, švitinimo ar...

Ar naujas penis. Kad tai būtų tik vena ir aš, -  maldauju, 
Dieve, -  būčiau pamišęs ir man visai ne vėžys. Tačiau tada 
apie tai galvojau mažiausiai. Tik meldžiausi, kad daktaras 
būtų malonus žmogus, kuris neprieštarautų apžiūrėti mano 
penį, bet ir labai tuo neapsidžiaugtų.

Pagaliau pašaukė. Įėjau pro duris, o ten manęs laukė 
baisiausias galimas atvejis. Jaunutė daktarė. Labai pa
traukli. Trumpas sijonėlis, ilgos kojos. Vienu žodžiu -  siau
bas. Įėjau ir sustingau. Negalėjau nė žodžio ištarti. Žinojau, 
kaip bus. Ji palaikys mane iškrypėliu. Net jei sutiks jį ap
žiūrėti, per apžiūrą jis greičiausiai sukietės. Visi puls klau
sinėti, pas kiek daktarų buvau ir kaišiojau jiems savo penį. 
Kalėjimas, negydomas vėžys, amputacija, mirtis. O gal 
tiesiog numirsiu vietoje, nes negalėjau atgauti kvapo, o 
mano širdis daužėsi kaip pašėlus. Atrodė, kad numirsiu 
iš gėdos.

- Sveikas, Džonatanai. Sėskis. Na, tai kas atsitiko?
Stovėjau ir drebėjau.
- Aš sergu, -  sumurmėjau tyliai.
- Dėl to žmonės čia ir kreipiasi, -  ji nusišypsojo. -  Ir kas 

Uu?
Žiūrėjau į ją su siaubu. Ji tyčiojasi? Ji žino? Ką, po vel- 

nmis, reiškia tas jos „ir kas tau?" Tai taip... neformalu. Ką
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rūkai? Kas tau patinka? Kur norėtum, kad tave paim
čiau -  ant stalo, ant kilimo? Ne, ne, neleiskit jai manęs su
vedžioti!

-  Aš... aš turiu auglį... gumbą...
-Kur?
-  Ant... Ant.... Tenai, -  numykiau. Negalėjau nė žodžio 

ištarti. Žvilgčiojau į duris ir vos laikiausi nedėjęs į kojas.
-  Džonatanai. -  Jau pasiruošiau bėgti, bet sustingau 

vietoje. Ji užjaučiamai pakreipė galvą. -  Žmonės čia ateina 
su visokiomis negaliomis. Manau, kad jau žinau, kokia 
taviškė. Tu nustebsi. -  Ji man nusišypsojo ir ranka parodė 
į kėdę. -  Sėskis. Mielai tau kai ką papasakočiau, bet viskas, 
kas pasakoma šiame kabinete, yra konfidencialu. Prisimink 
tai. Niekas, ką pasakysi, neišeis už šių sienų.

Išleidau garsą kaip gyva pjaustoma žiurkė.
-  Prašau, -  pasakė ji.
Paklausiau jos ir atsisėdau. Ji nusišypsojo.
-  Kažkas gėdingo?
-  Aha, -  sudejavau. Bandžiau staigiai sugalvoti kokią 

nors negalią, kuria galėčiau prisidengti. Sifilis? Kiaušų 
gangrena? Bet kas, tik ne tai!

-  Tu labai drąsus, jei atėjai apie tai pasikalbėti. Kai kurie 
kenčia ilgus metus, nes gėdijasi apie tai kalbėti. Tačiau gėda 
nekenkia, tuo tarpu negydoma liga -  kenkia.

-  A! -  žioptelėjau. -  Viskas! Man vėžys!
-  Jis intymioje vietoje?
- Mhm, -  prisipažinau.
-  Sėklidėse?
- Neee...
-  Gerai. -  Ji patylėjo, bet negalėjau žodžio ištarti. -  Ką 

gi, -  tarė ji. -  Tada lieka tik dvi vietos, ar ne? Bet ji apačioje?
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Aš linktelėjau, o mano smegenys karštligiškai dirbo. D vi 

vietos? Akimirką nieko nesupratau, paskui man dingte
lėjo -ji pamanė, kad man vėžys subinėj! Ji nori apžiūrėti ir 
ten? Dieve! Tai dar didesnis pažeminimas! Prieš kelias 
akimirkas neįsivaizdavau nieko gėdingesnio, kaip rodyti 
savo kotą, o ji per minutę sugebėjo rasti kitą. Kas toliau?

-  Sakyčiau, tavo amžiuje jis greičiausiai penyje. Atspė
jau?

-  A... Mhm... -  numykiau.
Ji linktelėjo.
-  O kur auglys, ant penio ar ant galvutės?
-  P...pa... ties...
-  Ant paties penio. Gerai, o dabar gulkis ir nusimauk 

kelnes, kad galėčiau tave apžiūrėti.
Galas. Nusimauk kelnes! Košmaras! Atsiguliau ant lo

velės. Ji prie stalo movėsi gumines pirštines. Guminės 
pirštinės? Aš juk jį nusiploviau. Mano penis švarutėlis. Ar 
ji tyrinės ir mano subinę?

Nusimoviau džinsus, bet trumpikėm neliko jėgų. Ji pri
ėjo ir atsistojo šalia.

-  Maukis, arba man teks nutraukti jas pačiai.
Susigėdęs kaip mažvaikis nusimoviau. Pasirodė mės

galys ir dvi daržovės. Vargšas Karštas Bičas!
-  Va, -  parodžiau. -  Auglys šitoj pusėj. Žinau, dabar jis 

nelabai didelis, tačiau labai padidėja ir ir ir labai sukietėja, 
kai man būna aaanurrrekcija.

-  Suprantu. -  Ji pamaigė jį pirštu ir atsitiesė. -  Tai 
vena, -  pasakė ji. -  Tai visiškai normalu. Peniuose daug 
venų, o šita yra arti paviršiaus, ir viskas. Tai reiškia, kad 
liivo gera kraujo apytaka.

