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Sparčiu žingsniu lekiu šaligatviu tolyn. Rodos, kokį de

šimtmetį nekirpti plaukai vis krinta į akis, todėl stengiuosi 

juos prilaikyti ranka.

„Velnias!“ -  bandau užkišti juos už ausų, tačiau jie per 

trumpi, išslysta. Pasiduodu ir stengiuosi nebekreipti į tai 

dėmesio. Rankose pavartau visiškai naujas ausinukes. Nie

kada dar neturėjau tokių. Ar kas nors gali būti geriau už 

muziką visur ir visada? Vargu... Galiu klausytis jos kad ir 

dabar, vidury gatvės šiltą pavasario dieną. Užsidedu ausi

nukes ir, vos išgirdęs pirmuosius taktus, nebegaliu sulai

kyti šypsenos. Dabar jaučiuosi laimingas. Ir tai, kad šis 

daiktas ne mano, visiškai nebesvarbu. Nesvarbu net ir tai, 

iš kur jį gavau -  juk viskas, kas įvyko nors ir prieš keletą 

minučių, jau yra praeitis, o ji laisvam žmogui neturi rū 

pėti. Tik taip būsi laimingas. Imu visa gerkle plėšti dainą, 

skambančią ausyse. Štai taip... O ko tu, žmogeli, vėpsai?
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Solidus vyriškis, kreivai šnairuodamas, praeina pro šalį.

„Ei! -  šūkteliu jam pavymui. Jis atsisuka. -  Kaip manot, 

mane priimtų į bažnyčios chorą?!“

Sukrizenu ir dar labiau apstulbusiam vyrui parodau didįjį 

pirštą. Rodos, įsižeidęs jis nusisuka ir paspartina žingsnį.

„Nesupranta j u o k ų . -  sumurmu sau po nosimi ir pa

suku už namo kampo. Paeinu kelis žingsnius tolyn ir pro 

nebaigto statyti namo durų angą įsmunku vidun. Plačiais 

žingsniais užbėgu laiptais aukštyn ir įeinu dar pro vieną 

durų angą.

Čia aš gyvenu. Čiužinys, du staliukai -  vienas didesnis, 

kitas mažesnis -  ir paties pagaminta lentyna. Visur ant grin

dų, prie čiužinio ir ant stalo -  vaško kauburėliai. Šitame 

būste retai kada nedega žvakės... Man jos patinka. Dauge

lis abejotų, ar taip įmanoma gyventi, tačiau prie tokio gy

venimo galima priprasti. Prieinu prie stalo ir, įžiebęs deg

tuką, prikišu jį prie sustingusio vaško kauburėlio. Palau

kiu, kol jis atitirps, ir įstatau žvakę. Uždegu ją. Nesvarbu, 

kad dabar šviesu ir žvakės visiškai nereikia, tačiau man pa

tinka jos kvapas. Be žvakės čia būtų nejauku. Užpučiu deg

tuką ir stebiu baltą dūmelį, pamažu susiliejantį su oru. Šyp

teliu... Dievinu šį kvapą... Nusiimu ausinukes ir padedu 

ant stalo, pačioje garbingiausioje vietoje. Šiaip ar taip, ne

dėčiau jų prie kitų vogtų daiktų, nes šio neparduosiu, jis 

bus mano. Kaip aš galėčiau jį parduoti?! Vis niūniuodamas 

tą pačią dainą, dairausi po kambarį. M ano žvilgsnis už

kliūva už vėjo blaškomų sąsiuvinio lapų. Langų angos be 

stiklų, todėl vėjas pučia kiaurai. Prisiminęs atsidustu, kad į
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šį sąsiuvinį stengiausi niekada nežiūrėti. Kodėl jis čia guli? 

Aš išdrįsau jį padėti į tokią viešą vietą... Suvirpa širdis, jau

čiu, lyg kažkas stovėtų šalia ir matytų mane tokį susigėdu- 

sį, paraustu. Kasydamasis pakaušį lėtai prieinu prie sąsiu

vinio ir paimu jį nuo grindų. Rodos, net ranka nutirpsta. 

Aš juk buvau pasižadėjęs sau jo jau niekada nebeskaityti, 

net į rankas nepaimti... Aš nusižengiu savo nusistatymams 

ir mikliai imu vartyti lapus. Kažkas užgniaužia gerklę. At

simenu, anksčiau taip nutikdavo tada, kai kažkam norėda

vau ką nors papasakoti, kas man pačiam buvo labai svarbu 

ir įdomu. Man trūkdavo oro ir negalėdavau ištarti nė žo

džio, nes nebesugebėdavau pasirinkti, kurį žodį ištarti pir

mą. Jaučiu, kad šis sąsiuvinis ir aš turime vienas kitam pa

pasakoti tiek daug. Aš stengiausi jo nepastebėti ligi šios 

dienos, dabar -  jis mano rankose, ir prisiminimai mane 

užlieja lyg potvynio banga. Nesakau, kad viską, kas įvyko 

vos prieš porą mėnesių, aš pamiršau. Tik mėginau išbrauk

ti iš atminties prisiminimus, nes mane jie būtų nužudę. Ta

čiau dabar aš jaučiuosi pakankamai stiprus, kad prisimin

čiau viską iki smulkmenų. Man įdomu, aš ilgiuosi gražių 

akimirkų, nors jų tada buvo nedaug. Ir dabar aš ryžtuosi 

sugrįžti ten ir išgyventi viską iš naujo.

Dar kartą pažvelgiu į iš lėto tirpstančią žvakę. Staigus 

vėjo gūsis netikėtai ją užgesina, ir aš tyliai nusikeikiu. Vėl 

uždegu degtuką ir, dengdamas žvakę nuo vėjo, ją įžiebiu iš 

naujo. Palaukiu, kol maža ugnelė įsiliepsnos, ir vėl atsisė

du ant čiužinio. Štai... dabar aš pasirengęs.
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Staiga pašokau iš lovos. Visas buvau permirkęs prakaitu, 

mane vis dar gąsdino keisto sapno likučiai, šokinėjantys 

galvoje. Atsisėdau ant lovos krašto ir įbedžiau akis į lan

go stiklą. Jis buvo apšalęs, todėl pro jį nieko negalėjau 

matyti. Tik keistos šalčio raizgynės. Pridėjau prie stiklo 

ranką, ir toje vietoje ledas nutirpo. Pažvelgiau laukan. 

Sniegas... Greitai apsivilkau striukę, apsiaviau batus. Pri

sėlinau prie savo kambario durų ir priglaudžiau prie jų 

ausį. Tyla. Lėtai pravėriau duris ir vėl įsiklausiau. Virtu

vėje urzgė šaldytuvas. Patyliukais pribėgau prie laukujų 

durų ir išsmukau laukan, paskui save uždarydamas duris. 

Plaučiai prisipildė šalto, bet gaivaus žiemos oro. Iš šalčio 

gėlė rankas ir kojas, lūpos, rodos, prišalo viena prie ki

tos. Bet aš nenorėjau grįžti.

Pasileidau bėgti gatve tolyn. Žmonių aplinkui nebuvo. 

Sustojau prie mažos maisto parduotuvėlės, atsisėdau ant 

šaltų laiptų ir užverčiau galvą aukštyn. Į akis krito didžiu

lės snaigės. Gatve prabėgo vienišas šuo, vizgindamas savo 

nušiurusią uodegą. Pašaukiau jį, plodamas rankomis ir var

dydamas visokius vardus, tačiau šis tik trumpam atsisuko 

ir, kvailai dėbtelėjęs į mane, nuskuodė savo keliais. Tik 

dabar pajutau šaltį, besismelkiantį pro mano drabužius. Ka

lendamas dantimis, susigūžiau į striukę. Apsidairiau. Švie

tė oranžinės gatvių lempos, o tolumoje matėsi bažnyčios 

bokštai. Seniai į ją taip žiūrėjau. Vos pažvelgęs jos pusėn, 

prisiminiau tą dieną...

Groja smuikai, žmonės verkia. Neįsivaizduoju, ar kada
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nors jaučiausi toks nelaimingas kaip tada. Prieš mane bal

tame patale gulėjo mama. Balta it popierius ir neapsako

mai graži. Žinojau, kad ji daugiau niekada neatsibus iš to 

miego. Akys užmerktos, lūpos bespalvės, sudžiūvusios ir 

kietai sučiauptos. Tamsiai rudos blakstienos kuteno jos per

balusius skruostus. Ji ne tokia kaip visada. Ji šalta ir sustin

gusi. Tokia neapsakomai graži, sielą atidavusi dangui. Po 

mamos mirties praradau didelę dalį savęs -  pasijutau labai 

tuščias ir išsekęs. Kurį laiką net nesuvokiau, kas įvyko. Vaikš

čiojau po namus ir buvau įsitikinęs, jog ji tik stovi už durų 

ir laukia akimirkos, kad galėtų įeiti į vidų.

Kaip šiandien prisimenu tą naktį. Gulėjau lovoje, o už 

mano kambario durų kilo didžiausias barnis. Tėvo bau

bimas, drebinantis visą namą, vis trūkčiojantis mamos bal

sas, ašaros, smūgiai ir... tyla, kurios visiškai nelaukiau. 

Gulėjau užsitraukęs antklodę ant galvos, bijodamas stai

ga atsiradusios tylos. Nuojauta manęs neapleido -  ji nie

ko gero nežada. Išlipau iš lovos ir priėjau prie kambario 

durų. Už jų -  tylu. Įėjau į virtuvę, ir man pakirto kojas. 

Prieš mane stovėjo kumščius sugniaužęs tėvas, o mama 

gulėjo ant grindų, prie laiptų į miegamąjį, ir nekrutėjo. 

Pamačiau mėlynėmis nusėtą jos veidą. Tada nejaučiau nei 

baimės, nei neapykantos, tik sunku buvo ką nors supras

ti. Klausiamai pažvelgiau į tėvą.

„Nubildėjo nuo laiptų, -  burbtelėjo. -  O ko tu čia stovi? 

Eik gult.“

Tik tada mano širdis ėmė keistai virpėti, akys užtvino 

ašaromis.
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„Ką padarei?! -  kūkčiodamas išrėkiau ir kumščiu tren

kiau tėvui j šoną. -  Kas atsitiko mamai?!“

Jis griebė mane už plaukų ir pasuko taip, kad matyčiau 

jo veidą:

„Eik miegot, mažiau, ir netriesk į kelnes, aišku ?“ -  iškošė 

pro dantis ir, pastūmęs nuo savęs, nuėjo prie motinos kūno.

Visko visiškai nesuvokdamas ir nebežinodamas ko grieb

tis, įsliūkinau į kambarį. Visą naktį galvojau apie tai, kas 

įvyko, negalėjau patikėti tuo, ką pamačiau.

Ryte atsikėlęs mamos prie laiptų jau neberadau. Tėvas 

kažkur išėjęs. Laiptais užlipau į miegamąjį. Vos pravėręs 

duris, pamačiau ją, gulinčią lovoje. Tėvas ją čia atnešė. Plau

kai gražiai sušukuoti, rankos sudėtos ant krūtinės. Atsisė

dau šalia. Pridėjau delną prie jos rankų. Ji jau buvo atšalusi 

ir nebeatsimerkė, nepadėjo savo rankos ant manosios, kaip 

darydavo anksčiau. Aš nusisukau ir išėjau iš miegamojo, 

tyliai užverdamas duris.

Aš jos ilgėjausi. Teisybės apie mamos mirtį dar niekas ne

žinojo. O aš niekam neprasitariau, net ir artimiausiems savo 

draugams. Aš bijojau tėvo... Jis, sėdėdamas baruose ir plemp

damas alų, savo draugeliams tik dūmė akis pasakodamas, 

kaip jam sunku gyventi be žmonos, kaltino likimą. Jo žo

džiais, kvailelė žmona, lipdama laiptais žemyn, pamiršo už

sižiebti lempą ir kūlversčiais nuriedėjo nuo laiptų. Visi tikė

jo, nes turbūt ir jis pats pamiršo, kokia yra teisybė.

Pakilau nuo laiptų ir lėtai patraukiau šaligatviu tolyn. 

Galvojau apie tėvą. Jis daugiau nieko nedarė -  tik nekentė 

manęs ir lošė kortom. Stengiausi jo vengti, nes žinojau,
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kad nė vienas mano pasakytas žodis neišeis į gerą. Visada 

būdavo taip -  rytais susėdam pusryčiauti, aš stengiuosi ne

kalbėti, net nepažvelgti j jį. Jei noriu ką pasakyti, visuomet 

apmąstau, nes žinau, kad tėvas gali suprasti kitaip. Išsisuk

ti nuo jo kumščio neįmanoma. Net nežinau, kodėl nieka

da nieko nedariau, nebėgau, gal nemačiau kitos išeities.

Kalinys buvau ne tik aš, bet ir mama. Jai kliūdavo ne 

mažiau nei man. Niekada neįsivaizdavau, kad tarp jų ga

lėtų būti kažkas daugiau nei barniai. Meilė, rūpestis -  tai 

man buvo nepažįstama.

„Palik mano sūnų ramybėje!“ -  šaukdavo mama, kai grį

žęs tėvas imdavo prie manęs kabinėtis ir mosikuoti girtu 

kumščiu palei nosį.

„Mano sūnų?..“

Niekada nesupratau, dėl ko kildavo jų barniai, bet tvir

tai žinojau, kad su jais buvau susijęs ir aš. Atsiprašinėjau 

mamos, maldavau, kad nepyktų, nors nesuvokiau, kodėl 

tai darau. Tik atsiprašyti privalėjau, nes dėl visko kaltas tik 

aš. Kodėl -  nežinau. Ji iš karto apsipildavo ašaromis, glos

tydavo galvą ir sakydavo, kad viskas kada nors baigsis. Ta

čiau aš nesupratau kas? Kas baigsis?.. Niekam nebus galo, 

kol tėvas bus čia.

Kartą neištvėriau. Nenorėjau matyti kenčiančios mamos 

ir pats nenorėjau daugiau dusti nuo tėvo padarytų žaizdų. 

Nustebau išgirdęs mamos atsakymą. Ar tikrai pabėgimas 

nuo tėvo būtų didžiausia gyvenime padaryta kvailystė? Taip 

manė mama, kuriai aš nepritariau ir nesupratau jos. Juk 

tarp jų seniai nebebuvo jokios meilės... Bet daugiau apie
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tai nebeužsiminiau. Viskas pasiliko taip, kaip buvo iki šiol. 

Tačiau širdies gilumoje jaučiau -  jei mama būtų išdrįsusi 

pabėgti, gyvenimas būtų pasukęs visiškai kita kryptimi. Bet 

dabar mamos kelias baigėsi pernelyg greitai...

Niekada nežinojau, ką reiškia tėvo meilė sūnui. Mes vie

nas kitam nerūpėjome, tėvas manęs visiškai nepažinojo, 

nors visą gyvenimą buvome kartu. Aš žinojau tik vieną da

lyką apie jį -  tėvo silpnybę pinigams. Jie jam buvo gyveni

mo tikslas, bet panaudoti jų nemokėjo. Jis lošė visą savo 

gyvenimą, o išlošęs didesnę sumą nežinodavo, kur ją dėti. 

Tik žiūrėdavo į pinigus ir džiaugdavosi juos turįs. Jis nesi

dairė ir nieko nematė aplinkui save. Mes gyvenome lyg 

elgetos. Atsimenu, kartą Andrius, geriausias mano drau

gas, buvo užėjęs pas mus į namus. Iki tada net nepastebė

jau, kad gyvename ne taip kaip visi, tačiau Andrius mane 

privertė apsidairyti. Nuplėšyti, taukuoti tapetai, neplautų 

ir pajuodusių puodų kalnas kriauklėje, spintelės išlūžusio

mis durelėmis, sofos su išlindusiomis spyruoklėmis... Į tai 

niekas nekreipė dėmesio. Ir aš nieko nedariau, nes žino

jau, kad nieko nepakeisiu, kol tėvas nepamirš alkoholio ir 

galvos tik apie pradedančius trūnyti pinigus.

Tų pinigų, kuriuos išlošdavo kortomis su savo drauge

liais, tėvui nepakako. Vieną dieną jis mane pristatė dirbti 

paštininku, nes manė, jog veltui švaistau laiką. Rytais iš

nešiodavau laikraščius ir laiškus, o mėnesio pabaigoje gau

tą atlyginimą tėvas susikišdavo sau į kišenę, net nepaste

bėdamas mano pagiežingo žvilgsnio. Niekada neteko pa

žinti pinigų kvapo, nes jų beveik netekdavo laikyti ilgesnį
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laiką savo rankose. Tėvas juos taupė... gal savo laidotu

vėms, gal pomirtiniam gyvenimui, gal užstatui, kad ne

pasodintų į kalėjimą, nežinau. Bet jis galvojo apie kažką 

kitą -  ne apie dabartį, ne apie ateitį. Jis nesirūpino netgi 

maistu. Aš jo niekada neklausinėjau, tik susitaikydavau 

su tuo, kas vyksta, nes nenorėdavau dar vieno barnio. 

Galbūt buvau bailys...

Pajutau drėgmę savo batuose. Negalėjau pajudinti su

stingusių nuo šalčio pirštų, atsistojęs ėmiau trypti vietoje 

ir, pūsdamas šiltą orą, šildytis rankas. Netoliese įžiūrėjau 

upelį, todėl, dar šiek tiek pasišildęs, nuėjau jo link. Vasarą 

tai buvo mano mėgstamiausia vieta. Žiemą ji nebuvo tokia 

nuostabi. Vasarą aplinkui žaliavo medžiai, samanos ir krū

mai, o upelis, rodės, kartu su jais. Stebuklingas laikas. Ne 

veltui mano mėgstamiausia spalva -  žalia. Tai -  ne tik gam

tos spalva. Ji man primindavo daug daugiau, nei galėdavai 

įžiūrėti. Akys, kurių spalva buvo panaši į samanų, sumišu

sių su dangumi. M ano mamos akys. Jų aš ilgėjausi... M a

tyt, nebuvo pasaulyje žmogaus, labiau už mane mylinčio 

savo motiną. Ji daug ko nusipelnė, tačiau gauti nesuspėjo. 

Todėl čia noriu parodyti, kokia ji buvo nuostabi, nes ži

nau, kad kito būdo jai atsilyginti nerasiu.

Atsirėmiau į upelio tilto turėklus. Niūrus žiemos šaltis 

nė kiek nepriminė pavasario ir vasaros. Dabar medžiai bu

vo sušalę ir apšerkšniję, o upelis apsitraukęs storu ledo 

sluoksniu. Aplinkui sniego ligi kelių. Ir dar vis be gailesčio 

drebia. Jaučiausi kaip svetimšalis iš šiltų kraštų, nekenčiantis
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žiemos šalčio ir niekaip nesugebantis prie jo prisitaikyti. 

Dar šiek tiek pastoviniavau prie upelio. Baigiau visai su

stingti j ledą, į kokį jau buvo spėjusi pavirsti upė.

Kai ranką pridėjau prie durų rankenos ir girgždėdamos 

jos atsidarė, mane nukrėtė šiurpas. Stengiausi atsikratyti bjau

rių minčių, kurios man neseniai kėlė siaubą būnant čia. Šios 

nakties košmaras vėl grįžo į mano mintis. Bandžiau įtikinti 

save, kad sapnas daugiau nebesugrįš. Žinojau, kad taip ne

nutiks, bet kažkas vis tiek vertė mane krūpčioti išgirdus net 

menkiausią garselį. Tyliai įėjau pro laukujas duris į vidų ir 

jau norėjau smukti tiesiai į kambarį, bet kažkas mane sulai

kė. Ant pirštų galiukų perėjau koridorių ir sustojau ties atla

potomis virtuvės durimis. Tuščia. Lengviau atsidusęs nuti

penau savo kambario durų link. Staiga visiškai netikėtai iš

girdau kažkieno žingsnius už nugaros, ir virtuvėje užsidegė 

šviesa. Mano širdis nustojo plakusi, bet aš, giliai įkvėpęs oro, 

pasiryžau atsisukti. Šalia manęs stovėjo tėvas. Net susvyra

vau iš netikėtumo, bet nepajudėjau, tvirtai įsistvėriau už du

rų rankenos. Tėvas priėjo arčiau manęs:

„Na, iš kur čia grįžti, a?“ -  gudriomis akimis pervėrė 

mane. Iš jo burnos dvokė alkoholiu, todėl stengiausi sulai

kyti kvapą. Jis suėmė už pečių ir įsmeigė į mane keistą 

žvilgsnį. Tėvas vis norėjo kažką sakyti, bet pravėręs burną 

nutildavo. Aš tylėjau. Tokiais atvejais aš visada tylėdavau. 

Nebuvo reikalo su juo šnekėtis, nes ir taip gerai žinojau, 

kas manęs laukia.

„Zinai, kiek dabar valandų?! Ar žinai!“ -  suraukęs anta

kius į mane pūtė dvokiantį orą. Man ant kaktos ėmė rink
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tis prakaito lašeliai. Godžiai rijau seiles, bet per tą gumulą, 

stovintį gerklėje, negalėjau tarti nė žodžio. Tėvas suspau

dė mano ausį ir ėmė sukti. Stovėjau, užmerkęs akis ken

čiau skausmą ir toliau nepratardamas nė žodžio. Sekundę 

mūsų žvilgsniai susidūrė, tačiau aš tuojau pat pasukau gal

vą taip, kad nereikėtų jam žiūrėti į akis.

„Ko maivaisi, ką? Žiūrėk į mane, kai šnekuosi! Girdi? 

Pabėgimą suruošei, ar ką?“ -  tėvo pirštai vis suko mano 

ausį, jaučiau, kaip ji kaista iš skausmo.

Tėvas laukė, kol ką nors pasakysiu, tačiau netekęs kant

rybės suriko:

„Tai ko grįžai? Gal liežuvį palikai?!“

Tėvas mane smarkiai papurtė ir atžagaria ranka skėlė 

skaudų antausį. Išsprūdau iš jo rankų ir vėl įsistvėriau už 

savo kambario durų rankenos, bet į vidų nėjau.

Pagaliau atgavau žadą:

„Aš tik... Man reikėjo įkvėpti gryno oro“.

Tėvas ironiškai nusijuokė ir kaipmat nutilo. Jis pažvel

gė pro langą, mačiau, kaip pasikeitė jo veido išraiška. Stojo 

trum pa tyla. Nežinojau kur dėtis -  ar eiti į vidų, ar pa 

laukti, kol tėvas visiškai nurims, ir tada, jam leidus, ramiai 

įsliūkinti į kambarį. Po poros minučių jis ir vėl atsisuko į 

mane.

„Ko spoksai?..“ -  sumurmėjo ir vėl priėjo prie manęs. 

Aš tik truktelėjau pečiais.

„Juk aš tavęs klausiau -  kur basteisi vidury nakties?! Gry

nu oru pakvėpuoti?!“ -  prisiminė. Aš vos linktelėjau galvą. 

Tėvas susiraukė ir pripuolęs įsikibo į mano skvernus:
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„Ką tu čia sau sumanei, ką?! Nieko man nepranešęs, 

vidury nakties išeini iš namų?! Kodėl taip bjauriai elgiesi 

su savo tėvu? Negerbi visai.

Jis elgėsi lyg beprotis. Atrodo, jis nesuprato, ką sakė, 

jam reikėjo tik išsilieti. Kumščiais išlieti pyktį ant manęs.

„Kas tave užaugino, ožy?! -  ėmė purtyti mane, aš sten

giausi išsilaikyti ant kojų ir dar labiau neįsivelti į tėvo iste

rijos priepuolį, man reikėjo tik tylėti. -  Kas tave užaugi

no?! Gėda taip negerbti tėvo! Gėda!..“

Nebeištvėriau:

„Ne tu mane užauginai!“

Tėvas sustingo ir klausiamai pažvelgė į mane. Vėliau at

siduso ir sušnypštė:

„Ką?.. Ką tu sakei?..“

Tėvas sugniaužė kumščius:

„Ką?! Ką tu čia tauški?..“

Aš dar žvilgtelėjau į jo pykčiu verdančias akis ir sprukau 

į kambarį. Tėvas puolė man iš paskos:

„Ak, tai mamytė, sakai! Tu tą kekšę vadini savo mama?!“ 

Tėvas pačiupo mane ir ėmė talžyti kumščiais. Stengda

masis išvengti smūgių, prasmukau pro jį ir išbėgau į virtuvę.

„Siknius...“ -  nusikeikė ir puolė man iš paskos. Sulaikęs 

kvapą perbėgau per virtuvę ir klupdamas ėmiau lipti laip

tais aukštyn, į miegamąjį. Tėvas riaumodamas bėgo paskui 

mane, sugriebė už kaklo. Laikiausi viena ranka įsikibęs į 

laiptų turėklus. Jaučiau, kaip tėvo pirštai vis gilyn ir gilyn 

smigo į mano kaklą. Jie dusino.

„Dabar tu pas mane, prakeiktas berniūkšti... -  spjaudy
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damasis sušvokštė man j ausį ir nusispjovė ant grindų. -  

Dabar tu pas mane...“

Man trūko oro, bet tėvas nesirengė manęs paleisti. Ban

džiau pats ištrūkti iš jo rankų, tačiau jis dar giliau susmeig

davo savo pirštus į mano kaklą.

„Žiūrėk j mane!“ -  sukriokė. Vos šnopuodamas, kreivai 

jį nužvelgiau ir norėjau kažką pasakyti, bet mano gerklė 

buvo užspausta. Aš jo nekenčiu! Šlykštynė! Priešas, tris kar

tus stipresnis už mane. Priešas... mano tėvas.

„Išdrįsk dar bent kartą taip pasielgti! Užmušiu, bjaury

be!.. Užmušiu! Girdi?!“ -  riaumojo.

„Taip...“ -  sušvokščiau pro dantis, daugiau nieko nega

lėdamas ištarti. Staiga jis paleido mano kaklą ir, vos man 

spėjus atgauti kvapą, rėžė antrą antausį. Manyje užvirė pyk

tis. Šį kartą pasiduoti nesirengiau. Varsčiau jį neapykantos 

kupinu žvilgsniu. Sugniaužiau kumštį, giliai įkvėpiau oro 

ir, sukaupęs visas jėgas, vožiau jam į dantis. Smūgio tėvas 

nesitikėjo. Jis sudejavo iš skausmo. Stovėjau nejudėdamas, 

negalėjau sprukti į savo kambarį, -  jį buvo užtveręs tėvas. 

Aš jo bijojau. Įsikarščiavęs tėvas staiga pašoko ir kriokda

mas iš visų jėgų smogė į papilvę. Kelis žingsnius nulėkiau 

atgal ir žnektelėjau ant žemės, galvą susitrenkdamas į sie

ną. Trumpai akyse sujuodavo, ir aš turėjau gerokai papur

tyti galvą, kad grįžtų vaizdas. Pabandžiau atsikelti, bet tuo 

momentu siaubingai sugėlė kūną, ir kartu su išsiveržusiu 

skausmu man ištryško ašaros.

„Prakeiktas vaikiščias... -  virpančiu balsu sušnibždėjo tė

vas. -  Aš per senas su tavimi žaisti!“
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Jis dar kartą nusispjovė, peržengė mane, gulintį ant že

mės, ir įėjo į miegamąjį, užtrenkdamas paskui save duris. 

Kelias minutes dar gulėjau ant žemės, nes bijojau vėl pa

justi tą nepakeliamą skausmą. Užmerkiau akis, o mintys, 

kad žūtbūt turiu pakilti ir nueiti iki kambario, nepaliko 

manęs ramybėje. Kai vėl atsimerkiau, buvau pasiryžęs iš

kęsti baisų skausmą. Stengdamasis labai nejudinti kūno, 

prišliaužiau prie turėklų ir, tvirtai į juos įsikibęs, ėmiau vilkti 

nežmoniškai sunkias ir skaudamas kojas. Nušepusi striukė 

tempėsi kažkur iš paskos, šlapi batai vis smuko nuo kojų. 

Dėl menkiausio neatsargaus judesio dar labiau sugeldavo 

kūną. Šiaip taip nuropojau žemyn ir per virtuvę nusigavau 

į kambarį. Atsistoti nebeturėjau jėgų. Paskui save koja už

trenkiau duris. Nusiavęs šlapius batus, nusviedžiau juos prie 

radiatoriaus, o striukę pakabinau ant kėdės atlošo. Steng

damasis mažiau galvoti apie skausmą, griuvau į lovą. Su

dėjau virš galvos rankas ir įsistebeilijau į lubas. M ano piža

mos kelnės buvo taip pat drėgnos, tačiau jėgų nebeužteko 

joms nusimauti. Negalėjau užmigti. Gerai žinojau tokias 

siaubingas naktis kaip ši. Visą naktį negali pajudėti lovoje, 

nes bijai pasikartosiančio skausmo. Bandžiau prisiminti, 

kada pirmąjį kartą teko praleisti tokią naktį. Negalėjau... 

Tai įvyko labai seniai, ir per daug buvo tokių naktų, kad 

galėčiau bent vieną iš jų išskirti. Negalėjau patikėti, kad 

per tiek metų mano gyvenimas nė kiek nepasikeitė. Vis

kas kartojasi.

Laukiau rytojaus labiau nei kada nors anksčiau. Norė

jau viską kuo greičiau pamiršti. Pamiršti skausmą, didelę
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neapykantą tėvui. Man pavyko. Galvoje ėmė suktis visiš

kai beprasmės ir nesuprantamos mintys. Dabar liko tikė

tis, kad tas košmaras nebepasikartos. Ėmiau skęsti tarsi į 

kažką minkšta, kas privertė atsikratyti visokių minčių...

Tylus ūžesys, žodžiai. Jie sukasi galvoje ir maišosi kartu su 

blėstančiu sapnu. Bandau pabėgti nuo jo, bet nepavyksta. 

Nenoriu dar pabusti. Nenoriu pamiršti sapno... Tačiau jau 

per vėlu. Jis dingo. „Šiandien kai kur pasnigs. Sostinėje 

nuo minus keturiolikos iki minus dešimt laipsnių šalčio.44 

Praplėšiau akis. Iš virtuvės sklido radijo garsai, o priešais 

mačiau niūrias ir nuobodžias lubas. Stipriai užmerkiau akis 

ir bandžiau prisiminti bent trupinėlį to gražaus sapno, bet 

į galvą ėmė lįsti kitokios mintys.

„Velnias../4 -  sumurmėjau ir pakilau iš lovos. Buvau 

priverstas prisiminti praėjusią naktį ir mėlynes, nes visą 

kūną nežmoniškai sopėjo. Pakėliau marškinius ir pašiur

pau pamatęs didžiausią mėlynę ant kairiojo šono. Palie

čiau skruostą, kur mėlynavo dar vienas tėvo „šedevras44. 

Veidrodyje savęs neatpažinau. Ne pirmą kartą, tačiau vis 

tiek keista atsikėlus save matyti visiškai kitokį nei papras

tai. Apsirengęs ir užsimetęs ant pečių apytuštę kuprinę, 

išėjau iš kambario.

Virtuvėje jau sėdėjo ir pusryčiavo tėvas. Įėjau net nepa- 

sisveikinęs ir nepažvelgdamas į jį. Jaučiau žvilgsnį, įremtą į 

mane, jis apžiūrinėjo vakarykštį savo darbą. Aš, numetęs
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kuprinę prie kėdės, priėjau prie viryklės ir nukčliau švil

piantį arbatinuką. Tėvas atsikrenkštė ir suburbėjo: 

„Pasidaryk arbatos44.

„Žinau“, -  atsakiau. Prisipylęs sklidiną puodelį juodos 

arbatos, atsisėdau už stalo priešais tėvą. Jis spoksojo^ ma

ne, tačiau aš net nepakėliau akių. Jis visuomet, kaip ir da

bar, tyrinėdavo tas mėlynes ant mano veido ar kūno, lyg 

nesuprasdamas, iš kur jos atsirado, bet netardavo nė žo

džio. Mūsų žvilgsniai akimirką susidūrė, ir krūptelėjęs tė

vas atkišo lėkštę su pjaustyta duona:

„Valgyk".

Nusukau nuo jo akis ir paėmiau vieną riekę duonos. 

„Dėkis sūrio, ta duona vien su sviestu ^  ne maistas.“ 

Pastūmė kitą lėkštę su sūriu. Slapčiomis nusijuokiau. Nie

kada nemaniau, kad tėvas taip kada nors manimi rūpinsis. 

Matyt, kažką pridirbo, o dabar apsimetinėja, kad nesukel

tų įtarimo. Bet, tiesą sakant, man tėvo problemos nerūpė

jo ir nesiruošiau kištis, nieko jo neklausinėjau. Gal jis dėl 

mėlynių šitaip?.. Velnias jį žino. M ano mėlynės iki šiol jam 

nerūpėdavo. Papurčiau galvą:

„Nenoriu".

Pastūmiau sūrį tolyn.

Jis skėstelėjo rankomis ir kibo valgyti savo sumuštinį. 

Stengėsi valdytis. Vėliau čiupo lėkštę su sūriu ir, priėjęs 

prie šiukšlių dėžės, jį išmetė:

„Supelijęs jau...“

Apsimečiau, jog nekreipiu į jį dėmesio. Pavalgęs užsi

mečiau ant peties kuprinę ir išėjau iš virtuvės.
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„Tadai!“ -  išgirdau tėvo balsą už nugaros. Atsisukau.

„Prieik“, -  pamojo pirštu. Abejingai pažvelgiau į jį, bet 

priėjau. Kai atsistojau prieš jį, dviem pirštais jis suėmė ma

no smakrą ir apžiūrėjo mėlynę.

„Kur dar?"

Nerūpestingai išsitraukiau marškinius iš kelnių ir juos 

pakėliau. Susikaupęs tėvas apžiūrėjo dar vieną mėlynę. Vė

liau palingavo galvą ir, pliaukštelėjęs liežuviu, paklausė:

„Skauda?"

Aš nusijuokiau tiesiai jam į akis, bet nieko nesakiau. Pats 

žinojo atsakymą.

„Žinokis, jei dar iškrėsi tokį pokštą, pritrėkšiu tave prie 

sienos nemąstydamas. G irdi?“

Susikišau marškinius į kelnes ir, nieko jam nepasakęs, 

išėjau, paskui save garsiai užtrenkdamas duris.

Lauke buvo šaltoka. Suaugusieji traukė gatvėmis į dar

bą, vaikai -  į mokyklą. Beveik visi tuo pačiu keliu.

„Tadai! Tadai! Palauk!“

Atsisukau. Lenkdamas ramiai žingsniuojančius žmones 

ir mosuodamas rankomis, iš paskos bėgo Andrius -  mano 

klasės draugas.

„Sveikas! -  tarė giliai šnopuodamas. -  Eini lyg miego

damas.u

Paspaudėm vienas kitam ranką.

„Gerai, kad susitikom. Man kaip tik reikėjo kieno nors 

draugijos", -  patapšnojau jam per petį.

„Ei, kas čia dabar? -  susiraukė Andrius, pamatęs pamė- 

lusį skruostą. -  Vėl tėvas?“
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„Taip...44 -  linktelėjau.

„Na ir šiknius tas tavo tėvas. Bet tėvų juk nepakeisi", -  

jis klausiamai pažvelgė į mane. Aš tik nusijuokiau ir toliau 

ėjau tylėdamas.

„O lia lia... žolė žalia...“ -  dainavo Andrius, kai, ant pečių 

užsimetę pilnus krepšius laiškų, trynėmės aplink namus.

Nešiodami paštą, mes visuomet linksmai praleisdavo

me laiką. Kad ir kaip man būtų pikta dėl tėvo, kad ir kaip 

aš siusčiau ant jo, man šitas darbas patiko ir negalėjau pa

sakyti, kad jis nelinksmas. Andrius dirbo dėl savęs, jis už 

tai gaudavo ir pinigų. Bet aš niekada nesiskundžiau.

Šią dieną laiškus išnešiojome gan greitai, todėl, dar turė

dami laisvą valandėlę iki mokyklos, sugalvojome šiaip pasi

bastyti. Nutarėme užeiti j kavinukę „Afrika44. Ji visuomet 

man atrodydavo per ankšta, tačiau labai jauki. Galėčiau joje 

prasėdėti ištisą parą ir man neatsibostų. Ir visada sėdėdavau 

toje pačioje vietoje, prie pat kasos ir televizoriaus. „Afriko

je44 dar dirbo labai geras mano draugas Ričis. Ričardas. Fan

tastiškas vyrukas, labai geras draugas ir žmogus.

„Nagi imk44, -  atkišęs cigarečių pakelį, vaišino mane And

rius. Išsitraukiau dvi: vieną užsikišau už ausies, o kitą pri

sidegiau. Aš nenustojau žvalgytis aplinkui, ieškodamas Ri- 

čio. Labai norėjau jį pamatyti ir persimesti keliais žode

liais. Jo nesimatė.

„Ką šiandien veiksi?44 -  prabilo Andrius po kurio laiko.

Truktelėjau pečiais:

„Nežinau... Matyt, sėdėsiu namie, jei tėvukas neužvers 

kokio nors darbelio laisvalaikiui praleisti44.
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Jis šyptelėjo:

„Tai galėsi užeiti pas mane. Šiandien nėra tėvų. Išvažia

vo slaugyti mamos sesers, kažkuo susirgo..."

„Nežinau, dar pagalvosiu."

Vėliau jis atsikrenkštė ir, žvelgdamas kažkur tolumon, 

prabilo:

„Zinai, nekenčiu būti vienas. Ne dėl to, kad kažko bijo

čiau, bet... tiesiog jaučiuosi visų pamirštas. Tai mane veda 

į depresiją".

Aš supratau Andriaus užuominą. Jis visada imdavo taip 

šnekėti, kai norėdavo ką nors įkalbėti kokiu nors klausi

mu. O mane tas erzino. Nebenorėjau, kad jis paistytų tas 

nesąmones, todėl iš karto jį nutraukiau:

„Taip, turbūt galėsiu ateiti. Gali būti ramus..."

Jis tik linktelėjo galvą ir toliau tylėdamas rūkė. Po kiek 

laiko Andrius pakilo nuo kėdės:

„Gerai, jau kulniuosiu namo, reikia kuprinę pasiimti. O 

vėliau -  į mokyklą. Iki, dar pasimatysim".

Linktelėjau ir išlydėjau jį žvilgsniu.

Ričardo kavinėje nesimatė, todėl ir aš netrukus išėjau.

Prie pat mokyklos buvo sambrūzdis. Pro duris laukan 

plūdo mažiukai ir dičkiai, pirmokai ir dvyliktokai. Kitais 

metais reikės ieškotis naujos mokyklos. Nemokšų mokyk

loje nelaiko, ypač jei tie nori įstoti į gimnaziją. Man vis 

vien, kur mokintis, svarbu, kad mokytojai nesikištų į ma

no gyvenimą.

Įėjau į klasę. Jau buvo po skambučio, bet mokytoja, kaip 

visada, į pirmąją pamoką vėlavo. Atsisėdau į savo suolą.
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Trečią vidurinėje eilėje. Mano suolo draugo Mariaus ne

buvo, matyt, sirgo ar šiaip sau simuliavo. Po poros minu

čių į klasę įžengė mokytoja ir žvaliai tarė:

„Sveiki, mokiniai! Nagi nagi, judinkitės, meškinai".

Visi ėmė kilti iš suolų.

„Išsitieskite bent vieną kartą per dieną... Op op!" -  to 

liau plyšavo, ragindama atsibusti, nors jau buvo pietūs. N u

stebusiomis akimis ji pažvelgė į mane:

„Ooo... Va čia tai staigmena! Ir Tadukas čia. Kur buvęs, 

kur nebuvęs -  išdygo!"

Mane erzino šita tauškale. Kažkada pamaniau, kad būtų 

puiki žurnalistė, nes mokėjo žiauriai įkyrėti ir turėjo gerą 

balsą. Nusišypsojau jai ironiška šypsena ir nusilenkiau kla

sės draugams.

„Ūhūhū..." -  suūžė visa klasė. Dar porą kartų nusilen

kiau ir pirmasis įvirtau į kėdę.

„Gerai, sėskitės", -  dabar ji jau surimtėjo ir visiems 

įsakė atsiversti vadovėlius. Klasė sušlamėjo. Mane nervi

no... Nervino visi šitie klasės draugai... Visiškai nebuvau 

nusiteikęs dirbti. Mintys klaidžiojo visai kitur. Aš norė

jau pabūti vienas, tyloje, tamsoje. Visada norėdavau kaž

kur pabėgti, kai atsidurdavau pamokoje tarp visų tų paja

cų, vadinamų klasiokais. Ypač per matematiką. Niekada 

nesupratau ir nesuprasiu, kaip žmogui gali patikti mate

matika.

„Mokytoja! -  sušukau, nes man pasidarė nuobodu. -  Ar 

galėtumėte man paaiškinti?"

Mokytoja tučtuojau atsidūrė prie mano suolo.
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„Ko nesupranti?" -  pažvelgė į mane. Po velnių, ir kaip ji 

nesuvokia, kad aš tik pokštauju, jog nenumirčiau iš nuo

bodulio.

„Man niekas neateina į galvą..." -  nusišypsojau ir skės

telėjau rankomis.

Mokytoja prisėdo šalia ir atsidususi tarė:

„Nė kiek nesistebiu, kad nesupranti. Ir dar abejoju, ar 

apskritai nori suprasti. -  O ji iš tiesų supratinga, pama

niau. -  Bet kadangi jau šaukiesi pagalbos, reikia padėti. 

Net nežinau, nuo ko pradėti..."

Aš šyptelėjau:

„Aiškinkite viską, ką tik žinot. Bus į naudą".

M okytoja pasiėmė popieriaus lapą ir ėmė pieštuku ve

džioti visokiausius trikampius, rašinėti formules, aiškin

ti. Ji tikrai buvo užsidegusi visko išmokinti, o iš jos mane 

ėmė juokas.

Aš nesiklausiau. Tik vėpsojau stebėdamas ją ir jos įnirtin

gus judesius. Trumpai kirpti, šiek tiek pasigarbanoję plau

kai... daili šypsena... Pasisekė, kad mūsų matematikos mo

kytoja buvo tokia jaunutė. Nors matematika nelenda nė pro 

kur, už tai, nuobodžiaujant pamokoje, galima pažiopsoti į 

ją. Mokiniai džiūgaudavo sulaukę pavasario. O ypač -  ma

tematikos pamokos. Kaip visada pavėlavusi, bet „žiauriai 

žavinga" mokytoja tiesiog įskrisdavo į klasę, plevėsuodama 

savo vasariška marga suknele. Tuomet jau pasipildavo: „Ne

suprantu matematikos! Mokytoja, gal paaiškinsite?" O iš 

tiesų -  „...pažiūrėk, kokios jos kojos!.." Va kodėl mokytojos 

ir priėjo išvados, kad pavasarį mokiniams mokytis nesinori.
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Ši jauna matematikė ir toliau kankinosi aiškindama. O 

jei ji žinotų, jog visa tai skirta tik sienoms ir ne kam kitam, 

tikrai supyktų.

„Tadai, -  susiraukusi mokytoja pažvelgė į mane. -  Kur 

tu spoksai?"

Atsipeikėjau ir, pasitrynęs nosį, atsakiau:

„Maniau, kad visus šituos... labiau suprasiu žiūrėdamas 

į jus, -  nusišypsojau ir aiškiai mačiau, kaip ji sutriko, -  bet 

turbūt šitas mokymosi būdas netikęs... Nes žiūrint į jus ir 

reikia žiūrėti, o ne klausytis visų tų teoremų. Jūs -  graži".

Klasės draugai, nugirdę mūsų pokalbį, užsislėpę krize

no ir turbūt stebėjosi tokiu įžūliu mokytojos „kabinimu". 

Mokytoja nuraudo lyg braškė. Ji nesitikėjo mano kompli

mentų, bet vis tiek bandė toliau aiškinti pamoką. Tai vi

siems sukėlė dar didesnį juoką. Staiga mokytoja atsistojo 

ir suriko:

„Kas juokingo? Ar čia aš tas klounas, iš kurio juokiatės?! 

Kokį sąmokslą čia surengėte? Man visiškai nejuokinga!"

Ji dėbtelėjo į mane pykčio kupinu žvilgsniu. Vėliau vėl 

kreipėsi į klasę:

„Jei ir toliau čia krizensit, aš išeinu!"

Mokytoja priėjo prie stalo ir, paėmusi rankinuką, išlėkė 

pro duris. Ji tikrai įsiuto.

„Jei dar norite mane matyti savo klasėje, kreipkitės į 

direktorių!" -  dar šūktelėjo išeidama.

Visa klasė sėdėjo tylėdama. Niekas to nesitikėjo.
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Skaitinių pamoka. Visa klasė analizavo kažkokį eilėraš

tį, o aš rašinėjau ant paskutinio sąsiuvinio lapo. Nežinojau 

net eilėraščio pavadinimo, nes dirbti pamokose šiandien 

visai nebuvau nusiteikęs. Nusisukau į langą ir nieko neda

riau. Ant lango ropojo musė. Jaučiau, kad ilgiau nebegalė

siu čia ištverti... Kodėl musė, ir ta gali būti tokia laisva, 

nerūpestinga, o aš privalau sėdėti čia, įkalintas tarp tų šlykš

čiai žalių klasės sienų, tarp išbalusių klasiokų veidų. Aš vi

siškai nenorėjau čia būti... Nenorėjau viso to matyti.

Ant lango ropoja musė. Ji man patinka. Aš norėčiau bū

ti toks kaip ji. Laisvas.

Ėmiau godžiai ryti seiles ir rankose gniaužiau sąsiuvinį. 

Aš laukiau to išganingojo skambučio, kai galėsiu net neat

sigręždamas lėkti iš čia. Nebegalėjau iškęsti čia nė minu

tės. Baikščiai pažvelgiau į langą. Musė tebetupėjo.

Lygus ir garsus spengimas. Mano kūną persmelkė šiur

pulys. Skambutis! Griebiau savo kuprinę ir striukę. Suglam

žytą sąsiuvinį sugrūdau į striukės kišenę ir rengdamasis iš

dūmiau iš klasės. Girdėjau, kaip mane iš paskos šaukė kla

sės draugai ir mokytoja. Jie buvo apstulbę dėl tokio mano 

elgesio. Tačiau man tai jau neberūpėjo. Prieš akis nema

čiau nieko: nei mokytojų, nei mokinių -  tik atviras mo

kyklos duris. Net nepajutau, kaip laiptais nuskridau že

myn, kaip po kojomis pasimaišiusi pavaduotoja man grū

mojo kumščiu ir grasino paskambinti tėvams už tokį 

patrakimą. Net juokinga, į visa tai nekreipiau dėmesio. Pa

galiau aš čia! Išlėkiau laukan ir į mokyklą daugiau nė ne

pažvelgiau. Jau buvo sutemę.
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Pabėgėjau dar kelis žingsnius pirmyn. Sustojau autobu

sų stotelėje ir atsisėdau ant suoliuko. Mano galvoj buvo 

sumaištis, nebegalėjau suprasti, kodėl man sugedo nuotai

ka. Man kažko trūko, bet nežinojau ko.

Stotelėje žmonių buvo nedaug, nors darbas daugumai 

jau turėjo pasibaigti. Pažvelgiau j laikrodį. Penkios valan

dos vakaro. Pamokos iki septynių. Galvojau apie And

riaus pasiūlymą -  po pamokų užeiti pas jį. Gal dar neap

sigalvojo?

Po kelių minučių atvažiavo autobusas. Jis lėkė pro ma

žutes ir dideles parduotuves, pralenkdamas pėsčiomis ei

nančius žmones. Čia buvo jauku ir šilta. Nesinorėjo lipti iš 

jo ant tos šaltos ir šlapios žemės.

Salia manęs atsisėdo kažkoks senukas.

„Vaikinuk, ar galėtum pasakyti, kuri dabar valanda?" -  

paklausė jis.

Pasižiūrėjau į laikrodį:

„Septynios minutės po penkių".

„Oi, jau taip vėlu? A, dėkui dėkui..."

Visą kelią senukas žvilgčiojo pro langą ir vis klausė, kiek 

valandų. Vos ne kas minutę. Paskui prisislinko arčiau ma

nęs ir sušnibždėjo į ausį:

„Ei, vaikiuk, gal kartais cigaretką turi?"

Aš kažką numykiau, bet diedukas nuo manęs neatstojo.

„Gi autobuse nerūkoma", -  vėliau susigriebiau.

Jis tik numojo ranka:

„Baik jau, kas čia klauso tų taisyklių... Aš noriu parūky

ti, ir viskas".
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Galiausiai aš jam daviau cigaretę ir pats užsirūkiau. Blo

ga mintis. Kai sustojome kitoje stotelėje, vairuotojas įsiu

tęs užriaumojo:

„Ką jūs čia sau sugalvojot?! Greitai meskit cigaretes pro 

langą!!! Arba išmesiu iš autobuso! Greitai!"

Senukas nė už ką nenorėjo paklusti, tad man teko iš jo 

atimti cigaretę ir kartu su savąja išmesti pro duris. Tik tada 

vairuotojas atlyžo. O senukas daugiau nepravėrė burnos.

Po poros stotelių išlipau. Lauke iš tiesų buvo šalta. Žm o

nės ėjo susigūžę. Neišsiskyriau ir aš. Dar šiek tiek pastovi

niavau stotelėje svarstydamas, kur galėčiau užsukti susišil- 

dyti, ir apsisprendęs nuėjau gatve. Parduotuvių vitrinos švie

tė įvairiausiomis spalvomis. Mėgau vakaro miestą, ne 

nakties. Gatvėse vakarais žmonių būdavo nemažai, ypač 

tokio jaunimo kaip aš. Klubai ir diskotekos prikimšti. Kai 

kurios kavinės taip pat, bet ilgiausiai iki vidurnakčio. Įėjau 

į tą mažą kavinukę, „Afriką", kur beveik nebuvo žmonių. 

Įsitaisiau savo vietoje prie kasos ir televizoriaus. M an čia 

tikrai patiko. Tokia sava, šilta atmosfera. M ano antrieji na

mai, gal netgi mieliau už namus. Tikrieji namai man nieka

da nebuvo mieli, nebent iki tol, kol mama buvo gyva.

„Sveiki!" -  sušukau. M an niekas neatsakė, gal neišgir

do. Ilgai laukti nereikėjo, už kelių minučių pamačiau atei

nantį Ričį.

„Sveikas!" -  paspaudėme vienas kitam rankas.

Ričis atsisėdo šalia manęs:

„Tai kodėl ne mokykloje, ką?"

Truktelėjau pečiais:
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„Pabėgau..."

Ričardas linktelėjo galvą ir patapšnojo man per petį.

„Pirksi ką nors?"

Aš suabejojau:

„Nežinau... Būtų gerai, jei atneštum puodelį karštos karš

tos kavos arba arbatos", -  paprašiau. Jis linktelėjo ir trum

pam dingo už bufeto. Peržvelgiau kavinukėje esančius žmo

nes. Jų buvo tik keletas, nedaug... Gal kokie penki, šeši. O 

priešais mane...

Ji ir vėl čia.

Priešais mane už staliuko sėdi ta pati moteris. Mėlynas 

ilgas paltas šluoja žemę, kojos sukryžiuotos. Ji visada vie

na. Lyg statula. Ji visada čia. Įėjęs matau ją kavinukėje 

sėdinčią už stalelio vieną ir išeidamas palieku vieną. Grįž

tu, o ji vis dar čia. Viena. Ji nesikeičia. Veido išraiška su

stingusi, nesikeičianti, nuobodi. Bejausmė. Akys be jokio 

blizgesio, nemirksi, lūpos, ramiai sudėtos, glūdi prilipu

sios viena prie kitos, amžius nepravertos, jos rankos lai

ko aliuminę taurę vyno, o pirštai virpa, neramiai čiupi

nėja nelygų taurės paviršių. Už staliuko viena, nors šalia 

dar yra trys laisvos vietos. Niekada niekas neprisėda ša

lia. Ji viena. Ir pats pasijaučiu kaltas, kad esu vienas iš tų, 

apsimetantis jos nepastebįs. Tikrai žinau, kad visi, kavi

nukėje esantys ne pirmą kartą, ją pažįsta, apie ją galvoja, 

tačiau niekada nedrįsta prieiti. Arba tiesiog yra per dideli 

egoistai, kad kažką gero padarytų dėl kitų. Aš esu vienas 

iš jų. Nenoriu toks būti.

Pakilau iš savo vietos ir lėtu žingsniu priėjau prie staliu
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ko, kur sėdėjo moteris. Ji manęs nematė. Kitas žmogus jau 

būtų atsisukęs ir paklausęs:

„Ko jums reikia?"

Ji netgi neatsisuko. Manė, kad praeisiu pro šalį. Atsi

sėdau šalia jos. Moteris net nekrustelėjo ir toliau sėdėjo 

prispaudusi kaulėtas rankas prie taurės. Kelias akimirkas 

sėdėjau tylėdamas. Stebėjau ją. Krūptelėjau, kai staiga ji 

pakėlė nuo stalo taurę ir lėtai priglaudė prie lūpų. Gurkš

telėjo raudono vyno. Jos lūpos sudrėko. Palinkau prie jos 

ir sušnabždėjau:

„Laba diena".

Ji liko tokia pati -  sustingusi, be išraiškos. Tačiau po 

kelių sekundžių atsisuko į mane. Laukiau, kol ji pasakys 

tai, ką rengėsi sakyti. Bet dar keliolika minučių ji nepravė

rė burnos.

„Jau vakaras..." -  išgirdau jos tylų balsą. Jos bejausmės 

akys žvelgė į mane.

„Taip, jau vakaras. Norėjau paklausti... Kodėl..." -  Ji ma

ne pertraukė.

„Būnu viena?" -  pabaigė, vėl glausdama taurės kraštą 

prie lūpų. Linktelėjau. Moteris lėtai atsiduso, ruošėsi kaž

ką pasakyti, tačiau, nepratarusi nė žodžio, vėl gurkštelėjo 

vyno. Tylėjo. Nenorėjau jos kamantinėti, laukiau, kol pati 

pradės kalbėti. Ji tylėjo. Padėjo aliuminę taurę ant stalo ir 

kaulėtais pirštais ėmė barbenti į jos kraštą.

Ji nepratarė nė žodžio net pasirodžius Ričiui, nešančiam 

didelį puodelį kavos. Pamatęs mane prie tos moters, jis 

išpūtė akis:
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„Tadai... Nešvaistyk veltui laiko".

Jis padėjo puodelį kavos ant staliuko ir nutempė mane 

prie jo. Krūptelėjau, už nugaros išgirdęs garsų, isterišką 

juoką. Tai ji, ta moteris, juokėsi net atsilošdama. Visi žmo

nės atsisuko, o jai tai mažiausiai rūpėjo.

„Ji nesveika, Tadai. Niekas su ja nesusišneka... Ir tau 

nepavyks", -  Ričardas prisėdo šalia manęs, tarp pirštų vo

liodamas kramtomąją gumą. Aš vis dar žiūrėjau į moterį. 

Nustojusi juoktis, ji ir vėl sustingo toje pačioje pozoje.

„Na, tai kaip sekasi?" -  Ričis papurtė mane už alkūnės.

„Vis dar baruosi su savo tėvu", -  atsakiau.

Jis linktelėjo:

„Matau... Tavo fizionomija, kaip visada, pamėlynavusi..."

Linktelėjau ir priglaudžiau karštą puodelį kavos prie lū

pų. Ričis viską žinojo apie mane, mano karus su tėvu. Vi

sada stengėsi padėti, tačiau buvo neįmanoma. Tai -  tik ma

no ir tėvo reikalas. Bet dabar nenorėjau apie tai kalbėti.

„O kaip tau su mergina?" -  paklausiau. Matyt, patai

kiau tiesiai jam į širdį. Išgirdęs klausimą, Ričis iškart pa

raudo.

„Laura? Oi, su ja... nuostabu! Galvojam suruošti didelį 

balių... „

Aš iš tiesų nustebau:

„Ką? Jau?"

Ričis papurtė galvą:

„Ne... Dar ilgokai reikės laukt. Kai ji baigs mokslus, tik 

tuomet".

Iš tiesų... Ričis mylėjo iki ausų. Jis ryžosi tokiam dide
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liam žingsniui. Susituokti. Vargu ar kada nors būsiu toks 

drąsus. O gal dar niekada nebuvau įsimylėjęs?

„Vieną dieną kartu buvome nuėję į restoraną..." -  pasa

kojo Ričis. Tuos pasakojimus aš praleisdavau pro ausis. Tik

rai įsimylėjėliai daugiau apie nieką kitą negalvoja, tik apie 

tą žmogų, esantį jų širdyje. Kiekvieną kartą jis pliaukšdavo 

apie ją, savo meilę Laurą. Jam net nebuvo įdomu žinoti, ar 

aš klausausi, ar ne. Aš jam pavydžiu.

Visą tą vakarą Ričis man pasakojo apie ją. Džiaugiausi 

kartu.

Prieš išeidamas dar žvilgtelėjau ton pusėn, kur sėdėjo 

keistoji moteris mėlynu paltu. Įraudusi ji vis dar be garso 

juokėsi, trūkčiojo. Jos rankos drebėjo, ir iš taurės šliukšėjo 

raudonas vynas. Pamačiusi mane ji trumpam sustingo, ir 

jos akys įgijo kažkokią gailesčio kupiną išraišką. Nusisu

kau, nesugebėjęs ištverti to žvilgsnio, ir išėjau pro geltonas 

duris. Mane nulydėjo ironiškas moters juokas.

Kai išėjau, lauke snigo. Beveik devynios. Per girgždantį 

sniegą nušlepsėjau iki autobusų stotelės. Kažkodėl šįvakar 

man nereikėjo draugijos... Net Ričiui nepasakiau daugiau 

nė žodžio. Manyje buvo apsigyvenusi melancholija.

Netrukus atvažiavo autobusas. Nusigrūdau į patį galą 

ir, prisišliejęs prie lango, įsistebeilijau į kelią. Vakare viskas 

atrodo kitaip. Gražiau. Vakare neįmanoma galvoti norma

liai, tuo man jis ir patinka. Tuomet gali pabėgti nuo rea

laus gyvenimo. Net ir autobusas, ir tas, važiuoja visai ki

taip nei dieną. Rodos, galėtum gyventi šia akimirka visą 

gyvenimą. Jis neveža ten, kur tu turėtum būti, jis neveža
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niekur, jis lyg užmigdo tave vienoje akimirkoje ir tu prisi

žadi jos nepamiršti. Mintys visiškai kitokios nei visada. Jau

tiesi, lyg būtum žmogus, kurio gyvenimas neapsakomai 

svarbus visatai. Tau atrodo, kad tu tik vienintelis mąstai 

apie visų žmonių likimą. Jautiesi esantis egoistas, tiesiog 

nuvažiuoji j lankas, kur niekada nebuvai užsukęs. Tas ke

lias, kuriuo važiuoji, rodos, veda visai kitur nei paprastai. 

Autobusas niekada nesustos. Savo pasąmonėje tu visada 

liksi šioje akimirkoje, o vakare, įsėdęs į jį, vėl grįši čia. Tai 

tavo gyvenimo kelias. Jis lygus ir švelnus tokią išblyškusią 

žiemos naktį.

Autobusas sustojo. Po mano kojomis sugirgždėjo snie

gas. Lėtai patraukiau namo. Iš striukės kišenės išsitraukiau 

cigaretę ir užsirūkiau. Žinau, būdamas tokio amžiaus, aš 

tikrai per daug rūkau. Bet man tai patinka, šitas raminan

tis procesas.

Kai grįžau, tėvas jau buvo namie.

„Kas?“ -  jis šūktelėjo iš miegamojo, išgirdęs užtrenkia

mas duris.

„Aš aš...“ -  numykiau ir įėjau į savo kambarį. Nenorė

jau jo matyti nė akies krašteliu. Užtrenkiau paskui save 

duris. Atsidariau savo seną medinę spintą... Ten visas ma

no gyvenimas -  mano dienoraščiai, drabužiai, nuo tėvo 

nuvogti keli centai, gitara. Mano senoji gitara... Šimtai metų 

praėjo nuo tada, kai paskutinį kartą ja grojau. Atsirėmiau į 

spintos duris ir bandžiau patimpčioti stygas. Ne... nieko 

nepamiršau. Kaip galėčiau?! Juk šito mane mokė mama. 

Nepamiršau, nors gitara jau ir buvo išsiilgusi mano rankų.
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Prisimenu, kaip mama man pasakodavo apie tuos hipių 

laikus, kada visi nešiodavo platėjančias kelnes, o vaikinai 

augindavo ilgus plaukus. Daug kas tais laikais skambino 

gitara. Mano mama taip pat. Si gitara, kurią dabar turiu, 

buvo jos. Rodos, dar jaučiu sklindančią jos šilumą.

M ano mama... Žinau, kad ji nepaliko manęs vieno. Aš 

ją vis dar jaučiu šalia savęs. Taip arti... lyg savo aurą.

Šįryt gyvenimas toks pat kaip vakar. Be tikslo laikas sukasi 

nuobodžiu ratu, o tu, skubėdamas paskui jį, daugiau ir 

nebesugebi nieko nuveikti. Tik gyveni, nors pasauliui iš 

tavęs jokios naudos. Pažvelgiau pro savo kambario langą 

laukan. Vaizdas lygiai toks pats kaip vakar -  nuogi me

džiai, sniegas, pora žmogelių, tingiai šliaužiančių per sli

dų šaligatvį. Mirtinai atsibodo šis vaizdas, per daug gerai 

jį pažįstu.

Noriu ištrūkti iš šito rato... Bent šiandien norėčiau nu

krypti į šalį. Nes mane jau pykina tas amžinas sukimasis.

Kai išėjau iš kambario, virtuvėje nieko nebuvo. Matyt, 

tėvas dar gulėjo savo lovoje antrame aukšte. Patyliukais 

išslinkau į koridorių ir, apsivilkęs striukę, išėjau lauk. Jei 

dabar eičiau tuo pačiu keliu, kuriuo einu kiekvieną dieną, 

niekas nepasikeistų. Rato taip nesustabdysiu. Aš turiu pa

sukti iš jo. Ar eiti priešinga kryptimi, nesvarbu. Aš pasuk

siu. Vakar palikau savo pėdas ant šito apsnigto kelelio į 

darbo vietą. Šiandien nebedarysiu tos pačios klaidos.
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...Aš ir vėl čia. Aukštai -  arti dangaus ir toli nuo šaligat

viu zujančių žmonių. Tikiuosi, kad manęs niekas nemato, 

nes pagalvotų, kad aš -  nevisprotis. Kam rūpi, kad man 

patinka čia būti. Čia, kur vėjas šaltesnis nei apačioje. Ant 

stogo. Net nežinau, koks tai pastatas, niekada nepasido

mėjau. Priėjau prie pat stogo krašto ir patogiai įsitaisiau, 

kojas sukryžiuodamas po savimi.

...Lygiai taip pat pučia menkas vėjas, lygiai taip pat kaip 

tada. Tik miestas visiškai nebe toks. Tuomet jis turėjo spal

vą. Dabar... išblukęs. Dangus baltas, sniegas baltas. Ir ta 

pliurza ant gatvės... Ji dar liūdnesnė. Tai ne gyvenimas. 

Žiemą aš sukaustytas tarp baltų sniego sienų, tarp bespal

vio dangaus ir blyškios, nespėjusios pageltonuoti, saulės.

Žiemą aš miręs. M ano gyvenime daugiau nieko nelieka, 

tik tuščios ir suvaržytos mintys.

Laukiu tos akimirkos, kai iš galvos pagaliau dings visos 

mintys, kai dingsiu aš pats ir tas miręs pasaulis, supantis 

mane, kai dings mano gyvybė. Aš tikiuosi, kad tai įvyks 

greitai. Daugiau nebematau nieko, tik jį. Juodą tašką, ma

no gyvenimo pabaigą. Aš pavargau žiūrėti į akinamas, be 

proto baltas sniego sienas. Balta spalva man panaši į mir

tį... Tai kam gyventi, jei tu... iš tiesų esi miręs? Iš gyvenimo 

daugiau nieko nebesitikiu. Nebetikiu, kad įvyks atgimimas, 

kad ir vėl galėsiu žengti žalia žole, laisvas... Tai kodėl ne

galiu numirti dabar, šią akimirką?

Kiekvieną kartą, kai už lango pasirodo naktis, aš galvo

ju, kad tai jau viskas, galas... Ir aš tuo džiaugiuosi. Nebe

noriu, kad išauštų rytas. Tik tada aš galiu atsidusti, nebe
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noriu, kad laikas ir toliau eitų senąja vaga. Noriu... kažko 

kito... Noriu... sustoti...

Norėčiau, kad laikas sustotų amžiams ir paliktų mane 

čia... sėdėti ant purvino betono. Norėčiau daugiau nieka

da nebeatmerkti apsnigtų akių, apakti, kad nespėčiau pasi

gailėti paliekamo pasaulio. Tuomet galėčiau numirti... be 

skausmo, be jausmo. Tiesiog NUMIRTI. Prieš mirtį norė

čiau... nustoti galvoti, kvėpuoti ir judėti, kalbėti ir klausy

ti, liesti ir būti liečiamas... norėčiau lengvas kaip pūkas iš

skristi pas tą milijardą baltų snaigių ir nieko nebejausti, 

niekada iš ten nebegrįžti. Norėčiau...

Viską už tai atiduočiau, kad tiktai galėčiau numirti tokią 

nuostabią akimirką. Atiduočiau gyvenimą.

Laikrodžio rodykle kvaila! Nustok bėgti! Nustok triukš

mauti! Nustok skaičiuoti laiką! Laike... sustok... Nes aš 

jau pavargau bėgti, keliauti aštriom gyvenimo briaunom, 

nuo kurių visuomet nuslystu, ir jos man palieka randus.

Aš nenoriu skubėti paskui laikrodžio rodyklę. Ji per men

ka, kad kontroliuotų mano veiksmus... Kas ji?! Plastmasės 

gabalas... Aš tave išlaušiu! Iš violetinio laikrodžio. Ir tu, 

rodykle, skrendi nuo stogo žemyn. O pasiekusi asfaltą... 

suskyli į tūkstančius smulkių gabalėlių. Lyg krištolinė...

Įsiklausau...

Tyla...

Tyla, tai ne mirtis. Aš vis dar čia. Laikrodis sustojo, bet 

ne pats laikas. Niekas jo nesustabdys, ir ta mintis mane 

veda iš proto.

Drebančiomis rankomis iš striukės kišenės išsitraukiau
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cigaretę... Vėl per daug mąstau. Taip tik aš sugebu... Prisi- 

galvoju tiek, kad tos mintys galiausiai gali nuvesti savižu

dybės link. Kai blogai, geriausia -  nemąstyti. Atsisėsti ir 

žiūrėti. Nesvarbu į ką, svarbiausia neleisti sau mąstyti, po 

to filosofuoti, o galiausiai padaryti ką nors kvailo.

Pro nosį išpūčiau baltus tabako dūmus. Dievinu šį pro

cesą... Ne nikotiną ar tabaką, tiesiog patį procesą. Todėl 

niekada nenorėjau sustoti.

Svarbiausia-nemąstyti... nefilosofuoti... Nieko neišeis.

Sutryniau nuorūką ir kopėčiomis nulipau žemyn.

Aš norėčiau užsimerkti... Pamiršti šitą niūrią pilkumą. 

Norėčiau prisiminti -  ką reiškia... gyventi. Pamiršau. M a

no širdis ištroškusi šilumos... Aš verčiau mirčiau, nei mer

dėdamas kęsčiau šaltį.

Kažkodėl prisiminiau moterį mėlynu paltu. Ji šalta. Lygiai 

tokia pati kaip dabartinė aplinka, aplinkiniai žmonės. Galbūt 

po savo mėlynu paltu ji slepia kažką gražaus, ko dar niekas 

nėra matęs? Arba matė, bet spėjo pamiršti, nes ji pasikeitė? 

Netgi ir iki kaulų smegenų įgrisusi baltuma po savimi slepia 

kažką neapsakomo... Kažką, kas suteikia vilties gyventi. O ta 

moteris tokia pati. Aš tikiu, kad už sienos kažkas yra.

Šiandien jos ten nebuvo...

Ėjau į „Afriką“ vien tik dėl jos. Norėjau įsitikinti, kad ji 

nepasikeitė, kad ji dar ten, prie to paties stalelio, sėdi vie

niša ir žiūri į sieną. Tačiau ten jos nebuvo. Keista. Nejaugi 

ir ji, kaip aš, nutarė išsimušti iš vėžių, iš kasdienės rutinos? 

Nejaugi ji žinojo, kad noriu išsivaduoti iš kasdienybės, to 

dėl pati nusprendė kažką pakeisti?
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Paskui save užtrenkiau geltonas baro duris ir čia pat, 

nežengęs nė žingsnio nuo slenksčio, sustojau. Kur ji?! N e

turėjau nė menkiausio supratimo.

Autobusas atvažiavo tuoj pat, vos tik atėjau į stotelę. 

Buvau bemetąs cigaretės nuorūką žemėn, tačiau pro taba

ko dūmus pamačiau...

Ant didžiulio sukasto sniego kupsto sėdėjo moteris, pri- 

mynusi mėlyno palto skvernus auliniais batais ir rankomis 

maigydama juodas megztas pirštines. Ją radau ten, kur ma

žiausiai tikėjausi išvysti. Jos pilkos, rūku apsitraukusios akys 

žvelgė tolumon. Toks pat aštrus ir šaltas žvilgsnis... jau pra

dedu jį pažinti.

Autobuso durys užsidarė ir jis nuvažiavo, o aš likau 

stovėti lyg įbestas. Kažkodėl jos bijojau, nedrįsau prieiti 

arčiau. Ji buvo kitokia nei visi mano sutikti žmonės -  

paslaptinga, keisto elgesio, gal šiek tiek kvankštelėjusi. Ji 

buvo nenuspėjama. Tačiau aš, sukaupęs visą drąsą, nu

sprendžiau prieiti.

Vos tik man priartėjus, moteris išpūtė akis ir nervingai 

paklausė:

„Ko?“

Nieko neatsakęs, prisėdau šalia jos. Išsigandusi ji pa

sislinko toliau nuo manęs. Aš tylėjau ir todėl jaučiausi 

nepatogiai. Ar ta tyla tęsis amžinai? Ar kažkas prabils pir

masis? Vėliau nusiraminau, galvojau: tylėsiu, kol įgris, o 

tada nueisiu.

Ėmiau mindžioti purviną sniego krūvelę.

„Ką tu darai?“ -  prislėgtu balsu sušnibždėjo.
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Nustojau:

„Nieko... nieko, tik sniegą mindau“.

Moteris giliai atsiduso:

„Nereikėjo taip daryti...“

Ir nutilo.

Praėjo mažiausiai penkiolika minučių, kol ji vėl prabilo. 

„Žinai ką, -  atsisuko į mane, -  šiąnakt sapnavau baisų 

sapną...“

Klausiamai pažvelgiau į ją. Ji vėl prislopino balsą: 

„Buvo ruduo... medžiai šlykštūs, be lapų, lapai voliojasi 

ant žemės. Rytas... labai niūrus ir šaltas. Aš sėdžiu parke 

ant suolelio ir žiūriu į horizontą. Jo ten nebuvo, bet aš 

įsivaizdavau, kad žiūriu į horizontą. Bet jo ten nebuvo...“ 

Moteris trumpam nutilo. Mačiau jos akyse susikaupu

sias ašaras, kurios, rodės, tučtuojau išriedės. Tačiau neiš

riedėjo... Neištvėriau:

„O kas buvo toliau? Pasakokit... “

Ji pažvelgė j mane, pravėrė burną lyg norėdama nusi

juokti, tačiau tik giliai įkvėpė, o juoką pasiliko sau.

„Toliau?.. Ant žemės pamačiau nutūpusį varną. Juodą 

juodą... tokį baisų ir piktą. Norėjau prie jo prieiti. Pakilau 

ir ėjau jo link... Tačiau mano kojos ėmė smigti į tą lapų 

gausybę ant žemės. Vis smigo ir smigo... Lapai, nespėjus 

net mirktelėti, pavirto į purvą, varnas praskrido virš ma

nęs... ir dingo. Viskas dingo, o aš vis smigau į tą purvą! 

Norėjau klykti, rėkti, bet... negalėjau! Dingo balsas. Išny

ko, ir viskas. Sakiau žodžius, bet jų niekas negirdėjo... O 

aš vis smigau į purvą, kol sapnas dingo.“
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Moteris pakėlė ranką ir persižegnojo.

Purvas...

Galvoje šmėsteli seniai užmiršto sapno vaizdai. Ir ši m o

teris, ši nepažįstamoji, palietė slapčiausias mano pasąmo

nės kerteles. Ji priminė man tai, ko pats turbūt niekada 

nebūčiau prisiminęs.

Atsimenu tik purve įmintas savo pėdas. Vis bridau ir 

bridau per tirštą purvą, klimpau vis gilyn į jį. Kažkodėl 

ašaros riedėjo per skruostus, kol galiausiai nieko nebega

lėjau įžiūrėti. Tuo tarpu viskas dingo. O pabudęs atsidū

riau dar baisesniame košmare. Aš gailiuosi, kad pabudau... 

iki dabar.

Tą vakarą gyvybę prarado ji, mano mama. Tą vakarą 

mačiau šį sapną, panašų į pragarą. Ir iki šiol stebiuosi -  

kaip aš visa tai ištvėriau?

Purvas... Jis man reiškė kančią ir mirtį.

„Ar tu žinai, ką tai reiškia, vaikeli?" -  virpančiu balsu 

moteris šnibžtelėjo man tiesiai į ausį. Aš krūptelėjau, ir jau

dulys užgniaužė gerklę.

„Nežinai?., -  ji vis dar sunkiai alsavo ir, nervingai glos

tydama mano ranką, pridūrė: -  Aš žinau! Aš žinau!!! JI 

nori pasiimti mane pas save... JI nori manęs, mano kūno 

ir mano sielos. JI nori atimti mane iš manęs. Tai JI, aš 

įsitikinusi..."

Ji gąsdino... „Bet... kas yra JI? Apie ką jūs?.." -  sušnabž

dėjau. Tačiau ji neatsakė. Staiga paleido mano ranką ir pa

liko sėdėti vieną ant didelės ir šlapios sniego kupetos.

Moteriai tolstant, dar girdėjau jos murmesį:
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„Aš nesipriešinsiu... Atiduosiu Jai save tuomet, kai Ji 

žinos, kad metas...“

Aš taip ir nesulaukiau atsakymo.

O jos tolstantis nebylus siluetas man sakyte sakė: 

„Matai mane paskutinį kartą..."

Išlipęs iš autobuso, stotelėje sutikau Andrių. Visas susti

ręs, danties ant danties nesudedantis, sėdėjo ant suoliuko 

ir sukiojo cigaretės nuorūką į purviną sniego kupetą. Išvy

dęs mane metė nuorūką šalin ir iš tolo linktelėjo.

„Iš kur žinojai, kad būsiu čia?" -  paklausiau.

Jis tik priėjo arčiau manęs ir paklausė:

„O tu kur buvai nusimuilinęs? Tavęs pasigedo... ir pašte, 

ir mokykloje. Matematikė širsta... vis dar dėl tos tavo ne

sąmonės per pamoką".

„Mieste..." -  murmtelėjau ir daugiau nieko jam nepasa

kojau. Vis tiek jis nebūtų nieko supratęs, ką šiandien paty

riau, visuomet galvojo, kad aš truputį trenktas.

Aš vis negalėjau pamiršti tos moters. Kiekvieną žingsnį -  

ji, tas keistas sapnas, tie dar keistesni prisiminimai, verčian

tys krūpčioti mano širdį. Kodėl taip staiga? Ir kodėl ji, toji 

mėlynu paltu moteris, su visu tuo buvo susijusi? Keista, kad 

aš iš karto supratau, jog daugiau jos nebepamatysiu ir nie

kada visko nesuprasiu iki galo. Buvau tuo įsitikinęs. Ta mo

teris... ji kitokia, nei visi anksčiau sutikti mirtingieji. Gal 

todėl, kad ji šiek tiek pamišusi... Ir žino daugiau už mane 

bei kitus, nes ji turi ryšį su kažkuo... kitu, ko dar nespėjau 

suvokti. O gal kada nors ir aš sugebėsiu ją suprasti?..
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Šalia stovintis Andrius baksnojo man į petį:

„Ko toks paslaptingas? Užsidaręs... Ir apskritai! Su ma

nim mažai bendrauji!"

Ir atseit įsižeidęs nusisuko nuo manęs. Nesusilaikiau ne

nusišypsojęs. Jis toks juokingas, kai vaidina nuskriaustą!

„Na, baik jau, Andriau... Gi pažįsti mane, aš visada 

toks..."

„Keistuolis, -  užbaigė mintį ir nueidamas pridūrė: -  Be 

to, šiandien kviečiu tave pas save. Laisvas plotas, ir tu lau

kiamas. Jei sugalvosi, tai būtinai ateik. Iki!"

N am o net negrįžau. Visą likusį vakarą prasėdėjau sto

telėje ant suoliuko. Be perstojo rūkiau vieną cigaretę po 

kitos, ir mane tai ramino. Jaučiausi apdujęs, iš kažkur 

atsiradęs šiurpulys ėmė mane krėsti... ir man buvo liūd

na... Žvėriškai liūdna. Kažkas keisto vyko mano kūne. 

Mane visą varstė mažyčių adatėlių dūriai, lyg kažką bū

čiau padaręs ne taip. Ta tuštuma, nyki baltuma, tuštybė, 

supanti mane, ir sustirę medžiai, aukštyn keliantys it su

paralyžiuotas ir plikas šakas... M enkutė mėnulio juoste

lė, puošianti dangų. Vaizdas toks liūdnas... spaudžiantis 

ašaras iš apledėjusių akių.

O aš norėčiau... šiltą naktį atsigulti ant asfalto, apsikloti 

žvaigždėta dangaus antklode, po galva pasikišti dar nespė

jusios sudžiūti žolės žiupsnį ir pamiršti tai, kas buvo vakar, 

kas bus rytoj. Gyventi tik tuomet ir amžinai. Be žiemos, be 

dienos... Gyventi tik vieną šiltą rugpjūčio naktį ir niekada 

nematyti mirštančios gamtos ar auštančios naujos dienos. 

Norėčiau jausti amžiną dabartį ir nieko nebelaukti. Dabar
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aš kovoju su gamta... Ji šalta ir bejausmė, neduodanti man 

to, ko aš noriu. Žiema. O aš jos nekenčiu. Reikia laukti... 

tačiau man jau atsibodo...

Karšta ašara, liūdesio simbolis, nurieda per skruostą. To

lumoje pasigirsta juokas, lyg pašiepimas... liūdesio niekin

tojas. Norėčiau išmalti marmūzę tam, kuris nusijuokė.

Ir... koks keistas jausmas, kai, įžengęs pro duris, pajunti 

tai, ko nesitikėjai. Viskas pasikeitė. Liūdesys išnyko taip grei

tai, kaip tabako dūmas ore. Nuvinguriavo į dangų... ir išny

ko. Lyg jo niekada ir nebūtų buvę. Ta naktis, stebuklingas 

paros metas, užtvindė mane visą jausmais, kitokiais nei anks

čiau. Tamsi naktis, kur ne kur blykčiojančios oranžinės lem

putės švieselės, dūmais ir prakaitu dvokiantis kambarys, žmo

nių begalybė ir velniškai garsi muzika -  visa tai buvo panašu 

į mano mažutės svajonės išsipildymą. Ir visi žmonės, tokie 

nerūpestingi ir nesirūpinantys, tiesiog vertė mane pamiršti 

patį save ir savo bėdas, kurios dabar atrodė per daug egois

tiškai. Reikėjo pamiršti save ir savo ego, antraip nepritap

tum prie visų kitų. Ir tai, kas turėjo dingti, dingo.

Mano standartinė svajonė. Ji visuomet tokios pačios spal

vos ir susidedanti iš tokių pačių jausmų. Ir jos aš buvau 

žvėriškai išsiilgęs. Ilgėjausi ir to, ko dar niekada nebuvo. 

Pasiilgau išsipildymo. Mano svajonės nuostabios ir žemiš

kos. Ilgėjausi TO žmogaus, tokio ypatingo, kurio dar nie

kada nebuvau matęs. Ilgėjausi jausmo, kurio dar niekada 

nebuvau jautęs. Tokio dar stipresnio jausmo, nei kažkada 

jaučiau motinai. Pasiilgau tos tikrovės, kuri atrodytų lyg 

mano svajonė.
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M ano svajonės spalva -  oranžinė ir juoda. Tamsiai oran

žinė ir švelniai juoda. Arba... tamsiai, beveik juodai mėly

na. O ta tamsi mėlyna pereina į tamsią žydrą su mažučiais 

geltonais taškučiais -  žvaigždėmis. Tamsi oranžinė pasi

keičia į oranžinę, sumišusią su raudona -  besileidžiančia 

saule. Banalu, bet tikra. Niekada nemėgau to, kas bana

lu... Visuomet norėjau būti išskirtinis -  mėgti tai, ko nie

kas aplinkui nemėgo, jausti, ko niekas nejautė, mąstyti, ko 

niekas nemąstė. Tačiau visuomet tekdavo nusileisti ant že

mės. Aš toks kaip ir visi kiti. Ir privalau, ir jaučiu, darau, 

mėgstu tai, ką jaučia, daro ir mėgsta aplinkiniai. Nusivy

davau savimi tai supratęs, tačiau aš -  ne ateivis, todėl tai, 

kas manyje, yra žmogiška.

M ano svajonės jausmas -  nepakartojamas ir amžinas, 

neaprėpiamas ir neaiškus, keistas. Tokio niekaip neįvardy

si. Meilė? Įtikinama, bet ir vėl -  per banalu. Ramybė? Gal

būt... Tačiau virš tos ramybės visuomet tvyrojo tamsūs de

besys... Ramybė prieš audrą, tačiau ne piktą, linksmą. 

Aistra? Nežinau... turbūt švelni aistra. Neapykanta, pyk

tis? Šito ten nerasi. Dabartis? Taip. Amžinybė? Taip... Šilu

ma, malonumas, muzika? Taip taip taip.

Dabar beliko tik spėlioti -  kada gi man neberūpės šitos 

mažutės mano svajonės išsipildymas?..

Gyvenimas virė aplinkui mane. Aš pats viriau... Visas 

suprakaitavęs atsidaviau muzikai. Ji nešiojo mane, sklido 

pro langus į lauką, nors anksčiau sustodavo kaip tik ten, 

kur langas neleido jai eiti tolyn. Langų stiklai sudužo. Šir

dis nesidrovėdama plakė. Nuo lengvo nuovargio ir džiaugs
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mo, ir nesibaiminau, kad kas nors ją gali išgirsti. Niekas ir 

negirdės, pamanys, kad tai tik muzikos ritmas. Andrius ap

sidžiaugė pamatęs mane vakarėlyje. Negalėjo atsistebėti ma

no nuotaikos kaita, bet norėjau, kad jis eitų šalin. Man 

nereikėjo jo draugijos, šįvakar norėjau veikti vienas, neno

rėjau matyti pažįstamų veidų, nors jų buvo visur, nenorė

jau bendrauti su jais. Nenorėjau, kad jie man primintų ma

ne, nes šįvakar -  aš kitoks.

Kažkas priėjo prie manęs ir pasiūlė „žolės“. Nemačiau 

jo veido. Pažįstamas balsas, bet alkoholis neleido susikaupti 

ir prisiminti išvaizdos. Tamsoje neįžiūrėjau. Galų gale man 

tai mažiausiai rūpėjo.

„Taip, žinoma, duok šen“, -  neatsisakiau pasiūlymo, nes 

man buvo į viską nusispjaut. Norėjau bent šį vakarą tapti 

kažkuo kitu. Jis klausė, ar tikrai to noriu, ar moku rūkyti 

„žolę“, dar kažko.

„Kvaily, žinoma, moku... duok šen ir mauk iš čia.“

Jis manė, kad niekada dar nesu bandęs. Nežinau, iš 

kur jis sužinojo... dabar ir pats abejojau, kad esu bandęs, 

ir man visai nebuvo baisu. Iš kur aš, po velnių, galiu žino

ti, jei šįvakar Tadas, stovintis tau prieš nosį, visai kitoks?! 

„Zolė“ jau buvo suvyniota ir jis pridegė ją oranžiniu žieb

tuvėliu. Nemačiau jo spalvos, bet buvau įsitikinęs, kad -  

oranžinis.

Mano buvo gera. Kuo toliau, tuo geriau... Alkoholis, 

cigaretės, muzika ir... „žolė“. Niekada nemaniau, kad visa 

tai gali mane taip pakeisti. Viduje kunkuliavo laimė, ji ver

žėsi kartu su juoku, ir mano kūnas muzikos ritmu raitėsi
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vien iš laimės. Nepažįstama mergina atsistojo prieš mane 

ir lyg juoda katė ėmė raitytis. Ji nuostabiai šoko.

Buvau kupinas kunkuliuojančios laimės. Ji atėjo staiga, 

be priežasties. Greitai ir praeis, ji -  tik šiam kartui. Bet 

man visiškai nerūpi. Aš gyvenu tik dabar ir amžinai. Pa

miršau viską, kas susiję su manimi, mano praeitimi ir atei

timi. Man gerai ir nieko nenoriu pakeisti.

Kakta žliaugė ir lašėjo ant grindų prakaitas, maišydama- 

sis su kitų. Jaučiausi esąs šių žmonių dalis. Taip gera būti 

tokiu, kokiais buvo jie. Lygūs ir pakvaišę. Mes visi kartu 

pametėme protus.

Tačiau tas skambutis į duris... Jis pakeitė mane, aplinką, 

visus. Bent jau man taip atrodė. Toks netikėtas... Tą aki

mirką kažkas man išrovė liežuvį. Ir jausmus, kurie buvo 

mane užplūdę, apvertė aukštyn kojom. Tai ir vėl buvau ne 

aš. Kažkas kitas.

...Romeo...

...Tu, prispaudusi savo strazdanotą skruostą prie durų 

staktos... tylėjai. Tiesiog tylėjai, rodės, net ir kvėpuoti nusto

jai. Taip žavingai suspaudusi lūpas stovėjai ten ir net nepa

jutai, kaip tamsoje besiblaškantis tavo žvilgsnis galų gale 

sustojo ties manuoju. Tu manęs neįžiūrėjai tamsoje, o aš 

negalėjau krustelėti iš vietos, nenorėjau nubaidyti tavo 

žvilgsnio, nors ir žinojau, kad manęs iš tikrųjų nematai. Tu 

žiūrėjai... lyg angelas, staiga pasivaidenęs man, į mane to 

kį... velniškai girtą, apdujusį ir šlykštų. Lyg pati netikė-
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čiausia haliucinacija. Tu žiūrėjai, o aš, negalėdamas pats 

suprasti savęs, kažkodėl taip norėjau tavęs, tokios angeliš

kos ir gaivios, atsigerti. Ir seilės slydo mano gomuriu.

Kai tu pajudėjai, krūptelėjau iš nuostabos. Žvilgsniu įsi

kibau į tave ir nebenorėjau paleisti. Tarp žmonių buvo sun

ku tave sugaudyti... Tavo siluetas tamsoje pasirodydavo ir 

dingdavo, tai buvo baisiausia. Plaukei žmonių minioje, kart

kartėmis krestelėdama kaštoninius plaukus ar tarstelėda

ma trumpą pasisveikinimą, tačiau manęs nematei. Bėgau 

paskui tave, vis atsitrenkdamas į kitus ir kartodamas tą pa

tį „atsiprašau". Kai tu buvai man ranka pasiekiama...

„Sustok, prašau!.." -  pačiupau ją už alkūnės ir surikau 

gaudydamas kvapą. Ji nustebo ir išpūtusi ir taip dideles 

savo akis spoksojo į mane.

„Labas..." -  pasisveikinau, nes daugiau nieko nešovė į 

galvą.

Ji vis dar stebėjosi, bet abejingai suvirpino lūpas:

„Labas... Taigi nepažįstu aš tavęs, ar taip?"

Jos žodžiai privertė mane šyptelėti:

„Ne... mes nepažįstami. Nors... visko gali būti. Tu man 

kažkur matyta..."

Ne, niekada jos nebuvau matęs. Realybėje tikrai ne. 1fa- 

čiau man kažkodėl atrodė, kad ji visuomet buvo giliai ma

no pasąmonėje, ten, kur dar niekada anksčiau nebuvau už

sukęs. Kaip keista... sutikau ją tik prieš kelias minutes, bet 

jau spėjau susižavėti.

Ji stovėjo priešais ir žiūrėjo man į akis. Jaučiau, kaip ma

no skruostai nusidažė raudonai. Taip drąsiai, nesidrovėda
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ma ji varstė mane akimis, lyg keistu pirkiniu domėdamasi. 

Ir niekaip negalėjo suprasti, kodėl kaip tik aš ją patraukiau.

„Atsiprašau, kad sustabdžiau... Gal ėjai pas kažką?..“

Ji papurtė galvą:

„Ne, nėjau. Turėjau ateiti su savo drauge, Andrius taip 

pat ją pažįsta, bet jai paskutinę minutę atsirado kitų rei

kalų... Atėjau viena, nors nežinau kodėl, nieko čia nepa

žįstu... “

Šypsena manęs neapleido. Laimingas ir išsivėpęs kaip 

mėnulis žiopsojau į ją.

„Niekis, gali vakarą praleist su manimi... Aš nieko prieš, 

tiesą sakant, tai būtų nuostabu.“

Ji šyptelėjo ir, daugiau nieko nepasakiusi, paėmė mane 

už rankos ir nusivedė ten, kur blykčiojo oranžinė lemputė. 

Ji atspėjo...

Mano širdis krūpčiojo.

Ji atsisėdo ant sofos ir, tapšnodama ją ranka, kvietė ma

ne. Toje oranžinėje šviesoje ji atrodė... kaip ta mažutė ma

no svajonė. Aš buvau sutrikęs. Dar niekada toks nebuvau. 

Atsisėdau šalia ir dirstelėjau į ją. Ji žiūrėjo į mane, ir man 

buvo nejauku. Taip gera, bet taip nejauku... Juk ji buvo 

tokia nuostabi...

„Kas tu?“ -  paklausė.

„Tadas...“

Ji ištiesė ranką ir ištarė savo vardą. Ir iš kur aš galėjau 

žinoti, kad tas vardas įstrigs man amžinai. Gretė... Negalė

jau patikėti, jausmai buvo tokie netikroviški, neįsivaizda

vau, kad kažkada jie mane užplūs... Aš buvau kitoks.
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...Romeo, tikrasis Romeo. Kitaip savęs pavadinti nebe

mokėjau.

Ir kažkodėl tik kairiąja puse bėgiojo šiurpuliukai, kai 

žiūrėjau į ją, kai klausiausi jos, kai gėriau ją akimis. Buvau 

toks nesavas...

„Tai iš kur tu pažįsti Andrių?" -  džuljetiškos akys įdė

miai žvelgė į mane.

„Mokomės vienoje klasėje, draugai esam geriausi. Šau

nus vaikinas..

Ji linktelėjo:

„Taip... pasakojo draugė, kad šiek tiek mėgstantis išsi

šokti ir keistas. Kažin kodėl taip staiga ji apsigalvojo?.. Nie

kaip negaliu suprasti... Kvietė mane eiti kartu ir apsigalvo

jo. Paliko mane vieną. O aš čia tarp nepažįstamų../4

Ji vis kvarksėjo tą pačią giesmelę. Aš jos nesiklausiau, 

nesupratau, nes jos žodžiai buvo kitokie... mieli... Ji manė, 

kad įdėmiai jos klausausi, iš tiesų žvilgsnį buvau įrėmęs į 

ją. Sekiau kiekvieną jos judesį ir vis dar jaučiausi pritrėkš

tas. Iš kur ji atsirado? Gretė... Toks nepaprastas vardas, 

tokia nepaprasta išvaizda, lyg angelas, tokia visa švytinti ir 

tiesiog... trūksta žodžių, nes ji iš tiesų neapsakoma.

Ji daug kalbėjo... ištisai. O aš prarijau liežuvį, išdžiūvo 

burna, tik godžiai rijau jos žodžius.

„Tadai, -  mano vardas jos lūpose skambėjo kaip komp

limentas, -  nesėdėkim, einam pašokti. Juk šokai, kol aš 

neatėjau? Žinoma, šokai, tai einam.“

Atsistojau ir paėmiau ją už rankos, tokios mažos ir šal

tos, bet man ji patiko. O kai ji paskendo mano glėbyje,
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aš... numiriau... pačia nuostabiausia mirtimi. Tokia šiltutė 

apsivijo kaklą rankomis ir glostė mane, nenorėjau jos pa

leisti. Iš viso nenorėjau daugiau nieko, tik numirti... Aš 

troškau mirties dabar. Aš... buvau be žado, aš buvau nesa

vas, aš buvau kitoks, aš buvau ne aš, aš merdėjau...

...Mes stovėjome lauke prie pravirų namo durų. Tu šne

kėjai kažką apie žvaigždes. Alkoras, Micaras... Lyg kūdikis 

krykštavai, danguje pamačiusi signalizuojančius lėktuvo ži

burėlius:

„Žiūrėk! Dar viena skraidanti lėkštė... Žiūrėk, kaip 

skrenda, taip pamažu kaip žvaigždutė. Ei! O kodėl jo žibu

rėliai taip ryškiai šviečia? Kodėl? Juk jie neturi būti tokie 

ryškūs... Gal tik nebuvau mačiusi? Gal čia skraidanti lėkš

tė? Ai, neee... žiūrėk, ir raudona, ir mėlyna. Lėktuvas... 

tikrai lėktuvas..."

Aš norėjau, kad tu nutiltum... bent sekundėlei sudėtum tas 

nepavargstančias lūpas. Kad aš galėčiau jas paliesti savosio

mis. Tu vis kalbėjai... O balsas... lyg iš tos mėnulio šypsenos 

išplėštas, toks gaivus ir melodingas, prašantis įsimylėti. Aš įsi

mylėjau... O tu nenutilai. Neiškenčiau... Nutraukiau tave.

O tavo... lūpos... Skruostais nubėgo šiurpuliukai. Tu ma

ne supratai. Dabar kalbėjom abudu. Lūpomis, trumpučiais 

liežuvių prisilietimais, be garso.

...Tą naktį mačiau angelą, skrendantį Paukščių Taku. Tą 

naktį pats skraidžiau ten, kur angelo šviesa perskrodė tamsą. 

Tą naktį buvau miręs. Miręs iš laimės...

Bučiuotis su angelu -  utopija. Ji tą naktį tapo realybe. 

Nerealu...
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Ir... tuomet tu pašokai lyg išgąsdinta laukinė katė, trum 

pai tarstelėjai:

„Man reikia eiti... Dieve, juk jau rytas".

Taip staiga pakštelėjai man į skruostą ir, daugiau nieko 

nepasakiusi, užtrenkei paskui save duris. Aš dar nesuvo

kiau... nenorėjau suvokti, likau sėdėti be žado.

Kažkodėl buvo liūdna ir norėjau kuo toliau vyti tas min

tis, kad... Tu buvai tos vienintelės nakties karalaitė.

Po kojomis sugirgždėjo dar nesutryptas, ką tik žemę ap

klojęs ryto sniegas. Uždariau duris.

Šįryt jaučiuosi keistai...

Aš -  lyg vampyras, svylų žiemos dienos baltume, blan

kioje žiemos saulėje. Viduje kirba neapykanta, nekenčiu 

ryto. O jis, didžiausias egoistas, išaušta net neatsiklausęs, 

ar to norėčiau. Dėl manęs galėtų ir niekada. Gyvas esu tik 

pavakary, tik naktį. Rytas iš manęs išsiurbia jausmus, visą 

mano dvasią. Tik atėjus vakarui visa tai galiu susigrąžinti.

Andriaus namus palikau niekam dar nepabudus. Juo

kingai visi atrodė. Užmigę kas sau -  ar ant stalo, ar prie 

sofos, ar apsikabinę tualetą. O aš naktį bluosto nesudė

jau... Buvau su ja, o jai išėjus ir aš išėjau. Nusprendžiau ją 

pamiršti, nes žinojau, kad nieko iš to nebus. Ji -  tik vienos 

nakties karalaitė. Tegul ir būna ji tik utopija.

Pašte seniai buvau. Tėvas užmuš, jei neparnešiu atlygi

nimo. Dar buvo ne vėlu, pasukau tiesiai pašto link. Kažko
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dėl krėtė šiurpas, o vidus degte degė. Buvau visas išpiltas 

šalto prakaito. Gal pagirios? Ar peršalimas?..

Su pilna kuprine apvaikščiojau apsnigtas gatveles. Ir paš

to dėžės kai kur buvo apsnigtos, reikėjo prakrapštyti, kad 

galėčiau įkišti laiškus, jų nesušlapindamas. Man patiko dirb

ti pašte. Vaikščiodamas galėdavau pamąstyti, pabūti vie

nas su savimi, žinoma, kai Andrius neidavo kartu.

Išnešiojęs laiškus pagaliau turėjau pasirodyti namuose. Bu

vau pamiršęs, kaip jie atrodo. Žinoma, kai grįžau, tėvas, tas 

sukriošęs senis, lovoje jau buvo pasitupdęs kažkokią vištą, -  

išgirdau moterišką balsą iš miegamojo. Pajutę, jog esu na

mie, nutilo. Greitai įsmukau į savo kambarį. Užsidengiau 

delnais veidą ir, ligi skausmo sukandęs dantis, visokiais žo

džiais keikiau tėvą. Viešpatie, kaip jo nekenčiu!

„Tadai!“ -  išgirdau. Buvau pasiruošęs išmalti jam snukį. 

Atidariau duris ir išėjau iš kambario.

„Sveikas, bandite, kaip praleidai naktį? Pas vištytes, žir- 

niuk?“ -  įrėmęs rankas į šonus, pasiteiravo tėvas, išsiviep

damas ir rodydamas savo papilkėjusius dantis.

„Puikiai... Dieviškai, kai namuose nesmirdi toks pada

ras kaip tu! -  susivaldyti nepavyko. -  Be to, daugiau nebe- 

pakęsiu, jei čia vesies kažkokias nepažįstamas vištas! Čia ir 

mano namai! Ir mamos -  ji taip pat nenorėtų tavęs čia 

matyti su kita bobše!“

Tėvas įsiuto, atsistojo taip arti manęs, jog turėjau nekvė

puoti, kad neužuosčiau jo smirdančio snukio:

„Daugiau man jos neminėk, supratai?! Ar tu supratai, slun- 

ki?! Jos čia jau nebėra ir... apskritai reikia ją užmiršti../4
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Jis nusisuko ir norėjo lipti laiptais į miegamąjį, bet aš jį 

sulaikiau, norėjau įsiutinti, norėjau, kad jis pakeltų prieš 

mane ranką, tačiau nespėtų pirmas užvožti.