- Vadinasi, viskas gerai? -  paklausiau.
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-  Visiškai. -  Ji nusimovė pirštines ir nuėjo prie kriauklės 
nusiplauti rankų. Ką, jos manymu, ji čiupinėjo? Reikia 
plautis rankas net po guminių pirštinių? Ar penių mikro
bai tokie mirtini?

-  Vadinasi, viskas gerai? -  paklausiau dar kartą. Norėjau 
būti tikras, kad nebūtų jokios klaidos. Nenorėjau dar kartą 
patirti tokio pažeminimo.

-  Kuo puikiausiai. O dėl tokių dalykų, -  pridūrė ji plau
dama rankas ir žiūrėdama į mane, -  geriausia nesukti 
galvos.

-  Taip. Taip. Aišku. Tiesiog ši mintis man nedavė ramy
bės ir norėjau išsiaiškinti. Pasitikslinti, -  pasakiau. -  Labai 
ačiū. Viso.

Nėriau pro duris. Man jas uždarant dar išgirdau, kaip 
ji švelniai pasakė:

-  Skanaus. -  Lyg būtų man davusi kokį saldumyną.
Namo grįžau negyvas. Dabar pats nesuprantu, iš kur

turėjau tiek drąsos. Tai buvo siaubinga, siaubinga, siau
binga. Sunkiausias dalykas, kokį esu padaręs per visą savo 
gyvenimą. Tik pusiaukelėje pradėjau galvoti -  taip, buvo 
sunku, labai sunku. Ir kvaila, ir siaubinga. Bet dabar, vai
kine, tu turi naują naujutėlį penį. Keliauk ir išbandyk.



37

Debora

Išsigandus? Gerai būtų. Aš buvau paklaikus iš baimės. Iš 
tiesų tai buvo siaubinga. Jau tie vaikinai ir jų daiktai. Ma
noma, kad mergaitės jautrios, tačiau ne aš, o jis elgėsi kaip 
kokia primadona -  ir tik todėl, kad jam neatsistojo. Visą 
savaitę neištarė man nė žodžio. Stengiausi jį užjausti, bet 
galėjo bent jau pasikalbėti su manim. Nemanykit, man irgi 
patinka seksas. Bet aš nepasakiau -  klausyk, tu mano vai
kinas, turėtum su manim mylėtis, kas tau yra? Aš darausi 
neurotiška. Galvoju, kad viskas dėl manęs, nes esu stora. 
O iš tiesų tai jis elgėsi kaip paskutinis idiotas. Nepasakė nė 
žodžio.

Galiausiai jis išsikalbėjo. Prisipažino išsigandęs, kad 
yra impotentas. Kaip kvaila! Pirmą kartą nieko neišėjo, 
o jis jau impotentas! Kiek žmonių pirmą kartą nieko ne
pavyksta. Aišku, aš nieko nepasakiau, bet labai supykau. 
Aš jo mergina ir jis gali su manim pasikalbėti, ar ne? Jei 
jau man negali pasipasakoti, tai kam? Draugams? Ne
reikia. Tiems. Teko apsimesti, kad užjaučiu jį dėl tokio 
nieko, bet jei jis ir toliau taip elgsis, aš juo pasišlykš- 
tėsiu.

Vaikinai.
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Jei atvirai, tai nelabai suprantu, ko jie taip jaudinasi. Jis 
bandė man paaiškinti. Pasakė, kad peniai labai įnoringi. 
Įnoringesni už merginas? -  paklausiau.

-  Klausyk, -  pasakė jis. -  Jei tu nesusijaudintum, aš ne
labai ir pastebėčiau, ar ne?

-  Pastebėtum, -  atsakiau, -  nes būčiau sausa.
-  Taip, bet tai nebūtų taip akivaizdu. O jei vis tiek pa

mėginčiau įkišti, tikriausiai galėčiau, ar ne?
- Tikiuosi, kad to nedarytum!
-  Ne! Bet tau užtenka gulėti, tau nereikia sukietinti jo

kios kūno dalies, ar ne? O jei kas nors neišeina, paprasčiau
siai reiškia, kad buvai be nuotaikos.

-  Gal ir tu buvai be nuotaikos, -  pasakiau, -  o jis atkirto:
- Būčiau buvęs, jei būtų išėję.
Ir ką man su juo daryti?
Štai jums ir vaikinai. Žinot, tikrai pradedu galvoti, ar 

tai įvyko ne dėl mano kaltės, -  nesijuokit, -  nes tai ne pirmas 
kartas, kai man taip nutinka. Taip, tikrai. Tiesa, tas kitas 

nebuvo toks beviltiškas kaip Džonatanas. Jis bent jau išsi
pasakojo, pasakė, ką jaučia. Būtų galima pamanyti, kad jam 
ką tik perskaitė mirties nuosprendį. Jis buvo taip nusiminęs, 
kad man jo net pagailo, bet ką galėjau padaryti? Mes iš
bandėm viską -  ne jūsų reikalas, ką. Pasitelkit vaizduotę. 
Bet niekas nepadėjo. Jam stovėdavo piestu, bet vos prisi
artinus patys žinot kur, iškart nulinkdavo. Jį apėmė ne
viltis. Jis net norėjo daryti tai vartydamas porno žurnalą! 
Taip! Pasakiau -  niekada. Tik pagalvokit -  vartyti šalia 
manęs padėtą žurnalą. Pasakiau, jei gyvas kūnas tavęs ne
užveda, tikiesi, kad tai padarys popierinė merga? Ir žinot, 
kaip jis pasiteisino? Dieve, kaip gėda. Jis pasakė, kad jei tuo 
metu žiūrėtų į kieno nors skylę, jam greičiausiai atsistotų,
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o kadangi tai negali būti mano skylė, teks tenkintis popie
rine.

Dieve! Įsivaizduojat? Ne, aišku, aš nesupykau. Vargšelis 
nebežinojo, ką jam daryti. Jis kone numirė. Galiausiai pa
bandė iš užpakalio ir jam pavyko. Viskas susitvarkė. Svar
biausia -  psichologija. Todėl kai taip nutiko Džonatanui, 
pamaniau -  o ne, ir vėl! Džonas man buvo antras, taigi 
matot -  šimtaprocentinis nesujaudinimo atvejis. Nepasaky
čiau, kad labai teikia pasitikėjimo. Be to, aš turiu problemų. 
Nesu aukšta ir liekna. Tiesa, nesakau, kad man tai rūpi tiek, 
kad ką nors daryčiau -  man patinka valgyti. Tačiau kai tik 
iškyla problemų su vaikinais, iškart pradedu galvoti, kad 
viskas dėl to. Tikrai! Žinau, tai kvaila. Daug kam patinka 
apkūnesnės. „Man patinka, kai viskas juda", pasakė mano 
eks! „Kai viskas juda"? Dieve, negi taip ir pasakė? Žodžiu, 
suku dėl to galvą, bet tik todėl, kad visos taip daro -  visos 
jaudinasi dėl savo figūros. Tai tiesa. Netgi liekniausios gra
žuolės, ir tos mano esančios per storos. Tokios jau tos mer
ginos. Vaikinų problemos -  penis, o mūsų -  visas kūnas. Jei 
tik kas ne taip, galvoju, kad viskas dėl to. Kad aš bjauri. 
Tikras stebuklas, kaip žmonės apskritai susilaukia vaikų!

Todėl kai nusprendėm pabandyti dar kartą, aš bijojau 
ne mažiau už jį. O jei ir vėl nepasiseks, kas tada? Gal jis 
išvis daugiau su manim nekalbės! Gal jį ištiks nervų prie
puolis. Šiaip jis plepa neužsičiaupdamas, bet tada kelias 
savaites negalėjau nė žodžio išpešti. Aš jį myliu. Jis mane 
prajuokina, o man tai svarbiausias dalykas pasauly. Dėl 
juoko padaryčiau viską -  aišku, proto ribose. Ne, nežiūrėkit 
į mane taip, aš tik juokauju.

Pasitaikė dar viena proga, -  mano tėvai vėl išvažiavo, -  
bet nesiryžau nieko sakyti, nes jis buvo labai susinervinęs.
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Pamaniau -  hm. Jei jam reikėjo tiek laiko apsispręsti, ar 
apskritai nori su manim susitikinėti, gal jis to nė nenori? 
Gal aš pernelyg paskubėjau? Jis daug kalba, jis labai pro
tingas ir sąmojingas, bet jei atvirai, nemanau, kad jis labai 
savim pasitiki. Ir per gerai apie save galvoja. Ar ne para
doksas? Gal ir taip, bet man taip atrodo. Jei tiksliau, didelis 
ego ir nulinis pasitikėjimas savimi.

Ir staiga viskas pasikeitė -  tiesiog pernakt. Taip, taip 
paprastai. Bum! Vieną akimirką jis iš tų nervų vos paeina, 
o kitą jau stumia mane nuo kėdės savo kietu kotu. Jis norėjo 
tai padaryti tiesiai ten. Pasakiau, ne! Čia, ant grindų, kai 
virtuvėj yra mano mama? Jis tik nusišypsojo -  buvo pasi
ruošęs viskam. Matyt, kažkas atsitiko, tik aš nežinojau, kas. 
Jis niekada apie tai neužsiminė. Nė žodeliu. Kai jo paklau
siau, pasakė, kad vieną rytą nubudo ir viskas buvo gerai. 
Paklausiau -  taip paprastai? Sunku patikėti. Galvoju, gal 
jis sirgo? Gal buvo ko nors apsirijęs? Nors ne. Tačiau esu 
tikra, kad kažkas turėjo būti. Bet jis nepasakė.

Žodžiu, atėjo didžioji diena. Mano tėvai išvažiavo. Sen
daikčių turgus. Taip! Labai paranku! Pasakiau Džonui, kad 
ateitų apie vienuoliktą. Nėra kur skubėti, mes juk ne pašte 
dirbam, ar ne? Norėjau pasiruošti. Nusiprausiau po dušu. 
Susitvarkiau kambarį. Pakeičiau patalynę. Ir nusišypsojau, 
prisiminusi, ką sako mano mama.

-  Aš moteris, ir kai keičiu patalynę, tai kažką reiškia, -  
sako ji. Todėl jei kada nors keičiu patalynę jos kambary, jai 
mirkteliu, o ji sutrinka.

Ant naktinio staliuko pastačiau vazelę su dirbtinėmis 
gėlėmis ir susitvarkiau. Tiesa, Džonui tikriausiai būtų jau
kiau, jei po lova mėtytųsi dvokiančios kojinės, o paklodės 
būtų sulaistytos arbata ar pienu, -  arba dar blogiau, -  o
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langai nebūtų darinėjami visą savaitę. Tokie jau tie vaiki
nai -  bent jau tie, su kuriais susitikinėjau. Supermarkete 
nupirkau užkandžių, humuso ir priedų, ryžių ir kario -  sa
vaitgalį paruošiu tėvams pietus. Kartą per savaitę visada 
gaminu, kartais netgi du, kai mama darbe. Kambarį šiek 
tiek pritemdžiau -  bet ne per labai. Jaudinausi, kad kai nu
simesiu drabužius, jis pamatys mano lašinius ir tai jį atbai
dys, nors jis ir sako, kad jie jam patinka. Jis sako, kad aš 
moteriška. Tačiau visai nepritemdžiau, nes dauguma vaikinų 
mėgsta matyti, ką gauna. Iškilo dilema. Dieve, kaip nesmagu. 
Džonas visada stengiasi gerai atrodyti, suprantat?

Kokia aš? Kodėl jums visa tai pasakoju?
Žinoma, maniau, kad jam pasistos iš baimės -  tai yra 

nepasistos! Tačiau jis buvo nuostabus, nuotaika -  puiki. Net 
nustebau. Jis nenustygo vietoj, juokavo ir erzino mane. Tai 
jis mane atpalaidavo! O juk paprastai jis jaučiasi nesaugiai. 
Kartais tai matyti jo veide, kai pasako kokią nesąmonę ar 
jam kas nors įgelia, ir jis atrodo sutrikęs ir nusiminęs, lyg 
nesuprastų, kas atsitiko. Ir taip dažnai. Jis ilgą laiką buvo 
baisiai keistas, o dabar viskas staiga susitvarkė. Nusive- 
džiau jį į virtuvę ir paklausiau, ar nenori gerti, -  arbatos ar 
kavos, -  o jis pasakė:

-  Ne, gal verčiau iškart pereinam prie pagrindinio pa
tiekalo?