„Na na na... Sikniau! Aš dar prisimenu, ką tu su ja pada

rei, niekada to nepamiršiu, po velnių! Pasistengsiu, kad ir 

tu nepamirštum, patikėk, seni..." -  košiau pro dantis.

Tėvas griebė man už gerklės:

„Užsičiaupk! Tu nieko nepadarysi... Tu tik mažas vaikiš

čias, tu nieko nesugebėsi!"

Jis įsiutino mane greičiau, nei aš jį. Buvau pasiruošęs, 

virpėjau iš pykčio. Nustūmiau jo ranką nuo savo peties, 

norėjau užvažiuoti jam per snukį, bet susilaikiau, tik tyliai 

įsiutęs iškošiau pro dantis:

„Patikėk manimi, kai tikrai to norėsiu, aš tave nudėsiu... 

aš tavęs nebijau... Tu man ne tėvas, po velnių, nesvarbu, ką 

tu apie tai galvoji, tačiau tu man -  ne tėvas! Nekenčiu ta

vęs!!! Tu man visiškai svetimas, todėl, patikėk, galėčiau 

tave nudėti..."

Tėvas stovėjo net nejudėdamas ir nepratarė nė žodžio. 

Jis niekada toks nebūdavo, voždavo man į veidą už bet 

kokį pasipriešinimą. O šį kartą stovėjo lyg įbestas. Pama

čiau jo akyse tai, ko iki šiol dar nebuvau pastebėjęs. Jis 

galvojo kažką labai svarbaus.

„Aš tavęs... nepažįstu. Tu man toks pat svetimas, kaip ir 

aš tau..." -  jis pasisuko ir nuėjo į virtuvę. O aš likau stovėti 

tarpduryje visiškai nieko nesuprasdamas...

Nesunku žmogų įžeisti, bet būti įžeistam... Tėvas tikrai 

man buvo svetimas, bet niekada nesitikėjau to paties iš
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girsti iš jo, ir dar taip rimtai jis tai ištarė. Jaučiau kažkokią 

didelę, nesuprantamą jėgą, atkreiptą į mane. Ji lyg klausė 

manęs -  kaip jaučiuosi? O aš nežinojau atsakymo. Į mane 

žvelgė mama. Ji visada buvo šalia, kai aš kentėdavau, viso

mis vaivorykštės spalvomis. Ir linksma -  geltona, ir raudo

na -  aistringa... Įvairiausia. Violetinė. Tokia ji buvo dabar. 

Žinau, kad iš ten, kur ji dabar yra, mama stebi kiekvieną 

mano žingsnį, ji jaučia mane, skaito mano mintis, gyvena 

kartu su manimi, manyje. Norėjau atsidėkoti jai už tai. Dabar 

ji -  violetinė. Kada gi tu būsi geltona? Tu, vaivorykšte?..

Po kelių minučių tėvas vėl įsiveržė į kambarį. Stiprokas 

smūgis į nugarą.

„Tadai! Nekirmyk čia, važiuok į fermą! Reikia paimti 

kelis daiktus, nuplauti mašiną, sutvarkyti tą sąvartyną../4

Nieko neatsakiau. Tėvas pastovėjo dar minutę ir išėjo iš 

kambario. Atsistojau ir aš nuėjau paskui jį.

„Ko fermoj? Juk žiemą ten nieko gero nenuveiksi...“ -  

paklausiau.

Tėvas atsisėdo ant kėdės šalia stalo ir, kramsnodamas 

sumuštinį, pasakė:

„Nuplausi mašiną, sutvarkysi tą griuveną -  prieš N au

juosius reikia. Po velnių, taigi supus ta troba, jeigu nepri

žiūrėsi. Gal kada prireiks... Be to, šįvakar tu čia nereika- 

lingas“.

Atsisėdau prie stalo:

„Loši?"

Tėvas palingavo galvą:

„A, tiesa. Dar užvažiuosi pas tą senį, turiu grąžinti porą
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litukų. Tavim pasitikiu, tikiuosi, jų nenuvogsi, -  jis išsitraukė 

iš kišenės penkiasdešimt litų. -  Pasakyk, kad likusius grą

žinsiu vėliau...“

Paėmiau pinigus ir įsikišau į striukės kišenę.

Pas tą senį... Buvau prisiekęs sau daugiau nekišti ten no

sies, bet, matyt, teks. Linktelėjau galvą ir nuėjau į kambarį 

pasiimti kelių daiktų. Įsidėjau degtukų krosniai pasikurti, 

porą šiltesnių drabužių ir pieštuką bei popieriaus. Laiko 

leisti niekuomet nereikia veltui.

„Mašinoje degalų dar yra?“ -  paklausiau įėjęs į virtuvę.

„Turėtų užtekti. Jei pritrūks -  nusipirksi.“

Tėvas buvo atvėsęs, galbūt šiandien nenusiteikęs kariauti 

kaip aš?..

„Įdomu, už ką, -  sumurmėjau. -  Be to, ko ta tavo višta 

taip nutilo? Gal ir ją nuvoliojai nuo laiptų ?..“

Tėvas nereagavo, o aš jau tikėjausi kumščio į veidą.

Papusryčiavau ir norėjau eiti pro duris, tačiau jis mane 

pašaukė:

„Nenoriu čia tavęs matyti mažiausiai iki antros nakties, 

aišku? Si diena man svarbi -  arba prasilošiu iki paskutinio 

cento, arba... toliau gyvensim kaip karaliai. Aišku?..“

Palingavau galvą.

„Pasiimk kokių sumuštinių... nežinau, ko nors, kad man 

ten nepadvėstum. Čia, -  priėjo prie šaldytuvo, -  dešra, sū

ris...duona. Imk...“

Susidėjau viską į kuprinę ir išėjau. Tėvas dar pavymui 

sušuko:

„Kad nematyčiau tavęs mažiausiai iki dviejų, aišku?!“
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Jei jis visada būtų toks rūpestingas, turbūt sutartumėm. 

Žinau, jeigu jis nenorėtų manęs išvaryti iš namų, nebūtų 

toks gerutis. Visa tai jis darė tik dėl savęs.

Įsėdau į seną žiguliuką. Pasidėjau daiktus ant galinės au

tomobilio sėdynės ir pajudėjau. Dar tik dvylikta dienos. 

Vis dar jaučiausi šlykščiai. Krėtė drebulys, akys merkėsi, o 

man reikėjo važiuoti.

Tokia niūri žiema... Didžiulės snaigės krenta tiesiai ant 

stiklo. Valytuvai vos spėja valyti sniegą. Pro šalį lekia me

džiai, priekyje driekiasi toks neįdomus ir tiesus kelias. Vi

siška melancholija. Galima apsiverkti. Neįtikėtina, kaip gy

venimas keičiasi metų laikais. Žiemą laikas sustoja. Niekas 

nesikeičia, vis tas pats nesibaigiantis šaltis, sniegas, ir dau

giau nieko, Daugiau jokių spalvų, tik balta ir juoda, kaip 

senoviškame filme. Ir žiemą viskas atrodo nepataisomai 

blogai, viltis kažkur pasislepia. Ir šventos Kalėdos nelinks

mos nuo to laiko, kai... Jos niekada nebuvo linksmos, net 

ir kai mama buvo šalia manęs. Paslapčiomis apsikeisdavo

me su mama dovanėlėmis. Tėvas to nepakęsdavo. Bet ma

ma visuomet mokėdavo jį pateisinti:

„Tėvelis neturėjo tikros, mylinčios šeimos. Jis niekada 

nešvęsdavo Kalėdų, pas jį niekuomet neužeidavo Kalėdų 

Senelis... Todėl jis toks piktas, jam nepatinka, kad mes no

rime to, ko jis niekada neturėjo...“

Daugiau galvoti nebegaliu. Mintys maišosi su sapnais, o 

šie -  su realybe. Aš tikrai turiu temperatūros. Iki fermos 

dar per šimtą kilometrų. Aš tikrai užmigsiu...

Sustojau prie pakelės kavinės. Viduje šilta, prieblanda.
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„Atsiprašau, galėčiau paprašyti puodelio karštos arba

tos?" -  paklausiau stuksendamas pirštu į stalą.

Barmenas pripylė puodelį garuojančio vandens ir padė

jo maišelį su arbatžolėmis:

„Litas. Daugiau nenorėsite nieko?"

Litas?.. Pinigų neturiu. Tėvo skola seniui visai išgaravo 

iš galvos. Padaviau barmenui penkiasdešimt litų. Senis tur

būt nesupyks, jei iš jo pasiskolinsiu litą.

„Ačiū. Skanaus."

Atsisėdau prie staliuko ir ėmiau gurkšnoti arbatą. Karš

tas skystis degino mano vidų, bet buvo malonu. Sėdėjau 

čia vienas, daugiau niekas neužėjo. Man patikdavo vienat

vė, tačiau apie ją neturėjau tvirtos nuomonės. Kartais, kai 

būnu vienas, galvoju, kad tai labai gerai -  viskas, kas supa 

mane, yra skirta tik man ir mano vienatvei. Kai jaučiuosi 

optimistiškai. Dabar taip jaučiausi ir man buvo gera.

„Niūri diena..." -  prašneko barmenas.

„Taip... Velniškai nuobodu važiuoti, migdo..."

„Taip jau yra. Ir aš geriau jau pramiegočiau tokią dieną. 

Vairuoti -  siaubinga! Neįmanoma susikaupti, kai snaigės 

varo tave iš proto... vis drebia, drebia..."

...Drebia, drebia... Bet vairuoti reikia. O ne, aš pavėla

vau! Prašau, nemuškite manęs. Aš degu, svylų... bet niekas 

nekreipia dėmesio! Padėkit, juk žmogus tuojau sudegs! Vai

ruoti -  siaubinga... Neįmanoma susikaupti. Atstokit nuo 

manęs! Nejaugi tas litas jums toks svarbus? Paleiskite ma

ne, juk aš degu... Žmonės, padėkit!.. Taduli, vaikeli tu ma
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no, juk sakiau -  kosinčiam neiti į lauką... O tu manęs ne

klausei. Na, matai, kas dabar nutiko!.. Aš privalau tave 

saugoti, tavim rūpintis, nes... po velnių, esi ne suaugęs gai

dys, o prakeiktas viščiukas! Privalau tave saugoti, o tu... 

manęs neklausai, juk sakiau -  kosinčiam... Žmonės, aš de

gu!.. Nemuškit manęs, prašau. Nejaugi...

„Nemuškit manęs!..“ -  išgirdau savo balsą, ataidintį iš 

kažkur toli toli.

„Vaikine, kas jums? Jūs karščiuojate? -  prie manęs sto

vėjo susirūpinęs kavinės darbuotojas. -  Jūs užmigote už 

staliuko, atėjau jūsų pažadinti. Jūs -  visas šlapias!"

Kai atsistojau, man svaigo galva:

„Jėzau... Aš turiu važiuoti, man reikia grąžinti skolą. Ačiū 

už arbatą".

Ėjau durų link. Barmenas pribėgo prie manęs:

„Vaikine, išgerkite kokių nors vaistų, dar avariją pada

rysit".

Stabtelėjau ir paprašiau, kad man ko nors duotų.

„Taip taip, tuojau atnešiu kokių nors nuo temperatūros..."

Netrukus jis vėl atbėgo, nešinas dėžute vaistų:

„Išgerkite, čia nuo kosulio, temperatūros, slogos, nuo 

visko".

Aš jam padėkojau ir prarijau piliulę. Eidamas pro duris 

dar pasakiau:

„Labai jums ačiū, turiu važiuoti".

Lauke vis dar drėbė. Apsisukęs žiguliuką patraukiau se

nio namų link.
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Po keliasdešimties minučių jau buvau ten.

„Laba diena!" -  sušukau stovėdamas prie durų. Kitoje 

jų pusėje išgirdau žingsnius. Durys atsidarė.

„O, mažas mano bičiulis. Užeik, užeik, -  tarpduryje sto

vėjo senis, atrodė neką geriau kaip visada. -  Gal tėtušis 

atsiuntė skolą grąžinti?"

Jis stovėjo tarpduryje ir kasėsi savo riebaluotą, turbūt 

jau šimtmečius neplautą galvą.

„Taip. Atnešiau keturiasdešimt devynis litus. Tėvas sa

kė, kad likusius grąžins vėliau."

Senis pasigriebė pinigus ir perskaičiavo. Vėliau ironiš

kai nusijuokė:

„Likusius? Jis man lieka skolingas dar šimtą penkiasde

šimt, pasenęs suskis, tfu... -  nusispjovė šalia. -  Na, gerai. 

Bičiuli, gal prisėsi?"

Papurčiau galvą:

„Ne, turiu važiuoti..."

Išėjau pro duris. Reikėjo įveikti šimto kilometrų kelią. 

Na aš ir žioplas.

Po pusantros valandos sustojau prie fermos. Čia niūriau 

už pačią žiemą -  namas lyg vaiduoklis pasviręs, išdaužytais 

langais, šalia stovi tvartas, kuriame nėra nei gyvulių, nei 

šieno. Tėvas niekam neleido šitos fermos nugriauti ir par

duoti jos nenorėjo. Niekas nežinojo, kodėl ji jam buvo rei

kalinga.

Pasiėmiau savo kuprinę ir nuėjau namo link. Durys bu

vo gerokai prišalusios prie staktų. Reikėjo plėšti. Viduje 

taip pat šalta kaip ir lauke. Si vieta man kraupi, nors vasa
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rą čia gražu. Išsitraukiau degtukus ir, paėmęs porą nereika

lingų lentų, užkūriau židinį. Reikia sušildyti šitą griuveną.

Rusena ugnis, o mano veidas, pajutęs karštį, kaista, rau

donuoja... Kažkada aš tai mačiau, kažkada tai jau buvo. 

Taip taip... atsimenu, lygiai taip, kaip ir dabar, man kažka

da svilo veidas, o rankose laikiau iki pusės nudegusį deg

tuką. Neprisimenu, ar tai sapnavau, ar taip buvo iš tikrųjų. 

Bet šį vaizdą aš mačiau, lygiai toks pat jis iškilo dabar iš 

mano pasąmonės. Ar tai buvo sapnas, nežinau. Bet sapnas 

yra kažkuo susijęs su tikrove. Tai ne vien vaizdas galvoje. 

Turbūt ta didelė jėga sapnuose parodo tavo buvusį gyveni

mą, o ateityje įvykius suklosto taip, kad, kas buvo tuomet, 

pasikartotų ir dabar. Neprisimeni visko tiksliai, bet esi įsi

tikinęs -  šis vaizdas kartojasi, kaip du kartus matytas, tik 

šiek tiek primirštas filmas. Viskas slypi pasąmonėje.

Atsisėdau ant lentų krūvos. Vis dar šalta, tik veidas de

ga. Apsidairiau, nesugalvodamas, ko griebtis, viskas buvo 

suversta į vieną krūvą -  įvairūs daiktai, lentos, seni čiuži

niai. Giliai atsikvėpiau ir nejudėjau iš vietos.

Čia turėjo būti mamos, tėvo ir mano senų nuotraukų, 

juk namie nėra nė vienos. Vis tiek kažkur jų turi būti. Atsi

menu, kai po mamos mirties tėvas išvežė visą jos „šlamštą" 

į fermą, net neleidęs man žvilgtelėti.

Priėjau prie senos spintos ir ištraukiau stalčių. Popieriai, 

seni skudurai, nosinės, pora pasenusių lūpų dažų, šukos ir 

veidrodėlis. Kituose stalčiuose tas pats. Užlipau girgždan

čiais laiptais į palėpę. Čia nieko nėra, tik dideli maišai, 

prikišti sendaikčių. Ir sąsiuvinių. Visiškai prirašytų, storų.
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Pasirausiau maiše ir ištraukiau vieną, bevartant iš jo plas

telėjo nedidukė popieriaus skiautelė...

„...tik man gaila Tado. Jis dar toks mažas, nieko ne

supranta, o paaugęs tikrai nieko neprisimins. Man bus 

taip nemalonu jam meluoti, nors jis ir nežinos, kad tai 

darau. Bet padarysiu bet ką, kad tik jis galvotų turįs nor

malią šeimą...“

Tai tik mažas popiergalis, įdėtas į storą sąsiuvinį. Be 

abejo, -  tai parašė mama. O kas daugiau? Žinau, kad tai 

apie mane. Bet... kaip visa tai suprasti? „Man bus taip ne

malonu jam m eluoti../4 „Ketvirtadienis, 1983 03 25“ -  per

skaičiau datą po tuo sakiniu. Man tuomet buvo dar tik šeši 

mėnesiai. Ėmiau naršyti sąsiuvinį, tikėdamasis dar kažką 

rasti, tai padėtų man suprasti... Nieko. Nesupratau, kam 

mamai buvo reikalingi tokie žodžiai. Juk ji man niekuo

met nemelavo... niekuomet. O dabar...

Ir sąsiuvinis -  ne dienoraštis, tik seni mokyklos užrašai. 

Tik ta skiautelė išplėšta lyg ir iš dienoraščio. Ką tu nuo ma

nęs slėpei? Paėmiau tą popieriaus skiautelę ir ėmiau ieškoti 

kito sąsiuvinio, galbūt dienoraščio, kuris man papasakotų 

daugiau. Viską išverčiau, išnaršiau visas spintas, stalčius, mai

šus net suprakaitavęs ir iš susijaudinimo rydamas seiles ieš

kojau kažko daugiau, bet daugiau nieko neradau. Pavargau... 

ir dar jaučiausi bjauriai. Nežinomybė kankino...

Atsiguliau ant senos sofos ir dar kartą perskaičiau lape

lį, tikėdamasis suprasti kažką daugiau. Ir, nieko neradęs, 

įsiutau. Kaip mama galėjo kažką slėpti nuo manęs? Kažką 

meluoti ir nesakyti man?! „...normalią šeimą...“ ? Ir šitie
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žodžiai neaiškūs... Dar tėvas šiandien prasitarė, kad jam 

esu taip pat svetimas, kaip ir jis man...

Įsistebeilijau į lubas, bandydamas atsikratyti minčių. Ver

čiau nebūčiau radęs tos prakeiktos popieriaus skiautelės.

Tyla... Tamsa... Tuštybė... Tik oras ir aš. Aš ramus, ma

nęs niekas neslegia.

Pamelavau... Esu įsitempęs ir bandau pamiršti viską, kas 

neduoda ramybės. Tam reikia mažiausiai muzikos, kad už

mirštum save, savo ego. Atsimerkiu. Vaizdas yra, tik siau

bingai niūrus. Muzika užlieja mano smegenis. Ji ateina iš 

mano atminties. Jaučiuosi toks didelis ir svarbus, nes mu

zika mane lepina ir priverčia galvoti tik apie tai, kas gera. 

Girdžiu duetą -  savo paties ir skambančios melodijos. Tik 

aš ir ji. Žinau, kad tai girdžiu tik aš vienas, ir niekas dau

giau. Tą duetą sukūriau tik aš ir mano fantazija. Niekam 

daugiau neleisiu to klausytis. Noriu turėti tai, ko niekas iš 

manęs negalės atimti, nes jie nežinos, ką aš turiu. Aš tai 

slėpsiu. Niekam neprasitarsiu, kad turiu muziką. Aš tave 

myliu... Tikrai tave myliu. Tik nežinau ką, nes dabar kaž

kodėl matau du veidus -  muzikos ir Gretės. Prisiminiau ją, 

nors taip norėjau užmiršti, juk man skaudės... Aš jai pasa

kysiu, ką turiu, nes ji to nusipelnė. Kodėl aš ją įsimylėjau? 

Ir dar taip staiga... O gal aš tik įsikaliau tai sau į galvą? 

Jaučiu, ką jaučiu. Jausmai manęs neapgauna, ir aš jų taip 

pat. Iš tiesų ją myliu. Muziką, Gretę ir mamą. Jūs -  pačios 

nuostabiausios. Aš vis dėlto šiek tiek laimingas. Turiu vis

ką, be ko gyventi būtų bjauru, -  aš myliu...
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Pakilau nuo sofos. Už lango pamažu temsta. Apgaulin

gas vaizdas. Juk žiemą temsta vidurdienį. Dar ne naktis. 

Manęs laukė ilgas, nuobodus ir vienišas vakaras. „Pakly

dus siela blaškosi kely ir ji nežino, ar tai tiesa, ar melas 

n e te is in g a s .K o d ė l  sukūriau šitą eilėraštį? M an jis ne

patinka, per daug išdidus. Ir vėl ta didelė jėga. Ji kon t

roliuoja mano gyvenimą, siunčia kažkokius signalus...Tik 

šiandien įsitikinau. Ji jau žinojo, kad taip bus, tas m a

mos raštelis, o aš roviausi plaukus nuo galvos, nieko ne

suprasdamas.

Ji mus stebi, Ji mus valdo, Ji -  praeitis, dabartis ir atei

tis, Ji -  likimas, Ji -  viskas, valdovė. Tai ne Dievas, Ji -  

galingesnė už jį. Žmonės klysta, kaltindami Dievą už vi

sas nelaimes, jie net nenutuokia, kad ten yra Ji. Jie neži

no, jie nekalti. O Ji man keršija trigubai už tai, kad aš 

žinau, jog Ji yra...

Aš noriu namo. Ne pas tėvą, o ten, kur buvo mama, 

namų šiluma, karštų blynų kvapas savaitgaliais. Jaučiu to 

kį ilgesį tikriems namams, kuriuose buvo mama. Taip jų 

pasiilgau... Ir jų niekada nebus.

Nulipau laiptais žemyn ir apsidairiau. Netvarka. Išmė

tytas lentas, čiužinius ir skudurus sudėjau į vieną krūvą. 

Daugiau nieko netvarkiau. Jei imčiau ruoštis, neišeičiau iš 

čia gal dar kokį mėnesį.

Židinyje dar ruseno ugnis. Truputėlį silpnesnė, bet vis 

dar deginanti veidą. Pasiklojau šalia židinio purviną čiuži

nį, įsikniaubiau į striukę ir atsiguliau. Miegas mane greitai 

pačiupo.
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...Trys minutės po pirmos nakties. Nepastebimai greitai 

pralėkė laikas. Židinys buvo užgesęs. Jau važiuosiu namo. 

Bandžiau atsistoti, tačiau vos pakilus ėmė suktis galva ir 

aptemo akys. Buvau pamiršęs pakilusią temperatūrą. Jau

čiausi lyg sapne, pykino, svaigino. Ir koks velnias mane 

pačiupo? Prisiminiau sumuštinius, įbruktus tėvo, bet, vos 

pagalvojus apie tai, mane supykino. Atsimenu, kaip anks

čiau mama laikydavo mane už rankos ir ramindavo, guos

davo, kad tuojau viskas bus gerai. O aš klausydavau jos ir 

tuos žodžius kartodavau mintyse. Buvo gera žinoti, kad 

kažkam rūpiu, kad bent jau šią akimirką visas dėmesys ir 

meilė atiduota man...

Kai šiek tiek pagerėjo, išėjau. Lauke vis dar drėbė dide

lėmis snaigėmis. Užvedžiau variklį ir storai apsnigtu keliu 

pajudėjau į namus. Mane blaškė snaigės, vis tikštančios ant 

priekinio stiklo. Tikšt snaigė ant stiklo. Tikšt kita. Minčių 

kaip nebūta. Kad tik greičiau valytuvai dirbtų ir neleistų 

joms net stiklo paliesti.

Pravėriau namų duris. Balsai: moterų, vyrų, tėvo... 

Skambčiojančios taurės, riksmai, dainos. Kažką švenčia, 

bet kortomis nelošia. Lošiant tyla būna lyg kapinėse. Aiš

kiai per anksti grįžau.

Bandžiau prasmukti į kambarį niekieno nepastebėtas. 

Kambary šalta. Mane ir vėl pykino, puoliau į tualetą išsi

vemti. Tėvas, matyt, išgirdo trinktelint duris. Jis netrukus 

nulipo laiptais žemyn ir laukė, kol išeisiu. Įkaušęs ir rau

donas savo pragertu balsu suriaumojo:
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„O, štai ir mano sūnelis namie! Gal norit, kad supažin

dinčiau?"

Gal dešimt senių susibūrė į krūvą kaip kvailiai ir spok

sojo į mane.

„Et, tu, nususęs... Pagėrei kaip vyra?, ar ne? Na va, o 

dabar apterš tėvo tualetą... Šiknius! -  juokdamasis jis suėmė 

mane už pakarpos. -  Štai koks mielas būna mano sūnelis. 

Grožėkitės!"

Drebėjau... Nervai tampė rankas ir taip suspaudžiau 

kumščius, kad nagai sulindo į delną. Skaudėjo, bet buvo 

gera. Galiausiai ištrūkau iš tėvo kumščių ir, nespėjus jam 

sureaguoti, puoliau ant jo. Riaumodamas, nebesulaikyda

mas žvėries, įtūžęs ir raudonas, nervingai drebančiomis ran

komis šokau jam ant sprando. Talžiau jo snukį nesigailė

damas, talžiau, žvėris nenurimo. Sukandęs dantis ir puto

damas, rankomis įsikibau jam į trumpus plaukus, daužiau 

jo galvą į sieną. Norėjau bent kartą jį nugalėti.

Galų gale tėvas prirėmė mane prie sienos ir, kvėpuoda

mas savo smirdinčia burna man tiesiai į veidą, košė pro 

kruvinus dantis:

„Sušiktas vaikiščias! Daugiau tavęs nenoriu čia matyti! 

Aišku?! Tfu..."

Spjaudė kraujais į šonus ir purtė mane, vožė antausį ir 

aš pargriuvau ant grindų. Prikišęs savo snukį, šaukė:

„Išlošiau krūvą pinigų, todėl galiu apsieiti ir be tavęs, mėš

lino vaikiščio!!! -  atsisuko į kitus šunsnukius. -  Jis man dar 

uždirbinėjo pinigus! Cha cha cha... Sakau: nešk atlyginimą -  

neša. Sakau: išvalyk šūdus iš tualeto -  valo. Cha cha! Kvai
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lys, tfu, o kvailių aš nelaikau... Ypač jei ne mano sūnus... Jei 

ne mano sūnus -  man ir nereikalingas, po velnių!"

Klūpėjau suakmenėjęs ir nesusigaudžiau -  apie ką jis čia? 

Ką jis, po velnių, čia tauškia, bjaurybė?! Bandžiau atsistoti, 

tačiau jis vėl mane pargriovė ant žemės.

„Žmonės! -  atsisuko į senius, sukdamas mano ausį tarp 

pirštų. -  Turiu jums gerą žinią! Klausykis ir tu, ubage. Šitas 

šiknius -  ne mano sūnus! Ta boba... na, jo močia, kalė, 

atsivedė savo susmirdusį buožgalvį į mano namus ir sako -  

auginsim mano sūneliuką, nes jis nebeturi prakeikto savo 

tėvo... Na, aš sakau: gerai jau, pakentėsiu kiek laiko, tin

giu aš čia tau vaikus gaminti! Cha cha cha! -  visi prapliupo 

juoktis, o jis, girtas, visas kruvinas ir raudonas, vos laiky

damasis ant kojų, dar kažką bandė išspjauti. -  Ta kalė po, 

kiek ten... tfu... trylikos metų pasimirė, žioplė, ir paliko tą 

savo buožgalvį man! Nenorėjau užmušti, galvojau -  patar

naus. O tas, tikras buožgalvis, klausė, bet mane jau užkni

so, vsio! Turiu pinigų, stogą virš savo makaulės, ir viskas -  

daugiau man nieko nebereikia. O tuo labiau šito... -  pa

mojavo pirštu ore. -  Ciuožk iš čia, buožgalvi! Po velnių, 

ko aš jį čia laikiau?! Cha cha cha! Eik eik, šikniau, kraukis 

savo turtą."

Tėvas suko man ausį ir tempė į kambarį.

...O aš nieko negalėjau suprasti... Viskas apsivertė aukš

tyn kojom. Galvoje pašėlusiu greičiu sukosi mintys. Aš ne

sugebėjau galvoti. Chaosas. Aš NIEKO negalėjau suprasti!!!

„Ei, -  tėvas sugriebė už plaukų ir atsuko mano veidą į 

save. -  Aš nejuokauju, nors truputį ir dvokiu spiritu... Rin
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kis savo „šmutkes“ ir mauk iš čia! Faina, ar ne?! Jau seniai 

galėjau šitą padaryti, senas diedas, nesugalvojau. Bet, tikė

jausi, uždirbsi man pinigų. Šūdas, nieko iš tavęs neišėjo, 

kraukis čemodanus, sakau!“

Paleido mane ir, atidaręs spintą, visus daiktus mėtė į ma

ne. Batus, drabužius, knygas -  viską.

„Bjaurybė!!!“ -  užpuoliau jį iš nugaros. Pešdamas plau

kus, kuokštą po kuokšto, trankiau jo makaulę į spintą. Jis 

priešinosi, spardėsi ir riaumojo. Man skaudėjo. Ir jam. 

Bjaurybė... bjaurybė... bjaurybė...

...nežinau, kiek kartų tai kartojau. Galų gale, palikęs tė

vą gulėti kniūpsčią ir susirinkęs savo daiktus, skuodžiau 

per pusnis. Iš pradžių nežinojau kur, galiausiai automatiš

kai pasukau Andriaus namų link.

Tėvo kraujo kvapas vijosi mane, pasivijęs gniaužė no

sį... vos neuždusau. Aplenkęs mane, tąsė už nosies. Man 

juk skauda! Visiškai be sąmonės, be jokių minčių, tik su 

keistos ir piktos pergalės jausmu, kad primušiau tėvą taip, 

jog jis nebegalėjo pakilti, bėgau pusnimis. Aš laimėjau, bet 

laimėjo ir jis. Jis pasiekė savo.

M ano jėgos išseko. Suklupau ant žemės visiškai nusil

pęs. Galva plyšo iš skausmo, o plaučius dirgino įkyrus perš

tėjimas. Siaubingai užsikosėjau ir daugiau nebegalėjau pa

kilti. Visas degiau, buvau visiškai be jėgų... bandžiau dar 

kartą atsistoti. Mane vėl supykino, pylė prakaitas. Paėjęs 

porą žingsnių, susmukau ant sniego...

Mane vis pykina ir nežinau, kur dėtis, bet esu įsitikinęs -  

kelio atgal nėra. Turiu bėgti, kad ir koks būčiau bejėgis.
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Nesuprantu savo jausmų. Čia karšta, čia šalta. Čia kažkas gla

monėja ir staiga ima badyti ilgiausiais ir aštriausiais spygliais. 

Noriu išrėkti kančią, tačiau ji nesitraukia. Tūno patogiai įsi

taisiusi tarp gerklės ir krūtinės. Vėl rėkiu -  nieko. Noriu ją 

išvemti, išstaugti, išmesti, po velnių!!! O ji... nejuda iš vietos. 

Argi mama melagė? Nejaugi aš neturiu savo tėvo?

Du kaktusai: vienas ilgas ir plonas, kitas mažas ir storas. 

Jie nemalonūs, bado pašiurpusią odą, bado nesustodami. 

Noriu juos nuversti, nulaužti spyglius, bet nejaučiu rankų 

iš skausmo. Jos subadytos. Negaliu jiems atkeršyti. Abu 

vienodi. Pasitraukit!.. Pasitraukit!!!

Dulkė ant balto lapo 
Taškas baltam fone 
Ta akis... kiekvieną taip mato 
Ir mane minkštam sniege...

Aštuonios ryto. Apšerkšnijęs „Afrikos" langas priminė, kad 

lauke šalta. Įvairiausių formų eglutės ant stiklo -  nieko 

nėra gražiau.

Ričis atsisėdo šalia manęs ir, sekundėlę patylėjęs, paklausė:

„Tai kas ten nutiko? Kodėl nuo paryčių sėdėjai prie šitų 

durų?“

Lėtai gurkšnojau karštą arbatą su citrina. Akimis ieškojau 

moters mėlynu paltu, bet žinojau, kad jos nepamatysiu.

„Tėvas, nors nežinau, ar galiu jį taip vadinti, mane išvi
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jo. Norėjau pas Andrių nueiti, bet pirma norėjau pamatyti 

tave. Velnias, buvau pamiršęs, kad naktį autobusai neva

žiuoja. Teko pasivaikščioti.“

Ričis sėdėjo susiraukęs ir įsitempęs, laukė iš manęs kaž

ko daugiau. Aš pats dar nebuvau suvirškinęs visų naujie

nų. Ta žinia apie tėvą buvo nereali, nors žodžiai popie

riaus skiautelėje tiko prie jo išrėktųjų.

Atsisukau į Ričį, nežinodamas, nuo ko pradėti:

„Riči, šįvakar daug ką sužinojau../4 

Papasakojau jam viską apie fermą, apie lapelį ir tėvą. 

„Jis mane išspyrė. O aš nenoriu žemintis. Negrįšiu, ei

na jis...“

Ričis susiraukė. Kelias minutes mąstė, o po to trenkė 

kumščiu į stalą:

„Nesąmonė! Ne, taip negali būti... Visą gyvenimą gyve

nai su žmogumi, kurį vadinai savo tėvu...“

„Taip, -  įsiterpiau, -  bet niekada iš tiesų nejaučiau, kad jis 

yra mano tėvas... Jis man visada buvo svetimas. Aš mačiau, 

kad su manim jis elgėsi ne taip, kaip tėvas turėtų elgtis su 

savo sūnumi. Jis... aš jaučiau visada, kad jis -  svetimas/4 

Ričis linktelėjo ir vėl susiraukė. Aš nenorėjau galvoti, 

negalėjau... Atsistojau ir nuėjau durų link.

„Ei, Tadai, kur dabar? Kur tu eisi?..“

Truktelėjau pečiais:

„Neįsivaizduoju... Namo negrįšiu. Nežinau, kur nors ap- 

sistosiuu.

Ir išėjau pro duris.

Tuštybė slėgė mane visa savo esybe. Kol kas nesuvokiau
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savo padėties. Nežinojau, kur einu ir ką darau, .tik buvau 

tikras, kad daugiau ten negrįšiu. Bijojau nežinomybės, ku

ri visą laiką sekė man iš paskos, lipo ant kulnų lyg pilkas 

bjaurus šešėlis. Aš nežinojau, kas su manimi bus rytoj, kur 

būsiu ir kur miegosiu. Nežinojau net, kur eisiu šią akimir

ką. Man buvo sunku galvoti.

Autobusu grįžęs iš miesto, automatiškai pasukau And

riaus namų link. Jis buvo vienintelis, galintis man padėti.

Išgirdęs mano beldimą, jis priėjo prie durų ir atidarė.

„O, Tadis čia? Ką veiki?" -  buvo gana nustebęs.

Įėjau pro duris ir bandžiau suregzti šiek tiek egoistišką 

klausimą:

„Ar negalėčiau kiek laiko pagyventi pas tave?"

Andrius užtrenkė duris ir susirūpinęs pažvelgė į mane:

„Pagyventi? Kas nutiko? Susikivirčijai su tėvu?"

Linktelėjau. Jis pakvietė mane užeiti į svetainę.

„Tai kas nutiko, papasakok."

Atsisėdau ant plačios palangės ir žvilgtelėjau pro langą. 

Žmonės buvo linksmi, jiems šaltis nesvarbu. Juk sekma

dienis -  poilsio diena. Švęskime sekmadienius... O aš jų 

taip negaliu pakęsti.

„Tėvas mane išspyrė iš namų. Sužinojau tai, ko niekada 

nesitikėjau... Lyg ir jaučiau tai kažkur giliai pasąmonėje, 

bet vis tiek netikėjau. Jis... man ne tėvas. Patėvis. Vakar 

prisipažino."

Andrius suraukė kaktą ir ironiškai sukikeno:

„Vaje, Tadi, gal tavo.tėvui tiesiog liežuvis atsirišo ne į tą 

pusę, kai įkaušęs buvo ir prišnekėjo nesąmonių..."
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„Ne... Ričis sakė tą patį, bet aš tėvu tikiu. Jis buvo pa

kankamai blaivus. Aš tikiu. Dar vakar aptikau mamos die

noraščio skiautelę, ir, kad ir kaip keista, tėvo žodžiai suta

po su mamos. Andriau, aš našlaitis jau tuos kelerius metus, 

bet tai sužinojau tik dabar!./4

Andrius susimąstęs tylėjo ir-kramtė nagą. O aš vėl žiūrė

jau pro langą, dabar galvodamas apie save, ne apie tuos, 

kurie kitoje stiklo pusėje. Aš gailėjausi savęs, ir tai buvo 

bjauru. Paniuręs sėdėjau ant palangės, primindamas suir

zusį, mažą išlepusį vaiką. Kiekvienąkart gailėdamasis sa

vęs galvodavau -  ar iš tiesų verta gailėtis? Ar tai ne per 

menka priežastis suirzti? Man ir dabar atrodė, kad gailėtis 

savęs nebuvo pagrindo. Reikia ištverti, susitvarkyti gyve

nimą ir gyventi toliau. Nors dabar tai atrodo neįmanoma.

„Žinoma, gali čia pagyventi, Tadi. Dar klausi... -  And

rius pakilo ir priėjo prie manęs. -  Jei atsinešei daiktų, gali 

susidėti viršuje, mano kambaryje/4 

Nusišypsojau:

„Ačiū, žmogau44.

Užlipau mediniais laiptais į viršų.

Gyvenimas pas Andrių nebuvo pati geriausia išeitis. Jau

čiausi šlykščiai -  per arti namų, per daug pažįstamų ir čia 

naują gyvenimą pradėti buvo neįmanoma. Reikėjo palikti ši

tą miestą, nes tik visiškai kitoje aplinkoje pasijausčiau naujai. 

Aš čia nebepritapau, niekas manęs nelaikė. Netgi Andrius.

Jis nė vieno vakaro nepraleido veltui. Negalėjo atsi

džiaugti savaite laisvės, šventė kiekvieną vakarą. Ir tai man
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padėdavo užsimiršti. Ne vien tie visi linksmi žmonės ir be

protiškai garsi muzika. Padėjo alkoholis, cigaretės ir „žo

lė", kurią vis dažniau rūkiau. Vienintelis laimės krislelis ir 

buvo paslėptas „žolėje". Su ja jaučiausi nežmoniškai links

mas, ant visko buvo nusispjaut. Ji buvo vienintelė ryškes

nė švieselė dabartiniame mano gyvenime.

Tą vakarą Andrius su draugais išsitempė mane pasižmo

nėti į jų mėgstamiausią klubą kažkokiame užkampyje.

...Vėl buvau nesveikai laimingas, laimė tryško pro visus 

kraštus, kad net ore galėjau jausti muziką. Ji išjudino orą. 

O aš ėjau iš proto, nežinodamas, kaip išsikrauti. Pasaulis 

sukosi visu savo greičiu, aš bėgau paskui jį. Bėgau susiki

bęs su tais man nepažįstamais žmonėmis, kartu su ore tvy

rančia muzika. O per pertraukėles atsisėdęs prie staliuko, 

apšviesto oranžine šviesa, be perstojo traukiau „žolę". Man 

buvo nusišvilpt. Likau visiškas lengvabūdis netgi tada, kai 

šalia manęs atsisėdęs vyriškis ausin šnibžtelėjo:

„Ar norėtum šitos gražios tabletytės?"

Nė akimirkai nesudvejojau ir neatsisakiau. Tuomet net 

nesigailėjau neatsisakęs. Geriau už „žolę", geriau už vis

ką... Paėmiau dar porą.

Nebegalėjau nusėdėti vietoje, šėlau. Ir taip beprotiškai 

geidžiau šilumos, aistros. Pačiupau ilgakoję šatenę, šoku

sią šalia manęs. Neatrodė, kad ji norėtų priešintis, atvirkš

čiai. Prirėmęs ją prie sienos, glamonėjau ir bučiavau, man 

buvo beprotiškai gera. Negalėjau nuo jos atsiplėšti. Ir ta 

muzika... visi žmonės ir jų balsai... tos šviesos, tokios ryš

kios, fantastiškos...
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Visa tai mane vedė iš proto...

Galiausiai turbūt kažkas pagailėjo mano šėlsmo. Ėmė 

pilti šaltas prakaitas, suktis galva, ir nebežinojau, kur dė

tis. Staiga viskas sugriuvo. Susiėmiau už burnos ir apstul

busią šatenę, kurios net vardo nežinojau, palikau stovėti 

vieną. Šiaip taip radęs duris, išdūmiau laukan. Mane pyki

no ir tuojau už kampo apsivėmiau. Išgirdau trinktelint klu

bo duris -  tai Andrius atėjo pažiūrėti, kaip laikausi.

„Kas tau, Tadi? -  susirūpinęs padėjo ranką ant peties. -  

Kažko išgėrei?"

Linktelėjau ir susmukau ant sniego.

„Stokis, Tadi, užpakalį sušlapsi. Tai kas ir ko tau davė, 

po velnių?!"

„Išgėriau aš porą... tų... gražių tabletyčių..."

Andrius bandė mane pakelti, tempė už alkūnės į viršų, o 

aš stūmiau jį, nieko nenorėjau -  tiktai ramiai sėdėti ant 

purvino sniego...

„Atsiknisk, Andriau... M an bloga, palik mane. Eik į 

vidų..."

Andrius neklausė:

„Kelkis, tu peršalsi. Gali išsivemt tualete, viduj..."

„Ne! Po velnių... Niekur nenoriu eiti! Tu eik..."

Jis paleido mano ranką ir atsisėdo ant žemės šalia manęs:

„Gerai, abu čia būsim..."

„Tu girtas..." -  murmtelėjau.

Andriui mano žodžiai pasirodė juokingi:

„Pažiūrėk į save! Tu ne tik girtas, o ir apsinuodijęs tom 

savo „gražiom tabletytėm"!.. Velnias, atsargiau reikėtų su
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tokiom... Idiotas. Be to, kas ta mergina, su kuria glamžei- 

si?.. Papasakok, kas ji...“

...Minkštos snaigės po truputį apdengė šaligatvį. Pilki 

debesys net nesirengė mums parodyti žvaigždžių. Daugiau 

niekas neišėjo iš klubo. Tik aš ir Andrius sustirę sėdėjome 

ant žemės ir traukėm vieną cigaretę po kitos. Nesijaučiau 

nė kiek geriau, suledėjau nuo šalčio, tačiau grįžti į vidų 

neketinau, dabar nenorėjau nieko matyti. Andrius vis šne

kėjo... apie draugus, apie alkoholį ir jo pasigėrimo „rekor

dus", kurie nė vieno nebūtų sudominę. Aš jo neklausiau ir 

stengiausi giliai kvėpuoti, kad taip nepykintų.

Nepastebėjau, kada Andrius nutilo. Tačiau greitai ta ty

la privertė mane atsisukti. Pajutau jo žvilgsnį, giliai įbestą į 

mano akis. Jis tyliai ir įžūliai mane stebėjo. Bandžiau ką 

nors suprasti iš jo žvilgsnio. Tyla. Ir štai -  Andriaus ranka 

man ant kelio... nuo kelio ant šlaunies... ji vis slinko aukš

čiau. Be žado vis spoksojau į jį, bandžiau suprasti, ką visa 

tai reiškia. Nieko. Pajutau jo šaltą ranką ant savo skruosto, 

jo sustingę pirštai lietė mane... Šlykštu, bet nežinau, kodėl 

nesistengiau ką nors daryti. Suakmenėjau. Jis suėmė mano 

veidą abiem rankom ir stipriai prispaudė savo lūpas prie 

manųjų. Negalėjau patikėti tuo, kas vyksta. Mėginau at

plėšti jį nuo savęs, tačiau jis buvo stiprus. Galiausiai, dau

giau negalėdamas tverti, sugriebiau jį už plaukų ir jėga at

plėšiau nuo savęs:

„Dieve mano, Andriau!!! Tfu, šlykštyne!"

Pašokau ir čiupau jį už skvernų. Negalėdamas sulaikyti 

kumščio, nervingai smogiau jam į sprandą. Jis griuvo ant
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žemės, po savim suspausdamas purų sniegą. Andrius spjau

dėsi krauju. Negalėjau sulaikyti įtūžio, buvau sutrikęs -  

kas, po velnių, čia nutiko, ką jis išdarinėja?! Vėl pakėliau jį 

už skvernų ir spjaudydamasis šaukiau:

„Ką išdarinėji?! Nesveikas?! Kas tau yra, kas tau užėjo, 

po velnių?!“

Jis išsigando... Išsprogusiom akim stebeilijo į mane, ne

galėdamas nieko paaiškinti. Atrodė apgailėtinai, negalėjau 

žiūrėti... Turėjau kuo greičiau iš čia dingti... Galiausiai pa

leidau Andrių ir apsigręžęs sparčiu žingsniu nuėjau gatve 

tolyn, palikdamas jį susigūžusį ir išsigandusį.

Kaip nesavas, ligi kraujo, kandžiodamas lūpas, nervin

gai ėjau, mano žingsniai vis spartėjo, galiausiai virto bėgi

mu. Bėgau nepastebėdamas pro šalį lekiančių oranžinių 

gatvės lempų... ir labiausiai bijojau atsigręžęs pamatyti And

rių. Jis išprotėjo... Greičiausiai buvo per daug girtas, nesu

vokė, ką daro. Nenorėjau jo teisinti, nes dar iki galo ir pats 

nesuvokiau, kas įvyko...

Išsekęs sustojau ir klestelėjau ant storai apsnigto suole

lio. Gaudydamas šaltą orą, išsitraukiau cigaretę ir užsirū

kiau. Stengiausi išmesti viską iš galvos. Veltui. Kuo labiau 

stengiausi pamiršti, tuo daugiau apie tai galvojau. Bjauru. 

Viskas taip greitai apsivertė aukštyn kojom... Atsimenu, 

dar prieš porą valandų šis vakaras vertė mane trypti ir šo

kinėti iš džiaugsmo... To keisto džiaugsmo, kuris atėjo ne

žinia iš kur ir aplinką nudažė ryškesnėmis spalvomis, pa

garsino muziką, ir žmonės tapo gražesni. Dabar viskas jau 

kitaip. Šleikštulys vis dar tūnojo mano gerklėje, protar
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piais norėdamas išsiveržti laukan, kartais vėl panerdamas 

gilyn, beveik visai išnykdamas. Melsvi tabako dūmai bu

vo vienintelė palaima. Prisiminiau tėvą. Tos mintys ir vėl 

ėmė mane graužti. Kur dabar man reikės dėtis? Ką dary

ti?.. Į galvą atėjo klausimas, kurio anksčiau nebuvau sau 

uždavęs -  kas mano tikrasis tėvas?.. Iš tiesų juk turėjo 

toks būti...

Užverčiau galvą aukštyn vėl pajutęs šleikštulį, norintį 

išsiveržti lauk. Danguje sukosi keisti nakties debesys. Kaip 

aš jų nekenčiu... Nekenčiu viso pasaulio, kuris sukasi ap

link mane, svaigindamas ir vėl sukeldamas pykinimą. Bu

vau vienišas ir sutrikęs, nesuvokiantis, kas vyksta aplink 

mane. Jau seniai nesuvokiantis... Aš vienas nykau tuštybė

je, nesuvokdamas realybės, nes ji buvo tokia neįtikinama. 

Norėjau eiti namo. Jų nėra, ir ši mintis mane sulaikė, įsakė 

sėdėti vietoje ir ligi skausmo sukąsti dantis. Norėjau išsi

šnekėti, tačiau šalia nieko nebuvo. Norėjau išsiverkti ir iš

rėkti pyktį artimam žmogui ant peties... Ant peties, kuris 

jau seniai buvo atšalęs. Aplink mane nieko nebuvo... Tyla, 

tamsa, tuštuma. Tik oras ir aš. Nuleidęs akis mačiau purvi

ną, sutryptą sniegą po kojomis. Aš buvau toks pat... Nebe

noriu būti tuo, kuo tapti niekada netroškau. Geriau būti 

Niekuo, negu Niekuo su kūnu. Reikėjo sužeisti save, krau

juoti ir klykti iš skausmo, merdėti kančiose, kad kūno skaus

mas bent truputėlį užgožtų vidinį...

M ano rankoje atsirado kišeninis peiliukas. Kažkada ne- 

šiodavausi jį gynybai... Dabar jį paduočiau bet kam, gal 

praeiviui, kad šįs smeigtų man. Smeigtų ne kartą, kelis...
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Ne, po velnių, kam to praeivio?! Aš pats tai galiu. Pridėjau 

žvilgančius ašmenis prie riešo. Ta mėlyna gyslelė pulsavo 

gyvybe. Kam man jos reikia? Nereikia man gyvybės, neno

riu būt gyvas. Ašmenys susmigo po oda, tokiu maloniu skaus

mu sudirgino visą kūną ir mane atgaivino. Baltas sniegas po 

kojomis nusidažė raudonai. Ne, man to nepakako. Pridėjau 

ašmenis prie kitos rankos. Vėl tas pats... malonus malonus 

skausmas, privertęs mane tankiau kvėpuoti ir jaudintis, sū

riai ašarai ištrykšti ir surikti iš skausmo. Ir malonumo.

Įdomu, kaip atrodytų mano lavonas?..

Pamažu aptemo akys. Nusilpau ir, nebeturėdamas jėgų 

padaryti ką nors kita, susigūžiau ant suoliuko.

Miegas buvo saldus. Maniau -  paskutinis.

Deja...

„Tadai?! Jėzau, Tadai, čia tu?! Kelkis, o Dieve mano, 

kelkis!.. Prašau, prašau... Jėzau, tikiuosi, tu gyvas?.. Ta

dai!!! Tadai!.. Vežam j j į ligoninę, jis turbūt be sąmonės. 

Vežam... Skambink greitajai, greičiau! Po velnių... Tadai!.. 

Atsibusk../4

Kažkieno ledinės rankos nervingai glostė man galvą. Aš 

nemačiau, akyse buvo tamsu, tik kartkartėm blėstelėdavo 

šešėliai.

„Kvieskit greitąją!./4 -  Kažkas vis kartojo tą pačią frazę.

Ne... nereikia man... greitosios.

Ta šalta ranka vis taršė mano plaukus. Norėjau, kad ji 

nustotų, tačiau negalėjau pakelti rankos. Ji lyg negyva kaž

kur kabojo... o gal jos nėra? Nes nejaučiu.
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„ N e r e ik ia . . -  sukaupęs visas jėgas išsunkiau pro dantis.

„Tššš, tššš, visi! Ką jis pasakė? Tadi, pakartok, Tadi...“ -  

tas pats balsas, kažkur labai girdėtas, tildė visus tuos še

šėlius.

„Nereikia man greitosios..." -  daugiau kalbėti negalėjau.

„Tadi, kaip nereikia, juk tu kraujuoji!.. Kviesk...“ -  at

pažinau balsą, tai jis, Andrius.

„Sakiau, nereikia...“ -  norėjau eiti, pastačiau koją ant 

sniego, bet negalėjau atsiplėšti. Riešai buvo aprišti kažko

kiais skudurais. Vėl ta šalta ranka... ji apkabino mane per 

pečius. Kas ten?.. Atsisukau. Tai buvo mergina. Kažkur... 

labai matyta...

„Grete?.. Tu?.." -  išlemenau. Moteriškas šešėlis linksėjo 

galvą. O mano gerklėje įstrigo gumulas, kartus ir erzinan

tis -  nejau čia ji?.. Aš netikiu.

„Tadai, čia aš. Niekur neik, tu negali. Nusiramink", -  ji 

vėl pridėjo savo šaltą ranką man prie kaktos. Norėjau ją 

suimti, bet tie riešai...

„Gretė...“ -  mintyse šmėstelėjo, ir aš pajutau ekstazę, 

nenumaldomą norą... gyventi. Gyventi tik tuo atveju, jei ji 

bus kartu su manimi. Vien dėl jos.

„Nereikia greitosios... ne... prašau..."

„Nuvežkim jį pas Andrių! Nekvieskit greitosios, jis ne

nori. Vežam pas Andrių."
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Tas dvi dienas, kai pas Andrių namie gydžiausi riešus, vie

nas kitam nepažvelgėme į akis. Jis slaugė mane, perrišinė- 

jo žaizdas ir atnešdavo valgyt, burbtelėdamas tik porą žo

džių, ne daugiau. Jis jautėsi kaltas, mačiau iš jo veido, jo 

išraiška lyg nusikaltusio šuniuko. Andrius net nenutuokė, 

kad jo nekaltinau, kad tai sau pasidariau ne vien dėl jo. 

Viskas pamažu susikrovė į vieną krūvą ir staiga užgriuvo. 

Tiesiog nebenorėjau su juo kalbėti. Reikėjo dingti iš jo na

mų. Ir tai padaryti tuoj pat, kai pasijusiu stipresnis ir žaiz

dos ant riešų bus mažesnės.

Trečios dienos pavakarę, susikrovęs kuprinėje reikalin

gus daiktus, stovėjau prie išėjimo. Andrius, nuleidęs akis, 

stovėjo priešais mane:

„Tai... kur važiuosi?"

Aš truktelėjau pečiais ir stebėjau jo povyzą.

„Bet juk turi žinoti, kur važiuoji..."

„O aš nežinau. Kažkur kitur, kur nėra viso šito mėšlo, 

supančio mane. Gerai, ate..." -  jau spaudžiau durų rankeną.

„Palauk, Tadai, tau Gretė kai ką paliko. Tą vakarą susi

tikau ją klube, o vėliau radome tave ten... ant suoliuko. -  

Ėmė kuistis kelnių kišenėje, o aš, išgirdęs jos vardą, net 

nuraudau. -  Štai, čia jos telefonas, prašė, kad paskambin

tum, praneštum, kaip laikaisi,"

Čiupau popierėlį jam iš rankų ir negalėjau patikėti... Taip 

lengvai aš ją galėsiu atrasti?!

„Ką dar ji sakė?! Kur ji?" -  negalėjau nuplėšti šypsenos 

nuo veido.
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„Nieko... nieko, tik tai.“

Aš paspaudžiau durų rankeną:

„Ačiū, Andriau. Jau išeinu, -  žengiau žingsnį pro duris. -  

Ir dar... stengsiuos pamiršti tai, kas įvyko tarp mūsų. Ir tu 

pamiršk. Sutariam? Gerai, tikiuosi, kad dar pasimatysim".

Andrius šiek tiek nušvito ir dar sušuko pavymui:

„Žiūrėk, saugok riešus!.."

Slydau gatve net neatsigręždamas atgal, o rankoje spau

džiau popierėlį. Tokį šiltą ir brangų, turbūt tuomet tai bu

vo pats brangiausias mano turėtas daiktas.

Sustojau stotelėje. Snigo didelėmis snaigėmis. Tuo tarpu 

man buvo gera -  rankoje laikiau brangutės telefoną, snai

gės lėtai ir romantiškai leidosi ant asfalto, o ten -  viduje... 

sukosi toks keistas jausmas -  širdis linksmai suspurda, vė

liau nurimsta ir suskausta, perverdama visą kūną, o po to 

vėl sušyla ir nekantrauja išgirsti jos balsą. Ir, nespėjusi pa

sidžiaugti, vėl ligi šleikštulio perveria kūną skausmu...

Įlipau į sausakimšą autobusą, kur net kojai nebuvo vie

tos. Po darbo žmonės važiavo namo. Kvailai rimtomis iš

raiškomis, atseit susirūpinę savo „rimtais" reikalais, ku 

rie, lažinuosi, iš tikrųjų, net nebuvo panašūs į rimtus. Jie 

nieko nežino apie gyvenimą be namų, nežino, ką reiškia 

vienatvė ir visiškas atsidavimas likimui, nežino, ką reiš

kia būti plaikstomam iš šen į ten, kur vėjas papūs. O aš 

žinau dar mažai...

Išlipau miesto centre ir pasukau „Afrikos" link. Įėjęs į 

kavinę apsidairiau, vildamasis pamatyti moterį mėlynu pal

tu. Veltui. Nebesitikėjau jos išvysti.
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„Tadai, sveikas!" -  iš tolo pamatęs mane, šūktelėjo 

Ričis.

Aš priėjau prie prekystalio, šyptelėjau:

„Sveikas".

„Tai kur tu buvai visą šį laiką? Kur apsistojai?.. Jau ma

niau, kad nebeužsuksi čia daugiau", -  jis atrodė patenkin

tas, kad mane susitiko.

„Pagyvenau pas Andrių, bet dabar... na, negalėjau ilgai 

jam kvaršinti galvos. Išėjau."

Ričis linktelėjo ir pasiūlė sėsti už staliuko:

„Nieko negersi?"

Papurčiau galvą:

„Ne... nebent dūmą užtrauksiu. Gal pavaišinti galėtum?"

Ričis išsitraukė pakelį cigarečių ir atkišo man. Pasiėmiau 

porą -  vieną prisidegiau, kitą užsikišau už ausies:

„Ačiū".

Porą minučių tylėjom, klausydamiesi šurmulio ir lėtai 

pūsdami dūmą.

„O kur dabar apsistosi?" -  vėliau paklausė.

„Nežinau... Sakau, gal... gal pas tave atsirastų papildo

mas čiužinys?"

Ričis susiraukė ir kelias sekundes mąstė:

„Na... Aš tai nieko prieš, bet įdomu, kaip Laura?"

„Bet aš ne ilgam, tik porai naktų, tik tiek..."

Ričis linksėjo galvą:

„Hm... gal, galbūt ir išeis. Po darbo galėsim važiuoti pas 

mane".

Patapšnojau Ričiui per petį:
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„Ačiū, drauguži, labai ačiū. Gal galėčiau iš čia paskam

binti?./4

Jis nusišypsojo ir parodė telefoną prie bufeto:

„Gali skambinti iš ten44.

Drebančiomis rankomis rinkau jos telefono numerį. Net 

Ričis, praeidamas pro šalį, paklausė, ko taip nervinuosi. 

Aš tiesiog negalėjau patikėti... Net tuomet, kai išgirdau jos 

ramų ir labai moterišką balsą. M ano balsas virpėjo:

„Grete?.. Grete, čia tu?44

„Taip, aš.44

Šypsena ir vėl prilipo prie veido:

„Tu?.. Neįsivaizduoji, kaip malonu girdėti tavo balsą... 

Ar žinai, kas skambina?44
v

Ji nežinojo. Žinoma, iš kur ji žinos. Kai prisistačiau, ji 

atrodė gana nustebusi. Klausinėjo, kaip laikausi ir kodėl 

taip kvailai pasielgiau.

„Daugiau nedaryk tokių kvailysčių, Tadai, gerai? Juk gy

veni tik kartą... Reikia išnaudoti gyvenimą, kuris tau duotas.44

Aš visiškai pasitikėjau jos žodžiais. Tikrai, vien dėl jos 

nebuvo verta pasitraukti.

„Ar galėtumėme kada nors susitikti? Šiomis dienomis?..44

Gretė sutiko:

„Rytoj aš užsiėmusi... Gal poryt? Dar paskambink man, 

gerai?44

„Gerai, paskambinsiu... Tik pažadėk, kad susitiksim.44

Ji nusijuokė:

„Taip, žinoma, susitiksim. Aš taip pat noriu tave pama

tyti44.

83



Padėjęs ragelį, giliai atsidusau.

Ji nori mane pamatyti... Dieve, koks aš laimingas...

Ričis darbą baigė apie vidurnaktį.

„Dabar važiuojame pas mane. Sėsk į mašiną“, -  atraki

no juodo golfo dureles.

Įlipau:

„Riči, o tu įsitikinęs, kad aš jums netrukdysiu?.."

Jis užvedė variklį, ir mašina pajudėjo:

„Man tikrai netrukdysi, atsipalaiduok. Ei! -  staiga sušu

ko. -  Kodėl tavo rankos aprištos?"

Sutrikau ir tuoj pat paslėpiau jas striukės kišenėse.

„Sakyk gi...“ -  neatstojo.

Aš nenorėjau apie tai kalbėti:

„Buvo neseniai čia toks... įvykis".

Ričis suraukė kaktą:

„Tu ką?.. Visai išprotėjai? Nekvailiok taip, blogai baig

sis kitąkart".

Laura buvo namuose ir laukė grįžtant Ričio.

„Sveikutis! -  išskėstomis rankomis pasitiko prie pat du

rų. -  Šiandien ilgokai užtrukai, ar ne?"

„Taip, šįvakar buvo daug lankytojų..."

Aš įėjau Ričiui už nugaros. Laura nustebo, pamačiusi 

mane:

„O, labas, Tadai, pasisvečiuoti atėjai? Gal užvirti kavos? 

Ar arbatos?"

Papurčiau galvą ir klausiamai pažvelgiau į Ričį, norėjau, 

kad jis pasakytų, kodėl atėjau. Jis nuėjo paskui Laurą į vir

tuvę:
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„Laura, turiu prašymą..."

Ji užkaitė vandenį ir atsisuko į jį.

„Matai, Tadas dabar neturi kur dėtis, susiriejo su tėvu... 

Ar negalėtų porą naktų pernakvoti pas mus? Patiestume 

kur nors čiužinį ar ką nors..."

Laura nesidžiaugė tuo, ką girdėjo. Dvejojo. Vėliau pa

klausė:

„Kelioms dienoms?.. Ar ilgam?"

„Laura!.. Baik, nejaugi sunku draugą priglausti kelioms 

dienoms? Juk turime ir butą, ir lovą, ir visa kita, juk nenu

mirsi, jei porą dienų pagyvensime trise?!"

Ji linkčiojo galvą ir pilstė vandenį į puodelius:

„Gerai... gerai, tegul gyvena. Patiesk jam čiužinį kitame 

kambario gale".

Ričis suplojo rankomis ir, rodos, apsidžiaugęs apsikabi

no Laurą:

„Ačiū... liksiu tau skolingas".

Juokinga... Kažkodėl visada turiu jaustis lyg šuniui penkta 

koja. Man nė kiek nepalengvėjo, kai Laura sutiko mane 

priimti, nenorėjau jai žiūrėti į akis, nes būčiau jose pama

tęs piktą žiežirbą, bijojau pasimaišyti po kojomis ar pada

ryti ką nors ne taip. Tiesiog reikėjo tapti nematomu ir šil

tai susirangyti ant savo čiužinio...

Ričio butas buvo mažas. Tik nedidukė virtuvė ir dvi

gubai didesnis miegamasis su plačia lova, nedideliu stalu 

ir televizoriumi. Tikrai toks butas ne trims žmonėms gy

venti... Kodėl aš ne vienas iš tų tarakonų, ką tik išbėgusių 

iš duoninės?..
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Kambario kampe netrukus buvo man paruoštas čiužinys.

„Tadai, atleisk, kad taip kukliai tave priimame, bet su

pranti... patys čia nelabai išsitenkam. Nesupyksi?"

Aš tik nusijuokiau:

„Ar aš? Juk aš tau tik dėkingas turėčiau būti. Man čia 

bus daug geriau nei namuose. Ačiū".

Tuoj pat išsidrėbiau ant čiužinio ir užsimerkiau. Man 

čia patiko. Čiužinys minkštas, nereikia baimintis, kad į kam

barį tuojau įžengs tėvas ir ims batu tvatinti per galvą. Gai

la, kad Laura manęs čia nepageidavo. Dėl to jaučiausi ne

patogiai. Be to, negalėjau gadinti įsimylėjėliams nakties. 

Vis tiek turėjau dingti...

„Riči, aš trumpam išeinu", -  netrukus apsirengęs stovė

jau prie durų.

Jis išėjo iš kambario ir nustebęs pažiūrėjo į mane:

„Ką? Taigi jau vėlu... tuoj bus laikas miegoti".

Aš paspaudžiau durų rankeną:

„Ne, aš dar nesijaučiu pavargęs... Pabūkite vieni su Lau

ra, o aš grįšiu po valandėlės. Nenoriu jums trukdyti. Aš 

grįšiu... vėliau".

„Kaip sau nori... Bet žinok, kad tikrai mums netrukdai. 

Gal neik... juk šalta..."

Iš kambario išėjo Laura:

„Riči, eime... Tegul jis eina, gal jam nuobodu su mumis. 

Tegul pasivaikšto, jeigu nori. Palik jį ramybėje".

Ji nusitempė Ričį į kambarį. O aš išėjau pro duris.

Naktis kaip ir visos. Oranžinė. Oranžinės gatvės, oran

žinis kelias, oranžinės lempos. Man tikrai patinka ta Col-
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lardo mintis. Ir snigti nustojo... Netgi debesys po truputį 

traukėsi iš dangaus ir buvo matyti viena kita ryški žvaigž

dė. Namuose viena po kitos geso šviesos, žmonės ėjo mie

goti. Aš visiškai nenorėjau būti vienas iš jų, nes aš -  kitoks. 

Rodos, ėjau prieš tą srovę, pagal kurią gyveno visi žmonės. 

Jie turėjo pasaulį, valstybę, visuomenę su visais jos apribo

jimais, namus, šeimas, turėjo viską, kaip kiekvienas nor

malus žmogus. Aš gyvenau sau vienas, be jokių apribojimų 

ir taisyklių, be šeimos ir namų. Negaliu pasakyti, kad man 

to nereikėjo, be to aš nebuvau laimingas. Buvau vienišas, 

nes skyriausi nuo visų „normalių" žmonių, tačiau galėjau 

išgyventi ir be globėjų.

Turbūt bus geriau, jei nekišiu kojos ten, kur esu visai 

nepageidaujamas... Bijau tapti nevisaverčiu. Gal negrįžti 

pas Ričį?.. M an reikia pinigų... O jų juk turi mano tėvas. 

Aš turiu atsiimti savo dalį! Būtinai...

Iki buvusių namų teko eiti pėsčiomis, autobusai nebeva- 

žinėjo. Buvo puiki proga pamąstyti apie tai, kas dar nie

kuomet man nebuvo atėję į galvą.

Mano tikrasis tėvas... Kur jis? Kas jis per žmogus? Ko

dėl jis paliko mano mamą... ir mane? Kodėl, po velnių, 

paliko su tuo tironu?! Buvau įsitikinęs, kad tėvas, kurį da

bar tikriausiai turėčiau vadinti patėviu, kalbėjo tiesą. Da

bar man viskas buvo aiškiau nei bet kada anksčiau. M a

mos barniai su tėvu, kodėl patėvis manęs taip nekentė. Aš 

buvau apgautas savo mamos. Ji net nepagalvojo, kad tiesa 

gali išaiškėti, nenujautė, kad mane šitaip įskaudins. Bet ji 

kentėjo dėl manęs, užuot pasakiusi teisybę ir pabėgusi nuo
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to gyvulio. Dabar suprantu, kodėl ji įsižeidė, kai pasiūliau 

sprukti iš namų. Tuomet ji būtų turėjusi pasakyti teisybę, ji 

nenorėjo sukelti man įtarimo. Ji kentėjo, gynė mane ir au

kojosi. Aš žinau, kad meluodama ji norėjo tik gero. O kas 

atsitiko mano tikrajam tėvui? Kur jis? Tai ne filmas ir ne 

pasaka. Kaip keista... tai tikras mano gyvenimas. Maciau 

panašų per televizorių, bet nepagalvojau, kad man taip ga

li nutikti.

Prie namų durų buvo tamsu ir tylu. Tėvo nėra arba bent 

jau miega. Bauginanti tyla. Buvau įsilaužėlis savo namuose 

ir krūpsėjau nuo menkiausio garselio. Pro duris tikrai nei

siu. Paskutinį kartą, kai norėjau prasmukti nepastebėtas, 

kaip tik iš ten ateinančio ir laukė tėvas. Pasekmės -  juodi 

ratilai paakiuose. Šiąnakt turėjau būti budresnis. Priėjau 

prie savo kambario lango iš lauko pusės. Jis tik užkabintas 

iš vidaus. Atidariau jį ir įlipau vidun. Tamsoje buvo sunku 

ką nors įžiūrėti. Mane kankino nerimas -  o jei tėvas kaip 

tik grįš namo? Jei jis pagaus mane... Dieve, mano kinkos 

drebėjo kaip reikiant. Tačiau, šiek tiek apsipratęs prie tam

sos, nuėjau spintos link. Pasiėmiau savo gitarą. Išverčiau 

visus stalčius, išsirinkau reikalingiausius daiktus ir suver- 

čiau juos į gitaros dėklą. Pasiėmiau porą drabužių iš dra

bužių spintos. Rodos, viskas. Liko svarbiausias dalykas. 

Nukniaukti pinigus. Daiktus sukroviau už lango. Vėliau 

nusėlinau prie kambario durų ir pasiklausiau, ar nieko ne

girdėti. Jokio garselio. Turbūt tėvo nėra namie? Juokin

ga... Vis dar vadinu jį tėvu. Sunku atprasti. Juk... šešiolika
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metų jį vis dėlto vadinau tuo vardu. O dabar... patėvis? 

Sunku suprasti.

Išsėlinau pro duris. Kur jis laiko pinigus? Apie tai nepa

galvojau... žioplys. Greičiausiai miegamajame, prie savęs, 

kad nepavogčiau. Tokia mintis man dar nebuvo šovusi į 

galvą iki dabar. Anksčiau bijojau tėvo kumščio. Dabar... 

bijau, kad patėvis manęs neužmuštų. Užlipau laiptais į vir

šų. Visiška tyla, vadinasi, jo ten nėra. Retai kada čia užei

davau po mamos mirties. Tyliai įsėlinęs pro duris, išknisau 

visą spintą, apieškojau visus kampus. Nieko. Liko stalčiai. 

Taip, jie čia. Voke gulėjo nemaža krūvelė pinigų. Tamsoje 

neįžiūrėjau kiek, bet man nebuvo svarbu. Voką palikau stal

čiuje, kad iš karto nekiltų įtarimas, o pinigus susikišau į 

striukės kišenes ir išlėkiau pro duris... Klupdamas bėgau 

laiptais žemyn... Rodos, buvau arti tikslo...

Nee! M ano širdis nusirito į kulnus, protas aptemo, gal

voje nebebuvo nieko, tik... baimė. Žudanti, siaubinga bai

mė. Salti ir kieti pirštai ant mano kaklo, smingantys gilyn 

ir gilyn. Žiaurių prisiminimų čiuptuvai. Vis dar negaliu tuo 

patikėti, tikinu save, kad tai tik mano vaizduotė. Žiauri 

vaizduotė, negalinti išsivaduoti iš skaudžių prisiminimų. 

Bet aš tai jaučiu. „Nauja baimė -  drėgna ir šalta -  mane 

persmelkia iki kaulų smegenų..." Akimirką iš baimės pra

radau sąmonę. Bandžiau sukaupti visas jėgas ir drąsą. Jo 

šaltos ir drėgnos rankos gniaužė mano gerklę. Turėjau išsi

vaduoti... Smūgis į tarpukojį. Jis suklupo prie mano kelių.

„Siknius..." -  kriokdamas iš skausmo, tik tiek sugebėjo 

išlementi. To dar nepakako. Mane užvaldė keistas jaus
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mas. Turiu jam atkeršyti už visa tai, ką jis man padarėm. 

Būtinai!.. Kas tai? Akimirka, kai netenki proto, kai viskas 

atrodo natūralu, viskas yra leistina ir įmanoma, nes tu -  

laisvas... Akimirka, kai... neatsakai už savo veiksmus?! Tie

siog manyje vėl atbudo įniršęs, urzgiantis pykčiu žvėris, 

turintis žūtbūt išlieti jame susikaupusį apmaudą... Nenusto

jau savęs klausęs -  kodėl jis pasirodė?., kodėl lindo į nas

rus mano žvėriui?..

Griūdamas lėkiau laiptais į virtuvę. Patėvis rėkė, keikė 

mane, vis kartojo tuos pačius žodžius:

„Gyvas iš čia neišeisi!“

Susirietęs, laikydamasis už turėklų, jis nulipo laiptais že

myn man iš paskos. Artinosi prie manęs:

„Gyvas iš čia neišeisi!!!“

Jis klydo. Skaudžiai klydo.

Už savo nugaros ant stalo užčiuopiau peilį. Rankos vir

pėjo, palietusios j į ... O mano žvėris pritariamai savo tiro

nišku žvilgsniu žiūrėjo į mane... skatino... aš jam pritariau. 

Nes jis buvo manyje, jis -  tai aš. Aš turiu paklusti sau. Pei

lio ašmenys buvo maloniai šaltos. Mačiau patėvį. Prie pat 

savęs... Savo dvokiančia burna jis kriokė keiksmus į mane, 

spjaudėsi ir putojo. Aš lyg apkurtau... Jo balsas skriejo kaž

kur toli, toli už lango, toli už šitų sienų. Jaučiau tik peilio 

ašmenis savo rankoje... Pakėliau peilį ir net nepajutau, kaip...

Prisimenu tik blizgančius peilio ašmenis, bešvysčiojan- 

čius aukštyn ir žemyn... Aukštyn ir žemyn! Aukštyn ir že

myn! Žemyn! Žemyn!..
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Paskutinis mano prisiminimas apie šiuos namus tapo koš

maru...

Raudonai žėrinčios grindys. Raudonas patėvio kraujas... 

Palikau jį ten gulėti negyvą. Prisimenu, kaip, metęs peilį 

žemėn, puoliau pro duris. Čiupau lauke paliktus daiktus... 

Ant sniego liko kruvinos pėdos. Tada nesugebėjau mąstyti. 

Pro mane plaukė kruvina baltuma. Atsisukęs tematydavau 

tik kruvinus pėdsakus sau už nugaros...

Aš niekada negalvojau apie tokį kerštą... Ne, tik ne apie 

tokį. Nemaniau, kad jis bus toks žiaurus. Nemaniau, kad 

gailėsiuosi jam atkeršijęs. Kerštas buvo žiaurus... Už ką? 

Už tai, kad... jis nebuvo mano tėvas, kad nužudė mano 

motiną, kad mane išnaudojo, kad rytais prabusdavau su 

mėlynėmis... Bet ar dėl to vertėjo žudyti? Turbūt... Turbūt 

vertėjo... dėl motinos.

Kraujo pėdsakai vis vijosi. Aš bėgau nuo to šlykštaus 

jausmo, bėgau nuo savo blaivaus proto. Nenorėjau pripa

žinti savęs žmogžudžiu.

„Riči!! Atidaryk!!! Riči!!!a

Jis atidarė duris.

„Kas tau yra? Kur buvai taip ilgai?.. Juk jau švinta..."

Ričardas įjungė šviesą koridoriuje. Aš dar vis nebuvau 

atgavęs kvapo.

„Ei ei ei!! Kas čia dabar?! Tave kas nors primušė? Tu 

toks... kruvinas..."

Nebeturėjau jėgų. Suklupau ant žemės. Manęs niekas ne

sužeidė, bet man skaudėjo. Daug stipriau. Mano kūnas buvo
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sveikas, bet mano sąžinė, mano siela... aš buvau negyvas. Ma

no širdis plakė, pulsą jaučiau, bet... daugiau nieko... tik neap

sakomą skausmą kažkur viduje. Žudžiau save, mano žvėris 

raižė mano vidų savo aštriais nagais... Riaumojau, staugiau iš 

skausmo... negalėjau patikėti tuo, ką padariau. Negalėjau pa

tikėti savimi ir sau atleisti. Dieve! Kodėl jis mane žudo?!

„Aaa!" -  skausmas veržėsi iš mano plaučių, burnos... 

Draskiau nagais grindis, roviausi plaukus, klausinėjau sa

vo žvėries, savo sąžinės „kodėl?". Atsakymo nebuvo.

„Tadai! Kas čia dabar darosi?! Kas tau, žmogau?! Kel

kis, juk nurausi plaukus!! Ei, kelkis!"

Ričardas mane tempė į virtuvę.

„Ei! Kas yra?!"

„Aš jį... su peiliu! Taip, su peiliu jam!!! Jis ten guli!.. 

Visas kruvinas! Aš jį... Ką aš padariau?! Riči! Ką aš pada

riau?! Ooo, ne..."

Ričis laikė mane apkabinęs... Gulėjau visas kruvinas 

ant žemės... Kraujas skausmingai sunkėsi iš mano vidaus. 

Ričio nepaleidau. Norėjau žinoti, kad aš ne vienas palik

tas kęsti viso šito, turiu su kažkuo pasidalyti skausmu. 

Kitaip -  aš negyvas...

„Tu nužudei?! Ką tu nužudei?! Tadai, ar tu girdi?! Atsa

kyk, ką tu nužudei?!"

Riči, kodėl tu mane kankini?! Kodėl klausinėji?!

„Jis ten!.. Aš jį tik... jis mane... ir aš paėmiau peilį, neži

nau kodėl!.. Aš tik norėjau paimti pinigų ir..."

Tarpduryje pasirodė Laura... Galbūt ji visą laiką ten sto

vėjo?.. Tačiau tik dabar pamačiau, ji susiėmė už burnos ir
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išėjo. Ričis tylėjo. Mačiau jo baisią veido išraišką ir dabar 

žinojau, kad jis suprato, apie ką kalbu.

Jis manęs nepaleis. Niekada!..

Ką aš padariau?.. Kodėl?!

Girdžiu, kaip už durų Ričis riejasi su Laura. Girdėti tik 

Lauros balsas...

„Aš jo nelaikysiu! Nelaikysiu to žmogžudžio!.. Tegul ei

na velniop, velniop!!!"

Girdžiu Ričio murmesį, kažką tyliai tyliai sako. O Laura 

vėl šaukia:

„Ką tu šneki?! Dieve, ne! Tegul tas nusikaltėlis tuoj pat 

išeina iš čia... Aš neiškęsiu!!!"

Ji trenkia duris ir įeina į virtuvę. Visa drebanti, apsiaša

rojusi, virpančios rankos pirštu rodo į duris:

„Eik! Eik iš čia, prašau!.. Aš tavęs bijau... Čia mano na

mai. M ano su Ričių. Prašau, palik mus ramybėje!.. Eik po 

velnių!!!"

Noriu atsistoti. O ji vis dar virpančiomis rankomis skė- 

tariojasi ir verkia:

„Eik po velnių!"

Atsistoju ir einu durų link. Laura pasitraukia, kai einu 

pro ją, ir tyiiai kūkčioja. Paspaudžiu durų rankeną. Gir

džiu jos balsą:

„Pasiimk daiktus!.. Pasiimk tuos savo kruvinus sumau

tus daiktus!!!"
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Pasiimu savo „kruvinus sumautus" daiktus, atsisuku į 

Laurą. Jai už nugaros stovi Ričis.

„Atsiprašau... -  murmteliu. -  Aš išeinu... išeinu jau."

Užtrenkiu paskui save buto duris.

Vis dar snigo. Krito didelės, kruvinos snaigės... ant ma

nęs. Tegul apsninga ir paslepia mane. Vis tiek aš miręs. 

Arba tuojau mirsiu, nes mano vidus nepaliauja kraujavęs. 

Ir kažkodėl tos pėdos... kruvinos pėdos vis seka man iš 

paskos, mina ant kulnų ir niekur nebegaliu pabėgti. Todėl 

ir sustojau vietoje, kad ir jos sustotų, kad sniegas užsnigtų 

ir jas, ir mane. Nepajudėjau iš vietos, nuleidau galvą ir sto

vėjau... su krepšiais rankose... laukiau, kol mane apsnigs. 

Be to, man vis tiek, ar aš einu, ar stoviu vietoje. Nes ir 

eidamas nenueičiau niekur. Juk neturiu kur. Geriau neš

vaistyti laiko veltui... Tik pastovėsiu ir palauksiu, kol snie

gas sulygins mane su žeme...

Šalta. Žvėriškai šalta. Kojos nutirpo, rankos nušalo, o 

aš vis tiek... dar ne iki galo apsnigtas. Snik! Snik ant ma

nęs, tu kruvinas sniege!.. Apsnik mane... noriu būti ap

snigtas ir numirti sniege. Juk bus ramiau... vienu žmogžu

džiu žemėje mažiau.

Pajudėjau iš vietos. Atgal pažvelgti nedrįsau, aš žino

jau, kad mane vis dar seka. Bet aš juk negaliu pasislėpti... 

nepakankamai gausiai sninga... Tik stogai apsnigti storu 

sluoksniu. Štai ir manasis po sniego kepure. Gal ten dau

giau drebia?.. Aš užlipsiu ir paprašysiu, kad ir mane ap

klotų taip pat ir paslėptų. Užlipau. Rodos, tikrai daugiau
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sninga... Sniego iki kelių. Įsibridau ir atsiguliau prie sto

go krašto.

...Snaigės dengė mano akis, veidą. Švelniai plovė krau

ją. Tačiau jis vis naujai prasisunkdavo pro vidines sienas ir 

supurvindavo sniegą aplink mane. Vos tik spėdavau užsi

miršti... iš karto ir vėl viskas buvo kruvina. Viskas... aplin

kui mane. Užsimerkiau. Vėl kraujas. Netgi užsimerkęs ma

čiau tiktai raudoną foną. Mane svaigino ir pykino tas vel

niškas kruvinas raudonis, nuo kurio pabėgti negalėjau. Jis 

manyje. Krauju tvindė mano mintis, protą, žingsnius...

Staiga pašokau lyg įgeltas. Išnaršiau visas striukės ir kel

nių kišenes, ieškodamas lapelio... Štai jis. Ištraukiau per

mirkusį mažytį lapelį su Gretės telefono numeriu. Dar šiek 

tiek buvo galima įžiūrėti... Atsistojęs nusipurčiau sniegą ir 

nulipau žemyn. Gretė -  vienintelė... Tiktai ji galėjo man 

bent kiek padėti.

Telefono ragelis drebėjo mano rankose. Pyp... pyyp... 

pyyyp... >

„Klausau?.."

Ačiū Dievui... Gretės balsas pasigirdo kitame telefono lai

do gale. Stengiausi nuryti jaudulį, bet jis buvo per didelis.

„Grete?.. Grete, ar girdi mane?"

„Taip, klausau."

Vėl nurijau seiles:

„Pameni, žadėjome susitikti?.. Žinau, kad žadėjome ry

toj, bet... negaliu aš rytoj, nebegalėsiu... tikrai neištversiu 

aš taip ilgai".
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Ji tylėjo... vėliau tyliai paklausė:

„Kas tau? Ko toks susijaudinęs?.. Aš juk sakiau, kad ne

galiu šiandien... grįžau namo tik pietų... Turiu šiokių tokių 

reikalų..."

„Ne! Ne, Grete, tu nesupranti... aš negalėsiu vėliau. Aš 

tikrai negalėsiu. Privalau tave pamatyti šiandien... dabar... 

kitaip aš..." 2

Ji mane pertraukė:

„Tadai! Prašau, nekvailiok... Nebedaryk jokių kvailysčių..."

„Tada susitinkam, Grete, prašau tavęs... susitinkam. N e

galiu ilgai šnekėti, man tuojau baigsis kreditai..."

Ji giliai atsiduso:

„Bet... Na, gerai... Gerai, užeik pas mane. Aš tau duosiu 

savo adresą. Turi ant ko užsirašyti?.. Prisiminsi?.. Tai ge

rai, įsidėmėk..."

Aš bėgau. Bėgau neatsigręždamas ir nemąstydamas, tik 

kartodamas jos adresą savo mintyse. Bijojau pamiršti. Tos 

bjaurios snaigės krito man į akis ir trukdė žiūrėti į kelią. 

Širdis daužėsi lyg pasiutusi, o viduje jausmai maišėsi kosmi

niu greičiu. Tai nekenčiau savęs, šlykštėjausi tuo, kas įvyko 

vakar, o tunelio gale nebuvo matyti jokios šviesos... jokios... 

tik tamsa lyg kokioj skylėj. Tai nekantravau ją pamatyti. Aš 

troškau žmogaus... O Gretė -  vienintelis žmogus, likęs ma

no gyvenime. Be šito žmogaus mirsiu. Prisiekiu, mirsiu...

Uždusęs stovėjau prie jos buto durų. Širdis, rodės, tuo

jau iššoks, o delnai buvo taip sudrėkę, kad slydo nuo skam

bučio mygtuko. Kai ji atidarė duris, net susvyravau iš pa

laimos. Ji išgelbės mane...
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„Grete..." -  prispaudžiau ją prie savęs ir nebegalėjau at

siplėšti. Buvau pagautas ekstazės ir gailesčio sau. Jaučiausi 

toks mažutis ir gležnas... Gretė -  vienintelė mano gelbėto

ja. Norėjau numirti... čia ir dabar...

Ji atsiplėšė ir pasitraukė nuo manęs:

„O siaubas! Kas tau yra? Juk tu visas...“

„Ne ne, nieko man nėra... Tikrai nieko... Tik, prašau, 

neišspirk manęs, prašau, labai prašau, -  atsiklaupiau ant 

kelių ir nuslinkau jos link lyg šunytis. -  Gretute, įsimylėjau 

tave... neišgrūsk manęs... Aš... aš daugiau..."

Elgiausi lyg mažas vaikas. Pats neatpažinau savęs... Stai

ga visas pasaulio skausmas ir kartu priešingas jam jausmas -  

meilė -  griuvo ant manęs... Nekontroliavau savęs. Klūpė

jau ant žemės ir žliumbiau kaip kūdikis... Man iš tiesų skau

dėjo, žvėriškai. Gretė tąsė mane už pažastų, bandė pakelti 

nuo žemės. O aš apsikabinau jos kelius ir toliau kūkčiojau:

„Grete... be tavęs -  aš niekas. Aš lavonas. Jeigu tu mane 

paliksi vieną, aš prisiekiu, tuoj pat einu ir... ir paleidžiu 

kulką sau į galvą! Nes man nėra daugiau ką daryti... Grete, 

prašau..."

Ji neištvėrė:

„Tadai! Stokis pagaliau!.. Juk negrūdu tavęs lauk. Sto

kis!.."

Lėtai pakilau nuo žemės ir atsirėmiau į sieną... Daugiau 

nieko nesakiau, tylėjau ir stengiausi susitvardyti.

Gretė nuvedė mane į svečių kambarį. Atsisėdau ant so

fos ir laukiau, kol ji pasakys tai, ką jau seniai buvo pravė

rusi burną sakyti.
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„Kas tau nutiko?44 -  galų gale prabilo. Išgirdęs jos žo

džius, nuleidau galvą.

Gretė atsisėdo šalia:

„Juk klausiu -  kas nutiko? Apskritai... kodėl visada ma

tau tave tik kruviną, sumuštą? Kiek teko susitikti, tu...44

„Tššš...44 -  pridėjau pirštą prie lūpų ir užsimerkiau. Ilgai 

tylėjau... Jaučiau laukiantį Gretės žvilgsnį.

Neištvėrusi ji vėl prabilo:

„Tai taip ir tylėsi nieko nesakydamas?! Dieve, juk mes 

taip neseniai susipažinome, o tu įgriūni į mano namus vi

sas kruvinas ir apsiašarojęs... ir nieko nesakai, lyg aš pati 

viską turėčiau suprasti?!44

Ji nė kiek nesidžiaugė mane matydama... Tai mane skau

dino...

„Grete...44 -  tik tiek galėjau iškošti iš savo apgailėtinos 

srėbtuvės. Ji pakilo ir išėjo iš kambario. Maniau, kad tuo

jau vėl grįš, tačiau nesulaukęs pakilau nuo sofos ir nuėjau į 

virtuvę. Gretė stovėjo prie lango.

Priėjau prie jos:

„Aš tau pasakysiu viską, tik labai prašau... labai labai 

prašau, neišgrūsk manęs, kad ir ką pasakysiu. Meldžiu...44

Ji atsisuko į mane:

„Netąsyk gumos... pasakok44.

Atsidusau:

„Gerai... Gerai, nuo ko čia pradėti?.. Prieš kelias dienas 

susibariau su tėvu. Jis išgrūdo mane iš namų. Kodėl per

sipjoviau riešus?.. Nežinau, norėjau, kad man skaudėtų... 

Aš nuėjau pas Ričį, bet jo butas labai nedidukas, be to, jis
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gyvena su mergina. Nenorėjau jiems trukdyti. Andriui taip 

pat nenorėjau būti tarsi penkta koja. Tada aš... vakar išėjau 

iš Ričio... Pasivaikščioti išėjau ir buvo toks... ten tokie... 

skustagalviai ėjo... ir mane taip primušė, kad... aš niekur, 

niekur nebegalėjau eiti... niekur..."

Turėjau meluoti. Antraip būčiau likęs vienui vienas ši

tame suknistame mieste, kur mane tuojau pat būtų sučiu

pę ir pasodinę, ir tikriausiai nuteisę ligi gyvos galvos... 

Dieve, šiurpas nukrečia pagalvojus... Kruvinos pėdos li

po man ant kulnų.

Gretė susiraukusi žiūrėjo į mane:

„Niekur negalėjai eiti? O kodėl atėjai pas mane?.. Ne

grįžai pas Ričį?“

„Juk sakiau, aš jiems trukdau... nenoriu niekam maišy

tis po kojomis."

„O aš?.. Kodėl atėjai? Ką aš turėčiau su tavimi daryti?.. 

Rytoj aš išvažiuoju..."

Išplėčiau akis:

„Rytoj?.. Jau rytoj? O kaip aš... Aš juk atėjau pas tave... 

Bet juk..."

Gretė atsiduso:

„Taip... rytoj. Nesuprantu, ko iš manęs nori? Apskritai 

juk aš tavęs nepažįstu... Net nežinau, kiek tau metų. Kiek? 

Šešiolika? Septyniolika?.. Ne daugiau..."

Ji žiūrėjo į mane... tokiomis siauromis, įžūliomis ir pik

tomis akimis. Neatlaikiau jos žvilgsnio ir nuleidau galvą. 

Turbūt padariau klaidą, ateidamas čia. Juoda nusivylimo 

dėmė išplito mano vaizduotėje ir prislėgė. Sukandęs dan
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tis tylėjau. Ji nenori manęs, nenori, kad būčiau čia. Tai 

kodėl dar čia stoviu?!

Išėjau iš virtuvės, o Gretė atitipeno man iš paskos. Ati

dariau buto duris:

„Gerai, aš išeinu..."

Gretė griebė mane už alkūnės:

„Kur tu eisi?"

„Juk sakiau, kad tu -  paskutinė mano viltis... Jei ne, ei

nu ir paleidžiu kulką sau į galvą... Man vis vien, aš tik dėl 

tavęs iki šiol šito dar nepadariau".

Ji sunėrė rankas ant krūtinės ir ironiškai šyptelėjo:

„Juk tu neturi šautuvo..."

Ne, ji nepakenčiama.

Išėjau. Juokinga, bet, nulipęs laiptais žemyn ir išėjęs pro 

laukujės duris, sustojau ir čia pat atsisėdau ant laiptukų. 

Negaliu nueiti. Aš nepasirengęs taip imti ir viską baigti. Be 

to, žinojau, kad ji ateis man iš paskos, juk ji negali tiesiog 

nusispjauti į mane, netgi jei nieko jai nereiškiu.

Laukujės durys atsivėrė, ir Gretė išėjo iš laiptinės:

„Taip ir žinojau, kad čia tave rasiu..."

„O aš žinojau, kad tu ateisi paskui mane..." -  atsikirtau. 

Ji atsisėdo šalia ir ilgai tyrinėjo mane savo žvilgsniu.

„Nežinau, kodėl tai darau, -  pagaliau prabilo. -  Bet... 

važiuojam su manimi."

Aš žvelgiau kažkur j tolį. Jos žodžiai manęs nė kiek ne

nustebino, aš žinojau... Atsisukau į ją:

„Tikrai to nori?"

„Nežinau... Juk negaliu tavęs palikti, pats prigrasi
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nai, kad pasidarysi sau galą... Be to, su tavimi man bus 

drąsiau."

Šyptelėjau:

„Ačiū. Aš tavęs nenuvilsiu".

Gretė apsikabino mane per pečius ir tylėjo žiūrėdama į 

tolį.

Vakaras. Prisišliejęs prie lango žiūrėjau, kaip be perstojo 

krinta sniegas. Kada pagaliau nustos? Rodės, kad tuojau vis

kas paskęs sniege... Apsnigs namus, gatves, parkus, ir visi 

būsime užmiršti po storu storu sniego sluoksniu. Bjauru, 

kai taip drebia. Išgaruoja visos viltys, nebegali įsivaizduoti, 

jog kažkada ateis pavasaris ir aplinka nusidažys visiškai ki

tomis spalvomis. O dabar -  tik balta. Balta spalva mane va

ro į neviltį, tuštumą, kažkokią erzinančią ramybę ir sustin

gimą... Kartkartėmis sniegu šmėsteli pėdos... Raudonos, kru

vinos. Jos tebelaukia manęs ten, lauke. Laukia, kol išlįsiu iš 

savo slėptuvės, ir jos vėl galės žaisti su manimi gaudynes. 

Man baisu, kad jį kas nors jau atrado. Klaikia išraiška, su

gniaužtais kumščiais, besimaudantį savo paties kraujuje... 

Jie atseks ir mane paskui tas pėdas. Rodos, visi jas mato... 

Tik ne Gretė. Aš jai dar neparodžiau, o pati ji vargu ar ma

to. Aš jai ir nesakysiu. Man reikia, kad bent vienas žmogus 

mane taip pat vadintų žmogumi. Visi vadins mane kitu var

du, o ji, nieko nenutuokdama*- tikruoju, žmogaus vardu. 

Palaukit, ar aš žinau, kuris tikrasis mano vardas?..

Atsitraukiau nuo lango ir atsisėdau šalia Gretės ant sofos.

„Tai čia tavo namai?" -  paklausiau.
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Ji uždegė žvakę ant stalo ir, gesindama degtuką, vėl atsi

sėdo šalia:

„Tuojau nebebus. Turiu išsikraustyti... Todėl rytoj ir iš

važiuoju".

„Kodėl?"

Ji atsiduso:

„Ilga istorija... Gal pirmiausia tu man apie save papasa

kok? Juk vis dėlto dabar esi mano namuose, o aš nieko 

apie tave nežinau..."

Nuleidau akis, bijojau, kad jos pasakys Gretei tiesą.

„Mane? Apie mane nebėra ką pasakoti... Dabar likau 

vienas su savo suknistu likimu ir gyvensiu taip, kaip mane 

pūstels vėjas. Aš nieko nežinau... Visiškai nieko."

Nuleidusi galvą, ji klausėsi manęs... Buvo sunku patikėti, 

kad ji čia, šalia manęs, kad dabar mes dviese ieškosime gy

venimo kažkur kitur, toli nuo čia. Sunku patikėti, kad taip 

mažai pažįstamas, bet jau beprotiškai mylimas žmogus da

bar yra vienintelis, galintis padėti gyvenimą stumti toliau.

„Aš nenoriu kalbėti apie save. Geriau apie tave..." -  at

sisukau į ją.

Ji įbedė į mane skvarbų žvilgsnį ir taip be atotrūkio žiū

rėjo... Jos akys tapo savos, lyg būtų žiūrėjusios į mane jau 

šimtmetį. Man nebuvo nejauku, tiesiog skaičiau Gretės min

tis jos akyse ir negalvojau apie tai, ką ji mato manosiose. 

Mes kalbėjomės žvilgsniais, ir jie sakė daug daugiau, nei 

išdrįstų mūsų lūpos. Nežinojau, kad žvilgsnis turi tokią ga

lią. Fantastika. Mes supratome vienas kitą. O mano širdis 

baladojosi lyg pasiutusi...
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...Niekada nemaniau, kad kada nors taip giliai žvelgsiu 

tau j akis, kad matysiu tavo žvilgsnį, įbestą ne į ką kitą, o į 

mane. Kad tau nebus keista, jog taip ilgai stebeiliji į mane, 

man -  taip pat.

Tai mane pribloškė.

Tavo akys... nukreiptos... TIESIAI... į mane...

Apsidairiau aplinkui. Bet čia juk tuščias kambarys juo

domis sienomis, lyg kartoninė dėžutė, kurioje dega žvakė. 

Niekada neužsideganti, stebuklinga dėžutė, kurioje neeg

zistuoja laikas. Dabartis ir buvimas, sutelktas tiktai čia, šioje 

juokingoje kartoninėje dėžutėje. Kur...

Tavo akys... nukreiptos... TIESIAI... į mane...

Niekada nemaniau, kad prakaituosiu nuo tavo žvilgs

nio, bet kartu... taip jaukiai jausiuosi žiūrėdamas į tavo 

akis. Ir man tų keliolikos minučių bus per mažai. Aš tavęs 

klausiu, o tu man atsakysi tik tiesą. Akims sunku meluoti. 

Tu, nepraverdama burnos, klausinėsi manęs, o aš taip pat 

nesąmoningai sakysiu tik tiesą. Ir tu nežinosi, kad tai tie

sa... Bet tu juk turėtum suprasti -  akys nemoka meluoti.

Ir aš, prisiekiu, niekada, tikrai niekada nemaniau, kad 

kada nors bus... .

Tavo akys... nukreiptos... TIESIAI... į mane...

Kiekvienas tavo mirksnis, išblaškantis mano susikaupi

mą, spaudžia šypsnį. O tavo sumišęs žvilgsnis pasikeičia, ne

suprasdamas mano šypsnio priežasties. Neįsižeisk, neįsižeisk, 

prašau... Tai tik mano išsiblaškymas, tu niekuo dėta. Aš grį

žau... Ramiai nutaikiau žvilgsnį į ankstesnę padėtį, aš vėl 

čia. Ir nebematau to mažyčio pasaulio, tiktai tavo akys (die
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važi per menkas šis tavojo žvilgsnio būstelis) liko manuoju 

pasauliu, kuriame dabar bandau apsiprasti, susipažinti su 

niekada anksčiau nematytais vaizdais. Man sunku patikėti, 

kad žiūriu tik į tavo mažutes akis, kuriose tiek neaprėpia

mai daug parašyta. Ir... visgi man sunku patikėti...

Tavo akys... nukreiptos... TIESIAI... į mane...

To, ką matau, niekada jokiais būdais nebūtų įmanoma 

sudėti į dėžutę, surašyti į knygą ar ką nors panašaus. Bai

kit... Juk čia ištisa gyvenimo istorija su smulkmenomis ir... 

netgi paslaptimis. Tu man pasakyk dabar, pasakyk -  ar bent 

įsivaizduoji, ką aš matau tavo akyse? Ne?.. Žinoma, ne... 

Tu nematai jų ir nežinai, kiek daug pasako tavo išraiškin

gas žvilgsnis, kaip akys nuoširdžiai atsakinėja į mano klau

simus. Tu joms netrukdyk ir netildyk... Aš tave kiaurai ma

tau... Dabar žinau, kur žmogaus vartai į sielą. Akys. O da

bar šie vartai man atviri... juk...