-  Noriu perdurti tave su savo kotu, -  pasakė jis, ir aš 
susijuokiau. Paskui jis mane sugriebė, pabučiavo, pradėjo 
glamonėti, bučiavo kaklą ir kuteno. Jo nuotaika buvo kuo 
puikiausia! Nieko nelaukdami užlipom į viršų... ir viskas 
buvo nuostabu. Jokių problemų. Jis pasakė, kad aš graži, o 
kambarys labai jaukus. Tiesa, baigė beveik iš karto, bet tai 
niekis. Jis kiek susikrimto, bet aš pasakiau, kad man tai
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didžiausias komplimentas! Štai kaip jį įkaitinau! O paskui 
mes padarėm tai dar kartą ir baigėm beveik vienu metu. 
Buvo labai gera. Jis buvo toks laimingas. Nemanau, kad 
anksčiau esu jį mačius tokį laimingą -  turiu omeny su 
manimi. Paprastai jis būna šiek tiek susikaustęs, suprantat? 
Neramus, išsiblaškęs, ypač nuo tada, kai pradėjom susiti
kinėti, bet tą dieną jis buvo Ponas Laimingasis. Kodėl? Jei 
tik žinočiau. Toks jausmas, kad jis turėjo kažkokią problemą 
ir ją išsprendė, suprantat? Paskui jau negalėjau jo stabdyti! 
Vos tik likdavom vieni, jis puldavo prie manęs. Ir ką čia 
pasakysi? Vaikinai! Kas dedasi jų galvose? Manau, kad jie 
visi bepročiai. Bent jau Džonatanas toks, o aš irgi. Ir žinot 
ką? Man taip patinka tas vaikinas, kad pradedu manyti, ar 
tik nesu jo įsimylėjusi.
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Benas

Nebuvau tikras, ar ją pažinsiu. Stotis nebuvo sausakimša, 
tačiau žmonių kaip visada netrūko, ir dauguma jų nestovėjo 
vienoje vietoje. Radau jos nuotraukų -  tiesą pasakius, vieną 
net pavogiau. Elės bute jų buvo daugybė, ji tikrai nepastebės, 
kad vienos trūksta.

-  Ji amžinai įsmeigus į mane savo mažas juodas akutes, 
netgi miegamajame, netgi prakeiktam tualete, -  sakydavo 
ji. Ir tai buvo tiesa. Anksčiau apie tai nesusimąsčiau, bet po 
tų jos žodžių atkreipiau dėmesį, kad kiekviename kamba
ryje stovi po mamytės nuotrauką. Kartais net po dvi. Ji jas 
gaudavo iš motinos -  pasikabinti arba pasistatyti. Tada 
apsidairęs net išsigandau -  jų buvo tūkstančiai. Ir atrodė, 
kad visos tave stebi ir seka kur tik eitum. Paklausiau, kodėl 
ji jų nesuslepia, bet ji pasakė, kad motina žino jas atmintinai 
ir sukeltų didžiausią vėją, jei bent viena būtų pajudinta, 
taigi neverta.

Pasiėmiau vieną nuo staliuko, tik nežinojau, ar seniai 
daryta. Ji galėjo pasikeisti šukuoseną, makiažą, gal net visą 

veidą, bet aš ją pažinau. Ji buvo mažesnė, negu tikėjausi, 
purpuriniu tvido paltu ir į viršų sukeltais plaukais. Tempėsi 
lagaminą ant ratukų, beveik tokio dydžio kaip ir pati, ir
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kaip koks graužikas dardėjo peronu. Nors buvau aukštes
nis už ją visa galva, teko paspartint žingsnį, kad pasivy
čiau.

-  Ponia Jang?
Ji nužvelgė mane per petį.
-  Aš jūsų dukters draugas. Elison. Gal galim pasišne

kėti?
Kai ją užkalbinau, ji nė nestabtelėjo, bet dabar atsigręžė 

pasižiūrėti.
-  Kaip draugas tu labai jaunas, -  pasakė ji. -  Mokaisi jos 

mokykloje?
Ji perkando mane iš pirmo žvilgsnio.
-  Ar galim pasikalbėti? -  pakartojau.
Ji žvilgtelėjo į stoties laikrodį, kabantį virš platformos.
- Atvažiavau aplankyti dukters. -  Ji kilstelėjo antakius, 

ragindama pasakyti priežastį, vertą jos laiko.
-  Apie ją ir noriu su jumis pasikalbėti. -  Ji vėl žvilgtelėjo 

į laikrodį. Sakyčiau, netikėtas mano pasirodymas ir noras 
pasikalbėti turėjo sužadinti jos smalsumą, bet iš tiesų ji 
atrodė taip, kad tuoj nueis ir paliks mane stypsoti. -  Turė
tumėt žinoti vieną dalyką, -  pridūriau.

-  Ką žinoti? -  iškart pasiteiravo ji.
-  Ne čia, -  pasakiau. Ji nepatenkinta susiraukė, bet jau 

buvo mano kišenėje. -  Tenai yra Costa Caffe, -  pasakiau. Ji 
papūtė lūpas ir pasuko ten. Aš nubindzenau iš paskos.

Nuo ko pradėti? „Matot, aš miegu su jūsų dukra, bet dabar 
noriu ją mesti, tik ji niekaip manęs nepaleidžia. Gal atves- 
tumėt ją į protą?"

Pradėjau nuo to, kad ji jautėsi prislėgta ir persipjovė 
riešus. Tokia buvo mano pozicija, suprantat. Ji turi rūpesčių,
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man dėl jos neramu, nežinau, ką daryti. Ir panašiai. Beje, 
tai buvo tiesa -  tik ne visa tiesa. Ji sutrikusi ir man dėl jos 
neramu, nors, jei atvirai, labiau nerimavau dėl savęs. Aš 
nebuvau riteris ant balto žirgo. Buvau savimi. Žodžiu, 
niekšelis. Na, nieko. O kas man daugiau beliko?