Tavo akys... nukreiptos... TIESIAI... į mane.

Gretė nuleido akis.

„Tadai, tu nežinai, kokia esu iš tikrųjų. Tu net nenuma

nai, kad..."

Aš pridėjau savo pirštą prie jos lūpų:

„Tššš... nekalbėk taip. Man juk visiškai nesvarbu. Gali 

nesakyti, jeigu nenori. Bet žinok, kad man nusišvilpt, ko

kia tu buvai ir ką padarei".

Ji ironiškai šyptelėjo ir nusisuko nuo manęs:

„Sakai, tau neįdomu, tau nusišvilpt?.. Bet juk tai juokin

ga... O jeigu aš -  žmogžudė? Kaip tuomet?"
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Žmogžudė... Lyg peiliu kažkas rėžė išilgai manęs. Toks 

artimas tas žodis, tartum buvęs mano dalele. Jis gyveno 

kažkur šiltai įsitaisęs mano smegenyse, mano viduje, bet 

siela nenorėjo jo pripažinti.

Aš neatsakiau į jos absurdišką klausimą, tik pakilau nuo 

sofos ir savo mintis perteikiau žodžiais:

„Geriau mums nieko nežinoti vienam apie kitą“.

„O tau neįdomu sužinoti, kodėl turiu išsikraustyti iš sa

vo buto?..“

Atsisukau į ją:

„Nejaugi tu taip nori papasakoti?..“

„Ne..."

Nakčiai Gretė paklojo man čiužinį prie radiatoriaus. Bu

vo šilta ir jauku, ypač netoliese, kitame kambario kampe, 

girdint mylimo žmogaus kvėpavimą. Negalėjau užmigti. 

Mintys sukosi galvoje lyg pasiutusios. Bandžiau užmigti 

spoksodamas į lubas ir įsivaizduodamas žvaigždes. Bet man 

nesisekė jų įžiūrėti. Turbūt šiąnakt apsiniaukę... Vis dėlto 

mane kankino nežinomybė, ta paslaptingoji Gretė, kuri ka

žin ką nešiojosi savyje. Kodėl aš jai neleidau išsipasakoti?.. 

Turbūt pats bijodamas atlikti išpažintį, jai neleidau pada

ryti to paties. O noras sužinoti buvo toks nenumaldomas...

Neužmigsiu, jei nesužinosiu!

Atsikėliau ir priėjau prie sofos, kur miegojo Gretė. Tam

soje nieko nemačiau, todėl uždegiau ant stalo stovinčią žva

kę. Žvilgtelėjau į Gretę. Juokingai ji atrodė... Tokia meilu

tė, sugniaužusi rankose kampą antklodės ir prisiglaudusi
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prie skruosto. Niekinga būtų ją žadinti... Bet noras pažinti 

Gretę buvo stipresnis. Papurčiau ją už peties. Ji pasimuistė 

ir pramerkė vieną akį;

„Ką?..“

Aš išsiviepiau ir ėmiau kikenti, negalėdamas savyje išlai

kyti susižavėjimo:

„Nepyk, kad pažadinau...“

Ji susiraukusi atsisėdo ant sofos krašto:

„Ko reikia?./4 

Aš nepalioviau kikenęs:

„Man? Nieko man nereikia... Tik pasišnekėti norėjau. 

Negaliu užmigti ir labai panorau, kad tu man papasako

tum...“

Ji nusižiovavo ir, jau kiek prabudusi, paklausė:

„Ką tau papasakoti? Paskutinį savo sapnuotą sapną?..“ 

„Ne, apie save. Aš nenoriu, kad būtume nepažįstami. 

Nenoriu nieko nuo tavęs slėpti, nenoriu, kad tu nuo ma

nęs ką nors slėptum. Kodėl turi išvažiuoti iš čia?“

Ji šyptelėjo ir ironišku žvilgsniu pažvelgė į mane: 

„Kodėl taip staiga apsigalvojai?"

Įsitempęs laukiau atsakymo. Ji atsiduso.

„...Dirbau parduotuvėje, atlyginimas buvo nekoks... Vie

ną dieną neištvėriau ir... pasiskolinau šiek tiek pinigų iš 

parduotuvės kasos, kad galėčiau užsimokėti už butą, dau

giau nežinojau, ką daryti. Bet dabar visai nebeturiu pinigų, 

be to, į parduotuvę po to karto nebegrįžau. Išmes ir iš čia... 

Važiuosiu pas draugą į kitą miestą. Jis turi butą. Pasiieško

siu sau darbo kitur, gal kas išeis?.."
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Jos žodžiai nė kiek manęs nesutrikdė. Atvirkščiai. Apie 

vagiliavimą ji kalbėjo taip rimtai, lyg tai būtų buvusi di

džiausia jos nuodėmė. O man tai buvo niekai, palyginti su 

mano nuodėmėmis. Aš jai to neparodžiau, bet giliai širdy

je jaučiausi toks nešvarus, apdrėbtas mėšlu, nors iš išorės 

to gal ir niekas negalėjo matyti.

„O tu? Kodėl susipykai su tėvu?.. -  Gretė atsisuko į ma

ne. -  Žinau, kad tavo santykiai su juo niekada nebuvo ge

ri. Tačiau... nejaugi jis nesijaudins, kai kelias dienas neras 

tavęs namuose?"

Negalėjau žiūrėti jai į akis...

„Ne... pamiršk tai. Jis niekada nesijaudino dėl manęs. 

Patikėk..."

Dabar mano akyse ji galėjo matyti visą purvą, todėl ne

drįsau atplėšti jų nuo žemės.

„Nebijosi palikti šio miesto?" -  paklausė.

„Tikrai ne... aš džiaugiuosi, turėdamas galimybę palikti 

čia visus, kurie man iki šiol trukdė gyventi. Džiaugiuosi, 

galėdamas pradėti naują gyvenimą."

Gretė ironiškai nusijuokė:

„Naują gyvenimą?.. Manai, kad ten viskas bus daug ge

riau nei čia? Abejoju..."

Papurčiau galvą:

„Ne, naujas gyvenimas nebūtinai turi būti geras. Man nu

sišvilpt. Svarbu, kad išvažiuoju iš šio dvokiančio miesto".

„Tu -  nepilnametis. Juk tau tik septyniolika neseniai su

ėjo. Turėsiu būti už tave atsakinga", -  pridūrė ir rimtą žvilgs

nį įbedė į mane.
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Man tai pasirodė juokinga:

„Pamiršk. Aš moku gyventi".

Visą naktį taip ir prasėdėjome ant sofos krašto kalbėda

mi apie savo gyvenimus. Ji irgi nebuvo viena iš laimingųjų. 

Gretės mama mirė nuo leukemijos, kai jai buvo vos šešeri, 

o tėvas paliko ją pas senelius, nes manė neįstengsiąs vienas 

ja pasirūpinti. Gretė klausė manęs apie mano motiną. Ir 

jai papasakojau visą teisybę, nes slėpti jau nebebuvo ko ir 

nuo ko. Ją šokiravo mano pasakojimas, ir pamažu ėmė su

prasti, kodėl taip nekenčiau savo patėvio. Tik apie pačią 

baisiausią savo gyvenimo nuodėmę nutylėjau. Jai nereikia 

to žinoti, nes tas, kas nužudė žmogų, -  ne aš.

Didelės teisybės akys stebeilijo į mane iš viršaus, sekė 

kiekvieną mano žingsnį ir laukė, kol mūsų žvilgsniai susi

durs. Aš laikiau akis nuleidęs, dar nebuvau pasirengęs su 

jomis susipažinti ir jas pripažinti. Manyje tūnojo kažkokia 

maža ir kvaila viltis, kad galbūt melas užvaldys mano sme

genis ir niekada į mano gyvenimą neįsiverš tiesa.

Tai negalėjau būti aš...

Rytas buvo pasiruošęs mane išlydėti. Erzinamai balta saulė 

raižė orą aštriais lyg spygliai spinduliais. Aplinka aiškiai iš 

manęs šaipėsi, ir tai nulėmė mano galutinį apsisprendimą. 

Galbūt kažkur Tenai saulė mane pamils labiau nei čia. Ši 

klaiki aplinka vertė mane užsimerkti ir nepraverti akių tol, 

kol nebūsiu iš čia išvykęs.
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Apdžiūvęs citrinmedis, stovintis ant palangės, patraukė 

mano žvilgsnį ir sujaukė mintis galvoje. Aš priėjau prie jo, 

atsargiai paliečiau stiebą, ir mažas nususęs lapukas pleste

lėjo šalia vazonėlio.

„Grete!.. Žiūrėk, tavo citrinmedis miršta!.." -  šūktelėjau.

Gretė, visa suplukusi, įėjo į kambarį, tarpduryje pastatė 

du milžiniškus lagaminus ir ranka perbraukė kaktą:

„Žinau, bet dabar tai nebeturi prasmės... Ar ne?"

Aš linktelėjau ir priėjęs pakėliau vieną lagaminą:

„Jau nešti?"

Ji pritariamai pamojo ranka durų link.

Balta ryto saulė skaisčiai švietė ir akino. Mane tai erzi

no. Tempiau lagaminą ir gitaros dėklą, bridau nesutryptu 

sniego keliu plento link. Gretė sekė man iš paskos.

„Tadai, palauk!" -  šūktelėjo. Kai atsisukau, ji sėdėjo ant 

suversto sniego kupsto, įbedusi liūdną žvilgsnį tolumon.

Aš atsisėdau šalia jos ir apkabinau per pečius:

„Turi ko pasiilgti?.. Aš verčiau dumčiau iš čia neatsisuk

damas".

Ji papurtė galvą:

„Ne, vis tiek juk visą gyvenimą iki šiol čia buvo mano 

namai. Aš jų ilgėsiuosi..."

Tiesą sakant man ir pačiam buvo šiek tiek liūdna ir bau

gu. Ne dėl namų ar dėl ko nors kito, ką ruošiausi palikti 

šiame miestelyje. Dėl nežinomybės. Staiga pasijaučiau taip, 

lyg būčiau susiruošęs bėgti nuo Jos -  mano likimo, mano 

valdovės, nuo tos, kuri pastūmėjo mane link... žmogžu

dystės. Lyg juodumu spiginančiu sparnu Ji uždengė man
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dangų, ir iš aukštai Jos akys neatsitraukdamos stebeilijo į 

mane. Kraujo spalva dažė mano pėdas. Žinojo, kur einu ir 

ką darau. Buvau žaisliukas tos velniškos būtybės, ir Ji galė

jo elgtis su manimi taip, kaip norėjo. O gal šis išvykimas 

buvo dar vienas Jos noras, kuriam išsipildžius turėjau tapti 

Jai visiškai priklausomas.

Dar kiek luktelėjusi, Gretė atsistojo:

„Tiek to, eime".

Nusekiau paskui ją.

Pilkas plentas driekėsi klastingo horizonto link. Velniai 

žino, kas vyksta už jo... už neaprėpiamos didybės pasaulio, 

kurio nematyti. Pasistiebiau, tikėdamasis išvysti ką nors pa

našaus į mūsų su Grete tikslą. Kaip vaikas... aš juk žinojau, 

kad tai neįmanoma.

„Tu stok čia ir stabdyk, o aš paėjėsiu šiek tiek toliau. Ne 

visada žmonės nori paimti daugiau negu vieną žmogų. O 

kai privažiuos mašina prie bet kurio iš mūsų, iš karto čiuo- 

šim pas tą, kuriam pasisekė. Gerai?" -  ji įbedė savo rūpes

tingą žvilgsnį į mane.

Aš šyptelėjau, suėmiau jos veidą abiem rankom ir stip

riai prispaudžiau savo lūpas prie jos:

„Negaliu patikėti..."

Ji atsiplėšė nuo manęs vis dar tokia pati rimta, tik šiek 

tiek sutrikusi:

„Kuo?"

„Tavimi... tuo, kad dabar galėsiu būti su tavimi!.."

Ji nusisuko nuo manęs ir ištiesė ranką, stabdydama au

tomobilius.
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Netrukus pakelėje sustojo apytuštė mašina.

„Kur jus pavežti?" -  paklausė vidutinio amžiaus vyriškis.

„Didmiesčio link", -  pasakiau.

„Kaip tik pakeliui, bent važiuoti bus linksmiau..." -  nu

sijuokė.

...Besijuokiantis kelias į nežinią. Be tikslo, be ateities. 

Viskas taip staiga. Sunku suvokti, kad daugiau nebepama

tysiu savo buvusių namų. Kažkoks keistas ilgesys. Namai 

man niekada nebuvo mieli, bet... kai suvoki, kad nebeturi 

nieko... Nesuprantu, kodėl juokiasi vairuotojas, nesupran

tu, kodėl jam pritaria ir Gretė. Aš tyliu, nieko neklausau. 

Dabar aš nei gyvas, nei miręs. Gyvenimui reikia tikslo, atei

ties, o aš viso to neturiu.

Mama, aš... vis dar jaučiu tave šalia savęs. Tu niekur 

nedingai ir manęs nepaliksi iki tol, kol atkeliausiu pas ta 

ve. Aš vis dar galiu jausti tavo šilumą, tavo globėjišką žvilgs

nį, tavo kvapą... labai artimo žmogaus kvapą... Bet kažkas 

jau nebe taip kaip anksčiau. Melas pakeitė tavo išvaizdą, 

iškreipė gražų prisiminimą. Atleisk, jei tave žeidžiu, bet... 

tu padarei nuodėmę, per kurią aš padariau savąją. Atleisk, 

nenorėjau tavęs įžeisti...Atleisk, kad mano akys tvinsta, bet 

kitaip negaliu. Dar niekada nebuvau tiek daug verkęs. Vi

są pasaulį užplūdo ašaros, viskas patvino. Net ir tavo si

luetas, gyvenantis mano atmintyje...

Ne, daugiau nebesakysiu tau nieko. Viskas jau pasakyta. 

Reikia gyventi, tu man taip pasakytum. Nežinau, kodėl ir 

Ričiui, ir Gretei sakiau, kad man reikia gyventi toliau, kad 

likti vienas nenoriu. Gal... tu mane privertei tai pasakyti? Aš
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noriu viską užbaigti ir dabar skristi pas tave. Gyventi tuščia

me pasaulyje aš negaliu. Neiškęsiu. Tu sakai, kad yra Gretė? 

Kad ji yra mano ateitis? Kažkodėl aš to nejaučiu, neįsivaiz

duoju, kaip galėtumėme būti dviese, artimi. Tai, rodos, ne

įmanoma, nes ji neturi širdyje to, ką turiu aš. Jaučiu, perma

tau ją kiaurai. Nori, kad gyvenčiau dėl tavęs? Žinau... Bet 

kaip? Gal tiesiog negalvoti, palikti visa taip, kaip yra, gal gy

venimas mane pats nuves ten, kur ir turiu būti. Aš palauksiu. 

Bet pasakyk, kas yra mano tėvas, kodėl... tu man nieko nepa

sakei apie jį? Aš visada jaučiau, kad mūsų šeimoje tavo vadi

namas „mano tėvas" buvo svetimas. Jis nepritapo. Ar tu pyksti 

dėl jo mirties? Tai padariau dėl mudviejų. Iš tavęs jis atėmė 

gyvybę, aš jam atlyginau. Be to... Ji, ta keista, stipri dievybė, 

valdovė, kaip aš dabar ją vadinu, man diktavo tai padaryti. 

Vardan tavęs. Tai buvo likimas. Visa šiurpi tiesa man neišga

ravo iš galvos. Tik ne per tokį trumpą laiką. Aš abejoju, ar 

kada nors galėsiu pamiršti, ką padariau savo patėviui. Mama, 

kodėl negalėjai pasakyti teisybės!.. Tu nežinojai, kad visa tie

sa iškils į paviršių, kad vėliau bus dar blogiau, nei buvo tada. 

Tu apie tai nepagalvojai... Palikai mane vieną aklavietėje, 

nepagalvojai, kad ten aš ir pasiklysiu. Neįtarei, kad jis gali 

tave nužudyti, nenorėjai manęs palikti, aš žinau... Bet vis 

dėlto meluoti nereikėjo. „Stenkis atrasti save, patį save. Ne

pasiduok kitų įtakai, eik savo keliu, siek užsibrėžto tikslo." 

Ji buvo teisi, bet klydo dėl patėvio, nesakydama man teisy

bės. Dabar likau nežinioje, be ateities ir su netikra praeiti

mi. Juk nežinau, kas aš esu iš tikrųjų, kas tikrasis mano tė

vas. Esu našlaitis, ir tik prieš porą dienų tai sužinojau...
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„Tadai, kas tau yra?“ -  Gretė sušnibždėjo man į ausį. 

Atsisukau į ją. Ji buvo čia pat. Aš pajutau, kad dabar jai 

turiu pasakyti kai ką labai svarbaus. Nes dabar ji neturės 

kur bėgti, galės susitaikyti su manimi tokiu, koks tapau ir 

koks aš pats sau nepatinku. Tikiuosi, ji nepatikės tuo, ką 

išgirs iš mano lūpų.

„Grete, aš noriu kai ką tau pasakyti... Ką iki šiol slėpiau.44

Ji įtemptai manęs klausėsi, o aš tik dar labiau sutrikau 

nuo tokio jos žvilgsnio... Neištvėrusi ir šiek tiek suirzusi 

paragino:

„Sakyk, juk!.. Aš klausau...“

Nuleidęs galvą burbtelėjau:

„Tau tai nepatiks... ir... ir tas, kuris tai padarė, buvau 

tikrai ne aš!.. Tai buvo Ji, įsikūnijusi manyje, Ji pakėlė ran

ką prieš jį, mano patėvį, ir iš įniršio Ji...u

Gretė susiėmė už galvos:

„Ką?! Gal galėtum kalbėti aiškiau, be užuominų? Man 

tikrai sunku tave suprasti..

Ji atrodė ganėtinai sutrikusi ir nieko nesuprantanti. Ga

liausiai pasiryžau pasakyti ir užsimerkęs pasiruošiau laukti 

savo nuosprendžio...

„Grete... aš nužudžiau savo patėvį... Vakarą prieš tai, 

kai atėjau pas tave. Jis norėjo mane pasmaugti... man po 

ranka pasimaišė peilis... Aš nieko blogo nenorėjau! Bet... 

iš tos baimės nebežinojau, ką daryti, aš net nepajutau, kaip... 

ašmenys sulindo į jo kūną, aš... nenorėjau../4

Didelė pauzė... Tiesiog ausyse spengianti tyla. Keista, 

iškreipta veido išraiška Gretė žvelgė kažkur į tolį, kurio,
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spėju, nematė. Mano delnai prakaitavo, ir aš norėjau dar 

kartą sau ką nors pasidaryti, pasipjauti... Norėjau, kad man 

skaudėtų, nes nebūčiau ištvėręs, matydamas besikankinan

čią Gretę. Pakraupusiomis akimis ji pažvelgė į mane.

„Grete, prašau... Aš tai padariau nesąmoningai, tai 

buvau ne aš, juk sakiau. Tuomet aš praradau protą... Jis 

norėjo man čiupti už gerklės, o aš... Aš visuomet norė 

jau vieną kartą jam parodyti... Aš nuo jo gyniausi. Se

niai maniau, kad reikia jo atsikratyti, kad reikia jį nušluo

ti nuo žemės paviršiaus, bet... niekada nemaniau, kad 

tai padarysiu aš, o gal tiksliau -  manyje tūnojusi šlykšti 

būtybė. Nemaniau, kad man bus taip baisu, kad mane 

taip grauš sąžinė... Tai buvo per žiauru, kad galėčiau 

vadinti kerštu..."

Gretė mane pertraukė, ji nebegalėjo daugiau tylėti:

„Tu nužudei žmogų?!! Tadai?! Tu tai padarei?! Aš nega

liu tavimi patikėti, aš nieko nesuprantu... Dieve tu mano... 

Ką tu padarei?! Nužudei?.. Dėl Dievo meilės... Vairuoto

jau! Vairuotojau, sustabdykite mašiną, sustabdykit!"

Aš persigandau. Stengiausi jai užčiaupti burną:

„Grete! Prašau, nedaryk to, važiuojam toliau... Mažute, 

prašau, sėdėk ramiai, Gretule... Juk aš buvau atviras su 

tavimi, aš neslėpiau, pasakiau".

Ji toliau muistėsi ir stengėsi ištrūkti. Galiausiai man pa

vyko šiek tiek ją suvaldyti. Suėmiau už pečių ir pažvelgiau 

į jos kupinas baimės akis:

„Tšš... Tyliai, tu privalai mane suprasti... Sąmoningai aš 

to nepadaryčiau, juk tu žinai!.. Tai buvau ne aš, kartoju...
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Tikrai ne aš. Tu net neįsivaizduoji, kaip aš gailiuosi dėl to, 

ką padariau. Aš dar nesusitaikiau su ta mintim".

Ji susigūžė ir daugiau nepratarė nė žodžio. Sėdėjo pa

skendusi savo mintyse, išpūtusi baikščias akis, ir visi mano 

žodžiai, skirti jai, atsimušė lyg į sieną. Galiausiai aš pats 

nutilau ir laukiau mūsų kelionės pabaigos. Nežinomybė 

mane žudė... Buvau tikras, kad Gretė, vos išlipus mums iš 

mašinos, leisis į kojas kuo toliau nuo manęs. O aš liksiu 

vienas... su savyje gyvenančiu žmogžudžiu.

Visą kelią Gretė tylėjo. Automobilis sustojo po poros 

valandų. Atidariau duris ir leidau jai eiti savais keliais. Jau 

buvau susitaikęs. Tačiau ji stovėjo šalia manęs ir laukė, kol 

pajudėsiu.

„Labai ačiū, kad pavėžėjote! Sudie..."

Jis nuvažiavo tolyn, o mes taip ir likome stovėti. Lau

kiau, kol Gretė prabils, nes mačiau, kad ji jau seniai savyje 

rezgė žodžius.

„Nenoriu, kad man daugiau primintum tai, ką pasakei, 

gerai?.. -  tyliai burbtelėjo po kiek laiko. -  Aš vis dar ti

kiuosi, kad tai -  netiesa. Aš nieko nenoriu žinoti... Tylėk."

Aš pritariamai linktelėjau galvą. Gretė mostelėjo ranka 

priekin ir nuėjo pirma manęs.

...Pakeliui į nežinią. Mudu trypėme dar niekada nematy

to baltumo sniegą. Kodėl aš čia einu ir ko laukiu iš gyveni

mo... Tikiuosi, kad man jis dar kažką gali duoti, net nežinau 

ką. Einu, pabandysiu išgyventi tai, kas man priklauso...

„Šiemet siaubingai niūri žiema... Toks purvas, šlapia.
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Greičiau ateitų pavasaris. Kaip kiekvienas normalus žmo

gus žiemos, šalčio ir apskritai šitos pliurzos nekenčiu. 

Fui..." -  Gretė bandė nukreipti savo ir mano mintis kitur.

O aš tik linksėjau galvą ir tylėjau. Negaliu, nenoriu... 

Mane kažkas slėgė. Jos akys vis dėlto ir čia galėjo mane 

matyti.

„Čia, -  Gretė pasuko į daugiaaukščio neišvaizdaus na

mo laiptinę. -  Antras aukštas."

Ji iš pašto dėžutės išėmė buto raktus. Kai įėjome, butas 

tikrai nepasirodė tvarkingiausias. Bet man buvo vis vien, 

aš nieko ir nesitikėjau. Miegamasis -  du čiužiniai, pora 

taburečių. Rodos... svetainė -  joje medinis stalas keturio

mis plonomis kojomis, dvi suplyšusios sofos, „Šilelis". O 

virtuvėje -  mažutis šaldytuvas, nešvari kriauklė, prikrauta 

savaitę neplautų lėkščių ir puodelių. Visa dvokė alumi.

„Taip... Čia tikrai jauku..." -  nesusilaikiau ir suprunkščiau.

„Tai jau tikrai. Draugužis gerokai prisišiukšlinęs. Bet ką 

darysi, juk vis geriau negu nieko."

Gretė atsiduso ir atsisėdo svetainėje ant sofos:

„Reikės susirasti geresnį darbą, kad visą šitą šlamštą galė

tumėm pakeisti... Tokiame tvarte turbūt ilgai neištversim".

Pritariau. Tačiau kad ir kokia apgailėtina buvo mūsų bu

veinė, palyginti su manaisiais namais, ji buvo išsigelbėjimas. 

Čia iš karto pasijutau geriau. Saugesnis nuo Jos žvilgsnio.

„Tai kurgi namų šeimininkas?" -  paklausiau.

Gretė vos šyptelėjo:

„Dabar juk aštuonios, matyt, išėjęs kur nors pasiausti, 

užsipirkti kaifo. Mes jo nesutramdysim".
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Atsistojau ir sunešiau daiktus į svetainę.

„Kur man įsikurti? Čia? Miegamajame ar... virtuvėje?"

Ji nieko neatsakė. Aš atsisėdau šalia jos. Abu tylėjome ir 

klausėmės iš kažkur sklindančio laikrodžio tiksėjimo. Jau

čiau, lyg tarp mūsų su Grete būtų atsiradusi kažkokia sie

na. Po to, kai pasakiau jai teisybę apie save ir patėvį, ji 

pasikeitė, užsidarė savyje ir kažką sunkiai sprendė.

„Turbūt kraustykis čia", -  šiek tiek nurimusi parodė pirštu 

į kambario kampą. Aš tuoj sudėjau ten daiktus.

„Paskambink man gitara... Juk ten, tame dėkle, gitara, 

ar ne?"

Šyptelėjau:

„Taip, gitara. Tikrai nori? Neką moku... -  išėmiau iš dėk

lo gitarą ir timptelėjau stygas. -  Yra tokia dainelė, kurios 

pavadinimo nežinau. Labai graži ir liūdna... M ano mama 

ją grodavo kadaise".

Gretė pasirėmė rankomis galvą ir buvo pasiruošusi klau

sytis.

Kai pradėjau groti, kažkas manyje apsivertė... Viskas ap

linkui pasikeitė ir nusidažė visiškai kitokiomis spalvomis. 

Tai nebebuvo tas pats nevykęs butas, ir Gretė savyje nebe

turėjo nešvarių minčių. Pats jaučiausi geriau ir vijau blogas 

mintis šalin. Turbūt tada Ji buvo trumpam nukreipusi akis 

nuo manęs. Beprotiškai graži melodija apgaubė mane sklei

džiama meile ir grožiu. Tai daugiau nei melodija. Kažko

kia būtybė, švelniai dilginanti širdį, verčianti ašaras trykšti 

^upeliais, deginanti krūtinę. Priverčianti atvirai pažvelgti į 

akis. Myliu gyvenimą, kad ir koks skurdus jis būtų, bet jis
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davė man daug, kad ir kiek daug buvo atėmęs... Dėkoju jam 

už Gretę, už meilę mamai. Dabar meilė gražiausiu ir labiau

siai žeidžiančiu pavidalu apsireiškė manyje. Lyg augantis 

bambukas, pasiekęs mano kūną, ji skrodė mano vidumi ir, 

pasiekusi tikslą, gėlė širdį. Skausmingai, bet maloniai...

Baigęs groti pažvelgiau į Gretę. Jos skruostu ramiai rie

dėjo maža ašara. Gretė paėmė mano ranką ir susimąsčiusi 

glostė ją savosiomis. Gal tai buvo akimirka, kai viskas at

rodė lyg pasaka, kai realybė buvo trumpam užmiršta. Ji 

pažvelgė į mano akis ir leido suprasti, kad pasitiki manimi. 

Aš niekam nelinkėjau blogo, o ypač -  Gretei. Kaip aš be 

jos galėčiau?.. Patėvio nužudymas buvo didžiausia mano 

klaida, už kurią nei aš sau, nei ji man niekada neatleis. Ji 

apkabino mane ir prisiglaudė prie mano paties. Atsargiai 

pabučiavau... Bučiavau ją lyg atsiprašydamas, kad išgąsdi

nau. Ji atleido.

Kai atsitraukiau, ji lėtai pakilo ir išėjo į virtuvę. Aš -  iš 

paskos. Ji žiūrėjo pro langą. Tylėjo. Nieko nesakė. Tik mąstė...

„Reikėtų daiktus susikrauti į vietas", -  nedrąsiai nutrau

kiau tylą.

Ji atsiduso:

„Čia taip... nežinau... Nejauku čia ir šalta. Bet dabar po 

tokios nuostabios muzikos man čia patinka, -  ji pamojo 

man pirštu, kad ateičiau. Priėjau. -  Pažiūrėk, kaip gražu. 

Koks baltas, žibantis sniegas... Kai buvau maža, senelis man 

sakydavo, kad kai sniegas ima žibėti, ateina Kalėdų Sene

lis... Tuomet šitaip, kaip dabar, stovėdavau pasirėmusi į 

palangę ir laukdavau laukdavau... Spėliodavau, kurios snie
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ge paliktos pėdos -  Kalėdų Senelio... Argi nejuokinga?.."

Aš šypsojausi ir žiūrėjau pro langą... nors ten nieko ne

mačiau. Buvau toli nuo čia.

„Ar tu tikėjai Kalėdų Seneliu?" -- paklausė.

Papurčiau galvą:

„Nežinau... ne, turbūt ne...Pas mus jis apsilankydavo re

tai. Bet... geriau einu iškraustyti daiktų, gerai?"

Gretė pritariamai linksėjo galvą, tačiau pati pasiliko prie 

lango.

Jaukiai įsikūriau miegamajame, kur, aiškiai matyti, gy

veno Robertas, buto šeimininkas. Gretei nuėjus miegoti, 

ėmiau apžiūrinėti jo daiktus. Visur išmėtyti drabužiai -  ant 

stalo, ant sofos, ant grindų. Nors imk ir šluostyk jais grin

dis... Stalčiai... popieriai, iškarpos iš laikraščių: „Smurtas 

mokyklose -  neįveikiama JAV problema"; sapnų knyge

lė... sąsiuvinis. „Girtos mintys" -  užrašas pirmajame lape. 

Pasklaidžiau sąsiuvinio lapus.

„Dar viena nenuspėjama kreko dozė. Ar ji bus mirtina, ar 

ji pakeis mano gyvenimą? Kodėl aš save žudau? Kodėl tam 

skiriu visą savo turtą? Aš be jos negaliu! Aš nenoriu!.. Tai 

bus mano paskutinė. Prisiekiu -  daugiau niekada nebenorė

siu, tik viena ir paskutinė... Velnias, tas siaubingas skausmas 

perveria mane. Prisiekiu, tai bus paskutinė. Eilinis mano sme

genų potvynis. Mintys maišosi... Ei, kur aš skrendu?! Ei! 

Dar vienas laimės pojūtis... Sį kartą aš -  geltonoje pienių 

pievoje. Lekiu... Ei, ar kada nors aš buvau nelaimingas?! Ar 

kada nors man skaudėjo?.. Ne, aš laisvas. Aš skrendu, lekiu
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nesustodamas! Nepavargdamas! Mano jėgos, rodos, nieka

da neišseks! Aš skęstu pievos geltonyje, aš skęstu jos kvape, 

joje. Aš neriu be atminties, be proto, tik su savo jausmais. 

Kaip maloniai mane ji dusina. Džiaugsmu gniaužia gerklę! 

Dar niekada nebuvau toks laimingas... Dieve, ar kada nors 

dar jaučiausi toks laisvas, toks lengvas, toks kupinas energi

jos?.. Niekada, tik šj kartą! Ei!!! Ei!.. Ei... ei... ei...

...Kur mano jėgos?.. Kas tai? Ar aš nepastebėjau pievoje 

duobės? Tokios tamsios, be išėjimo... tokios beviltiškos, 

ašaromis ir liūdesiu gniaužiančios gerklę. Kur, pasakykit 

kas nors, kur -  pieva? Juk ką tik braidžiau po ją... Tik įsi

vaizdavau?.. Jos... nebuvo?.. Mane gniaužia... Plonos, ašt

rios medžių šakos apvijo mano kaklą, aprišo akis, užkimšo 

burną, surišo rankas ir kojas... Paliko bejėgį... Aš dar ban

dau išsikapstyti, vartausi kaip žuvis, išmesta ant kranto, 

kaip gėlės stiebas be žiedo, kaip žmogus, egzistuojantis tik 

tam, kad būtų. Ne gyventų, o tik būtų... Nebejaučiu skaus

mo... tik pyktį, įniršį, nenumaldomą norą išsivaduoti iš 

čiuptuvų... AaaL. Skausmo nėra... skausmo nėra...

Tuštybė."

Susimąstęs užverčiu sąsiuvinį. Smarkus trenksmas į du

ris pasiekia mano ausis ir išblaško. Robertas jau čia. Grei

tai įbruku sąsiuvinį į stalčių ir nubėgu pažadinti Gretės.

„Ei, Grete, kelkis... Kelkis! Man rodos, Robertas jau čia."

Gretė lėtai pramerkė akis, ji jau buvo beužmieganti:

„Robis jau čia? Velnias..." -  Gretė čiupo megztuką ir 

keldamasi iš lovos rengėsi.
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„Greitai eik, atidaryk, prisistatyk, kas esi... Jis kol kas 

nežino, kad tu atvažiavai su manimi."

Priėjau prie durų ir lėtai jas atidariau.

„Cha cha cha!!! Cha... -  Robertas įvirto pro duris raity

damasis iš juoko, vėliau, atgaudamas kvapą, paklausė: -  

Kas čia dabar, a?! A?! Man nereikia vagių, aš ir taip ne

turtingas... Lauk! -  Robertas sugriebė mane už marškinių 

skverno ir ėmė stumti pro duris. -  Lauk!!! Cha cha... Dar 

man to čia betrūko!!! Cha cha cha!!! Eik iš čia! Gal radai 

čia ką nors?! A?! Ar radai?! Negali būti... ne ne ne!!! 

Lauk!"

Bandžiau išsivaduoti iš Roberto rankų, bet jis tąsė mane 

visomis kryptimis. Nejaugi su šituo turėsiu gyventi? Užsi

mojau ir vožiau Robertui kumščiu į smilkinį. Jis paleido 

mane ir nukrito prie kojų. Buvo per girtas, kad galėtų išsi

laikyti. Ir daugiau nė nekrustelėjo. Gretė viską stebėjo, bet 

nieko nedarė...

„Ar jam nieko?" -  paklausė priėjusi. Atsiklaupiau šalia 

Roberto ir apžiūrėjau, ar nesužeistas.

„Viskas gerai... Jis tik girtas kaip lopas, ir viskas."

Gretė atsiduso ir, priėjusi prie Roberto, paklausė:

„Tai ne tik alkoholis. Vieną kartą jis nusibaigs kokioje 

nors kvailoje pozoje... Ar jis bent jau žino, kad taip save 

žudo?"

Be dozės skausmas jį nužudytų. Jis nori gyventi, prasi

veržti į tikrą gyvenimą be narkotikų, bet... yra tik vienas 

būdas gyventi -  su jais... Skausmas jį nužudys... Nejaugi ta 

geltona pienių pieva kadaise taip viliojo? Jis ir vėl norės tai
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pajusti ir niekaip negalės išsivaduoti iš šio užburto rato. 

Vaikine, likai vienas kentėti šitą mėšlą...

„Gal pakeliame jį ir nunešame į lovą?“ -  po kiek laiko 

paklausė Gretė. Aš paėmiau jį už pažastų ir nutempiau į 

svetainę.

Jis nemiegojo, tik buvo labai išsekęs, murmėjo:

„Velnias... kur tu mane neši? Kodėl nesupranti, kad aš 

turiu eiti, vėluoju į mokyklą... Mane mokytojos užmuš. 

Kodėl jos visada mane muša?.." -  jis ėmė verkti, kalbėjo 

nesąmones... Jis jau seniai baigė mokyklą.

Gretė patapšnojo man per petį:

„Palik jį, einam miegoti, ryte išsiblaivys, ir viskas bus 

gerai... Einam..."

Naktį nemiegojau. Robertas verkė, daužėsi į sienas... 

Žliumbė kaip mažas vaikas, nesuvokė, ką šneka.

„Aš nenoriu kentėti... Aš toks vienas netikęs... -  vėliau 

staiga pasigirsdavo trinktelėjimas, jis pašokdavo iš lovos ir 

šaukdavo: -  Nusižudysiu! Nusižudysiu!!! Aš nejuokauju, 

žmonės, aš tikrai nu-si-žu-dy-siu! Negaliu... Negaliu!!"

Taip visą naktį... Užmigo tik paryčiais.

Ir vėl nemiegojau visą naktį. Plačiai atmerkęs akis klau

siausi Roberto dejonių, bet nueiti su juo pasišnekėti nedrį

sau, nenorėjau lįsti į akis.

Ar matai, kur aš esu, mama? Aš čia. Žinau, kad tau čia 

nepatinka, bet daugiau nėra kur. Aš noriu gyventi, pama

tyti pavasarį, kurį taip myliu. Jaučiu, ateityje manęs kaž

kas laukia. Man nesvarbu kas. Palikau savo praeitį kažkur 

toli nuo čia, kur... Velnias žino, gal jį jau kas nors atrado?
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Gal manęs jau ieško su šunimis... Man nesvarbu, ne manęs 

jie turi ieškoti, o Jos. Aš matau Ją virš savęs ir nesuprantu, 

kaip kiti gali nematyti. Nekenčiu Jos...

Ryte atsikėlęs pirmiausia nuėjau pažiūrėti, ką per naktį „nu

veikė" Robertas. Jis miegojo kaip angelas. Kambarys atro

dė baisiai -  jis viską buvo išvartęs, išmėtęs. Turbūt visiškai 

nusibaigęs griuvo kur papuolė ir užmigo. Truputėlį sutvar

kęs kambarį nuėjau į virtuvę. Šaldytuvas visiškai tuščias. 

Laukia tokia pati tuščia diena.

...Tuštybė... Tokia pati kaip užsimerkus ir suvokus, kad 

vienam būti gera, jog nereikia žmogaus, kad jaustumeisi 

laimingas. Ne, tokia tuštybė per tuščia, per balta, per skaid

ri, lyg ir permatoma. Tikrai kažkada galvojau, kad nerei

kia žmogaus. Apsirikau. Galvojau, kad turiu žmogų, bet... 

ne, aš Gretės nesuprantu, ji mane gąsdina, nepasakydama, 

ką jaučia. Kaip su ja elgtis? Švelniai, atsargiai? O gal jai 

nieko nereikia? Nei manęs, nei nieko kito... Gal ji mano, 

kad aš tik mulkis, kurį bando apkerėti savo tokiais švel

niais ir netikėtais bučiniais. Bet ne, ji tai daro per daug 

nuoširdžiai, gal... ji iš tiesų mane myli, manimi taip pasiti

ki? Man Gretės neužtenka, trūksta kažko daugiau nei ji 

pati. Taip, ji man reiškia daug, bet tai -  ne viskas. Žmogus 

juk neatsiranda iš niekur, jis turi tėvus, su jais gyvena, jų 

klauso, jais pasitiki, žino, kad, būdamas jų vaikas, bus visa

da apgintas, suprastas ir paguostas. Gatvės žmonių gyve
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nimas ne toks. Jau pradedu tai jausti. Manęs niekada ne

globojo abu tėvai. Trylika mano gyvenimo metų mane ser

gėjo ir užtarė mama. Dar ketverius pratinausi prie minties* 

kad aš gyvenu su tėvu-tironu. Visą likusį gyvenimą turiu 

tam, kad suprasčiau, jog nieko neturiu, esu visiškai vienas. 

Turiu tik pasąmonę, atsiminimus, primenančius mamą... 

Jaučiu, kad šiame pasaulyje per ilgai neužsibūsiu. Ji pa

sieks savo. Kada nors Ji 'pačiups mane už skverno ir nusi

trauks ten, kur norės. Aš kovosiu, stengsiuosi nepasiduoti, 

bet ar tai man pavyks? Noriu gyventi, bet...

Vėl tie nesibaigiantys klausimai... Vieną kartą jie mane 

nužudys. Jie mane vejasi, velkasi iš paskos lyg šešėlis, o jo 

juk neatsikratysi... Baisu pagalvoti ir pripažinti, bet ateity, 

į kurią tokiam tikrai nevalia žiūrėti, matau tik vieną juodą 

tašką. Juodą lyg užtemusi saulė, juodą kaip akies vyzdys, 

juodą kaip gili, tuščia duobė mirtį. Daug galvojau apie ją, 

bet niekada neišdrįsau kalbėti. Tai buvo lyg tema apie vai

sių, kurį Dievas Ievai ir Adomui uždraudė valgyti, ir apie 

tai jiems šnekėti buvo draudžiama. Aš netikiu tomis pasa

kaitėmis. Netikiu, kad yra Dievas, netikiu, kad kažkas eg

zistuoja. Yra tik kietas ir spalvotas žemės rutulys su vande

niu ir žeme, su lietumi ir saule, su šviesa ir tamsa, bet... 

Niekada netikėjau, kad tai sukūrė Dievas. Jis niekada man 

nekliuvo, jam nepriekaištavau todėl, kad juo netikiu. Tik 

dabar tai drįstu pripažinti. Yra tik didelė Jėga. Ji mus stebi, 

Ji mus valdo, Ji -  praeitis, dabartis ir ateitis, Ji -  likimas, Ji -  

visas gyvenimas. Ji kartu ir tas juodas taškas, nepaliekantis 

ramybėje mano ateities. Atsimenu, kai, besimokant penk
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toje klasėje, mirė mano klasės draugo tėvas. Visi ėjome į 

koplyčią, meldėmės, giedojome ir su ašaromis spoks.ajo- 

me į draugą. Jis verkė... Mane prislėgė didelis akmuo, ne

paleido, spaudė iš akių ašaras, gniaužė gerklę. Ir viskas tik 

dėl vieno paprasto žmogaus mirties, man visai svetimo. 

Bet buvo sunku žiūrėti į kenčiantį žmogų, kuriam tėvas 

buvo toks svarbus. Aš nekenčiau savo „tėvo", pavydėjau 

savo klasės draugui, kuris, tėvui mirus, galėjo nuoširdžiai 

lieti ašaras. O aš nejaučiau tikros meilės tėvui, nejaučiau jo 

paties meilės. Bet stebėti, kaip mano draugas kenčia dėl 

tėvo mirties, buvo sunku. Ėmiau suprasti, ką reiškia ne

tekti svarbaus žmogaus, manęs paties laukė toks išbandy

mas. Labai skaudus, žudantis išbandymas. Visi žmonės ma

no, kad mirtis -  viskas. Kad žmogaus nelieka. Tik kažkur 

skraidanti siela, pas Dievą gyvenanti pomirtinį gyvenimą. 

Mirtis -  tik pradžia, sako kai kurie. Pradžia, bet ne sielos 

gyvenimo, o tavo naujo gyvenimo žemėje, kur gali ištaisyti 

visas savo padarytas klaidas. Tu turi naują gyvenimą, ne

prisimeni ničnieko iš praėjusio. Gal dėl to ir būtų gera mirti, 

kad siela įsikūnytų kitame kūne?.. O jei aš klystu? Juokin

ga, niekada nežinai, kas geriau, net jei esi ir žmogus. Žino

ma, tik žmogui gali kilti toks kvailas neišsprendžiamas klau

simas. Bet vieną dalyką tikrai žinau -  džiaukis gyvenimu, 

kol gali, nes vėliau jau bus per vėlu. Žodžiai, tai ne viskas. 

Juos reikia išreikšti -  tuomet jie turės prasmę. Žodžiai -  

tik žmogaus išgalvotas dalykas, jo kūrinys. Žmogus kvai

las, daug kvailesnis už bet kokį gyvūną. Bandydamas atsa

kyti į tokius keblius klausimus, lįsdamas visur, kur jam ne
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vertėtų kištis, jis griauna pasaulį. Žinau, kad žmogus, „pa

gražinęs" žemę, tiek daug apie ją sužinojęs, bus vienintelis 

kaltas, ją sugriovęs. Joks gyvūnas, paukštis, žuvis, tik MES...

Koridoriuje išgirdau žingsnius. Į virtuvę įėjo Robertas. 

Užtinusiais paakiais, susivėlęs, visas toks nešvarus ir nesa

vas. Atrodė daug vyresnis nei yra. O tik prieš trejus metus, 

kaip sakė Gretė, baigė mokyklą. Tiksliau -  nebaigė, prieš 

pat dvyliktos klasės egzaminus buvo išmestas iš mokyklos 

už nepadorų elgesį.

„Sveikas", -  pasisveikinau. Robertas linktelėjo. Jis ne

nustebo pamatęs mane. Rodės, lyg jis mane matytų jau ne 

pirmą kartą. Atsisėdo už kito stalo galo.

„Tai atsikraustei kartu su Grete?" -  po kiek laiko pa

klausė. Aš linktelėjau. Jis sėdėjo ten ir daugiau nepratarė 

nė žodžio. Atrodė susikrimtęs, kažko susirūpinęs, neramus. 

Robertas suraukė antakius ir, pro langą žvelgdamas tolu

mon, kasėsi pakaušį.

„Tai kada atsikraustėte?" -  paklausė neatitraukdamas 

žvilgsnio.

„Tu nežinai? Su Grete atvykau vakar... Nieko prieš, jei 

čia gyvensiu?"

Robertas papurtė galvą. Mačiau, kaip jis stengėsi valdy

tis, nešaukti. Bijojau su juo užmegzti kalbą, pasakyti kažką 

ne taip. Jis ėmė kramtyti nagus, nerimo, rodės, tuoj tuoj 

pradės bliauti. Atsisuko į mane ir norėjo kažko paklausti, 

bet, vos prasižiojęs, nutilo. Vėliau vėl pakėlė galvą:

„Ar neturi... Koks tavo vardas?"

„Tadas", -  ištiesiau ranką, bet jis jos nepaspaudė.
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„Tadai, ar neturi pinigų? Man labai reikia... Vaistams 

nusipirkti..."

„Vaistams?.. Aš pats turiu pinigų tik kelioms savaitėms 

pragyvenimui... Atleisk, tikrai negaliu tau jų duoti... sunkiai 

gavau."

Jis į mane žiūrėjo tokiomis paklaikusiomis akimis, jog, 

rodės, mato ne mane, o vaiduoklį. Robertas susiėmė už 

galvos, paskui vėl kramtė nagus. Jaučiausi kvailai, nežino

jau, kaip padėti.

„Gal galėčiau padėti kaip nors kitaip?.." -  tyliai pa

klausiau.

Jis staiga pašoko ir suriko:

„Ne! Nebent vis dėlto atsirastų kiek nors pinigų..."

Aš atsistojau ir norėjau išeiti, nes Roberto elgesys man 

buvo labai keistas, bet jis mane sulaikė:

„Palauk... Pabūk, seniai su kuo nors bendravau. M an 

reikia pasišnekėti".

Aš akimirką abejojau, bet nusprendžiau pasilikti. Kai at

sisėdau priešais, Robertas pasislinko arčiau manęs.

„Man skubiai reikia pinigų, nes jaučiu, bus blogai..." -  

sušnibždėjo.

Stengiausi elgtis atsargiai:

„Jau sakiau, kad pinigų negaliu gauti iš niekur, bet jei 

galėčiau..."

Jis mane pertraukė:

„O gal pažįsti ką nors, kas galėtų man paskolinti?!" -  

įsistvėrė į megztinio rankovę ir spoksojo tiesiai į akis.

„Ne, pažįstamų neturiu... Juk tik nuo vakar aš čia gyvenu..."
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Robertas prikando apatinę lūpą:

„O gal... Gretė neturi?"

Papurčiau galvą. Man jo pagailo. Norėjau jam padėti, 

bet neturėjau kaip. Jis atsistojo ir, kasydamasis pakaušį, 

vaikščiojo po virtuvę. Priėjo prie stalo ir iš visų jėgų trenkė 

kumščiu. Krūptelėjau. Jis vis vaikščiojo po virtuvę ir kasėsi 

sau galvą. Vėliau sukniubo ant grindų ir ėmė taip bjauriai 

žliumbti kaip mažas vaikas. Jis raitėsi ant grindų, rovėsi 

plaukus nuo galvos, šaukė, kūkčiojo.

„Velnias!... Aš mirsiu! Nenoriu mirti! Dieve, nenoriu! 

Iš kur man gauti pinigų?! M an jo labai reikia! Be jo aš 

mirsiu!!!"

Aš priėjau prie Roberto, mėginau jį pakelti, bet jis nesilei

do, toliau raitėsi ant žemės. Jis buvo išbalęs, pajuodusiais 

paakiais, visas suprakaitavęs. Pirmą kartą mačiau tokį...

„Leisk, aš tave pakelsiu! -  bandžiau peršaukti jo bliovi

mą. -  Robertai! Kelkis pagaliau!"

Suėmiau jį už pažastų ir, besispardantį, bandantį ištrūkti 

iš rankų, šiaip taip pasodinau ant kėdės. Jis čiupo už skver

nų ir, įrėmęs galvą į krūtinę, toliau nepaliaujamai žliumbė. 

Bandžiau atplėšti jį nuo savęs.

„Padėk man!!! -  šaukė. -  Padėk!"

Aš glosčiau jam galvą ir ramindamas kalbėjau:

„Užteks, ša... Nebliauk taip garsiai! Apsieisi..."

„Neee!!!" -  šaukė pro ašaras. Lingavau jį ir vis kartojau 

tuos pačius žodžius...

„Ne!!! Aš MIRSIU!!! Ne... ne..."

Prireikė gero pusvalandžio, kol Robertas visiškai nuri
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mo. Galvojau, kad jis pamišęs, o Gretė nuslėpė tokį svarbų 

dalyką. Iš tiesų jis buvo visiškai normalus, bet aš supratau, 

jog jis vartoja narkotikus.

„Kaip tu išgyveni be pinigų? O gal kur nors užsidir

bi?.." -  nedrąsiai paklausiau.

Robertas muistėsi kėdėje:

„Žiauriai sunku čia be pinigų... Maisto amžinai trūksta. 

Kai draugeliai ateina, paprašau, kad atneštų ko užkąsti... 

Bet tenka kažkaip kitaip suktis. Nueini kur, nuvagi dešra- 

galį, duonos kepalą, dar kokį daikčiuką, o visus pinigus 

sukiši, pats žinai kur... Velnias, nėra pinigų! O jų reikia, 

nors tu nusišauk!.. Man jau nebejuokinga... Anksčiau do- 

zelės buvo malonumas, dabar -  jų tiesiog reikia... kaip van

dens... Mesti neišeina, neįmanoma... Gal kaip nors pra

tempsiu? Kartais gaunu šiokio tokio darbelio, bet nieko iš 

to gero, greitai manęs atsisako, ir vėl lieku ant ledo. Ką 

darysi... Na, o kaip tu? Kodėl čia atsikraustei? Turbūt tau 

visiškai protelis pasimaišė..."

Visą tą laiką klausiausi įsitempęs, o kai klausimas buvo 

sviestas mano pusėn, krūptelėjau.

„Ar aš? Ai... Labai ilga istorija... Gal kitą kartą..."

Tačiau išsisukti nepavyko, Robertas žvilgsniu reikalavo 

išsipasakoti.

Robertui mano gyvenimas pasirodė baisus. Tiek apgau

lių, tiek nesusipratimų, tiek daug karų ir kančių su tėvu, 

kuris vėliau pasirodė esąs netikras. Dabar... sulaukęs tik 

septyniolikos, atsidūriau gatvėje tik su maža sumele pini

gų. Jokios ateities.
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„Ne... iki aštuoniolikos metų gyvenau puikiai. Mano 

tėvai daug uždirbo, -  pasakojo Robertas. -  Kartą draugai 

pasiūlė „linksmybių44. Nieko blogo apie narkotikus neži

nojau. Maniau, pasilinksminsiu, ir tiek. Apie juos man 

niekas nepasakojo, todėl žiauriai apsigavau. Po pirmos 

dozės jaučiau didelį kaifą, man patiko. Norėjau dar ir 

dar. Įsitraukiau... Bėda -  pats pinigų neturėjau, todėl tek

davo meluoti tėvams, kad kažką reikia skubiai nusipirkti 

mokslams ar pan. Vėliau ėmiau pinigus iš jų vogti. Kai 

mokykloje pasirodžiau prisipumpavęs kreko, mokytojai 

užsiuto, išmetė... Kai sužinojo mama... Ji verkė, klykė, 

šaukė ant manęs. Bandžiau jos atsiprašyti, bet ji manęs 

neklausė. Ji negalėjo patikėti, kad visi pinigai plaukė iš 

jos kišenių tik tam, kad aš galėčiau pasijusti padangėse. Ji 

siuto, o galiausiai tiesiog išspyrė pro duris... Jaučiausi 

šlykščiai, bet žinojau, kaip tai pakeisti. Reikėjo tik narko

tikų, jie įaugo į mano gyvenimą. M an reikia jų, kad galė

čiau gyventi tiesiog normaliai. Kartais, kai noriu nuo vi

sų pabėgti, atsikratyti sąžinės graužaties, aš jų įsiurbiu dėl 

malonumo, bet tai darau retai. Man reikia jų, kad gerai 

jausčiausi.44

Robertas suprato per vėlai. Ar jis galų gale kaltas? Žm o

gus, prieš darydamas šią didelę ir kvailą klaidą, nesusi

mąsto. Vieną kartelį, tik vieną... Taip tik atrodo. Paskui 

norisi antro ir trečio, kol galiausiai tai tampa tavo gyve

nimo būdu. Tai pakeičia žmogaus amplua. Jis tampa žvė

rimi, trokštančiu tik vieno -  dozės. Kad ir ką darytų ir 

kur eitų, jo vienintelis tikslas bus gauti dozę. Dauguma
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įsitraukusį žmogų atstumia per greitai, net nenum anyda

mi, kad dar galėtų jam padėti. Jie bėga kuo toliau nuo 

bėdos, kad ši jų nepaliestų. Dozė rojaus grožiu privilioja, 

o vėliau tiesiai iš dangiškų aukštumų sviedžia į pragarą. 

O šis -  mirtis, niekuo neviliojanti narkomano, ne savu 

noru tapusio pamišėliu, žudiku, reketuotoju, vagimi. Tie

siog nesugebi išsiveržti iš užburto rato, išsinerti iš nela

bojo žabangų. Tampi narkotikų žaisliukas. Beviltiškas ir 

bejėgis, nesugebantis kovoti ir pamiršti kažkada buvusių 

saldžių haliucinacijų...

Robertas atsistojo.

„Kur eini?" -  paklausiau.

„Einu užsidirbti pinigų. Nelauksiu, blogiausio. Iki!“ -  ir 

išėjo pro duris.

Po kelių minučių į virtuvę įėjo Gretė:

„Robertas išėjo?"

Aš linktelėjau.

„Nenorėjau išeiti iš kambario, kol jis čia buvo. Aš nepa

sirengusi su juo/susitikti... Nenoriu matyti jo tokio..."

Aš klausiamai į ją pažvelgiau. Apie ką ji čia šneka, kodėl 

ji bijo Roberto? Gretė suprato mane. Atsisėdo prie stalo:

„Kažkada, kai mokiausi gal devintoje klasėje, Robertas 

buvo mano klasės draugas. Mes gerai sutarėme. Buvome 

draugai. Viskas buvo lyg iš serialo. Jis mane įsimylėjo, aš 

jo -  ne. Jis man nepatiko... Bet kažkaip pradėjome drau

gauti, supratau, kad jis nuostabus žmogus, moka bendrau

ti, gražiai ir protingai kalba. Aš jį įsimylėjau... Bet tai truko 

neilgai. Jo tėvai nusprendė išsikraustyti į kitą miestą. Pri
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simenu, kaip tris naktis negalėjau užmigti. Pragulėdavau 

tamsoje plačiai atmerktomis akimis ir visą tą laiką galvoda

vau apie Robertą. Po ketverių metų jis mane kažkaip su

sirado. Žinoma, jau seniai buvau jį pamiršusi. Slaugiau 

sergantį senelį, dirbau ir t. t. Tą dieną mane ištiko šokas. 

Atsimenu, kaip kažkas ėmė trankyti duris ir šaukti. Pasi

ėmiau į rankas peilį. Buvo vakaras, galvojau, kad vagys. 

Kai atidariau duris, pro jas įvirto uždusęs Robertas. Jis 

žliumbė kaip vakar naktį. Iš nevilties, nuovargio... Klau

siau, kas nutiko. Iš pradžių jis manęs maldavo pinigų, krio

kė, šaukė, vos neįvarė mano seneliui infarkto. Vėliau pa

pasakojo, kad neturi namų, kad jam siaubingai reikia pi

nigų. Jam jų nedaviau, pati neturėjau, be to, nenorėjau 

turėti su narkomanu nieko bendro. Išspyriau jį pro du

ris... Meilė jau seniai buvo išblėsusi. Daugiau jo nema

čiau iki dabar. Jis man rašė laiškus, pasakojo, kur ir kaip 

gyvena, atrodo, ant manęs nepyko, kad taip bjauriai pa

sielgiau. Kai pačią prispyrė bėda -  atlėkiau pas jį... Ž ino

ma, nusižeminau, bet man nėra nieko už buvimą be vie

tos, be namų. Nieko. Dabar vengsiu Robertui žiūrėti į 

akis, o gal jam nė motais? Gal jis džiaugiasi, kad mes at

važiavome čia, kad pagaliau nebus vienas? Iš laiškų daug 

apie jį sužinojau... Tai -  nuostabus žmogus, bet jį siaubin

gai keičia narkotikai. Siaubingai../4

Gretė pakilo nuo kėdės.

„Palauk! -  sulaikiau ją. -  Tau nereikia nuo Robio slėp

tis. Jis nepyksta. Šiandien su juo šnekėjausi...44

Apsirengusi Gretė išėjo. Nepasakė, kur eina, tik išėjo, ir
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viskas. Supratau, kad, gyvendamas čia su dar dviem žmo

nėm, vis tiek būsiu vienišas. Gyvensiu savo gyvenimą, ku

riame man niekas negalės padėti, nes kiekvienas stengsis 

padėti pats sau.

Kojomis trypiu purvino sniego krūvelę. Miestas nepažįs

tamas, nejaukus, svetimas. Viskas svetima. Bet eisiu kur akys 

veda. Visą savo gyvenimą buvau mindomas lyg šitas sutryp

tas sniegas. Iš pradžių jis laikosi kaip ši krūvelė, turi kažko

kią savo formą. Tačiau netikėtai ją sugniuždo. Lieka tokia 

sužalota, sulyginta su žeme. Krūvelės nėra. Bet ją atitaisau. 

Ji vėl egzistuoja, bet daug mažesnė, ne tokia tvirta, išsigandu

si, kad vėl sutrypsiu. Gyvenimas neramus. Lygiai taip pat ir 

aš. Vos spėdavau atsigauti nuo vieno sugniuždymo, karto

davosi ta pati bjauri scena. Likdavau sutryptas, nematomas 

ir laukdavau šviesios akimirkos. Kai pagaliau jos sulaukda

vau -  pasikartodavo tas pats. Mano išsivadavimas iš tėvo 

vergovės buvo siaubingas. Norisi kažką daryti. Šaukti, klyk

ti, mušti, spardyti, rautis plaukus nuo galvos... Bet žinau, 

kad niekas nepadės. Niekas nepadės išsivaduoti iš to bjau

raus prisiminimo. Patėvio krauju pasruvusios namų grin

dys... Tai -  mano sąmonėje, taip arti, kad neįmanoma apie 

tai negalvoti. Kada nors tai atsidurs mano pasąmonėje, po 

truputį išblės tas reginys, bet kažkur tikrai liks.

Patraukiau šaligatviu tolyn. Scena kartojasi. Lyg antras 

dublis. Kažkada taip buvo, kažkada toks pats prislėgtas ir 

vienas žiūrėjau į tokį pat šlapią ir vienišą šaligatvį. Kažka

da. Gyvenime viskas kartojasi. Nepabėgsi nuo praeities...
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Pasiilgau muzikos. Pasiilgau jausmo, kai ji užlieja mano sme

genis, visą protą ir širdį, kai pasilieka viena su manimi. 

Įėjau pro kavinės duris. Ten radau muziką, užliejusią visus 

kampus, sienas, žmones, nykiai spoksančius į valgiaraščius, 

į viską, kas aplinkui. Bet tik mane vieną ji glosto, tik man 

vienam ji tokia gyvybiškai svarbi. Atsisėdau už staliuko ir 

viską pamiršau. Susiliejau su muzika... Kodėl taip ramu ir 

tylu? Tokia absoliuti ramybė... Čia turėčiau praleisti porą 

eilučių, kad žmogus suprastų, koks ramus aš buvau... Su

stojusio laiko tarpsnis. Kai sustoji tu pats, kaip sustoja 

laikas, nors laikrodis įnirtingai skaičiuoja sekundes. Ap

linkui žmonės, sustingę į akmenines skulptūras, pilki. Tik 

tu ir aš -  ryškiai mėlynos spalvos. Tik muzika ir Tadas įgy

ja spalvą, jie vieni. Širdies dūžiai -  lyg ritmas, pritariantis 

muzikai, suteikiantis jai skambesio. Tik tos prakeiktos laik

rodžio sekundės... kvailplės...

„Ei, vaikine! Mes užsidarome. Kelkis!" -  raumeningas 

vyras pakėlė mane už pakarpos ir parodė pirštu į duris. 

Kodėl man taip nutinka? Kodėl man niekas neleidžia būti 

ten, kur aš noriu? Išsivadavau iš vyro rankų ir išsmukau 

pro duris... Oranžinė naktis. Nieko nepadarysi... Ji iš tiesų 

tokia...

Netikėtas pasikeitimas mano gyvenime sujaukė protą. 

Nesuvokiau paros laiko, nesupratau savo minčių, jausmų 

šitam miestui. Pusė manęs dar gyveno ten, namuose, kita -  

taikėsi prie naujos aplinkos. Viskas lyg sapne.

Permatomas oras kedeno mano plaukus, glostė skruos

tus. Atsidaviau vienatvei, bendravimui su oru. Gatve sly-
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dau užsimerkęs, nesidomėdamas reginiu, visiškai pamir

šęs, ką reiškia matyti. Žiūrėti nebuvo į ką. Man niekas ne

trukdė, niekas nestabdė... Mažutė ugnies kibirkštėlė vie

šumon paskleidė tabako kvapą. Aš įtraukiau, jaučiau, kaip 

dūmai gludo plaučiuose, kaip maloniai juos glostė. O vė

liau, išsivadavę laisvėn, iš mano šnervių, burnos vėl sklido 

oran. Tiesiai į žvaigždes. Susiliejo su mano bičiuliu. Šią

nakt žvaigždžių pilnas dangus. Nors imk ir lyg tabako tru 

pinėlius užsibarstyk ant riešo, giliai įkvėpk. Į nosį, plau

čius... kad amžiams liktų mano, mano viduje. Kad žvaigž

dės paskęstų tarp ašarojančių akių, bet neišplauktų kartu 

su ašarų upeliu. Pasiliktų tokios mylimos ir savos, priglu

dusios prie širdies ir iš lūpų spaudžiančios bučinį... Prisig

laudžiau prie parduotuvės vitrinos. Kodėl, būdamas vieni

šas, susidraugauju su sienomis? Jos tokios pat vienišos kaip 

aš? Išsiilgusios tokio pat beviltiško kūno, kuris galėtų jas 

pašildyti? Malonu, kai, neturėdamas kitos užuovėjos, gali 

pasiguosti sienai. Ji nieko nesakys, nešauks ir nepriekaiš

taus. Supras ir, tyliai išklausiusi mano maldas ir nuodė

mes, pasiliks stovėti ten pat... O aš nestovėsiu. Eisiu, bėg

siu, dirbsiu, bet niekada nesustosiu! Žvaigždės įžiebs man 

viltį. Jos visada tokios optimistės. Rodos, jos nuolat šypso

si. Kaip ir dabar, kai aš sėdžiu prieš jas, juokiuosi ir verkiu 

joms tiesiai į akis, kai, ne tik šildydamas vienišą sieną, bet 

ir sušlapdamas savo sėdynę, aš kantriai sėdžiu ir jų nepa

lieku. Stengiuosi juoktis kartu su jomis. Jos mane vaišina 

nakties vėsuma, o aš... tiesiog savo buvimu, šiltu tabako 

dūmu, šlapiais skruostais. Žvaigždėms daugiau nieko ne
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reikia. Jos turtingos ir visuomet kels žmonėms pavydą. 

Žmonės žiūrės į jas išsproginę akis ir niekada nesupras, 

ką aš ir jos patyrėme naktį. Niekuomet! Jie nesupras tos 

meilės, kurią aš duodu joms, ir kuo man atsilygina žvaigž

dės. Jos dovanoja sielą, padeda atrasti save, pamaitina 

savo romantiškumu ir niekada neišduoda šitų paslapčių. 

Jos -  ištikimos. Retas žmogus yra toks kaip viena mažytė 

žvaigždė, jos didesnės už žmogų, už būtybes, atėjusias į šį 

pasaulį...

...miestas miega... 

krinta sniegas 
...o šią naktį,... 

v aš toks vienas...

TYLOJE

„Kas?!44 -  išgirdau Gretės balsą už durų.

„Aš!“ -  sušukau.

Gretė tuojau atidarė duris:

„Kur tu taip ilgai buvai?!“

Įėjau pro duris ir atsisėdau virtuvėje už stalo. Gretė atsi

sėdo šalia:

„Net nežinau kodėl, bet man buvo baisu. Aš jaudinausi, 

galvojau, kad tau kažkas atsitiko44.

Susiėmiau už galvos ir tylėjau. Pažiūrėjau į ją. Niekada 

nemaniau, kad kažkam tikrai rūpiu. Bet Gretė... ji dėl ma

nęs jaudinasi?
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„Aš turėjau viską apmąstyti, nenorėjau grįžti čia. Dabar 

man geriau. Turėjau apgalvoti savo poelgius, likimą, ateitį. 

Čia jaučiuosi nejaukiai, man reikėjo šiek tiek erdvės, todėl 

išėjau. Nesijaudink, man viskas gerai..." -  paglosčiau Gre

tės plaukus.

Po kiek laiko ji atsisuko į mane ir paklausė:

„Kur tu buvai visą šitą laiką? Ką darei? Juk dvi paras 

tavęs nebuvo..."

„Slampinėjau šen bei ten. Ieškojau darbo. Tiesą sakant, 

nuo šio pirmadienio dirbsiu parduotuvėje. Centre."

Gretė nusišypsojo. Dieve, pasiilgau šitos šypsenos per 

tas nežmoniškai tuščias dienas. Ji žiūrėjo tiesiai man į akis. 

Nieko nesakė. Kaip visada tokiomis akimirkomis. Šnekė

jomės kaip žuvys, gyvūnai, suprantantys vienas kitą iš žvilgs

nių. Gretė suėmė mano veidą savo švelniais ir drėgnais 

delnais. Pasislinko arčiau. Ir vėl, nieko nepaaiškindama, 

glaudė savo lūpas prie manųjų. Abu išsiilgę, mėgavomės 

jomis, negalėjome net pagalvoti, kad kažkada tai baigsis. Ji 

niekada man neaiškina savo elgesio, todėl nedrįstu pasa

kyti, ką jai jaučiu. Kaip malonu justi jos pirštus, taršančius 

ir glamonėjančius mano plaukus. Kaip malonu justi jos 

drėgnus skruostus, prigludusius prie manųjų. Rodos, ši aki

mirka liks manyje amžiams...

„...O kur Robertas?" -  neiškentęs tylos ir mūsų sutriku

sių veidų, paklausiau Gretės. Keletą sekundžių ji sėdėjo 

susimąsčiusi ir tylėjo. Nusijuokiau:

„Grete, klausiau -  gal žinai, kur Robertas?"

„Taip, girdžiu tave, tiesiog nebegaliu patikėti, kad nebe
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reikia jaudintis. Robertas? Robertas, kaip visada, kažkur 

bastosi. Naktį negrįžo, nakvojau viena... Baisu."

Linktelėjau. Buvau išbadėjęs, bjauriai jaučiausi... Dvi pa

ras beveik nieko burnoje neturėjau. Niekada nemaniau, 

kad kada nors taip baisiai atrodysiu.

„Gal pasidarysi ko nors valgyti? Turiu eiti į darbą, -  Gretė 

pakilo nuo kėdės. -  Aš taip pat turiu gerų naujienų -  dirb

siu padavėja restorane, kuris visai netoli nuo tavo parduo

tuvės. Na, žinai tą... mėlynai šviečiančiu pavadinimu, nie

kaip negaliu jo prisiminti... Mums nežmoniškai gerai se

kasi! Kaip manai?"

Pritariamai linktelėjau ir priėjau prie šaldytuvo. Ta pati 

kiaušinienė... Na ką gi... Gretė išėjo. Mūsų pokalbiai trumpi 

ir neaiškūs. Netikėtos glamonės ir bučiniai. Nebesuksiu sau 

galvos. Lauksiu, kol savaime viskas išaiškės.

...Pirma diena parduotuvėje.

„Šitą paimk ir išdėliok prekes į lentynas. Sudėk tvarkin

gai, nesumesk. Už tai mes ir mokame pinigus. Kai pakvies 

į mėsos skyrių -  ten pats išmoksi kapoti mėsą, gerai? O 

dabar... va, imk ir vežiok", -  pastūmė pilną vežimėlį pre

kių. Administratorius patapšnojo man per petį ir paliko 

dirbti. Cha, nesunku! Ir už tai aš gausiu pinigų?.. Kibau į 

darbą. Iš pradžių į mane visi žiūrėjo kreivai. Tyrinėjo, ar su 

manimi galima bendrauti.

„Sveikas", -  pirmas priėjo kažkoks vaikinukas, šiek tiek 

vyresnis už mane. Aš paspaudžiau jam ranką.

„Pirma diena čia?" -  paklausė.
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„Taip. Kiek laiko jau dirbi?"

„Na... jau gal daugiau kaip mėnesį."

Aš linktelėjau, padaviau ranką:

„Tadas".

Vaikinukas nusišypsojo ir prisistatė:

„Paulius. O tau pasisekė, kad, būdamas nepilnametis, 

gavai darbą. Retas atvejis. Čia striuka su darbuotojais, to 

dėl. Na, palieku tave, turiu eiti dirbti".

Pirma pažintis.

Po pusdienio mane pakvietė į mėsos skyrių.

„Jis tave išmokys, kaip dirbti", -  parodė pirštu į Paulių. 

Abu nusišypsojome vienas kitam.

„Paimi mėsos gabalą. Didelį. Ir... kaukšt! Sunku? Cha 

cha cha!"

Paimi mėsos gabalą, ir kaukšt. Dar vienas gabalas -  

kaukšt... Šlykštu. Lavonų gabalus padalyti dar į smulkes

nius. Galėsiu kam nors pasigirti, kad dirbau lavoninėje.

Vakare slinkau gatve namo. Pagalvojęs apie žodį „na

mai", prisimindavau savuosius. Negalėjau suprasti, ką jiems 

jaučiu. Mane užplūsdavo visi jausmai, kokius tik gali jausti 

žmogus. Baimė... meilė... neapykanta... nusivylimas... dep

resija. Man buvo baisu. Naktimis bijojau sapnų, dieną ne

galėdavau patikėti, kad aš jau visiškai kitur, tikėjausi, kad 

viskas ir vėl grįš į senas vėžes. Bet tai buvo neįmanoma. 

Mieste manęs niekas nepažinojo, bet bijojau pažvelgti žmo

nėms į akis, nes atrodė, kad jie viską žino. Nužudžiau pa

tėvį. Žmonės prieš save matė žmogžudį, aš rizikavau viešai
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rodydamasis. Bet daugiau neturėjau ką daryti, reikėjo gy

venti. Rodos, ėjau per sulūžusį tiltą. Aš tai žinojau, bet ne

sitraukiau. O gal viskas bus gerai?

„Ei!“ -  kažkas sušuko man į ausį. Eidamas nieko aplin

kui nemačiau. Žiūrėjau tik į kelią ir negalėjau susigaudyti, 

kas vyksta. Kažkoks aukštas vyras sučiupo mane už apy

kaklės ir prispaudė prie kiosko sienos. Mano širdis atsidū

rė kulnuose.

„Kas čia vyksta?!“ -  nenustojau kartoti mintyse.

Jis sugriebė mane už plaukų, nusispjovė:

„Greitai duok šen pinigus!“

Žiūrėjo tiesiai į akis. Aš tylėjau, stengiausi nekvėpuoti.

„Sakau! Duok šen pi-ni-gus!!!“ -  jo seilės tiško ant ma

no veido.

„Neturiu", -  sumurmėjau. Jo rankos ėmė mane smaug

ti. Visiškai kaip tėvas, kada aš išsivaduosiu iš šitų bjaurių 

prisiminimų, kada mane nustos persekioti šlykštūs žmo

nių čiuptuvai?! Kur pasaulyje meilė?! Kodėl kai kurie bai

gia ją užmiršti? Tik smurtas...

„Šunsnukis! Kur tavo pinigai?! Sakai greitai, nes užmu

šiu!" -  nesulaukęs atsakymo, ėmė kraustyti mano kišenes. 

Šokau jam ant pečių ir dantimis įsikibau į ranką. Jis ėmė 

rėkti. Aš jį spardžiau, pešiau plaukus nuo galvos. Jis rėkė. 

Riaumojau iš pykčio. Pinigų jis nepaleido. Paskui nubloš

kė mane ant žemės ir, nežiūrėdamas kur, spardė. Aš rė

kiau! Iš skausmo. Jis spardė. Aš rėkiau! Rėkiau... Čiupau jį 

už plaukų ir ėmiau trankyti kur pakliuvo...

Žmonių aplinkui nebėra. Tuščia, tylu, nė gyvos dvasios.
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Paliktas bendrauti su sniegu. Gili, kruvina naktis... Dulkė 

ant balto lapo... taškas baltam fone... Kraujo spalvos taš

kas pieno baltumo sniege. Siaubingai šalta. Kažkaip reikia 

grįžti namo. Burnoje jaučiu kraujo skonį. Atsiremdamas į 

kiosko sienas, pakilau nuo žemės. Tas pats baisus jausmas, 

gąsdinanti kraujo spalva, kvapas ir skonis manęs nepaliko 

ramybėje. Bijojau pagalvoti, kad tai aš kraujuoju, kad ant 

mano kūno -  žaizdos. Turėjau surasti jėgų grįžti namo. Gąs

dindamas save, pasiliksiu bejėgis. Šiaip taip atsistojau. Ta

čiau išstovėjau tik kelias sekundes. Gėlė kelį. Nežmoniš

kas skausmas. Man užgniaužė gerklę. Negalėjau patikėti, 

kad esu toks bejėgis. Norėjau vėl pakilti, tačiau nepavyko. 

Ėmiau ropoti keturiomis, stengdamasis neužgauti sužeisto 

kelio. Gėdijausi savęs. Ropojau kaip gyvulys. Kraujavau. 

Kai prisiartinau prie namo laiptinės, neįsivaizdavau, kaip 

galėsiu užlipti laiptais aukštyn.

„Grete!.. -  sušukau. -  Grete!.. -  manęs negirdėjo. Vėl 

ėmiau bliauti: -  Grete! Grete!.. Grete! Ei...“

Nuleidau galvą. Negalėjau sulaikyti nusivylimo savimi, 

kitais. Reikėjo tai kažkaip išreikšti. Blioviau... Išgirdau 

žingsnius.

„Kas? Kas čia? Tu, Tadai? -  tai buvo Gretė. -  Kas tau 

vėl, Tadai, kas tau?"

Aš negalėjau patikėti, kad pagaliau būsiu išlaisvintas iš 

tos žeminančios būsenos. Ėmiau nervingai juoktis.

„Kas tau, po velnių?!" -  šaukė Gretė, keldama mane 

nuo žemės. Aš apsikabinau ją. „Ko tu visas kruvinas? Die

ve..." Ji užtempė mane į viršų.
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Nužudžius patėvį, niekas nepasikeitė. Fiziškai. Tironai 

neišnyko. Patėvis buvo tik vienas iš tūkstančių.

„Papasakok, kas nutiko?" -  tyliai paklausė Gretė, valy

dama žaizdas.

„Ką, nematai?! Primušė mane... -  kalbėjau susierzinęs, nors 

dar visai neseniai gailėdamasis savęs šliaužiau gatve lyg šuny

tis. -  Eilinį kartą kuitėsi po mano kiauras kišenes ir tikėjosi, 

kad pažersiu pinigėlių. Iš kur aš jų, po velnių, galiu turėti?"

Gretė tylėjo ir kantriai valė žaizdas. Siek tiek atlyžęs, 

atsisukau į Gretę:

„Kaip sekėsi pirma darbo diena?"

„Neblogai... Kol kas lyg ir niekas man nepriekaištavo."

Šyptelėjau ir kai ką prisiminiau:

„Ar galiu paskambinti?"

Gretė ironiškai nusijuokė:

„Iš kur?! Manai, kad čia rasi telefoną? Ne, brolau... Šiuo

se namuose civilizacijos nerasi..."

„Velnias..." -  nusikeikiau. Norėjau sužinoti, kaip sekasi 

Ričiui... Ar manęs neieško policija? Ar jau išnešė nelaimin

gą patėvio lavoną?

„Einu, paskambinsiu iš būdelės", -  pakilau nuo lovos.

Aš ją švelniai pastūmiau:

„Gal turi telefono kortelę?"

Ji nuėjo į kitą kambarį. Netrukus grįžo su telefono kor

tele. Padėkojau ir išėjau.

Šlubuodamas nuėjau iki arčiausios telefono būdelės...

„Alio?.." -  pavargusiu balsu atsiliepė Ričis. Aš nusišyp

sojau... Kaip buvau pasiilgęs savo draugo balso!
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„Sveikas, Riči! Čia aš, Tadas!“

Tyla...

„O Dieve...Čia tu, Tadai?! Iš kur skambini?! Kaip seka

si, bičiuli?!“

Atsidusau:

„Mmm... nieko nieko... gyvenu. Sakyk, kaip tu?“

„Aš?! Ar dabar reikėtų galvoti apie mane?!“

„Riči... tu gi -  mano draugas!! Kaip pasiilgau namų...“ 

Dar ilgesnė tyla nei prieš tai.

„Žmogau, tavęs ieško policija. Atleisk... Pasakiau And

riui viską, ką reikėjo. Jis sako, kad norėtų tau parašyti... 

Nežinau, ar tai gerai... policija...“

Mano kojos linko. Aš jį nutraukiau:

„Riči, duok Andriui mano adresą... Palauk, padiktuo

s iu ../4

„Taip, užsirašiau... -  prabilo Ričis. -  Tikrai nežinau, ką 

tau pasakyti... Tavęs ieško policija, ir niekuo negaliu padė

ti. Mes tavęs neišduosim, nepasakysim, kur esi... Laikykis. 

Aš tau gal parašysiu... Bet vis tiek manau, kad negerai. Pa

sakysiu Andriui, parašys.44

Atsidusau. M ano širdis -  kulnuose.

„Ačiū tau... Velnias. Man riesta. Labai tau ačiū, Riči, 

būtinai parašyk. Negaliu daugiau šnekėti. Kreditai tuoj baig

sis. Ate, bičiuli, myliu tave.44

„Tu mano draugas. Aš tave taip pat. Saugokis, laikykis. Ate!44 

Padėjau ragelį. Atsirėmiau į telefono būdelės sieną. Vis

kas lyg baisus sapnas. Nejaugi Ji -  likimas -  laimės? Lais

vėje ilgai negyvensiu. Net neįsivaizdavau, kaip galėčiau pa
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sislėpti nuo policijos! Apie ją nieko nežinojau. Tai buvo 

baisiausia. Ar apskritai įmanoma bent dieną likti policijos 

nepastebėtam? Iš kur, po velnių, aš galėčiau žinoti?! And

rius ir Ričis man parašys. Tai -  vienintelė paguoda.

„Manęs jau ieško policija..." -  pasakiau Gretei, kai grį

žau namo. Ji tylėjo. Suprantu, jai buvo baisu. Deja, ji ne

supranta, kaip baisu man pačiam. Mūsų butą supo nusi

kaltimai, baimė... Narkomanas, žudikas, vagilė. Policijai -  

puikus kąsnelis. Mes nesirengėme pasiduoti, kovojome su 

savo blaiviais protais, stengdamiesi pamiršti realybę ir gy

venti be praeities ir ateities. Šia akimirka.

Į rankas ir vėl paėmiau Robio sąsiuvinį. Jo nebuvo na

mie. Gretė kažkur išėjo. Mėgstu vienatvės akimirkas, kai 

niekam nerūpi, ką veikiu. Šis sąsiuvinis mane intrigavo, 

viliojo. Ką gali parašyti narkomanas?

„...sėdėjome keturiese prie stalo. Jis laikė plastmasinį 

butelį, tinklelį. Sakė, kad reikia įkvėpti. Kreko dar nieka

da nevartojau. Kas tai?.. Garai pasiekė mano protą taip 

greitai, kad nespėjau susivokti. Be žodžių... Aš buvau toks 

laimingas! Niekada taip nesijaučiau... Norėjosi rėkti, šaukti 

iš malonumo. Buvo taip, lyg šokčiau parašiutu iš lėktuvo, 

jutau tik malonumą, jokios baimės. Nenusakomas džiaugs

mas, riksmas! Kaip dabar prisimenu: „Aaa!“ Palaimos, 

džiaugsmo, laimės... Visų geriausių jausmų antplūdis. Tie

siog viskas. Bet džiaugsmas baigiasi ašaromis. Tai buvo dau

giau už ašaras. Ėmiau rėkti, bet ne iš malonumo. Kažkas 

pjaustė man sielą. Vidaus skausmas. Neišgydoma depresi

ja... Aš žliumbiau. Staiga, atsimenu, kažkodėl puoliau ant
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jo. Ėmiau talžyti jį kumščiais, sakiau, kad tai jis dėl visko 

kaltas. Bet pats neturėjau nė menkiausio supratimo, apie 

ką šneku. Tuomet man viskas buvo aišku. Gerokai jį pri- 

mušiau, o vėliau, netekęs jėgų, griuvau ant sofos ir nepaki

lau. Visko neaprašysi. Dabar tai atrodo kitaip, daug pa

prasčiau. Aš negalėjau savęs pažinti. Lyg nesėkmingas sklan

dymas sklandytuvu, baigęsis tuo, kad išsitėškiau ant žemės, 

bet užsigavau ne kūną... sielą."

Būti vienam... Atrasti savo sielą. Suprasti savo jausmus. 

Penėti savo sielą arba viską iš jos atimti. Neturėti nieko 

artimo... Peiliais pjaustyti savo sielą, mąstyti, varyti save iš 

proto. Neturėti namų... Verkti juos prisimenant. Graužti 

savo sielą, susigrąžinant bjaurius prisiminimus. Palikti sa

vo draugus... Nuplėšti pusę savo širdies. Ar viskas tilptų 

viename žmoguje? Ar... to ne per daug?! Nežinoti, kaip 

nuo visko pabėgti. Ieškoti atsakymų savyje ir kituose. Likti 

klausiančiu. Palikti save Jos -  likimo -  valiai. Pačiam save 

nužudyti... O jei dar nori gyventi? Kur išeitis?!

Žingsniavau iš parduotuvės namo. Nesislėpiau, pasidaviau 

likimo valiai. Nesirengiau gadinti savo likusio gyvenimo 

laisvėje. Iki atlyginimo liko dar geros trys savaitės. Pinigų 

visiškai neturėjau. Pamažu tirpo ir nuvogti patėvio pini

gai. Taupėm juodai dienai, tačiau vis dažniau ir dažniau jų 

tekdavo skolinti Robertui, kuris, negavęs dozės, darėsi vis 

nepakenčiamesnis. Vakarais, po darbo, su Robiu grojome
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senamiestyje. Porą litų vakarienei... Buvau nepanašus į 

save. Niekada nebuvau toks kaulėtas, įdubusiais skruos

tais. Tokiais purvinais drabužiais. Nemačiau savęs elge

tos -  tokio nusižeminusio, sėdinčio gatvėje ir prašančio 

išmaldos. Kai nesisekdavo grojant, elgetaudavau. Sėdėjau 

prie Katedros ir, ištiesęs ranką, šunyčio žvilgsniu žiūrėjau į 

žmones. Žmonės gailestingi. Uždirbdavau daugiau nei gro

damas gitara.

Kartą viena senutė, grįždama po Mišių, priėjo prie ma

nęs ir... apsiverkė. Nuoširdžiai verkė. Šluostė ašaras nuo 

skruostų, įdėjo dvidešimt litų.

„Vaikei vaikelėl... Sūneliuk tu mano... Kaip tu čia dabar 

šąli... Jėzau, Jėzau... Viešpatie, padėk šitam vargšiukui... 

Aš tau padėsiu...Sūneliuk, einam pas mane, pavalgydinsiu. 

Gal nakčiai priglausiu savo namuose... Na einam, einam...“

Ji paėmė mane už pažastų, apkabino kaip kūdikį ir išbu

čiavo. Atsargiai stengiausi ištrūkti iš jos rankų. Ji manęs 

nepaleido.

„Aš tau neleisiu pabėgti. Nebūk toks išdidus. Einam... 

pavalgysi pas mane, pasisotinsi, ir bus geriau. Tikrai! Ak

muo nuo širdelės nukris... Na, einam.“

Ji mane nusitempė. Mane iš tiesų viliojo jos prižadėti 

pietūs, bet nenorėjau nusižeminti. Na, bet... Perėjome pu

sę miesto, kol nusigavome iki jos namų. Ji manęs nieko 

neklausinėjo. Tik norėjo padaryti gerą darbą... Taip buvo 

atsidavusi Dievui.

„Štai ir mano namai. Jauku, ar ne? Tu, mažuli, matyt, 

nesi matęs tokių namų? Vargšiukas... Gali man nieko neat
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sakinėti, suprasiu. Žinau, kaip tokie gatvės vaikučiai ne

mėgsta šnekėti apie savo gyvenimą... Oi, tuoj tuoj šildau 

pietus. Tuoj bus pietūs, ir tavo pilvukas bus toks toks pil

nas!!" -  ji apsikabino savo pilvą ir ėmė jį glostyti. Net juo

kinga. Ji elgėsi su manimi kaip su poros metų vaiku... N e

trukus ant stalo garavo karšti pietūs. Pilna lėkštė, prikrau

ta kotletų, bulvių, daržovių. Prisipažinsiu, man nutįso seilė. 

Kada paskutinį kartą valgiau tokius pietus?! Gal prieš tre 

jus metus, bet atrodė, lyg būtų praėjęs visas šimtmetis. Kir

tau taip, jog, rodės, burna plyš. Prisiekiu -  niekada nebu

vau skaniau valgęs! Žinoma, suvalgiau daugiau nei vieną 

porciją... Išgėriau tris stiklines kompoto. Pilvas buvo beplyš- 

tąs. Po pietų senutė sugalvojo mane išmaudyti!

„Berniukams kaip ir mergaitėms reikia būti gražiems ir 

švariems. Nesvarbu, kad tu -  gatvės vaikas, privalai būti 

švarus kaip ir kiti. Nusiprausti! Ir nesispyriok! Nes aš ta

vęs neklausysiu!"

Po velnių! Kiek man vis dėlto metų?

„O! Koks tu gražus berniukas! -  suplojo rankomis. Ji 

nuvilko nuo manęs nešvarius marškinius, pačiam nusirengti 

neleido, manė, kad aš vis dar per daug nusilpęs po tiek 

badavimo dienų. -  Kokie gražūs tavo plaukučiai! Chi! Gal, 

kai nusiprausi, jie bus gražiai papurę? Myliu tamsiaplau

kius berniukus! Mano pačios velionis vyras buvo tamsia

plaukis! Jėzau, Jėzau... kas per liesumas! Tave reikia gerai 

nupenėti... vien tik kaulai ir oda! Vargšiukas, vargšiukas..."

Senutė lingavo galvą. Ji plepėjo ir plepėjo kaip ir visi 

suvaikėję seni žmonės. Neleido man įterpti nė žodžio.
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„Na, sūneliuk, nusimauk kelnes! Aš nežiūrėsiu, nebijok! 

Man nereikia žiūrėti, nebijok, nebijok... Žiūrėk, aš nusi

suksiu, o tu gali -  hop -  ir nepastebėtas šokti į karštą karš

tą vonią! Su putomis!!"

Senukė stryktelėjo ir nusisuko. Ji vertė mane raudonuo

ti. Iš kur tokie geraširdžiai, juokingi žmonės? Nusirengiau 

ir greitai įlipau į vonią. Vanduo buvo per karštas, bet ne

norėjau jai priekaištauti. Toks mielas žmogus...

„Taip, iš pradžių kakliuką tau nuprausiu. Va va, taip. Po 

to rankytes, nugarytę, krūtinėlę... Op op! Še, kas liko, nu

siprausk pats. O aš ir vėl -  hop -  nusisuksiu!"

Kada paskutinį kartą manimi kas nors taip rūpinosi? 

Prieš dešimt metų? Vienuolika dvylika?.. Po maudynių ji 

man padavė švarius drabužius. Beveik naujus, šiek tiek 

per didelius džinsus, baltus marškinėlius, pūkinį golfą ir 

vilnonį megztinį. N et ir batus pakeitė. Auliniai, rudi ge

riausi batai.

„Kažkada vaikučiams iš vaikų namų dalijau labdarą. Pir

kau drabužėlius iš padėvėtų drabužių parduotuvių ir nešda

vau jiems. Keli liko -  kaip tik tau aprengti... Mano bran

guti! -  ji ir vėl suplojo delnais. -  Koks tu gražus! Plaukai... 

trijų spalvų -  rudos, juodos ir pilkos -  kokie gražūs! O jau 

lūpytės -  kaip angeliuko! Kaip piemenukas Jonukas iš kaž

kokios pasakos!"

Aš ėmiau raudonuoti. Ji vis glostė mano galvą, tampė 

žandus ir iš džiaugsmo vis plojo delnais.

Išbuvau pas ją iki pat vakaro. Ji labai nenorėjo, kad išei

čiau, tačiau nebegalėjau tverti to perdėto rūpinimosi.
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„Na, aš jau turiu eiti... -  tyliai pasakiau. -  Labai jums 

dėkui. Jūs labai maloni ponia. Bet reikia eiti."

Senukė pakraipė galvą ir, porą sekundžių pažiūrėjusi man 

į akis, atsiduso:

„Vaje... jau išeini? Kurgi tu eisi, mano mažiukas berniu

kas? Na, bet jei tavęs kažkas ten laukia -  eik. Eik, sūneli! 

Eik, bet nepaklysk... Oi, neverk matušėle, kad jaunas sū

nus... eis ginti brangiosios tėvynės... -  ji nubraukė nuo 

skruosto ašarą ir toliau dainavo: -  Kad pavirtęs kaip ąžuolas 

girių puikus... lauks teismo dienos paskutinė-ė-ės..."

Pabučiavęs senukei skruostą, išėjau pro duris. Buvau ne

apsakomai jai dėkingas, bet, gaila, niekada nemokėjau tin

kamai atsidėkoti.

„Sveikas, Tadai... Gerai atrodai, iš kur taip? -  pasisvei

kino Robis, kai įėjau pro duris. -  Na ką? Eisim groti?"

Aš linktelėjau galvą.

„Oi, tiesa... visai pamiršau pasakyti, -  Robertas padavė 

man voką. -  Štai tau laiškas nuo kažkokio... Andriaus. Pa

skaityk."

Paėmiau iš jo voką. Kokią akimirką jį laikiau neatplėšęs. 

Galvojau apie pasekmes, kurios galėjo įvykti siunčiant jį. 

Iš kur, po velnių, galėčiau žinoti, kaip dirba policija?! Ar 

tai pavojinga? Nežinia -  baisiausias pasaulyje dalykas.

„Mielas Tadai,

Nežinau, nuo ko pradėti... Sunku, kai geriausias drau

gas palieka. Pasiilgau tavęs labiau, nei kada nors būčiau
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įsivaizdavęs. Vis dar apgailestauju dėl to, kas tarp mūsų įvy

ko. Tai buvo neapgalvota... Padariau tai todėl, kad tuo metu 

to norėjau. Neslėpsiu, kad esu kitoks. Pats neseniai tai su

pratau, tačiau nesijaučiu dėl to blogai. Gaila, kad šis įvykis 

ir mano jausmai tau gali sugriauti mūsų draugystę. Keista, 

bet tau jaučiu daugiau, nei tu manai. Vis dar tikiuosi, kad tu 

atsiliepsi į mano jausmus, nors puikiai žinau, kad esi nor

malus. Žinau, kad negalima prašyti neįmanomo, bet aš pra

šau... Neatstumk manęs. Keista, kad vienas mažytis bučinys 

taip gali viską apversti aukštyn kojom. Tačiau po jo aš pirmą 

kartą supratau, ką iš tikrųjų tau jaučiu.

...Dabar pažiūrėjau pro langą, ir mane pamažu užplūdo 

prisiminimai... Lengvai krenta snaigės. Aš taip pat norė

čiau kartu su jomis kristi į minkštą sniego pusnį ir mąstyti. 

Apie tave. Užmerktos akys ir besišypsančios blakstienos 

jaučia žiemos šaltį. Nepaklusniai virpa lūpos, drovėdamo- 

si trokštančio išsiveržti šypsnio. Tai tu. O aš... susižavėji

mo kupinomis akimis stebiu užmerktąsias ir pridedu pirš

tą prie tavo virpančių lūpų... Nesijausk nepatogiai. Bent 

jau skaitydamas laišką. Tai tik mano svajonės, kuriomis bū

tinai turiu su tavimi pasidalyti.

Perspėju tave. Saugokis. Čia kol kas tyliai tavęs ieško. 

Klasės draugai, mokytojai jau nerimauja. O mes su Ričių 

tylime užčiaupę burnas. Pastaruoju metu nemažai su juo 

bendrauju. Šaunus vyrukas, tik labai išgyvena dėl tavęs. 

Ne mažiau nei aš. Neišduosime tavęs, neduok Dieve. Kol 

kas būk ramus ir pasikliauk mumis. Bet visą laiką žinok -  

tavo tėvo (galbūt turėčiau vadinti jį patėviu) lavonas neliks
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bekvapis. Tiesą sakant, nežinau, kokie ten reikalai. N edrį

sau net praeiti pro tavo namus. Juk vis tiek anksčiau ar 

vėliau viskas iškils į paviršių. Juk tavo patėvio draugai dar 

užeis pas jį palošti?.. Taigi. Palikai čia daug netvarkos. Ka

da nors viskas susitvarkys -  į gerąją ar į blogąją pusę. N ie

ko gero nesitikėk. Nors pasaulis ir didžiulis, tačiau toli nuo 

savo likimo ir nuodėmių išpirkimo nepabėgsi. Negąsdinu 

tavęs, tik noriu, kad viską apgalvotum blaiviai.

Myliu tave. Ir tikiuosi dar pamatyti gyvą. Kartkartėm 

netenku kantrybės, trenkiu durimis ir važiuoju pas tave. 

Tik vėliau prisimenu, kad neturiu adreso ir įsiutęs grįžtu 

atgal. Kitąkart, kai išeisiu, būtinai atvažiuosiu pas tave, nes 

adresą turiu, o aš, garbės žodis, nebegaliu tverti tos neži

nios ir ilgesio. Tikiuosi, tu nesupyksi... Kad ir kaip pavo

jinga tai būtų, lauk manęs. Mes juk linkę rizikuoti.

Nepamiršk manęs. Myliu.

Iki pasimatymo!

Nuoširdžiai Tavo, Andrius“

...Rankose spaudžiau laišką. „Myliu tave“, -  nesitikėjau 

to išgirsti iš JO. Bjauru, apgailėtina ir liūdna, kad jis tikisi 

iš manęs to, ko iš tikrųjų negaliu duoti. Taip norėčiau, kad 

jis pamirštų mane ir neskaudintų nei savęs, nei manęs. Ka

daise jis buvo mano draugas, kuriuo pasitikėjau labiau nei 

bet kuo kitu. Šventai tikėjau mūsų draugyste ir maniau, 

kad vienas nuo kito niekada nieko neslėpsime. Tas įvykis 

tą naktį mane šokiravo, ir aš pajutau, jog jis man tapo vi

siškai svetimas. Daugiau niekada negalėsime būti tokie ar
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timi draugai kaip anksčiau. Įdėjau laišką atgal į voką ir 

atsisėdau prie stalo. M ano rankos drebėjo, jaučiausi taip 

keistai. Buvo neramu dėl nežinomybės ir tų protingų And

riaus žodžių apie mano pabėgimą iš ten, kur palikta daug 

nesutvarkyto mėšlo. Niekada negalėčiau ten grįžti. Pabė

gęs iš miestelio, jaučiausi šiek tiek švaresnis ir trumpam 

netgi buvau patikėjęs savo melu, kad tą vakarą nieko ne

įvyko. Tas, nužudęs mano patėvį, visiškai nebeegzistavo. 

Norėčiau, kad tuo tikėtų visi. Žinoma, taip niekada ne

bus! Ir mane suės ta begalvių visuomenė, kuri remiasi tik 

faktais! Mano patėvis nebuvo vertas gyventi... Ir tik dabar 

išdrįsau tai pripažinti -  galbūt ir nesigailiu, kad padariau 

nuodėmę.

„Ei, Tadai, kas tau?“ -  Robertas patapšnojo man per 

petį.

Aš atstūmiau jo ranką:

„Nieko... Tiesiog aš giliai įklimpęs savo paties mėšle, po 

galais!"

Robertas atsisėdo šalia manęs, tylėjo.

„Gerai, einam. Jau tuoj sutems..."

„Velnias, man šąla užpakalis..." -  murmėjo Robis. Nuo 

tada, kai atėjome groti, jam nepratariau nė žodžio. Galvo

jau apie Andrių. Nuo šalčio žiauriai skaudėjo pirštus. Bu

vau pasirūpinęs pirštinėmis, bet jos nepadėjo. Šilo tik del

nas. Robis turėjo lūpinę armonikėlę. Niekada nemaniau, 

kad ji galėtų sudaryti tokį puikų duetą su gitara. Kaip visa

da, sėdėjome ant žemės, pasitiesę mažus medžiagos lopi

152



nėlius po užpakaliu, kad tas nešaltų, bet iš to nieko gero... 

Prie mūsų žmonės beveik nėjo, netinkama diena... Darbo 

diena, o žmonės skuba, lekia, net neatsigręždami į bedar

bius, elgetas. Tik kai kurie pensininkai, jaunimas, slampi- 

nėjantys laisvalaikiu gatvėmis vėpso.