Paskui ji pradėjo mane kamantinėti, ir viskas paaiškėjo: 
mudu su Ele, mokinys su mokytoja, turim romaną. Aš visai 
tuo nesidžiaugiu, pasakiau, bet nežinau, kaip viską baigti, 
kadangi ji tokia... Kokį žodį pavartoti kalbant su motina 
apie jos dukrą? Pasakiau „nestabili", ir ji man vos netrenkė. 
Sulig kiekvienu pasakytu žodžiu jaučiausi esąs vis didesnis 
šiknius. Nes toks ir buvau.

Galiausiai man pritrūko žodžių. Manau, ji susidarė gan 
aiškų paveikslą, o jei ko ir trūko, likusius potėpius lengvai 
galėjo pridėti pati. Ji sėdėjo pasistačiusi puodelį kavos -  pa
vaišino ir mane -  ir žiūrėjo į mane. Laukiau, kaip viskas 
pasisuks. Tikriausiai tikėjausi, kad ji mane supras.

-  Jaunuoli, -  pasakė ji. -  Jums teks už daug ką atsakyti.
Nustebau. Tikrai. Aišku, turėjau susiprasti, bet tikėjausi

ne to.
-  Aš? Ką aš padariau? -  paklausiau ir net man pačiam 

pasirodė, kad zyziu lyg mažas mokinukas.
-  Elison labai pažeidžiama mergina ir tu ja pasinaudojai.
-  Aš? -  paklausiau dar kartą. Netikėjau savo ausimis. -  

Bet aš jos mokinys. Ji mano mokytoja.
-  Taip, manau, tai visų vaikinų svajonė -  pradėti romaną 

su patrauklia jauna mokytoja. Tikriausiai labai patiko gir
tis apie tai savo draugeliams? -  Žodis „draugeliai" nu
skambėjo ironiškai.

Ji pradėjo stotis. Aš viriau iš pykčio. Taip nesąžininga!
-  Tai ji taip nusprendė, -  pasakiau jai.
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-  Elison per visą savo gyvenimą nėra nieko nuspren
dusi, -  metė ji. Ir žinot ką -  mane tai užkniso. Gerai, žinau, 
kad daugeliu atvejų elgiausi nesąžiningai, žinau, kad pats 
turėjau ją palikti, ir žinau... Žinau, kad yra daugybė dalykų, 
kuriuos turėjau padaryti, bet nepadariau. Žinau, kad gal
vojau tik apie save, o ne apie ją, nors pagalbos reikėjo kaip 
tik jai. Bet vis tiek. Ji jos prakeikta motušė, o Elė jai tėra 
tokia pat mėšlo krūva kaip ir aš. Aš niekšas, kad pasinau
dojau jos brangiąja dukrele, o Elė mėmė, kad nesugebėjo 
savim pasirūpinti. Pradėjau suprasti, kodėl Elė jos taip ne
kenčia. Labai norėjau jai pasakyti, ką apie ją manau, bet 
neradau žodžių, todėl tik vyptelėjau.

-  Džiaugiuosi, kad tau tai atrodo juokinga, -  įgėlė ji.
-  Ponia Jang, -  pasakiau. -  Jūsų dukra... -  Staiga taip 

įsiutau, kad iš tikro panorau ją įskaudinti. Ar bent jau pri
versti suprasti. Norėjau pasakyti -  gerai, jei jau ji tokia višta, 
tai kas apskritai dėl to kaltas? Bet kokia prasmė? Todėl nu
tylėjau. Bet kokie mano žodžiai būtų tik dar labiau pablo
ginę padėtį. Senoji kalė ketino važiuoti pas Elę ir atlikti jai 
lobotomiją. Aš jau aprūpinau ją amunicija, tad neketinu 
sunkinti padėties dar labiau.

Atsistojau.
-  Iš manęs nieko negirdėjot, -  pasakiau jai. -  Jums pa

sakė mokykloje.
Ponia Jang nužvelgė mane taip, tarsi būčiau kirminas.
-  Taip, ir sužlugdyti jai karjerą. Na, dėl to gali nesijau

dinti -  daugiau ji ten negrįš. -  Ji tai pasakė su tokiu pasi
tikėjimu, kad žinojau, jog taip ir bus. Ji pasisuko eiti, paskui 
dar kartą žvilgtelėjo į mane.

-  Kada nors tu padarysi vieną moterį labai, labai ne
laimingą. Džiaugiuosi, kad spėjau išgelbėti savo dukrą. -  Ir
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ji nuėjo, palikusi mane stovėti išsižiojusį. Savijauta buvo 
tokia, lyg mane būtų užklupę valgant šūdą.

Na, tai ar aš didelis niekšas? Aišku, ne ta prasme, kaip viską 
suprato jos motušė. Man nusispjaut, ką ji mano apie mane. 
Elė jai tikriausiai jos maža mergaitė, o aš -  dar vienas ber
nas, kuris atėjo, išdulkino ją ir metė sunkiausią valandą. 
Tai, ką padariau, buvo blogiausia, ką galėjau padaryti Elei. 
Užsiundyti ant jos motiną. Ji buvo įskaudinta, pažeidžiama 
ir linkusi į savižudybę, o aš užleidau ant jos žvėrį, jos di
džiausią košmarą. Manau, teisingiau būtų buvę paklausyti 
Džonatano -  laukti, kas bus toliau. Gal būčiau geresnis 
žmogus, jei būčiau taip padaręs. Bet -  reikia pagalvoti ir 
apie save, ar ne? Džonas būtų laukęs, bet ne todėl, kad jis 
geresnis žmogus, o todėl, kad būtų bijojęs ką nors daryti. 
Elei nuo to būtų geriau, bet aš būčiau labiau nukentėjęs. 
Tikriausiai galėčiau pasakyti -  gal tai ją pamokys, daugiau 
ji nekartos tos pačios klaidos ir panašiai. Bet aš netikiu 
tokiais dalykais. Reikėjo rinktis -  ji ar aš, ir aš paprasčiau
siai nebegalėjau aukotis. Ir viskas. Aš ne prieš prisiimti 
kaltę, bet tikrai negalėjau sėdėti ir laukti, kol jai nusibosiu. 
Ačiū, ne.