„Man reikia dozės", -  vėl sumurmėjo Robis.

„Oi, tik nepradėk, prašau! Nejaugi negali be jų apsiei

ti?! Bent jau porą valandų..." -  giliai atsidusau. Jis vis neri

mo, ėmė trypti vietoje, jam buvo šalta. Stengiausi nekreip

ti dėmesio ir toliau groti.

Atsisukau tik tada, kai Robertas kažką ėmė čiužinti:

„Kas čia?" -  paklausiau.

„Ai..."

Jau žinojau atsakymą. Tai -  jo „kaifas". Jis išsitraukė 

mažą popieriaus vokelį ir miltelius iš jo susibėrė į šaukštą. 

Užpylė kelis lašus vandens. Tai štai, kaip viskas daroma...

„Nori pabandyti?" -  pažiūrėjo į mane Robertas.

„Ne... Nemanau, kad tai gerai..."

„O gaila... pasijustum tikrai geriau. Nėra problemų, nė

ra tave graužiančių žmonių, nėra nieko... tik tu ir tai, kas 

tau patinka. Muzika -  šiuo atveju", -  kalbėjo jis, kaitinda

mas šaukštelį ant žiebtuvėlio ugnies. Kai skystis užvirė, Ro

bis, pasiėmęs švirkštą, sutraukė jį.

„Kas čia per..." -  atsisukau į Robertą.

„Čia? Jėga! Čia..."

Robis iškėlė švirkštą sau prieš akis ir garbinamai į jį 

spoksojo.

„Tai -  mano brangiausioji dozė..."
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Ką ten Robis sakė? Nėra problemų, nėra nieko, ko tu 

nekenti...

„Tai gal nori?“ -  klausiamai pažiūrėjo Robis, verždamas 

ranką diržu. Juk anksčiau buvo tik krekąs. Pažvelgiau į Ro- 

bį... Susileido. Žiūrėjo į mane pusiau atmerktomis akimis, 

vėliau užsimerkė ir nebejudėjo. Aš jį papurčiau.

„Ei, Robi... tai gal duok ir man?“

Viduje sau nepritariau, bet mane kažkas traukė. Gal ga

limybė pabėgti nuo šito pasaulio?

„Daiktas kainuoja..." -  švokšdamas ištarė Robertas.

„Taip, žinau... Bet aš tikrai noriu pabandyti. Užmokėsiu."

Robis pakėlė ranką:

„Aaa, -  sudejavo. -  Ne... Už pirmą kartą mokėti nerei

kia... aš tau duosiu. Tikrai nori?"

Linktelėjau. Jis man padavė vokelį, šaukštą, švirkštą, žieb

tuvėlį. Paskutinis šansas apsigalvoti... Kuriems galams man 

reikia apsigalvoti?! Tai -  kažkas naujo, neįprasto. Pabėgti 

nuo realybės?! Ar tai ne nuostabu? O man gal nieko nenu

tiks? Nee... nuo vieno karto tikrai nepriprasiu. Jaučiausi 

taip, lyg tai darytų kažkas kitas, o ne aš. Ryžausi žengti 

žingsnį. Robis padėjo man paruošti nedidelę dozelę... Pir

mą kartą reikia labai nedaug. Žinau, kad daug kam aš at

sparus, niekada neįsitrauksiu į narkotikus. Tik šį vienintelį 

kartą... TIK ŠĮ!.. Leidau srovei tekėti savo vena. Man bu

vo šlykštu... Pasiruošiau paslaptingai kelionei. Tiesiog aki

mirkai pamečiau protą...

Kažkas pasikeitė. Nebejutau to šalčio po užpakaliu, pa

miršau šalia sėdintį prasmirdusį Robį. Aš buvau vienas sau
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karalius. Būtent -  „karalius". Aš taip jaučiausi. Kaip staiga 

pasikeitė mano jausmai. Negalėjau prisiminti, kas buvo 

prieš penkias minutes. Ar man buvo negera, ar buvau liūd

nas? O ką vis dėlto reiškia būti liūdnam?! Nežinau. O gal 

niekada nežinojau? Visi žmonės žiūrėjo į mane. Jie nesi- 

raukė kaip visada. Jie... šypsojosi... Taip, jie šypsojosi! Jie 

mums plojo, bet mes nesupratome kodėl. Ar tik dėl to, 

kad mes -  „karaliai"? Galbūt. Bet man tai nerūpi. Svarbu, 

kad aš tikrai jutau džiaugsmą. Kad sėdėjau čia, priešais kvai

lai besišypsančių žmonių minią. Aš buvau visiškai ramus ir 

patenkintas savimi. Negalvojau, kodėl taip jaučiausi. Tie

siog buvo nesvarbu. Savimi didžiavausi. Juk aš toks pro 

tingas, poetas, gražus, kaip sakė... Kas man tai sakė? N e

beatsimenu, bet kažkur girdėjau, kad mano plaukai trijų 

spalvų, kad aš tikrai gražus. Cha... merginoms turėčiau pa

tikti. Aaa, viena juk sakė, kad mane myli. Taip taip, sakė, 

kad trokšta mano sielos ir kūno. Palauk, kas tai sakė? Apd- 

rius? Ak, taip, tai jis man žėrė komplimentus. Šaunuolis! 

Reikės pasakyti tą patį ir apie jį. Jis -  nuostabus vaikinas. 

Ir kaip aš anksčiau to nesuvokiau? Andrius yra liuks! Ei, 

žmonės! Ko spoksot? Patinku? Žinau žinau, galit nesakyti. 

Veidai kvailai iškrypo, spirališkai ėmė lietis į vieną. Suko

si, sukosi, sukosi... Lyg šilta banga užpildė mano krūtinę. 

Turėjau giliai giliai įkvėpti, kad karštajai bangai, staiga už

liejusiai mane, būtų vietos mano viduje. Mane ji apklojo. 

Tai ne kažkoks... medžiagos gabalas, o lyg šiltų jausmų ban

ga. Ji suko mano mintis į tokią pat spiralę. Nesuvokiau 

daugiau nieko, tik... aš nemiegojau. Aš viską mačiau. Lyg
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pro rūką... Balta. Kažkam pavyko mano mintis paversti 

balta rūko antklode. Čia nieko nėra. Tiesiog balta, ir vis

kas. Jaučiu, kad ten esu ir aš. Jaučiu save tame baltume. 

Mane kažkas stebi. Aplink buvo tik balta tuštuma, nors 

tokios jos niekada nebuvau matęs. Tai kažkas kita. Vis 

dar jaučiau neapsakomą laimę. M ano širdis spurdėjo, bet 

taip pat ne kaip visada. Man pasidarė nejauku. Ėmiau 

blaškytis. Staiga laimė kažkur pasislėpė. Bandžiau ją dar 

susigrąžinti, surasti begėdiškame baltume, tačiau... Vis

kas. Ji išslydo iš mano rankų. Viskas dingo. Gal kokiai 

sekundei... Atsidūriau kažkur kitur. Matau buvusius na

mus. Ta rūko antklodė -  dar vis prieš mano akis. Bet ji 

nebe tokia balta. Aš matau vaizdus. Viskas juodai balta, 

bet mano žvilgsnis užkliūna už kažko... raudono. Raudo

nas taškas lyg kraujas. Ak, taip, atsimenu... Kažkada gal

vojau apie tą raudoną tašką. Tai -  jau nebe rūkas. Man 

prieš akis -  iškreiptas patėvio veidas. Daug šlykštesnis 

nei visada, kvailai besijuokiantis ir vis besitaškantis savo 

bjauriomis seilėmis.

„Cha cha... ateik, mažuli! Kai mamytės nėra, tavęs nie

kas neapgins! -  kažkur toliau, nei jis pats, girdėjau jo bal

są. -  Man jau iki gyvo kaulo įgrisai. Eik iš čia! Eik iš čia! 

Daugiau nenoriu tavęs matyti! Išlošiau krūvą pinigų... Cha 

cha, kvailelis! O jis man dar uždirbinėjo pinigus! Sakau -  

išvalyk iš tualeto šūdus! O tas ir valo! Neturi bernas savo 

proto. Man tokių nereikia! Čiuožk iš čia, buožgalvi!"

Man baisu... nežmoniškai baisu. Negalėjau suprasti, kur 

atsidūriau. Aš buvau namuose, bet nenorėjau tuo patikėti.
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Aš nenoriu čia būti! Aš nenoriu, bijau!.. Leiskit m an.pa

bėgti iš čia... Kraujo klanas ir aukštyn žemyn bešvysčiojan- 

tys ašmenys. Rūkas jau seniai buvo dingęs. Beliko raudo

nis. Dar bjauresnis už rūką. Po velnių! Ar kada nors iš čia 

pabėgsiu?! Aš nenoriu čia būti! Ar kada nors raudona bu

vo tokia baisi? Tai -  ne tik spalva... Mirtis...

„O Dieve... -  girdėjau Robio balsą. -  Kas tau yra?“ 

Vėmiau nusisukęs nuo šaligatvio, kad manęs nepamatytų 

žmonės. Robis sėdėjo ten pat. Per visą tą laiką nepratarė nė 

žodžio... visiškai ramus. Aš nebenorėjau ten grįžti. Tai -  ne 

pabėgimas. Tai tik dar baisiau už realybę. Liežuvis pynėsi.

„Robi, kas man yra? Jaučiuosi šlykščiai... Labai šlykš

tu... Man blo...“ -  vėl pasilenkiau ir vėmiau. Galvoje vis

kas susimaišę. Ne... Iš pradžių buvo gera. Kažkoks laimės 

jausmas iš niekur. Kol kas dar nieko nesupratau. Iš kur 

atsirado tie baisūs vaizdai po patirtos didelės laimės?.. N e

benorėjau išgyventi dar kartą.

„Einam namo...“ -  sumurmėjau ir stumtelėjau Robertą. 

Atsistojęs vos pramerkiau akis ir, apimtas ramybės, kažką 

veblenau. Jau buvo vėlu, gal net vidurnaktis. Neprisime

nu, kada įsišvirkščiau dozę ir kada baigėsi jos poveikis. Aš 

visiškai negalvojau! Robertas dar buvo nesavas.

Aš paėmiau jį už pažastų ir tempiau, kad atsistotų: 

„Einam! Einam, jau vėlu, man šalta..

Robis linktelėjo galvą ir iš lėto susirinko savo daiktus. 

Buvau apkvaitęs, o nuotaika visiškai sugadinta. Pinigų „už- 

dirbom “ nekiek. Darbo diena, o be to... ta „kelionė“ . Tik 

vėliau galėjau paaiškinti, kaip jaučiausi tada. Galbūt kaip

157



ant gyvybės ir mirties ribos, kai neskiri realybės nuo savo 

haliucinacijų.

„Kur buvot?" -  paklausė Gretė, vos tik įėjom pro duris. 

Robis, nieko nesakęs, įsmuko į didįjį kambarį ir atsigulė 

ant sofos. Gretė pažiūrėjo į mane. Aš truktelėjau pečiais ir 

atsisėdau ant grindų. Užsimerkti negalėjau, nes, vos sudė

jus akis, galvoje imdavo ūžti kažkoks erzinantis ratas, ku

riame aš sukausi. Gretė paliko mane ir nuėjo į kambarį...

Pusė trijų nakties. Užmigti niekaip negaliu. Ir vėl ta pati 

priežastis -  per daug minčių. Pastaruoju metu labai pasikei

čiau. Jaučiuosi labiau subrendęs, net senas. Nors į šitą mies

tą atvažiavau tik prieš dvi savaites, rodos, buvau čia jau dve

jus metus. Mano kūnas ir siela priprato prie aplinkos. Susi

taikiau su tuo, kad dabar aš vienas. Esu oro draugas. Sienų 

draugas. Gitaros draugas, sąsiuvinių, jausmų, sielos. Drau

gų turiu daug. Bet daugiau jų niekas neturi. Jų niekas nema

to. Tai -  dalelė manęs. Galima sakyti -  draugauju su savimi. 

Kai dabar esu vienas, visą laiką filosofuoju. Sėdžiu ir filoso

fuoju. Tai mane žudo. Ar yra kas nors kvailesnio už filosofi

ją?! Kankini save, žudai neišsprendžiamais klausimais, ne

palieki savęs ramybėje iki tol, kol į visus juos nebus atsaky

ta. Vadinasi, niekada nesi ramus -  kai kuriems klausimams 

atsakymų tiesiog nėra. Kai noriu save „atšaldyti" nuo tų pa

siutusių minčių, visuomet prisimenu eilutes: „Supratau, kad 

per daug galvoju aš, kuris buvau sau pažadėjęs visai negal

voti, o tai juk daug išmintingiau, nes, šiaip ar taip, niekas 

nieko apie tai neišmano... Aš per daug filosofuoju. Tai ma
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no yda. Jeigu nebūčiau toks didelis filosofas, galėčiau gy

venti laimingiau". Šie žodžiai niekada neišgaruoja iš mano 

galvos. Gerai, kad turiu kuo nuraminti savo pasiutusias min

tis. Kone mano hobiu tampa naktiniai pasikalbėjimai su 

žvaigždėmis, bendravimas su oru, sienomis, savimi. Man ne

reikia žmogaus, nes tiesiog negaliu įsivaizduoti savo ateities 

su kuo nors. Aš gal net per daug pasiduodu save veikiančiai 

jėgai (turbūt tai ir vėl Ji). Apskritai stengiuosi nekurti savo 

ateities, nes jos neįsivaizduoju. Kaip koks paranojikas jau

čiu, kad pabaiga labai arti. Niekas man to nesako, neapsi- 

reiškia jokios Švenčiausiosios Mergelės Marijos. Tai tik nuo

jauta. Galbūt todėl, kad, netekęs savo namų, mamos ir tik 

dabar sužinojęs, kad neturiu tėvo, aš jaučiuosi labai sutri

kęs. Ne... „sutrikęs" -  ne tas žodis. Jaučiuosi visiškai sužlug

dytas, lyg kas nors mano gyvenimą būtų apvertęs aukštyn 

kojom. Bejėgis kurti kažkokią malonią ateitį. Niekas neži

no, kas gali nutikti net po minutės. Niekas ir nesistengia 

sužinoti, nes net ir tai yra mąstymas apie ateitį! Kaip tik ši 

akimirka... Ji viena turi būti tavo gyvenimo tikslas. Taip, aš 

tapau gatvės žmogumi ir viso to išmokau. Tik per dvi savai

tes. Išmokau įsimylėti žvaigždes, net per daug mėlyną žie

mos naktį. Išmokau labiau už viską nekęsti akinamai balto 

žiemos sniego. Išmokau matyti tokių dalykų, kurių pasitu

rintys nepastebėtų. Tai nėra blogai. Atvirkščiai. Išmokau my

lėti tai, ką reikia mylėti. Kartais net imu manyti, kad būtų 

gerai sugrįžti į akmens amžių. Tuomet nebuvo nei turtuolių, 

nei gatvės vaikų. Nebuvo nieko, kas keltų žmogui pavydą, 

kas galėtų nuvesti jį iki žmogžudystės. Kartais noriu atsisto
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ti štai ten, viduryje gatvės, ir garsiai išrėkti žmonėms kalbą 

apie tai, kas iš tikrųjų yra gyvenimas. Tai nėra rūpinimasis 

tokiais kvailais dalykais kaip pinigai, kaip kažko mokyma

sis, kažko siekimas. Norėjau jiems įkalti į galvas, kad žmo

gus galėtų gyventi tiesiog kaip gyvulys, nesinaudoti savo kvai

lai protingu protu, o tiesiog būti gamtos vaiku. Kuo labiau 

nugrimzdavau į tokius apmąstymus, suprasdavau, kad iš tiesų 

gyvenimas yra visiškai beprasmis. Visos tos mašinos, kom

piuteriai, pinigai, elektra... Pirmykščiai žmd s apsiėjo be 

viso šito. O dabar?.. Jei metus nebūtų elektros, visi žmonės 

išmirtų! Argi tai ne kvaila?! Mes per daug išlepome, pamir

šome, ką reiškia gyventi tikrą gyvenimą. Mes tik apgaudi

nėjame save. Kažkurią dieną mus nušluos nuo žemės pavir

šiaus ir daugiau niekam neberūpės, ko mes pasiekėme per 

tuos tūkstantmečius. Arba mes patys sugebėsime save išnai

kinti. Siekdami daugiau, nebeteksime visko. Pabaiga. Mane 

dabar ji viliojo. Kada gi bus ta pasaulio pabaiga? Kai kentės 

visi žmonės. Kai pagaliau visi taps lygūs, kai taikūs pabus 

bent jau prieš mirtį. Žmogus viską suvokia mirdamas. Tai 

pirmoji ir paskutinė jo pamoka, kurią žmogus suvokia. Aš 

taip pat ją suprantu. Net ir dabar...

Tada mano gyvenimas apsivertė aukštyn kojom. Norėčiau 

išsižadėti tos dienos, kai pabandžiau antrą kartą. Atsirado 

visiškai kitokie jausmai, kitoks požiūris į gyvenimą, į vis

ką. Aš tapau kitas.
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„Robi, duok pabandyti dar kartą", -  sakiau tą vakarą 

sėdėdamas ant sofos. Gretė kaip ir aš anksčiau, nepritarė 

mano elgesiui, buvo prieš tas svaiginančias medžiagas, to 

dėl apsisuko ir išėjo. Man nerūpėjo, ką mano Gretė. Tą 

dieną buvau labai blogos nuotaikos, todėl net nenorėjau 

prisiminti pirmojo karto. Buvau pasirengęs padaryti viską, 

kad tik pasislėpčiau nuo šio pasaulio.

„Bet šį kartą man užmokėsi, aišku?" -  paklausė Robertas. 

Aš linktelėjau, nors tą akimirką neturėjau nė cento. Ilgai žiū

rėjau į vokelį. Dar svarsčiau, ar tikrai to noriu ir vėl. Atsaky

mas buvo teigiamas. Gal aš tada ir nemąsčiau, tik apgaudinė

jau save? Susileidau. Sis kartas buvo visiškai kitoks. Visiškai.

Ar kada nors buvai įsimylėjęs švirkštą? Ar kada nors tu 

buvai užsidėjęs rožinius narkotikų akinius? Jei ne, manęs 

nesuprasi. Jausmas lyg meilė. Bet meilė kažkam, ko net ne

pažįsti. Ar apskritai tai meilė žmogui? Ne, man rodos, aš 

įsimylėjau švirkštą. Aš sėdėjau ten, žiūrėjau į švirkštą ir jau

čiausi visiškai laimingas. Galvojau, kaip smagu, kai širdyje 

kažką myli. Kai kažkam jauti tokią didelę aistrą, kai džiau

giasi tavo siela, tavo širdis. Kažkur glūdi klausimas -  ką tu 

myli?! Bet stengiesi jo negirdėti, negalvoti apie jį, nes žinai, 

kad į šį klausimą neatsakysi. Gyveni šia akimirka. Pamiršęs 

realybę. Lygiai taip, kaip sakė Robis. Viskas aplinkui atrodė 

taip miela. Tu nesijautei lyg veltui švaistantis laiką. Tai atro

dė lyg turiningiausias laiko praleidimas. Aš įsimylėjau viską. 

Nušiurusią sofą, kuri man rodėsi tokia graži, šilta, patogi. 

Užuolaidas, taip romantiškai plevėsuojančios iš lauko pa

pučiant vėjui. Net ir tą lentą, vadinamą stalu. Aš mylėjau
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viską, bet, rodės, pagrindinė meilės priežastis ir buvo ta karš

toji srovė, tekantrmano venomis. Ne kraujas. Heroinas.

Išsikrausčiau iš proto. Įsimylėjau kažką, kas neegzista

vo. Išprotėjau... Prakeikiu tą dieną...

Artinosi šv. Kalėdos, Naujieji metai. Linksminosi visas mies

tas. Mačiau, kaip laimingi tėvai pirko dovanas vaikams. Ma

čiau, kaip vaikai vis klausinėjo jų, ką ras po eglute tą stebuk

lingą rytą. Net neabejoju, ką jie sapnavo. Kalėdų naktj, Kalė

dų rytą. Viską apie Kalėdas. Artėjo didelės šventės, visas 

pasaulis šypsojosi. Tik mes trise nesupratome, kam tas triukš

mas. Atsiminimuose gal ir buvo likę kažko, kas primintų, 

kokia diena artėja. Mes -  lyg ateiviai, kvailai spoksantys į 

žmones. O šie kvailai spoksojo j mus. Mes nesupratome ap

linkinių, jie -  mūsų. Mes skyrėmės nuo visų. Gatvės vaikai. 

Žmonės vis kreiviau į mus žiūrėjo. Kiekviena diena buvo vis 

skurdesnė. Mano atlyginimas beveik nieko nereiškė. Pirma

sis „išplaukė" su mano karštąja srove. Daugiau jo negavau. 

Man reikėjo. Nežinau kodėl, bet norėjau ir vėl pajusti tą 

patį. Maistu rūpinosi tik Gretė. Ji vienintelė savo šiokį tokį 

uždarbį skirdavo mums trims.

Mano ir Gretės santykiai šiek tiek „atvėso", jei galėčiau 

taip pavadinti. Tiesa, ji niekada ir nebuvo labai aistringa, 

bet daugiau ji nebeapstulbindavo manęs savo netikėtu bu

činiu. Net nežinau, kas atsitiko. Ar tai aš buvau dėl to kal

tas, kad su ja beveik nešnekėdavau ir beveik visą laiką pra

leisdavau gatvėje arba darbe? Ji bijojo narkotikų, todėl ven

gė žmonių, vartojančių juos. Taip pat ji vengė ir manęs.
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Kartą parduotuvėje Paulius paprašė daugiau papasakoti 

apie save. Mes buvome visai geri draugai. Bet aš pats viską 

sugadinau. Nenorėjau jam sakyti, kas esu, kaip atsiradau, 

kur dabar esu. Savo tikrąjį gyvenimą turėjau slėpti.

„O kam tau?“ -  bandžiau nutaisyti kuo nerūpestingesnį 

toną.

Paulius nusijuokė:

„Kaip kam? Šiaip sau... Aš tau pasakojau apie save, o 

apie tave nežinau nieko".

Aš tylėjau. Paulius atstojo. Ir apskritai jis ėmė manimi 

nepasitikėti, manęs bijojo, lyg nutuokdamas kažką nege

ro. Mūsų trumpa draugystė baigėsi. Net keista buvo su

vokti, kad vieną akimirką mes dar maloniai šnekučiavo

mės, o kitą -  viskas sugriuvo. Jis nenorėjo turėti nieko 

bendro su manimi. Man pačiam buvo ramiau. O gal ir vėl 

apgaudinėjau save? Nes juk tai buvo eilinio vienišiaus bū

sena. Susipykau su visu pasauliu. Nepaisiau taisyklių, ėjau 

prieš srovę, grioviau savo paties gyvenimą.

Mano pasąmonėje tūnojo Ji. Galvojau apie Ją. Tikėjau 

ne Dievu, ne Švenčiausiąja Mergele Marija, ne Viešpačiu, 

o tik ta didele Jėga iš didžiosios raidės, jaučiau, kad turiu 

Ją gerbti. Nekenčiau Jos, galbūt Jos bijojau, kaip žmonės 

bijo Marijos ar Dievo. Tas jausmas, kad Ji šalia, labiau su

stiprėjo po to, kai plaukiau su karštąja srove antrą kartą. 

Mane amžinai kažkas stebėjo, vis vedė man nežinomu ke

liu. Vadinau Ją likimu. Man buvo baisu gyventi. Bijojau 

būti savimi, suprasti, kad tai aš, tas beviltiškas vienišius, 

gatvės vaikas, buvo baisu. Kartais pažvelgdavau į save iš
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šalies... Ir mane nukrėsdavo šiurpas. Sunku patikėti, kad 

nužengiau taip toli, kad įklimpau į tokią liumpsinčią pel

kę. Kol kas policija turbūt nežino, kad aš čia. Bet buvau 

labai arti jų. Tiesiog lipau į kilpą, net žinodamas, kad ji ten 

yra. Bet nebuvo ką daryti. Tiesiog laukti. O geriausia -  

nebijoti likimo. Pamiršti, kad yra Ji. Ar tai įmanoma?..

...Ir vėl drėbė didelėmis snaigėmis. Aš ir Gretė sėdėjo

me ant suoliuko parke, esančio netoli namų. Robertas tu

rėjo kažkokių reikalų su savo kompanija. Apie ją jis nieka

da nieko nepasakojo. Tai buvo lyg uždrausta tema. Kas 

žino, gal Robis buvo didesnis nusikaltėlis už mane? Jo gy

venimas man vis dar buvo paslaptis. Nors ir žinojau, ką jis 

jaučia prisipumpavęs narkotikų. Nors ir slapta skaičiau jo 

„Girtas mintis", bet ten jis niekada nepaminėdavo savo 

kompanijos narių vardų ar to, kuo jie užsiima. Jis nieko 

daugiau nepasakojo -  tik apie jausmus po dozės...

Sėdėjau netardamas Gretei nė žodžio. Ji taip pat neži

nojo, ką man pasakyti. Praėjo nemažai laiko po to, kai pas

kutinį kartą normaliai šnekėjomės. Kaip du maži vaikai: 

mergaitė ir berniukas, neišdrįstantys tarti vienas kitam žo

džio. Bet mergaitė drąsesnė.

„Tai ką, Tadai... ir tu pradėjai?" -  Gretė piktai pažvelgė į 

mane. Kodėl ji klausia? Juk puikiai žino atsakymą. Tylėjau.

„Taip taip, žinoma! -  Gretė atsistojo ir ėmė nekantriai 

vaikščioti prieš mane. -  Susiviliojo berniukai kaifu! Nesą

monė! Bepročiai, kam viso to reikia?! Tu nežinai, kas gali 

nutikti?! Ne, jau geriau ir neklausiu. Žinoma, kad neži
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nai... Antraip nebūtum net pradėjęs. Malonumai... Kas tie 

malonumai, pažvelk į pasekmes?"

Aš atsistojau ir surėkiau jai tiesiai į veidą:

„Grete, užsičiaupk!! Tu nieko nesupranti... Tai ne vien 

malonumai, tai visai kas kita! Tu nieko nežinai! M an nu

sišvilpt į pasekmes!"

Aš apsisukau ir norėjau eiti namo, bet Gretė mane su

stabdė:

„Niekur neik. Jūs esat kvailiai... Ir išklausyk manęs... Tu nie

ko nepasieksi taip elgdamasis. Tai -  tik kvailas prasimanymas!"

Aš atplėšiau jos rankas nuo savęs:

„Tu nieko nežinai, Grete... Kaip tu gali sakyti, pati ne- 

pabandžiusi?! Tai visiškai ne tai, ką tu įsivaizduoji! Tai man 

padeda..."

Gretė susiėmė už galvos:

„Tai sakyk, sakyk, kas tau taip patinka?!"

Aš ir vėl atsisėdau. Gretė mane sutrikdė. Šnekėjau, žino

ma, visai negalvodamas. Bet buvau įsitikinęs, kad teisus esu 

aš. Jie mane veikė. Aš pasidaviau jų malonei ir net nesitei

kiau galvoti apie pasekmes. Gretė buvo teisi... Bet tuomet 

teisus buvau tik aš pats. Visi kiti melavo, jie nieko nežinojo.

„Man geriau su jais. Jie man padeda, aš pasijuntu tikrai 

geriau. Man patinka, ir niekas manęs ne-su-stab-dys!" -  

šaukiau.

Gretė nusijuokė:

„Ak, tai jau niekas nesustabdys, ar ne?! Gerai, gerai... 

žudyk save, man nerūpi. Ir pamiršk, kad bandžiau tave 

išgelbėti nuo viso šito mėšlo. Pamiršk!"
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„O kas mums belieka, po velnių... -  murmėjau. -  Pra

šau, daugiau nieko man nesakyk, nes... aš savęs nežudau!"

Gretė apsisuko ir nuėjo namo. Aš pasilikau sėdėti. M a

no protas kovojo. Melas kovojo su tiesa, bet rodės, kad 

melas nugalės. Nenorėjau pripažinti tiesos. Jų sukelti jaus

mai buvo per stiprūs, kad tučtuojau galėčiau visko atsisa

kyti. Juk sakiau, kad įsimylėjau švirkštą...

Atsistojau ir nuėjau namo. Gretė sėdėjo virtuvėje ir pirš

tais barškino į stalą. Atsisėdau šalia.

„Duok pabandyti", -  nervingai pasakė ji.

Aš nesupratau:

„Ką?"

Gretė atsiduso ir jau nekantriau sušuko:

„Sakau, duok man pabandyti to savo kaifo! Aišku?!"

Aš apstulbau. Juk prieš sekundę ji ant manęs šaukė, kaip 

tai yra pavojinga!

„Na, kiek ilgai man dar teks laukti", -  sumurmėjo Gretė.

Ironiškai nusijuokiau:

„Tau duoti kaifo?"

„Rodos, taip jūs vadinate tą savo prakeiktą kaifą!"

Aš nenorėjau jos traukti į visa tai. Man buvo malonu, 

bet kažkur giliai pasąmonėje supratau, kad tai negerai. Ne

norėjau, kad Gretė kentėtų.

„Jūs tai galite sau atsisėdę kaifuoti, o aš kuo nuo jūsų 

skiriuosi?! Nė velnio!" -  atsistojo ir ėmė kraustyti spinteles.

„Taigi štai ir mūsų daiktas! -  ji iškėlė du vokelius į viršų. -  

Prašau, padaryk man kaifo! Atsibodo būti kitokia nei jūs! 

Ko sėdi? Ateik!"
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Ji sugriebė mano plaukus ir pabučiavo. Labai grubiai, 

netikėtai. Vėliau pažvelgė tiesiai j akis. Aš atsistojau. Ji vėl 

ėmė mane bučiuoti, glostyti plaukus. Aš stovėjau visiškai 

apstulbęs, atsidavęs jos glamonėms. Dar niekada taip 

aistringai ji manęs nebučiavo. Ji buvo pavojinga kaip įsiu

tusi katė. Aiškiai žinojau, ko iš manęs nori.

„Taduk, prašau, duok man paragauti... duok pabandyti... 

aš noriu kartu su tavimi pasiekti aukštumas. Labai noriu!“ -  

švokštė. Prašėsi, kad „nuvežčiau“ ją į rojų. Ji neįsivaizdavo, 

kur tai ją nuves. Tada ir aš nesupratau, kokią didelę nuodė

mę dariau. Žudžiau dar vieną žmogų. Dar vieną...

„Tu suleisk man, Tadai... Pati bijau“, -  virpėdama iš bai

mės ir kreivai žiūrėdama į švirkštą, paprašė Gretė. Ar ji 

taip pat įsimylės šią bjaurybę? Aš jai padėsiu malonumuo

se paskęsti be baimės. Įsmeigiau adatą į jos švarią, švelnią 

odą... Turbūt paskutinį kartą mačiau ją tokią gražią. Tuo

met, matyt, nė vienas iš mūsų nesitikėjo kaip nors pasi

keisti. Į blogą. Nė vienas. Tai buvo mūsų klaida.

Gretė gulėjo, padėjusi savo galvą man ant krūtinės. Gu

lėjome visiškai nuogi, kad niekas neslėptų mūsų patiriamo 

laimės jausmo. Pirmas kartas Gretei buvo kitoks nei man. 

Ji iš karto pasiekė ekstazę. Jos nepykino. Viskas buvo ge

rai. Vargu ar galima už tai dėkoti. Niekas jai neuždraudė ir 

vėl grįžti į tą malonumų pasaulį.

„Tadai... Kad tu žinotum, kaip aš tave myliu!“ -  inkštė 

Gretė. Ji buvo kitokia. Tikroji Gretė nebūtų taip pasakiu

si. Tikrasis Tadas nebūtų atsakęs jai tuo pačiu.

„Kodėl tu to anksčiau nesakei? Aš tave taip myliu! Gre-
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te, aš noriu, kad tu mane mylėtum taip stipriai, kaip ir aš 

tave...“

Ji juokėsi, glostė man krūtinę. Buvo visiškai rami. Mūsų 

širdys beveik nustojo plakti. Absoliuti ramybė, absoliuti lai

mė... absoliutus rojus. Iš kažkur išpešta meilė, kurią nesą

moningai atidavėme vienas kitam. Žinoma, nė vienas iš mūsų 

net nesupratome, ką sakome. Tiesiog kalbėjome, ir tiek. Mes 

kažką mylėjome, bet nebuvome įsitikinę ką? Ir vėl... ar tai 

apskritai buvo meilė žmogui? Nežinau... Bet mes apgavome 

vienas kitą ir prisipažinome mylį. Mus supo ne plikos, bjau

rios sienos, ne... Aplinkui vien gėlės. Sodai, rojus. Lyg Ado

mas ir Ieva, begėdiškai apnuoginę savo kūnus, gulėjome gė

lių kape. Mano akys merkėsi, skendau pusiau sapne. Atsi

merkęs mačiau šalia savęs išsitiesusią Gretę, užsimerkęs 

skęsdavau gėlių rojuje. Viskas susipynė. Man buvo sunku 

visiškai atsimerkti, bet aš taip pat negalėjau nepramerkti akių. 

Siaubingai malonus jausmas. Rodės, mus supo labai karštos 

jūros bangos. Jos glamonėjo, kaip vėjas glamonėja plaukus. 

Supo kaip karuselėje, bet nepykino. Tiesiog maloniausias 

jausmas pasaulyje. Tarp žemės ir dangaus... Tarp Rojaus ir 

Pragaro... Tarp sapnų ir realybės... Viskas sukoncentruota į 

netikrą meilę tarp dviejų bejėgių kūnų...

Šv. Kalėdos... Visas pasaulis klykia. Mes negalime to pa

kęsti. Aplinkinių žmonių, einančių iš proto dėl kažko... 

dėl kažkokios kvailos šventės. Buvome trys atsiskyrėliai,
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nesusipratėliai. Mes iš tiesų ėjome prieš srovę, prieš visą 

pasaulį. Mes buvome kitokie, gyvenome tik savo gyveni

mus. Lyg tylią naktį stovėtume viduryje tuščios gatvės ir 

šnibždėtume savo mintis tiesiai ten, į tas aukštumas, kad 

mus išgirstų kažkas aukštesnis nei žmonės. Tai sunku pa

aiškinti. Mes nesigėdydavome įsiveržti į Dievo karalystę 

po karštosios bangos. Paminėjau jo vardą, bet niekada iki 

galo nesupratau, apie ką šneku. Dievas. Kiek kartų apie jį 

mąsčiau ir tiek pat kartų supratau, kad jo nėra. Dievo nė

ra, tai tik kažkieno slapyvardis. Tokia būtybė neegzistuoja.

Aš stovėjau prie lango alkūnėmis pasirėmęs smakrą. Ste

bėjau žvilgantį sniegą. Iš nugaros prie manęs priėjo Gretė 

ir apsikabinusi pabučiavo į skruostą. Tuomet ji sakė tiesą, 

nors buvo paveikta jų. Ji prisiminė savo žodžius. Keista... 

Mes abu prisipažinome, kad mylime vienas kitą. Aš tikrai 

buvau įsimylėjęs. Net ir nežinau, ar tai buvo pirmoji mano 

meilė. Pastaruoju metu man apskritai buvo sunku galvoti. 

Jai patiko kedenti mano plaukus. Man -  žiūrėti į Gretės 

rankas ir jas bučiuoti. Kažkas stebuklingo.

„Liūdna?" -  sušnibždėjo Gretė. Mane kažkas siaubingai 

slėgė. Tai suvokimas, kad esi vienas, nieko gero pasaulyje ne

nuveikei ir turbūt niekada nenuveiksi. Tai vertė kažko grieb

tis, kažką daryti, gal net nušokti nuo stogo būtų geriau, nei 

kiurksoti čia be pinigų, be ateities... Siaubingai liūdna.

„Ką mes darysim toliau?" -  pažiūrėjau į ją. Gretė susi

ėmė už galvos.

„Nežinau... Reikia pinigų. Antraip Robis neatneš. Aš jau 

nebegaliu. Be jų jaučiuosi kvailai, kaip nesava."
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Gyvenimas buvo nenormalus be karštosios srovės. Ji ta

po mūsų dalimi. Ir Gretės, ir mano, ir Robio. Aš jaučiausi 

kaltas dėl to, kas atsitiko Gretei. Ji priprato. Kartais norė

jau dėl to bliauti. Kai bandydavau apie juos negalvoti... 

man nesisekdavo. Nemoku to kitaip paaiškinti. Man jų rei

kėjo kaip vandens, apie kurį, būdamas dykumoje, nesuge

bi negalvoti. Jie įsikūnijo mumyse...

Stovėjau prie parduotuvės lentynų. M ano širdis bepro

tiškai daužėsi. Buvo pirmas kartas, ir, prisipažįstu, aš bi

jojau. Gal kokį tūkstantį kartų apsidairiau, kad įsitikin

čiau, jog aplinkui nieko nėra. Kairėje, dešinėje -  nieko, 

priekyje ir už nugaros -  nė gyvos dvasios. Tiesiu ranką 

produktų link. Ne! Kažkas mane lyg griebia už rankos. 

Rodos, šmėsteli žmogaus figūra. Ne, tai tik mano vaiz

duotė. Vėl viskas iš naujo. Kairėn, dešinėn... nieko... Mano 

rankos pilnos produktų, juos kišu už skverno, viskas kren

ta, tik trečdalis iš jų patenka į mano kišenes. Sustoju. Dar 

niekas nemato. Vėl kišu, kišu, kišu... M ano širdis nusika

lusi. Rankos šaltos ir drėgnos... Protas kol kas „pames

tas". Kaip vėjas išskuodžiu pro duris. Stengiuosi negirdė

ti riksmų už nugaros. Žinoma, mane pastebėjo. Nevykęs 

vagis. Bet manęs niekas nesustabdys. Neatsigręžiau atgal, 

antraip aš -  lavonas. Niekada neatsisukti atgal. Banalus, 

bet teisingas posakis. Dabar aš nieko nebijojau. Gyveni

me reikia išbandyti viską. Aš taip save raminau, nors gal 

iš tiesų ir prieštaravau savo mintims. Bet, kai gyvenime 

nėra kitų išeičių, reikia gyventi taip, kaip moki. Jokių tai
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syklių, jokių apribojimų. Svarbiausia -  negalvoti apie pa

sekmes, nes galvoti -  tai pažadinti savo sąžinę. Gatvės 

žmonės sąžinės negali turėti, antraip jie neišgyvens. Rei

kia tiesiog eiti, neatsigręžti atgal, nemąstyti. Amžinas bė

gimas žarijomis, kai nežinai, ar šįkart neapdegs tavo pė

dos. Nors kam, po velnių, tai rūpi?!

Po kiek laiko sustojau. Manęs nepasivijo. M ano širdis 

vis dar daužėsi, bet pamažu rimo. Atsisėdau ant suoliuko 

ir pažiūrėjau, ką turiu. Duona, sviestas, dešros gabalas, sū

rio gabaliukas, plastmasinės lėkštutės, dantų šepetėlis, ar

batos dėžutė, net saldainių maišelis...

...Atsimenu, ką anksčiau, kai buvau dar visai vaikas, gal

vojau apie benamius, elgetas, bešliaužiojančius po gatves. 

Galvojau, kaip turi nusigyventi žmogus, kad patektų į to 

kią padėtį. Niekada nesupratau, kodėl jie tokie. Juk vis 

tiek yra vaikų namai, benamių prieglaudos, šiaip ar taip, 

kai kurie iš jų turi tėvus... Tai kodėl gi jie gatvėse -  šaldo 

savo užpakalius ant cemento, neįstengia gyventi geriau? 

Jie nuo kažko slepiasi? Nemaniau, kad patirsiu tai savo 

kailiu. Kaip keista... Gyvenimas mane tiek daug išmokė: 

suprasti žmones, gyventi be taisyklių, gyventi net kelis, ne 

vieną, gyvenimus. Turėjau du gyvenimus -  išorinį ir vidinį. 

Išore galėjau visiškai skirtis nuo to, koks buvau viduje. Dvi

veidis. Visi žmonės yra tokie. Nėra nė vieno visiškai atvi

ro. Visi turi paslapčių, savų jausmų. Lygiai kaip ir aš. Kar

tais trokšdavau gyventi kaip gyvulys. Jie nieko nežino apie 

kompiuterius, mašinas, telefonus, pinigus, ir jiems gerai. 

Tikrai geriau nei žmonėms. Jiems rūpi tik ėsti, daugintis,
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miegoti, ir tiek. Gyvuliams daugiau nieko nereikia. O mes, 

norėdami atitrūkti nuo žmogiško gyvenimo, plaukiame su 

karštąja srove. Mums tuomet gera, bet viskas greitai bai

giasi. Srovė ne amžina, laimė -  taip pat. Laimė labai trum 

pa, liūdesys -  šimtus kartų ilgesnis.

Jos akyse lyg stiklo šukelėse atsispindėjo mažutė žvakės 

liepsnelė. Kodėl dabar Gretė manęs nepastebi? Ji buvo pa

skendusi savo mintyse, rūpesčiuose. Robis sėdėjo priešais 

mane, žvilgsnį įsmeigęs į stiklinę vandens. Aš neatitrau

kiau akių nuo Gretės.

„Linksmų Kalėdų..." -  atsipeikėjusi pakėlė akis Gretė ir 

nusišypsojusi pabučiavo mane ir Robį. Šyptelėjau ir toliau 

ją stebėjau. Robis gurkšnojo vandenį. Aš nuėjau į virtuvę ir 

atnešiau nukniauktus daiktus.

„Iš kur gavai pinigų?" -  paklausė Gretė.

„Užsidirbau gatvėje, grojau... tai ir nupirkau."

Nenorėjau, kad Gretė žinotų tiesą. Pasiruošėme šiokią 

tokią vakarienę. Atseit šventė... Man panašiau į gedulą. 

Visi buvo liūdnesni negu visada. Prisiminė vaikystę, praei

tį ir nenoromis pažvelgė į ateitį, kuri atrodė dar baisesnė 

už viską. Robio akys spindėjo. Jis dar buvo neprataręs nė 

žodžio, skendėjo savo mintyse.

„Dieve... -  pagaliau prabilo. -  Kodėl nebeturiu šansų 

atsiprašyti savo mamos? Aš niekada nesulauksiu jos atlei

dimo, nes... ji nepatenkinta tuo, ką darau..."

Neturėjome ko pridurti, nes nė vienas nebuvome pro

tingesnis. Mūsų visų buvo panašūs likimai.
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...Atsimenu paskutines šv. Kalėdas su mama. Kaip šian

dien jaučiu tą išskirtinę nuotaiką. Sėdėjome vienas priešais 

kitą, buvome dviese. Mama visuomet su manimi buvo nuo

širdi, nežiūrėjo į mane kaip į vaiką, kalbėjo kaip su suau

gusiu. Žinau, kad ji man melavo, bet... tik tą vienintelį 

kartą, daugiau niekada. Ji išsipasakodavo man. Kartais iš 

tikrųjų nesuprasdavau jos problemų, buvau tik vaikas. Bet 

stengiausi bent išklausyti ją. Visuomet žinojau, kad ji man 

atiduoda visą savo meilę. Tą vakarą ji man padovanojo 

savo pasiūtą pliušinį žaisliuką. Tuomet jau nebežaidžiau su 

žaislais ir man buvo šiek tiek juokinga, bet dovaną priėmiau. 

Ir tai buvo labai brangus daiktas -  mamos rankų darbas. 

Mes ilgai šnekėjomės. Po vidurnakčio atėjo tėvas, ir viskas 

buvo sugadinta. Kaip ir visada. Jie pradėjo savo nesibai

giančius ginčus. Dabar suprantu, dėl ko jie pykdavosi. At

simenu, jie dažnai minėdavo mano vardą. Viskas buvo tik 

dėl manęs, bet abejoju, ar kuo nusikaltau... Visiškai ne. 

Paskutinė, šiek tiek šilta šv. Kalėdų šventė su mama niekuo 

neišsiskyrė iš kitų. Ji man buvo stebuklinga. Gal aš nujau

čiau, kad greitai jos žemėje neliks?..

Skambutis į duris. Nė vienas nesirengė pakilti.

„Ar mes kažko laukėme?" -  Gretė išsigandusiomis aki

mis pažvelgė į mane. Širdis daužėsi kaip pašėlusi. Rober

tas klausiamu žvilgsniu žiūrėjo į mus.

„Ne, niekas neturėtų ateiti..." -  atsakiau.

Robertas atsistojo ir priėjo prie durų. Gretė įsikibo jam 

į parankę ir sušnibždėjo:
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„Gal geriau neleisk, Robi... O jei...44

Aš priėjau prie durų:

„Kas?“

Trumpa tyla. Vėliau pasigirdo šiek tiek virpantis balsas, 

pažįstamas... labai gerai pažįstamas!

„Atsiprašau, čia gyvena Tadas?44

Andrius! Taip, čia Andrius! Mano rankos suprakaitavo. 

Atidariau duris.

„Tadi! Sveikas, Tadi! Štai ir aš! Nesitikėjai* ar ne?u

Aš vis dar stovėjau be žado:

„Kaip tu sugalvojai? Juk... o jei kas nors atsitiks? And

riau, juk...“

Andrius pasidėjo kuprinę ant žemės ir stipriai mane ap

kabino.

„Tadi, kas tau? Baisiai atrodai, -  lyg juokaudamas, lyg ir 

rimtai pasakė Andrius. -  Toks išbalęs, sulysęs... Ai, atleisk. 

Matyt, todėl, kad seniai mačiau!“

Patapšnojo man per petį, vėliau pasisveikino su Grete ir 

Robertu. Aš nesupratau savęs. Rodos, pamiršau jo laišką, 

pamiršau, kad jis mane myli... Net ėmiau tikėti, kad jį rašė 

ne Andrius, kažkas kitas. Gal apskritai tai buvo klaida? 

Žinoma, tai neįmanoma, bet tą akimirką tenorėjau, kad 

tik viskas išgaruotų iš atminties.

„Tėvams nieko nesakiau. Išėjau, ir tiek, -  pasakojo And

rius. -  Jiems nelabai ir rūpi, ką aš darau. Ir dar geriau. 

Darai -  ką nori, gyveni -  kaip nori.“

„O ką policija?44 -  sumurmėjo Gretė, kuri sėdėjo šalia, 

padėjusi smakrą ant mano peties, ir kedeno plaukus.
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Andrius truktelėjo pečiais:

„Kol kas ramu. Iš pradžių buvo šakės! Klausinėja, klau

sinėja, o meluoti nekenčiu, bet reikia... Prisiekiu, niekada 

neišduočiau Tado. Tadi, aš...“

Jis staiga nutilo. Mane visą persmelkė. Staiga lyg prisimi

niau, kas iš tiesų buvo tarp mūsų. Ką jis man jaučia? Tiksliai 

žinojau, ką jis norėjo pasakyti, bet, matyt, pats išsigando 

savo žodžių. Turbūt tik kitų akivaizdoje. Savyje jis dievino 

šiuos žodžius, o jie man nedavė ramybės.

„Pabūsiu čia porą dienų, ne daugiau, -  prabilo Andrius. -  

Vėliau lėksiu namo, nes pradės ieškoti tėvai. O žinai, jūs 

čia... skurdžiai gyvenat... Dar niekada nemačiau taip ap

leisto buto. Bet nieko, aš suprantu."

Andrius pasinaršė po kišenes ir ištraukė krūvelę pinigų:

„Tadi, čia tau kalėdinė dovana. Žinau, kad labai neturi 

pinigų. Neįsižeisk".

Aš papurčiau galvą:

„Ne, pasilaikyk sau. Aš turiu pinigų. Tikrai nereikia..."

Nežinau, ką norėjau įrodyti. Tai tik kvailas išdidumas. 

Kiekvienas žmogus nori įrodyti, kad yra savarankiškas, bet 

kartais tai -  ne į gerą. Džiaugiausi, kad pasirodė Andrius, 

bet man buvo neramu.

Su Andriumi sėdėjome vienas priešais kitą. Mus supo 

visiška tyla. Kažkokia keista atmosfera. Aš jaučiausi tikrai 

nejaukiai. Kodėl Gretė ir Robertas išėjo ir paliko mus vie

nus? Nežinau kur dėtis. Andrius visiškai ramus, jo akys 

nutolusios ir, rodos, jam visai nesvarbu, kad mes likome
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vieni, kad dabar, nebijodamas, kad kas nors išgirs, gali man 

viską sakyti. Jaučiau, kad jis turėjo daug ką pasakyti, tik 

ieškojo tinkamesnės akimirkos. Vertė mane laukti ir ner

vintis. Aš bijojau išgirsti tą frazę. Ją galėjo sakyti tik Gretė. 

Tylos buvo per daug. Atsistojau ir nuėjau prie lango. Lau

ke nė gyvos dvasios. Tik sniego pusnys. Tą akimirką norė

jau jose prasmegti... Už nugaros pasigirdo žingsniai. Pa

šiurpau, pajutęs šaltus pirštus, liečiančius mano skruostą. 

Bet aš nesipriešinau, kentėjau, tik vėliau išsakysiu viską, 

kas kirbėjo mano galvoje. Stengiausi nemąstyti, kad prie 

manęs stovi Andrius. Aš stovėjau sukandęs dantis, mano 

širdis pašėlusiai daužėsi. Vos suvaldžiau kylančias rankas. 

Dabar aš jam leidau viską. Bet daugiau niekada taip nebus.