Žodžiu, visai nesididžiuoju tuo, ką padariau, bet žinot 
ką? Padaryčiau taip dar kartą. O jei tai reiškia, kad esu 
niekšas, tebūnie. Negali visą laiką būti geras. Visą laiką 
šokau pagal jos dūdelę -  tik ne tą kartą. Ne iki galo. Pa
sielgiau savaip. Gal netgi šiek tiek tuo didžiuojuosi, nes jei 
reikia rinktis, ar leisti, kad tau šiktų ant galvos ir išnaudotų, 
ar būti niekšui, geriau jau būti niekšui.

Ir žinot ką -  pavyko. Kaip iš pypkės. Viskas buvo baigta. 
Ji negrįžo į darbą, o iki savaitės galo išsikraustė iš buto ir
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dingo visiems laikams. Galutinai. Ji neturėjo jokių šansų. 
Po kelių dienų gavom pavaduojantį mokytoją, pjesė buvo 
atšaukta, o kitą trimestrą jau turėjom naują dramos vadovą. 
Ir viskas. Nuostabu!

Viskas buvo baigta. Aš laisvas. Dar ilgą laiką bijojau, 
kad ji sugrįš ir mane nužudys, bet ji daugiau nepasirodė. 
Pagaliau patikėjau, kad viskas susitvarkė. Artėjo vasara. 
Dinas pradėjo pasakoti apie dėdę, kuris dirba kruiziniam 
laive Vindermere, Ežerų Krašte -  tikriausiai jis galėtų gauti 
mums darbo vasarai. Kas gali būti geriau? Gėrimai, mer
ginos. Atsipalaidavę poilsiautojai. Šiek tiek kišenpinigių. 
Netgi sunkus darbas neatrodė atgrasus.

Prieš kelias dienas stabtelėjau paplepėti su Mariana, ir 
man susidarė įspūdis, kad ji vis dar manim domisi. Bet man 
viskas per greitai. Nuo vilko... Nesakau, kad ji meška, tiesiog 
nenorėjau su niekuo susitikinėti. Gal po atostogų. Tiesa, 
tada ji jau veikiausiai bus su kitu, tokias merginas greitai 
grobsto. Ką gi. Kaip bus, taip. O dabar noriu pailsėti. Bet 
kur. Nes žinot ką? Aš laisvas. Laisvas kaip paukštis.
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Dinas

Stovėjau prie spintelių su Džonu ir Benu ir žiūrėjau, kaip 
Debora eina duoti ataskaitos Džekei.

-Ji nori pas mane sugrįžti, -  pasakiau. Džonatanas nu
sijuokė. -  Žinai ką nors, ko nežinau aš? -  paklausiau.

-Ne.
-  Tai kas čia juokingo?
- Nori pasakyti, ji vėl su tavim susitikinės? Po visko, 

kas buvo?
- Ji visiems iš eilės pasakojo, koks tu šiknius. Ir ji buvo 

teisi, ar ne? -  pridūrė Benas.
-  Lažinuos, ji manęs nori.
Jie taip pasižiūrėjo vienas į kitą, kad sukikenau. Jie manė, 

kad tiesiog savim pasitikiu, bet tai buvo tiesa. Nes žinot 
ką? Jei ir buvau ką praradęs, dabar tai sugrįžo. Aš tai jaučiau. 
Mačiau iš to, kaip visi į mane žiūri.

- Kam dar ji norėtų su manim pasikalbėti? Pasitarti dėl 
namų darbų? Abejoju.

Tyla.
- Jis teisus, -  pasakė Benas.
-  Jei tai tiesa, mano tikėjimas visom merginom žlugo 

visiems laikams. Tai apgailėtina.
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Aš papurčiau galvą.
-  Visai ne, -  pasakiau jam. -  Tiesiog aš jai liguistai patinku.
Benas nusijuokė.
-  O jei taip, tu sutiksi? -  paklausė jis.
Susiraukiau.
-  Nežinau...
-  Dar vienas šansas įžengti pro jos auksines duris, -  tarė 

Džonas.
-  Dar vienas šansas, kad iš tavęs pasityčios, -  atkirtau 

aš. -  Ji nėra labai patikima, ar ne? Nepasakyčiau, kad labai 
mane palaikė...

-  Nepatikima? -  paklausė Džonas ir jie pradėjo žvengti, 
o mane tai įsiutino. Ir kas čia juokinga?

-  Taip, nepatikima, o tau taip neatrodo? -  paklausiau jo. 
Ir tada galutinai įsitikinau, kad atgavau formą, nes vargšelis 
Džonas paraudo taip, lyg būtų pamiršęs užsisegti klyną.

-  Aš tik pasakiau...
-  Dinai, -  kantriu balsu pasakė Benas. -  Tu ją apgavai. 

Ji įsižeidė.
Kartais Benas su Džonu užknisa, bet šiaip jie geri drau

gai. Jei ko ir pasimokiau iš šitos velniavos, tai kad populia
rumas -  vaikų žaidimas. Pažvelkit į Džonataną. Jis neką 
populiaresnis už y iškirptes, bet šimtąkart geresnis draugas 
už Sju, Snupsą ir visus kitus. O Benas -  jis vis dar neturi 
draugės ir, atrodo, visai nesidomi merginom. Jau pradėjau 
abejoti, ar tik jis ne gėjus. Matot? Iš tiesų niekas nesvarbu, 
kai kalbam apie draugus. Jie mano draugai -  jie tą įrodė. O 
visi kiti -  debilai nelaimingi.

Bet dėl Džekės aš buvau teisus. Supratau iš to, kaip ji į 
mane žiūri. Niekas taip nesišypso žmogui, kurį laiko šik- 
nium. Tikriausiai ji suprato, ką man teko iškentėti.
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Dar nežinau, ką jai atsakysiu, nepaisant to, ką pasakiau 
Benui su Džonu. Ji vis dar gražiausia mokyklos mergina ir 
man žiauriai patinka. Ir mes dar niekada... patys suprantat. 
Būtų kvaila praleisti tokią progą, ar ne?

Mudu susitikom prie mokyklos vartų ir patraukėm gatvele. 
Ji buvo laiminga ir šypsojosi. Buvo nuostabu. Kaip tu, kaip 
sekasi, kaip tėtis su mama, gerai, kad tau nepateikė kalti
nimų ir taip toliau. Aš daug nekalbėjau, tik atsakinėjau į 
jos klausimus. Abu šypsojomės vienas kitam. Kai buvom 
nuėję maždaug pusę kelio, ji paėmė mane už rankos.

-  Nemanyk, kad tai ką nors reiškia, nes taip nėra, -  pa
sakė ji. -  Mes tik draugai, supranti? -  Bet ji tai pasakė tokiu 
balseliu, tarsi erzindama, atseit, nepriimk visko už gryną 
pinigą.

-  Aš labai ant tavęs pykau, -  apibarė ji mane.
-  Atleisk, -  atsiprašiau, ir ji lengvai sudavė man per 

ranką.
-  Tu visai nesigaili, iš veido matau. Nedrįsk daugiau 

taip pasielgti, -  pasakė ji. Stojo tyla. -  Tu labai mane įskau
dinai, -  pridūrė ji.

-  Labai atsiprašau, -  pasakiau šypsodamasis, ir ji man 
atsakė šypsena, tarsi apgailestaudama, paskui smarkiau 
įsikabino į ranką ir glustelėjo prie manęs.

Kray skersgatvio pabaigą pasiekėm be jokių nutikimų. 
Džeke atsiduso ir sustojo tarsi kažko laukdama. Atsargiai 
ją apkabinau ir ji man nusišypsojo. Ji atrodė tokia laiminga, 
akys vaiskios ir spindinčios, tad aš kaip reikiant įkaitau. 
Pabučiavau ją ir bučinys maloniai užsitęsė. Paskui ji atsiduso 
ir priglaudė galvą man prie krūtinės.

-  Ar tai reiškia, kad mes vėl susitikinėjam? -  paklausė ji.
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-  Tikriausiai, -  pasakiau jai.
-  Tu negeras berniukas, Dinai, turėčiau... nesvarbu. Pa

bučiuok mane dar kartą.
Aš ją pabučiavau ir... ir viskas.
-  Reikia susitarti dėl pasimatymo, -  pasakė ji. Susitarėm 

susitikti kitą vakarą. Sju stovėjo autobusų stotelėje; ji atrodė 
kaip reikiant užsiutusi ir svaidė į mus žaibus. Džeke elgėsi 
kaip maža mergaitė, nenustygo vietoje ir atrodė gan kvailai. 
Bet mes maloniai pasiglamžėm, tad kas man darbo, ką pa
manys Sju?

Taigi viskas gali prasidėti iš pradžių, bet... žinot ką? 
Grįžau namo ir pagalvojau -  ar tikrai noriu viską pradėti 
iš pradžių? Juk viskas bus taip pat. Vieną akimirką ji ne
galės nuo manęs atsiplėšti, o kitą bus šalta kaip ledas. Ir... 
ką gi. Yra ir kitų merginų. Tiesą sakant, vieną jau pakviečiau 
susitikti šį savaitgalį. Ji visiems patinka, labai miela. Dabar 
turėsiu jai pasakyti, kad pasimatymo nebus. Pagalvojau, o 
gal geriau ta mergina negu Džeke? Anksčiau maniau, kad 
Džeke rimta ir patikima, bet taip nėra, ji pati nežino, ko 
nori. Tuo tarpu ta kita mergina kur kas ramesnė, o dabar 
man kaip tik to ir reikia.

Taigi kol kas nieko nedariau. Kitą dieną visa mokykla 
šnekėjo, kad mes su Džeke vėl kartu. Niekas negalėjo tuo 
patikėti, ir tai buvo šaunu. Man beveik pavyko jos išvengti, 
tačiau baigiantis dienai supratau, kad tai klaida. Todėl vakare 
jai paskambinau ir pasakiau, kad viskas baigta. Pasistengiau 
būti kuo švelnesnis. Ji man vis dar patinka, tik abejoju, ar 
mums kas nors išeis. Ji ramiai klausėsi. Ji labai apsidžiaugė, 
kai paskambinau, bet kai viską pasakiau, sukrėsta nutilo. 
Pasijutau kaltas, bet geriau taip, negu viską tempti. Tikriau
siai per ilgai vedžiojom vienas kitą už nosies.
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Sju

Įniršis. Ašaros. Rankos, lakstančios ore. Akių tušas nuvar
vėjęs per visą veidą. Nusivylimas. Neviltis.

-  Kaip jis galėjo? Ir po to, kai taip dėl jo nusižeminau! -  
šaukė ji.

Tai truko kokią savaitę, paskui ji viską pamiršo.
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Pabaiga

Jie susitarė eiti į kiną, boulingą arba paplaukioti -  Džonas 
su Debora, Benas ir Dinas su Džeke. Tiktai kad Dinas at
stūmė Džekę ir niekam nieko neaiškino -  gal jis atsives 
kitą?

-  Žodžiu, aš ir vėl lieku ant ledo, -  pasakė Benas. Bet vis 
tiek atėjo. Nusprendė, kad jei jie eis į boulingą, jis irgi eis, 
o jei į kiną, jis juos paliks. Jis jau norėjo pasikviesti Marianą, 
bet viskas per greitai. Santykiai. Artumas. Jam reikia pa
ilsėti.

Jie susitiko kavinėje poilsio centre, sėdėjo prie stalo, 
gurkšnojo gėrimus ir valgė traškučius. Po kokių dešimties 
minučių pasirodė Dinas su nauja mergina, įsikibusia jam į 
parankę.

-  Sveiki, -  pasakė jis pasitikinčiu balsu.
-  Labas, -  atsiliepė Džonatanas.
-  Mhm, -  numykė Benas.
-  Sveika, Mariana, -  pasisveikino Debora.
Dinas patenkintas nusišypsojo. Mariana pasisveikino, 

šaltai nusišypsojo Benui ir pakėlė galvą.
-  Tai ką veiksit? -  paklausė Džonatanas, norėdamas 

išsklaidyti tylą.
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-  Gal eisim pasivaikščioti, pats nežinau, pažiūrėsim, -  
atsakė Dinas. Jis buvo baisiai savim patenkintas. Ar ji ne 
miela? Ar ne graži? Negi jūs visi nesidžiaugiat dėl manęs? 
Negi nenorėtumėt būti mano vietoje?

Debora šnektelėjo su Mariana, ką būtų galima nuveikti 
mieste. Dinas stovėjo ir neramiai šypsojosi dviem draugam, 
kurie atrodė kiek sutrikę, bet jis nesuprato, kodėl. Galiausiai 
jis ir jo naujoji draugė atsisveikino ir pasuko durų link.

-  Iki! -  sušuko jis.
-  Iki! -  atsiliepė Džonas. Jis palaukė, kol jie išėjo pro 

duris.
-  Sūdžius, -  pasakė jis.
Benas nusišypsojo ir skaisčiai išraudęs palinksėjo 

galva.
-  Kas atsitiko, jūs jam beveik žodžio nepratarėt, -  pasi

teiravo Debora.
-  Tai viena iš Beno simpatijų, -  pasakė Džonatanas. Be

nas papurtė galvą.
-  Tai buvo seniai, -  pasakė jis dar tirščiau išraus

damas.
-  Tikrai? Bet... Kaip žiauru, -  pasakė Debora. Ji susi

raukė. -  Tipiškas Dino elgesys, ar ne?
-Jis juk nežinojo, kad ji man vis dar patinka, ar ne? -  pa

sakė Benas.
-  Žinojo, -  atsiliepė Džonatanas, pasipiktinęs už Beną. 

O jie šitiek lakstė ir juo rūpinosi! Ir po visko, ką Benui teko 
kentėti -  jis ką tik atgavo laisvę, o Dinas pasirodo su mer
gina, kuri jam tikrai patinka!

-  Bet jis nežinojo, ar ne? -  pasakė Benas. -  Pats prieš 
keliais savaites siūlė ją kur nors pasikviesti, o aš atsisakiau. 
Prisimeni? Pasakiau jam, kad nenoriu.
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-  Bet... -  pradėjo Džonatanas. Bet tai buvo tiesa. Dinas 
nieko nežinojo apie Elison Jang. Jis neturėjo supratimo, 
kodėl Benas nepakvietė Marianos.

Debora irgi nežinojo.
-  Bet kodėl jos nepakvietei? Lažinuos, ji tikrai būtų su

tikus, -  pasakė Debora. -  Reikėjo pakviesti, Benai. Ką ji 
turėjo daryti -  laukti tavęs?

-  Ne, ne, viskas gerai.
-  Man nusispjaut, ar žinojo jis ar ne, vis tiek jis šūdžius. 

Tai tikrai ne atsitiktinumas, -  spyrėsi Džonatanas. -  Kaip 
jis būtų tai atspėjęs?

Benas vyptelėjo.
-  Tipiškas Dino elgesys, -  pakartojo Debora.
-  Nuostabu. Tikras antausis. Ir kaip jam tai pavyksta?
-  Nesvarbu, -  pasakė Benas. Jis tikrai nebenorėjo apie 

tai kalbėti.
Jis dar šiek tiek su jais paplepėjo. Džonas su Debe prašė 

jo pasilikti, bet jam skaudėjo širdį ir dabar jam mažiausiai 
norėjosi sėdėti su kita porele. Jis baigė gėrimą ir išėjo pa
likęs Džoną su Debe vienus. Jis dar atsisuko pažiūrėti į juos 
pro langą ir pamatė, kad jie jau palinkę per mažą medinį 
staliuką vienas prie kito, nosys liečiasi. Kaip miela. Jis dar 
niekada nematė Džono tokio laimingo. Jis užsuko į HMV  
paieškoti kelių kompaktų, kurių norėjo, tačiau jie buvo per 
brangūs, tad sėdo į autobusą ir grįžo namo. Tėvai buvo 
išvažiavę apsipirkti, brolis pas draugą, tad visas namas 
priklausė jam. Benas įėjo į svetainę ir sustojo žiūrėdamas į 
sieną.

-  Šūdas, -  pasakė jis. -  Šūdas šūdas šūdas. Šūdas šū- 
deliausias! AAAAAAA! -  Jis pribėgo prie durų ir iš visų 
jėgų spyrė. Durys skilo. Vėliau teks už tai atsakyti, bet

3 0 0



D a r a n t  t a i

jam nusispjaut. Jis lakstė po namus rėkaudamas, svaidy
damas pagalvėles, spardydamas sienas ir stengdamasis 
nesudaužyti nieko vertingo. Galiausiai susmuko ant sofos. 
Jam norėjosi verkti, rėkti ir juoktis vienu metu. Jis baisiai 
išsišiepė ir šypsodamasis kaip velnias įsmeigė žvilgsnį į 
lubas.

Po minutės jis susidėjo rankas už galvos, atsiduso ir 
užsimerkė. Aišku, jis norėjo kada nors pasikviesti Marianą, 
ir buvo kvaila manyti, kad ji jo lauks; bet ji atiteko būtent 
Dinui, ir būtent po kelių dienų, kai jis atgavo laisvę. Kaip 
kad sakė Džonas, pernelyg tikslu, kad būtų atsitiktinumas, 
bet jis vis tiek buvo linkęs manyti, kad Dinas nežinojo, ką 
daro.

Benas atsistojo ir pažvelgė į save veidrodyje. Gražus 
veidas, taisyklingi bruožai, tankios, juodos garbanos. Akys 
žėri ir paraudusios iš pykčio, -  jose jau tvenkėsi ašaros, -  bet 
jis atrodė gerai. Pasauly pilna gražių merginų. Kas nors 
atsiras ir jam. Dinas su Mariana nebus amžinai, o jis bus. 
Kur skubėti? Jis gali jos palaukti, jeigu nori. Arba ne.
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