„Ar gavai mano laišką?" -  j ausį šnibždėjo Andrius. Aš 

nieko nesakiau, negalėjau kalbėti. Mintys skraidė kažkur 

toli. Andrius suėmė mane už pečių ir privertė atsisukti į jį.

„Tai buvo teisybė... prisiekiu... -  jis giliai kvėpavo. -  My

liu tave... Ir turbūt jau nieko nebegaliu pakeisti..."

Jis žiūrėjo tiesiai į akis. Laukė tokio paties atsakymo. 

Jis net nenutuokė, kad jam nėra nė žiupsnelio vilties. Aš 

ne toks! Jis to negalėjo suprasti. Ašaros tvindė Andriaus 

akis. M an jis bjaurus... Myliu ]\ kaip draugą. O kaip ki

taip jį galima mylėti?! Kitokia meilė vaikinui man nesu

vokiama. Buvo bloga, svaigo galva vien pagalvojus apie 

tai. Tai -  neįmanoma! Jis nenorėjo išgirsti jokio kito atsa

kymo, tik tą.

„Tadi, pasakyk..."

Žvilgsnio jam nepakako. Andriui reikėjo daugiau -  pri
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silietimo, bučinio. Jis ir vėl tai pakartojo! Ir vėl! Aš neken

čiu jo lūpų ant savųjų. Man šlykštu, bet jis nenori manęs 

paleisti, jis nepasirengęs likti sugniuždytas. Bet aš buvau 

nepasirengęs kęsti to košmaro. Aš atstūmiau jį nuo savęs: 

„Aš tavęs nekenčiu! Aš nekenčiu, kai tu tai darai... Man 

šlykštu! Girdi? Man šlykštu, kai tu mane bučiuoji! Aš ne

kenčiu tavęs!"

Šiurkščiai atstūmiau jo rankas ir išėjau iš kambario. Aš 

visas virpėjau. Iš pykčio, iš keistos baimės, iš šleikštulio. 

Andrius ėmė šaukti:

„Tadi! Tu juk žinai, ką aš tau jaučiu! Aš nebegaliu be 

tavęs! Tadi... Pagalvok! Aš tiek laukiau, kol galėsiu... pa

matyti tave... tiek laukiau! O tu taip mane atstumi?!"

Jis nutilo. Girdėjau, kaip šnirpštė nosį. Man nebuvo gaila. 

Man reikėjo nusiraminti... Reikėjo karštosios srovės.

Mano noras išsipildė. Andrius sėdėjo prieš mane nuri

męs. Jis nežinojo, kad juos vartoju.

„Tadi, kas čia?" -  tyliai paklausė. Aš jo negirdėjau. Priešais 

save mačiau tik tai, ką norėjau matyti. Andrius atsistojo ir 

priėjo prie manęs.

„Tu ką?! Tu leidiesi?! Tu leidiesi narkotikus?.." -  jis iš

pūtė akis. Kurį laiką stovėjo nejudėdamas, vėliau ėmė ner

vingai vaikščioti po virtuvę.

„O Dieve! Tadi, tu..." -  Andrius graužė nagus. Aš ne

kreipiau dėmesio. Eilinį kartą leidau karštajai srovei save 

užvaldyti. Andrius pešė man iš rankų švirkštą. Tai buvo 

paskutinis blaivaus proto prisiminimas. Aš įsiutau kaip žvė

ris. Puoliau ant jo ir akimirksniu prirėmiau prie sienos.
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„Neaiškink, aišku?! Neaiškink! Ne tavo prakeiktas rei

kalas!"

Greitai paėmiau švirkštą ir atsisveikinau su realybe, su 

tikrais jausmais. Paskendau tikrovės ir sapnų mišinyje.

Andriaus akys pasruvo krauju... Mus supo kažkokia 

keista atmosfera. Ji lingavo, plaukė, bangavo. Bet vienin

telis dalykas, vertas dėmesio, buvo Andriaus akys. Jos su

stingo keista išraiška. Jos maldavo, kažko klausė, kažko 

liūdėjo ir verkė. Bet aš nesivarginau paklausti, nes žino

jau, kad jis nesugebės ištarti nė žodžio. Kruvinos ašaros 

gniaužė gerklę ir, vos pravėrus burną, jos būtų išriedėju

sios lauk. Nė vienas nenorėjome matyti kraujo. Stengiau

si suprasti, ką jos norėjo man pasakyti. Buvo sunku. Vie

nintelis dalykas, apie kurį galvojau, pažvelgęs į jo verkš

lenantį žvilgsnį, buvo... Negaliu paaiškinti. Tai buvo 

daugiau už pačią veido išraišką. Jis man priminė sustab

dytą veiksmo akimirką. Aš jau buvau matęs šį vaizdą. Ly

giai tokias pačias, krauju pasruvusias akis. Atsimenu $ave 

tėvo naguose. Mūsų vaizduotės pasaulis skendo raudo

nyje ir atsispindėjo akyse. Aš mačiau jo kraują, jis -  ma

nąjį. Fiziškai buvome ramūs. Kažkuris iš mūsų turėjo pa

judėti pirmas. Nė vienas nenorėjo pralaimėti. Aš buvau 

jo spąstuose, bet žūtbūt turėjau iš jų ištrūkti. Atsimenu 

savo apgailėtiną žvilgsnį, spurdančią širdį, susipynusias 

mintis. Galvojau, kas bus toliau. Bet negalėjau įsivaizduoti. 

M ano mintys buvo nerealios. Visas pasaulis buvo nerea

lus. Niekada neįsivaizdavau tokios artimos mirties, to 

kios apgailėtinos būsenos. Dar niekada manęs negraužė
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tokios bjaurios mintys. Kas bus toliau?! M ano mintys su

žeistos blizgančių peilio ašmenų. Tėvo pasruvusios akys 

susiliejo su kraujuotomis grindimis. Viskas apsivertė aukš

tyn kojom. Galvoti nebebuvo kada. Tiktai ši akimirka. 

Aš daugiau taip nedarysiu! Niekada! Aš niekada nenužu

dysiu Andriaus ir to jo kvailo mergaitiško žvilgsnio. Jis 

išverks tą kraują, aš jam leisiu, nes jis ne tironas, jis -  tik 

mano draugas, paskendęs troškimų ir neišsipildančių sva

jonių pasaulyje. Aš leisiu jam gyventi.

„Tadi... Tadi, kas tau? Ko tu taip bjauriai elgiesi?!"

„Eik po velnių, Andriau... Eik po velnių..."

„Tadi, kodėl tu toks? Tu manęs nesupranti, ar ne?"

„Nelįsk! Palik mane ramybėje... Negadink man gyveni

mo, Andriau, prašau..."

„Tadi, kur tu eini? Po galais, neik ten! Tadi!!! Tadi!!!"

„Andriau! Andriau, eik iš čia. Noriu pabūti vienas... Vė

liau galėsim pašnekėti, gerai? Tik dabar aš noriu pabūti. 

Galima? Aš užsirakinu..."

„Tu užsirakinsi tualete ir sėdėsi ten, kad pabūtum vie

nas?! Ne, geriau aš išeisiu, tik tu elkis normaliai! Eik iš to 

susmirdusio tualeto. Eik iš ten..."

„Tu neliesk manęs! Aišku?! Darau, ką noriu! Man čia 

gera, šilta... Palik mane..."

„Gerai, gerai... išeinu."

...Nesąmonė. Man čia visai nepatinka. Lyg sienų suriš

tas. Tualetas... Jame jaučiuosi kaip savo kambaryje. Baisiai 

suvaržytas. Bet čia dar blogiau -  neįmanoma pajudėti! Aš 

noriu išeiti iš čia! Aš noriu išeiti!
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„Andriau! Ateik, Andriau... Išleisk mane! Man čia ne

patinka! Man visai nepatinka!!! Andriau, ateik! Ateik! 

Ateik! Andriau... ateik, Andriau! Man čia negera!"

Kaip atrodo laikas, praleistas tuštybės mugėje? Lyg iš 

knygos išplėštas svarbus puslapis ar pamirštas laiko tar

pas...

Kai atsibudau, Andrius laikė mane už rankos. Iš pradžių 

negalėjau suvokti, kaip atsidūriau miegamajame, lovoje, 

Andriaus glėbyje.

„Sveikas..." -  sumurmėjo Andrius.

Pakilau nuo lovos:

„Kur visi?"

„Išėjo kažkur nuo pat ryto. Kai tu naktį nusišnekinėjai, 

Gretė užleido lovą. Nežinojau, kad jūs čia visi vartojate..."

Aš susiėmiau už galvos:

„Kuri dabar valanda?! Aš juk vėluoju į parduotuvę! Man 

reikia į darbą... O Dieve..."

Ėmiau lakstyti po kambarius kaip beprotis, nežinoda

mas, ko griebtis.

„Tadi, kodėl tu tai darai? Kodėl leidiesi? Man bjauru... 

Aš tavęs negaliu pažinti, kai tu po jų... Tu tampai visai ki

toks, nesavas. Per daug ramus, kartais per daug agresy

vus... Tu toks niekada nebūdavai... Baisiai atrodai."

Mane siutino šie Andriaus žodžiai. Visiškai nenorėjau 

žinoti tiesos. Man nereikia realaus gyvenimo! Kodėl And

rius man primena realybę?!

„Tadai, tu vakar neatsakei į mano klausimą..."

Aš jo nesiklausiau. Stengiausi nesiklausyti.
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„Tadi! Aš kalbu su tavimi! Nevaidink, kad manęs negir

di! Girdi?" -  Andrius stvėrė mane už peties, aš atsisukau į 

jį, nervingai kramtydamas lūpų kampučius.

„Tadi, aš tau šimtą kartų sakiau, kad tave tikrai myliu. 

Atsakyk man, ar tu jauti tą patį?!"

„Aš nejaučiu to paties! -  šiurkščiai pastūmiau jį nuo sa

vęs. -  M an nereikia tavęs, tavo pamokslavimų, tavo kvailų 

prasimanymų, iš tavęs man nieko nereikia! Ne-rei-kia!"

Jis nepasidavė. Negalėjo patikėti manimi.

„Tadi, pagalvok, prašau... Ar tikrai? Tu niekada man nie

ko nepasakai. O jei ir sakai, tai atrodo nenuoširdu..."

Man trūko kantrybė:

„Po velnių, atstok! Atstok, prašau, nuo manęs... Dabar 

aš išeinu. Išeik ir tu! O... jei rengiesi čia dar pabūti... Ne, 

tiek to".

Užtrenkiau buto duris.

Bjauri diena. Aplinkui viskas purvina, dvokia. Diena, 

kai gyvenime nematai nieko gražaus. Tik blogiausias jo pu

ses. Nekenčiau savęs ir Andriaus. Negalėjau suprasti jaus

mų Gretei. Dabar negalėjau mylėti. Karštoji srovė visada 

viską sumaišo. Ji -  negailestinga. Tą akimirką, kai ji tik 

pasrūva tavo venomis, tau gera, bet, neduok Dieve, kas 

toliau? Neįsivaizduoji tolesnio gyvenimo. Karštoji srovė 

nuplukdo į tuštybės mugę. Ką nors nužudyti? Ką nors pa

vogti? Padaryti milijonus neatleidžiamų nuodėmių? Kas tai? 

Blogai? Žmonės sako, kad su tokiais dalykais pakliūsi į 

pragarą. Aš nežinau, kas yra pragaras. Man nerūpi, ką aš 

veiksiu miręs. Pragaras -  vienas iš Dievo kūrinių. O jei aš
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netikiu? Tuomet pragaras man neegzistuoja. Man nusispjau

ti ant visko!

„Ei! Ką darai?! Aaa!!! Ei, kas nors! Jis... Aaaa!!!“

Mano kojos dabar itin greitos, mano sąžinė ypač rami, 

šiandien aš visai be jos. Ko spygauji, tetule? Pasiilgsi savo 

rankinuko... pasiilgsi... Bet, pagalvok, kaip aš pasiilgstu pi

nigų, maistp, švarių drabužių, jaukių namų, šilto, artimo 

glėbio. Kas tas rankinukas? Tik tavo mažas daiktelis, kuris 

gal dabar ir brangesnis nei visada. Bet man reikia pinigų. 

Atleisk, nieko negaliu pakeisti. Man nusispjaut!

Aš visiškai ramus, mano sąžinė dingo. Nejaučiu, kad bū

čiau padaręs nusikaltimą. Šimtas, du šimtai... du šimtai pen

kiasdešimt keli... Ir dar pora centų. Juokinga. Ar įmanoma 

išgyventi bent mėnesį turint tiek pinigų? Nežinau. Man už

teks, aš moku gyventi. Moku gyventi? Keista, bet mano gerk

lėje stūkso didžiulis gumulas. Dar nesuprantu, ar prabudo 

mano sąžinė, ar gailiuosi pats savęs, ar... tik suprantu, kad 

mano egzistavimas niekam vertas? Turbūt viskas kartu...

Laikas bėgo velniškai greitai. Net nepajutau, kaip tapau 

karštosios srovės kūdikiu. Naujieji metai lipo ant kulnų. 

Man reikėjo vis daugiau ir daugiau pinigų, o gaudavau vis 

mažiau. Suvokęs savo būvį, nepajėgiau matyti daugiau nie

ko, tik juodą tašką priešaky. Buvau beviltiškas... Kam ken

tėti? Juk galiu tuoj pat viską užbaigti ir tą pačią minutę 

pasitraukti.
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Be jokios baimės lipau kopėčiomis aukštyn. M an ne

buvo baisu, nebuvo liūdna, nieko nejaučiau. Gyvenau tik 

šia sekunde. Sekundė, kuri ką tik praėjo, buvo praeitis, o 

ta, kuri tuoj bus praeitis -  dar tik ateitis. Žiūrėjau tiesiai 

ten, kur laukė Ji -  mirtis. Vėjas pūtė man į krūtinę, taršė 

plaukus, akis pritvindė ašarų. Bet aš neverkiau, neliūdė

jau. Ji stovėjo ten -  prieš mane. Mane viliojo Jos glėbys. 

Atsimenu, kažkada Jos bijojau, stengiausi ištrūkti iš Jos 

nagų ir įrodyti, kad Ji ne tokia stipri. Bet tai buvo praei

tis. Neverta apie ją galvoti. Dabar aš siekiu Jos ranką, 

bet... Ne. Vėliau. Mažiukai žmonės, nykštukinės mašiny

tės, žemučiai, trumpučiai namukai. O mums tai reiškia 

visą gyvenimą. Dabar tai tiktai vaizdas, nieko daugiau. 

Aš suvokiu pabaigą. Kojos nedreba, ir aš savimi didžiuo

juosi. Ar kada nors mačiau ką taip drąsiai žengiantį pas 

Ją? Neprisimenu. Dar vienas žingsnis, ir aš jau būsiu pa

skendęs Jos glėbyje. Bet aš dar galvoju. Ilgai ilgai... Kodėl 

aš čia ne naktį? M an juk reikia atsisveikinti su žvaigždė

mis, su vienišomis sienomis, su oranžine Collard nakti

mi. Aš negaliu palikti jų, manęs laukiančių, negaliu iš

duoti tokių gerų savo draugų. Ir Gretė... Be paskutinio 

jos bučinio aš negalėsiu mirti. Aš negalėsiu palikti pasau

lio, neišgirdęs muzikos garsų. M ano akys pritvino ašarų. 

Pabudo sveikas protas. Juk dabar negaliu ateiti pas Ją! 

Per daug prarasiu. Aš bijau... Tikrai bijojau Jos! Sukniu

bau kūkčiodamas ant šalto betoninio stogo. Niekada ne

troškau mirties. Tas, kuris norėjo pasiekti Jos ranką, bu

vau ne aš. Tikrasis aš niekada nepasiduotų... Per daug
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myliu gyvenimą, kad ir koks beviltiškas jis būtų. Žings

niai! Aš jų laukiau... Paskendau Gretės glėbyje. Meilės 

glėbyje, ne mirties.

„Niekada to nedaryk", -  sušnibždėjo ji. Aš buvau jai dė

kingas, kad grąžino man sveiką protą. Viskas baigėsi... Aš 

kiurksojau tylus ir ramus šiltame glėbyje ir ašaromis drėki

nau Gretės petį. Ji nepyko, ji mane mylėjo. Jaučiau jos šir

dį. Kartais tylėti buvo geriau.

„Grete... aš tave siaubingai myliu..."

Ji suėmė mane už skruostų ir, ašarų pritvinusiomis aki

mis žvelgdama į mane, sušnibždėjo:

„Tu man toks brangus..."

Su baime pažvelgiau žemyn. Nejaugi aš tikrai norėjau sa

vo kraują ištaškyti ant tos purvinos, visų trypiamos gatvės?..

Mane persekiojo baimė, kad Andrius gali mane išduoti. 

Jis siaubingai supyko. Žinojau, kad jis mane myli, bet ne

įsivaizdavau, ko jis gali griebtis po to, kai jam neatsakiau 

tuo pačiu. Tą dieną jis turbūt iš karto išsinešdino iš buto. 

Tik paliko raštelį su ta pačia banalia fraze. Andrius pametė 

dėl manęs protą. Man buvo skaudu tiek dėl jo, tiek dėl 

paties savęs. Mylėjau jį kaip gerą^raugą, o kaip kitaip? Aš 

praradau Andrių? Širdį užgulė akmuo.

„Kiek turi?" -  paklausė Robertas, patogiau taisydamasis 

ant žemės.

Aš pasikuičiau savo kepurėje:

„Vienuolika litų ir... trisdešimt centų. Šlamštas..."

Robis nusispjovė ir ėmė groti lūpine armonikėle. Nega-
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Įėjau patikėti šiandienine nesėkme. Man reikėjo karštosios 

srovės, bet nebuvo pinigų. Man siaubingai jos reikėjo.

„Ką daryti? Ką daryti?.." -  trypiau vietoje ir niekaip ne

galėjau nurimti.

„Užsičiaupk! -  suriko Robis ir suėmė mane už apykaklės. -  

Imk gitarą ir grok! Gal dar ką nors uždirbsime... Aš irgi 

nebegaliu, bet reikia laikytis. Gal Gretė bus nusipirkusi?"

Aš linktelėjau galvą.

Dar viena šlykšti diena. Naujieji metai jau šiandien? N e

įtikėtina. O man vis vien. Aš nebespėju gyventi pagal laiką, 

nuolat vėluoju. Neįstengiu atsikratyti karštosios srovės, o 

gal net ir nenoriu, nesugebu uždirbti pinigų, nepasiekiu nie

ko gyvenime. Net neįsivaizduoju, ko aš noriu iš gyvenimo. 

Aš pamilau švirkštą, pabūgau sapnų, mėgavausi Gretės mei

le, naktį bučiavau žvaigždes, ryte kalbėjausi su sienomis, vi

durdienį šildydavau šunų apdirbtą asfaltą, vakare gydyda

vau suplėšytą sielą, o... laisvomis minutėmis plaukdavau kar

tu su karštąja srove, atiduodavau jai visą savo sveiką protą. 

Kas išdrįstų pasakyti, kad mano gyvenimas ne turiningas?! 

Mano sąžinė slėpdavosi giliame giliame kūno kamputyje, 

kai tekdavo eiti „užsidirbti" pinigų. Nesvarbu kur. Ar vogti, 

ar žudyti... Mano blaivus protas aptemdavo. Karštoji srovė 

lyg juodo rūko skraistė apgaubdavo mano smegenis vis daž

niau. Bet baisiausia, kad tai būdavo ir be jos. Ji įsikūnijo 

manyje, ji tapo dalele manęs. Aš pasikeičiau.

„Grete... Ar turi?" -  kramtydamas nagus, paklausė Ro

bis. Gretė, apžavėta karštosios srovės šilumos, buvo pra
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radusi žadą. Ji tik papurtė galvą ir sunkiai dribo ant so

fos. Roberto žvilgsnis ėmė blaškytis po kambarį. Aš tylė

jau. Slėpiau bjauriai uždirbtą karštąją srovę. Ir tas vaiki

nukas gatvėje prižadėjo neišplepėti Robiui, kad aš pirkau 

prekę be jo žinios.

„Po velnių!!!“ -  Robertas vožė kumščiu per stalą ir, greitai 

pačiupęs striukę, išlėkė pro duris. Pagaliau... Pagaliau mums 

niekas nebetrukdys. Porą valandų dar galėjau apsieiti be 

švirkšto, bet kam laukti? Malonumai gali pabėgti. Tikroji 

Gretė iškeliavo... Ką ji mato? Rojų?! Ar pragarą?.. Ne, karš

toji srovė plukdo tik ten, kur gera, vadinasi, į rojų...

...Man pasirodė, kad matau Jėzų. Baltą baltą figūrą, bal

tu gaubtuvu, krintančiu ant pečių, ilgais baltais plaukais, 

baltu ištįsusiu veidu, lengvą kaip pūkas. Niekada netikėjau 

Jėzumi, bet šį kartą... Jis gromuliojo nebylius žodžius kaž

kokia keista, iškreipta veido išraiška. Aš jo nesupratau. Tai 

tik mimikų spektaklis, nieko rimto. Bet vis dėlto jis -  Jė

zus. Iš pradžių mačiau tik jį vieną, apsuptą dūmų debesies. 

Dar vienas mirktelėjimas... Ar kada nors mačiau tokį regi

nį? Iš dūmų kamuolių gimsta tūkstančiai baltų angelų. Ty

rais, kaip Jėzaus kvailai iškreiptais veidais. Angelų vis dau

gėja. Vieni gimsta ir tvirtai žengia savo pirmuosius žings

nius kaip ištįsę kūdikiai, klykia, juokiasi, šypsosi ir tyliai 

man gromuliuoja nebylius žodžius, mėgdžioja patį Jėzų. 

Kiti, vos gimę, suklumpa ant žemės, Jėzui po kojų. Mirę 

susilygina su žeme, išsilydo ir... viskas. Matau angelą. M a

tau, kaip jis gimsta, bando atsistoti. Esu visiškai tikras, kad 

jis tai padarys ir, iškilmingai išsitiesęs, ims kartoti žodžius.
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Matau vos įžiūrimą šypsnį jo lūpose, baltus kaip sniegas 

dantis ir vilties kupinas akis. Mes šypsomės... Šypsomės 

vienas kitam... Bet jo žvilgsnis pasikeitė. Jis nesugebėjo at

sistoti... Jis nesugebėjo! Nee! Sulig gimstančiųjų klyksmu 

viešumon išsiveržė manasis. Aš norėjau angelui padėti, troš

kau, kad jis atsikeltų, kad prisijungtų prie visų kitų. Aš jam 

tiesiau ranką, bet jis nebežiūrėjo į mane. Jis žvelgė tolu

mon, ir aš mačiau, kad viltis jo dar neapleido. Aš jam tie

siau ranką, tikėjausi... Taip tikėjausi, kad galėjau matyti 

jame vis dar rusenančią viltį! Girdėjau gilų angelo kvėpa

vimą, jaučiau šiltą orą, kutenantį mano ausį. Jis giliai giliai 

kvėpavo... vis labiau gaudydamas orą... Švokštė, kovojo. 

Angelas duso... duso... „Tadai, padėk man...“ Jis tiesė man 

ranką... jis duso...

„Tadai..." -  Gretė spaudė mano ranką. Atsimerkiau.

„Kas nutiko?" -  tyliai paklausiau. Ji tik pažvelgė į mane 

maldaujančiom akim ir žiojosi kažką pasakyti, bet žodžiai 

nepasiekė mano ausų.

„Grete, kas tau yra?" -  apkabinau ją ir bandžiau išpešti 

bent vieną žodį. Ji tylėjo.

„Grete!" -  ėmiau ją purtyti. Ji sunkiai kvėpavo.

„Tadai, aš dūstu..." -  šiaip taip iškošė pro dantis. Mane 

išpylė šaltas prakaitas. Nebežinojau, kur dėtis.

„Grete! Grete! Prašau... Prašau, įkvėpk! Giliai giliai... 

Pasistenk, Grete!"

Negalėjau atgauti sveiko proto, vis dar veikė karštoji 

srovė, bet, sukaupęs visas jėgas, stengiausi kažką daryti, 

mane apėmė panika. Ji kriokė, žiopčiojo kaip žuvis be van
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dens... Aš nežinojau, ką daryti. Suėmiau ją už smakro ir, 

kaip kažkada buvau matęs per televizorių, stengiausi viską 

atkartoti. Gretė gulėjo užsimerkusi, bejėgė. Atsitraukiau ir 

pažvelgiau į ją. Vieną akimirką ji sustingo... Po kiek laiko 

ėmė žiopčioti, aš supratau jos žodžius.

„Tadai... -  sušnibždėjo. -  Man... man geriau."

Ji ėmė lengviau kvėpuoti.

„Ačiū..." -  ji vos vos pasikėlė. Panika dingo taip staiga, 

kaip ir buvo pasirodžiusi. Aš tik kažkam dėkojau, kad pa

dėjo Gretei. Žinojau, kad tai buvau ne aš...

Robertas ėjo šalia manęs nuleidęs galvą ir nepratarė nė 

žodžio. Jis buvo per daug paslaptingas. Aš tikrai žinojau, 

kad jis susidėjo su ta gaujele ir dabar, kaip ir aš, slepiasi 

nuo policijos. Bet jis tylėjo, nesakė, iš kur gauna karštajai 

srovei pinigų. Mačiau, kaip eidamas gatve jis dairėsi į šalis.

„Robi... Mes visi esame draugai ir galime vienas kitam 

išsipasakoti... -  bandžiau iš jo kažką išpešti. -  Kertu lažy

bų, kad tu ne toks didelis nusikaltėlis kaip aš. Pasakyk..."

Žinoma, veltui gaišau laiką.

„O kuo tu taip nusidėjęs?" -  atsisuko Robertas.

Pažvelgiau į jį:

„Tu nemanai, kad žmogžudystė -  siaubingas nusikaltimas?!"

Jis tik abejingai pakraipė galvą.

„Nėra nieko baisesnio..." -  sumurmėjau. Prisiminiau tą 

nepažįstamąją. Ji buvo tik antroji auka mano gyvenime, 

tačiau dabar aš nejaučiau jokio gailesčio, jokios sąžinės grau

žaties ir net negalėjau suprasti kodėl?
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„Tu nužudei savo patėvį?.. -  tyliai paklausė Robertas. 

Linktelėjau. -  Na, ir kaip tada jauteisi?"

Aš giliai atsidusau. Kažkas man stipriai spyrė širdin... 

baisus prisiminimas...

„Jaučiausi siaubingai. Bijojau... Kaip kažkokiam košma

re. Viskas nuo tada lyg sapnas. Kiekviena diena, valanda, 

minutė, sekundė... nieko nėra tikro. Aš niekada negalėjau 

suvokti, kuo pavirtau, tik žinau, kad šitas Tadas, kuris sto

vi priešais tave, Robi, yra ne aš, o kažkoks man visiškai 

svetimas žmogus... Nepažįstamas tironas, kaip mano patė

vis... Iki jo mirties galvojau, kad jis -  mano tėvas, ir nieka

da negalėjau patikėti, jog aš esu to šlykštaus tirono sūnus. 

Niekada! Pagaliau aš ir nesu jo sūnus! Tai kas tada mano 

tėvas? Dar baisesnis tironas nei patėvis? Jei ne, tai kodėl 

aš... kodėl aš toks... -  man užgniaužė gerklę -  kodėl aš toks?!

Robertas papurtė mane už peties:

„Nesisielok taip, žmogau, nereikia savęs graužti... Kas 

padaryta, to nepakeisi... Niekada neatsigręžk atgal! Juk, 

rodos, pats taip sakai“.

Aš linktelėjau:

„Niekada nereikia žiūrėti atgal! Gyventi tik šia akimir

ka. Taip, aš tai visada sau sakau“.

Mūsų ausis staiga pasiekė klykiančios sirenos. Robis aki

mirką sustingo. Aš galėjau girdėti pašėlusį savo širdies rit

mą. Ar to aš labiausiai bijojau?

„Varom iš čia!“ -  sukliko Robertas ir puolė į kojas. Aš -  

jam iš paskos. Sirenos netolo, jos mus vijosi... Iš paskos 

lėkė policijos mašina. Aš aplinkui nieko nemačiau. Bėgau,
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ir tiek. Nenoriu matyti sau prieš akis grotų! Ne! Neee! 

Nejaučiau jokio nuovargio, tik nenumaldomą poreikį bėg

ti ir niekada nebūti pralenktam. Robertas liko už nugaros. 

Ausyse -  tik greitų žingsnių ritmas. Nesustojau net ir tuo 

met, kai išgirdau Robio riksmą, smūgius, kriokimą. Ne

sustojau, nors ir nebegirdėjau sirenų...

Sustojau tik tuomet, kai jaučiausi visiškai saugus... Atsi

rėmiau į mūsų namo laiptinės turėklus. Mane apėmė siau

binga baimė. Robertą pagavo... Jam gyvenimas baigėsi. Prie

šakyje -  kalėjimo grotos... Kodėl jis? Juk pirmiausia turė

jau būti nubaustas aš. Buvau įsitikinęs, kad nuodėmių 

padariau daugiau už jį. Tas, kuris tvarkė žmonių likimus, 

nieko nesuprato... Ničnieko. Dabar aš jaučiausi kaltas, grau- 

žiau save klausdamas: kodėl Robertas, o ne aš? Gal Ji nori, 

kad aš gyvenčiau? Nežinau...

„Grete! “ -  surikau prie buto durų. Ji tuojau pribėgo ir 

įleido mane.

„Kas nutiko? -  paklausė. -  Kur Robis?“

Aš užtrenkiau duris ir ėmiau rinkti savo daiktus.

„Ką tu čia darai, Tadai?! Kur Robertas?“

„Robį sugavo policija... Jie mus vijosi... Aš pabėgau. 

Mums reikia eiti iš čia, nes antraip jie mus pagaus, kaip 

nors atras, kad mes čia gyvenam. Važiuojam, Grete! Krau

kis daiktus!"

Gretė akimirką sustingo, vėliau pašoko ir nulėkė krau

tis daiktų. Mano širdis plakė it pašėlusi, rankos drebėjo, 

nežinojau, ką toliau daryti. O gal nieko? Nieko, kaip ir iki 

šiol? Galvoje sukosi kvailiausi klausimai. Išverčiau visus
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stalčius, paėmiau ir Robio daiktus, visus pinigus, pačiupau 

ir jo „Girtus sapnus"... Negalėjau šito palikti.

„Kur mes važiuosim?! Su kuo?! O kaip -  darbas?! Aš 

juk negaliu taip visko palikti!.." -  virpančiu balsu šaukė 

Gretė.

„Nežinau... Nežinau, Grete. Juk ir aš viską palieku 

čia. Deja, mums nėra kitos išeities... Neįsivaizduoju, kur 

dingsim."

Neįsivaizduoju...

„Matai? Ten stovi mašina. Viduje -  vyriškis... Matyt, 

kažko laukia. Variklis, girdžiu, įjungtas... Bandom?" -  klau

siamai pažiūrėjau į Gretę. Ji drebėjo iš baimės.

„Bandom..." -  sušnibždėjo.

Ištiesiau ranką:

„Kur peilis?"

Gretė turbūt dar niekada to nedarė. Bet mudviejų gyve

nimai buvo svarbiau už viską. Ji įbruko peilį.

„Tadai... Tik atsargiai..." -  pakštelėjo į kaktą.

„Kai suriksiu -  atbėk ir šok į mašiną. Iš visų jėgų, kiek 

tik turi, gerai?!"

Vyriškis manęs nematė. Sėdėjo nusisukęs ir žiūrėjo į kaž

kokio buto langą. Mašinos langas buvo praviras... Didelė 

jo klaida. Bijojau, kad jis gali išgirsti mano sėlinimą ir vis

kas bus sugadinta. Dar niekada nejaučiau tokios didelės 

baimės. Aš nenorėjau, kad šis niekuo dėtas vyriškis būtų 

dar viena mano auka. Nenorėjau ir vėl tapti žmogžudžiu. 

Čiupau jį už kaklo ir įrėmiau peilį.
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„Prašau -  nerėk! -  sušnibždėjau jam į ausį. -  Jei rėksi, 

perrėšiu gerklę, girdi?"

Vyriškis godžiai rijo seiles ir visas virpėjo.

„Klausyk manęs, nes antraip tau bus blogai... Aišku?!"

„Taip... -  šnibždėjo. -  Taip..."

Tyliai atidariau mašinos dureles:

„Nieko nedaryk! Nejudėk! Aš tik pasiskolinsiu tavo ma

šiną, gerai?! Jei neleisi -  atleisk, bet šis peilis pereis kiaurai 

per tavo kaklą, supratai?!"

„Gerai... tik prašau... palikit mane..."

„Grete!" -  sušukau. Po akimirkos ji sėdėjo mašinoje.

Aš lėtai atsisėdau prie vairo ir tik tada, kai reikėjo užda

ryti mašinos dureles, paleidau vyriškį:

„Tylėk! Aišku?!"

Paspaudžiau gazą. Aš nesidairiau atgal, nemačiau, ką to 

liau darė tas žmogus, bet man ir nerūpėjo.

„O Dieve... jei jis paskambins policijai?.. -  Gretė susiėmė 

už galvos. -  Mums tada šakės, Tadai! Mums tada bus šakės..."

„Grete... prašau, tik negalvok, kas bus toliau, gerai? Atei

ties nėra! Tiesiog negalvok apie nieką..."

Brėško. Važiavome visą naktį, nė karto nesustodami. Net 

neįsivaizdavau, kur apsistosime, į kokį miestą važiuojame. 

Bet tada man buvo svarbi tik laisvė, daugiau nieko. Aš no

rėjau dar bent vienos gražios akimirkos, kol sėsiu į kalėji

mą. Jaučiau, kad džiaugsmo liko nedaug.
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Gretė... turbūt ji jau vienintelis mano gyvenimo džiaugs

mas. Stebėjau, kaip ji miega, prisiglaudusi prie stiklo, ir 

negalėjau atitraukti akių. Kelią pamiršau. Kodėl aš taip re 

tai ją prisimenu? Per mažai apie ją galvoju, per mažai my

liu. Ne, juk myliu aš ją visa širdimi, tiesiog nesugebu tinka

mai parodyti. Kodėl aš ją įtraukiau į visa tai? Per mane ji 

pamilo karštąją srovę, per mane ji tapo nusikaltėlių slaps- 

tytoja, be abejo, ji taip pat nebus mylima policijos... Viskas 

per mane. Aš daug sykių kartojau, kad ją myliu. Ji atsaky

davo tuo pačiu, bet aš nebuvau to vertas. Ji turėtų manęs 

nekęsti. Bet turbūt aš, nelabasis, ją pakerėjau lygiai taip 

pat, kaip ta karštoji srovė. Atleisk, aš tikrai nenorėjau.

Gretė prabudo:

„Mm... Ar dar ilgai važiuosime?"

„Nežinau, ar toli nuo čia miestas. Važiuoju šunkeliais -  

taip mūsų niekas nepastebės."

Gretė nieko neatsakė, tik įsistebeilijo pro langą. Ir vėl 

jos rūgščios lūpos mane viliojo. Niekada negalvojau, kad 

taip galima mylėti žmogų. Šią akimirką aš tikrai suabejo

jau -  nejaugi paprastas žmogus gali būti toks gražus. Ar jo 

akys gali taip dieviškai žėrėti ir ar balsas gali skambėti taip 

švelniai, nuoširdžiai. Jaučiausi pakiliai, juk šalia manęs sė

dėjo ji, labiau angeliška nei žmogiška būtybė. Nuostabiau

sia iš nuostabiausių.

„Grete?" -  sušnibždėjau.

Ji atsisuko ir nusišypsojo:

„Taip?"

Mačiau jos mylintį žvilgsnį.
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„Tu vienintelis žmogus pasaulyje, kurį aš taip myliu.

Jos žvilgsnis spinduliavo nuoširdumu, gerumu ir tuo ste

buklu, kurį turėjo tik ji viena.

„Aš visada bijau, kad kažkas mums neleis būti kartu. 

Tik pažiūrėk -  Robiui galas. Nesitikėk, kad mes ilgai ten 

ištempsim nepastebėti. Niekada to nesakiau, bet siaubin

gai bijau tave prarasti... -  ji atsisuko į mane. -  Prašau, kad 

ir kas... niekada nepalik manęs vienos."

Šyptelėjau:

„Tik per mano lavoną".

„Nesakyk taip!"

Ranka perbraukiau jai plaukus ir, negalėdamas sulaikyti 

šypsenos, sušnabždėjau:

„Myliu tave..."

Sustojau nežinomoje kryžkelėje.

„Mes čia paliksime mašiną, o iki miesto paeisime pės

čiom, gerai? Jis netoli. Už poros kilometrų."

Susirinkome daiktus ir palikome mašiną. Gretė įsikibo 

man į parankę. Neiškenčiau neparagavęs jos lūpų... Lūpų 

neužtenka. Jų niekada nebūna gana. Gretė tai pajuto, o gal 

ji jau seniai šitą žinojo?

„Tadai? -  prabilo atsiplėšusi nuo bučinio. -  Ar tu nori?"

Aš nusišypsojau ir vėl ėmiau ją bučiuoti.

„Tu dar klausi... Grįžtam į mašiną? Ten niekas nematys..."

Ilgai ieškojau žodžių, tačiau niekada nepavyko atrasti 

tinkamų. Tokių dalykų niekada nebuvo įmanoma aprašy

ti. Per daug pojūčių, per daug malonumo, per daug mei
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lės... Lapai suplyštų, neišlaikytų tokio krūvio. M ano sie

la taip pat nenori tuo dalytis, nori viską pasilikti savyje, 

nė kiek nesugadintą. Deja, mes leidome karštajai srovei 

dar labiau mus įkaitinti. Nė vienas iš mūsų nesugebėjo be 

jos apsieiti. Aš įsimylėjau šį įvykį, todėl niekada nenorė

jau apie jį pasakoti ar rašyti. Norėjau jį pasilikti tik sau... 

ir Gretei, žinoma.

„Kur mes einame?.." -  nukabinusi galvą, paklausė Gre

tė. Ji dar buvo mieguista nuo karštosios srovės.

„Einam į miestą. Jis už kelių kilometrų. Pakentėk."

Ji atsiduso ir padėjo galvą ant mano peties. Aš pamir

šau, kas nutiko vakar. Šiandien buvo visiškai kita diena, 

viskas nauja. Net su Grete jaučiausi kitaip, artimesnis nei 

bet kada anksčiau. Net pamiršau, kodėl išsikraustėme iš 

buto. Taip reikėjo, ir tiek. Dabar reikia susirasti naują pa

stogę. Viskas labai aišku -  nereikia nieko prisiminti. Bu

vau visiškai laimingas.

Miestas buvo netoli. Už kelių šimtų metrų. Viskas sveti

ma, nejauku. Bet abu jau iš anksto žinojome, kad ne viskas 

bus idealu. Elgiausi šiek tiek kvailokai. Taip, lyg būčiau 

didvyris, pabėgdamas nuo policijos. Norėjau atrodyti drą

sus, žengdamas į naują pasaulį ir kartu pasiimdamas Gre

tę. Ji gal ir buvo daugiau patyrusi už mane, bet... Tiesiog 

tuomet elgiausi lyg pasipūtėlis. Nė vienas iš mūsų nenu

tuokė, kas bus toliau, bet juk turėjo kuris nors būti drąses

nis. Aš tokiu tik dėjausi. Ir viduje pats iš savęs juokiausi...
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„Iš kur gausim pinigų?" -  paklausė Gretė. Nereikėjo to 

klausti... Ji dar nežinojo, kaip ir kur uždirbdavau didžiąją 

dalį pinigų. Žinoma, tuos kelis litus uždirbau parduotuvė

je, bet likusius... Ji neturi to žinoti.

„Grosim. Juk turiu savo gitarą", -  tyliai atsakiau.

Gretė ironiškai nusijuokė:

„Tai, sakai, turi gitarą! Daug uždirbsim iš tavo tos bala

laikos!.. Reikės susirasti darbą... Bet bus sunku..."

„Prašau, negalvokim dabar apie tai, gerai?"

Dabartinis mūsų būstas nė kiek nesiskyrė nuo gyvenimo 

ant šaligatvio. Bet nieko geresnio nebuvo. Nebaigtas staty

ti daugiaaukštis namas, jau turbūt seniai pamirštas, atstojo 

mums butą.

„Ar mes čia gyvensim?" -  sumišusi pažvelgė į mane Gretė.

Aš linktelėjau:

„Gal turi pasiūlyti ką nors geresnio?"

Ji nusišypsojo.

„Taip... Turbūt nieko geriau ir nebus... Bent jau ne gat

vėje, -  ji ėmė vaikštinėti po tuščią niūrų kambarį. -  Nei 

vandens, nei viryklės, nei lovos... Net ir langų nėra, tik 

kiaurymės sienoje. Nieko... Lygiai taip kaip ant žemės."

„Taip, čia nieko nėra. Bet ką nors sugalvosime."

Naktį čia turbūt galima sustingti į ledą. Tuščio mūro kam

pe numečiau du čiužinius ir pledus, iš pakampėje pamestų 

lentų sudėliojau siaurą staliuką, kampe ant kelių plytų su

dėjau visą, kiek turėjome, maistą. Prie angos pastačiau mažą 

sulankstomą kėdutę. Gretė vaikščiojo po namą ir rinko 

geresnes lentas, plytas.
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„Žiūrėk! -  sušuko. -  Yra kibiras, galėsime iš kur nors 

parsinešti vandens.“

Nusišypsojau:

„Gerai... Gyvensim turbūt kaip pirmykščiai žmonės. Bet 

nieko... Kaip jie išgyveno, taip išgyvensime ir mes, ar ne?“ 

Gretė ėmė juoktis:

„Net negalvok, kad mes turėtume imti ir numirti vieto

je! Galima išgyventi ir be elektros, ir be kriauklės... Tik 

reikia mokėti pasirūpinti savimi, ir viskas bus gerai!“

Ne, jos žodžiai neskambėjo taip optimistiškai, kaip ji norėjo. 

Ji tik stengėsi įžiebti vilties kibirkštėlę. Mačiau jos akyse bai

mę. Aš taip pat bijojau. Gretė priėjo prie manęs ir apsikabino: 

„Tadai... O tu pagalvojai apie...“

Aš ją pertraukiau:

„Pagalvojau. Susirasim ką nors, kad mus aprūpintų. Kaip 

nors“.

Gretė įdėmiai žiūrėjo į mano akis:

„Bet mums reikia greitai, aš... Aš turiu dar vienam, po

rai kartų, bet ne daugiau. Mums reikia susirasti jau rytoju.

„Žinau, rytoj paieškosime, o gal ir šiandien... Aš turiu 

labai nedaug. “

Karštoji srovė -  pamažu viską užpilantis potvynis, lyg lė

tas saulės užtemimas ji gaubė mano kūną, šildė ir neleido 

savęs pamiršti. Mane pasiglemžė karštosios srovės glamo

nės ir aš visiškai pamiršau, kaip reikia gyventi be jos. Turbūt 

tai jau nebeįmanoma... Pastaruoju metu jos sukelti sapnai 

buvo labai keisti. Aš nebemačiau angelų, gėlių, nemačiau 

nieko panašaus, ką matydavau anksčiau. Iš pradžių atsidur
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davau tuštumoje, kurioje po kiek laiko pastebėdavau tiesią, 

blankią horizonto liniją. Negalėdavau suprasti, kas tai? M a

no ausis pasiekdavo garsas... Tylus šnabždesys, medžių oši

mas... Vėliau suprasdavau girdįs šniokščiančią jūrą. Hori

zontas... Jūra, tyliai šniokščianti, rami... Pirmasis mano sap

nas buvo ypač jaudinantis. Po kojomis jaučiau drėgną, 

limpantį jūros smėlį, kurį tučtuojau nuplaudavo atriedėjusi 

banga. Salia savęs kažin ką jaučiau. Kažką labai brangaus 

man, ką aš myliu. Bet... atsisukęs nieko nepamačiau, tik su

lytas kopas. Aš jutau, kad kažin kas man spaudė alkūnę, bet... 

ten nieko nebuvo. Kiekvieną kartą, atsidūręs tame pačiame 

sapne, stengdavausi tą kažką įžiūrėti... Niekada nepavyko. Aš 

norėjau pamatyti tą būtybę, bet buvau bejėgis... Tai gąsdino. 

Supratau, kad šis sapnas nori man kažką pasakyti. Gal išpro

tėjau, nežinau. Niekuomet netikėdavau savo sapnais, bet šis... 

tai buvo daugiau už sapną ar haliucinaciją. Tai buvo kažkas 

svarbaus. Svarbi žinia, kurią kažin kas man siuntė iš aukštu

mų... Aš vis laukiau. Laukiau daugiau ženklų...

„Kur mes einam, Tadai?" -  vis klausinėjo Gretė, o aš 

pats neturėjau nė menkiausio supratimo.

„Nežinau, susipažinsime su miestu. Gal ką nors rasime, 

kas turi..."

„Ša! Nekalbėk apie tai garsiai", -  pertraukė Gretė.

Aš nusijuokiau:

„Tie visi žmonės?! Tu manai, jie mus girdi? Mūsų klau

so? Eik jau..."

Gretė nieko neatsakė. Aš buvau veidmainis. Dabar, kai
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šalia manęs buvo ji, aš turėjau būti drąsus, nors iš tikrųjų 

toks nebuvau.

„Diskotekose, klubuose -  ten bus žmonių", -  šnabždėjo 

Gretė.

Pastūmiau Gretę naktinio klubo durų link:

„Nueik, pasižvalgyk, ar ten kas nors yra, gerai?.. Aš pa

lauksiu čia".

„Kodėl aš?! -  sušuko ji. -  Tu irgi gali eiti. Eik tu..."

Aš atsidusau:

„Nagi, eik..."

Gretė daugiau nesiginčijo ir, pasišukavusi susivėlusius 

plaukus, įėjo pro duris. Aš atsisėdau ant suoliuko autobu

sų stotelėje ir užsirūkiau. Mylėjau šitas romantikos kupi

nas minutes. Nebuvo nieko gražiau už tokias ryškias žvaigž

des danguje vėsa dvelkiančią naktį ir tabako dūmą. Visiš

ko atsipalaidavimo m omentas. Tuomet aš norėdavau 

pamiršti realybę, bent trumpam pagyventi svajonių pasauly

je. Ir vienintelė karštoji srovė man tai leisdavo. Aš žinojau, 

kad tai yra blogai, bet... kas man iš to? Gyventi man liko 

nedaug, aš šventai tuo tikiu, todėl gyvensiu taip, kaip noriu.

Pro klubo duris išėjo Gretė. Ji šypsojosi ir mosavo ran

komis. Aš nuėjau prie jos:

„Ką? Gavai?"

Ji linktelėjo:

„Aha! Toks vaikinas, vardu Vytas, man pardavė kelis vo

kelius pigiau. Aš jam pasakiau, kad mes pas jį dar ateisim 

nusipirkti. Labai šaunus vaikinas..."
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Aš nusišypsojau:

„Ačiū, Grete. Puiku".

Ji mane apsikabino ir, kedendama plaukus, šnekėjo:

„Klausyk, Tadai... Ar taip jau čia blogai? Gal neverta 

nukabinti nosies?.. Na ir kas, kad Robį pasodino? Na, no

rėjau pasakyti, kad mums tai gal ir negresia. Reikia turėti 

vilties. Ar ne? Pasakyk, kad viskas gerai. Prašau..."

Mano veidą nušvietė šypsena. Kaip tik tokių žodžių man 

šiandien reikėjo, mes vienas kitą puikiai supratome. N uo

stabu...

„Tu visiškai teisi."

Kvatodami bėgome gatve tolyn nuo naktinio klubo. Aš 

buvau laimingas. O gal tiesiog pamiršau nerimą, kuris vis 

tiek naršė kažkur giliai širdyje. Gal tik trumpam apgau

biau savo sielą laimės antklode...

„Man čia visai patinka, -  prabilo Gretė, vaikštinėdama 

po mūsų būstą. -  Pripažink, Tadai, kad čia vis geriau nei 

gyventi visiškai ant žemės, ar ne?"

„Žinoma. Geriau..."

Atsiguliau ant čiužinio:

„Eikš čia, Grete. Apsivilk visus drabužius, kuriuos turi, 

kad nesušaltumei, ir einam miegoti".

Ji užpūtė žvakes, kurios mums buvo vietoj lempos, ir 

atsigulė šalia:

„Nereikia žvakių... Mėnulis šviečia. Aš vis dėlto myliu 

pilnatį... O tu?"

„Taip... Gražu, bet man vis tiek labiau rūpi žvaigždės.

200



Myliu žvaigždes. Jos kiekvieną naktį tokios pačios. Lyg 

ištikimos draugės."

Gretė tylėjo ir susižavėjusi žvelgė į dangų.

„Anksčiau bijojau pilnaties. Maniau, kad ji atneša blogų 

sapnų. Kai buvau maža, bijodama laukiau nakties, kad ne

susapnuočiau ko nors blogo. Bet dabar... Nežinau. Kažkas 

pasikeitė. Gal pats mėnulis, o gal tik aš..."

Gretė prigludo, padėjusi galvą ant peties, užmerkė akis.

„Zinai, Grete... Aš dar iki šiol bijau mėnulio. Jis per 

ryškus, užgožia žvaigždžių grožį. Man jis niekada nepati

ko. O va šios smulkutės mažos žvaigždės... Jos tiesiog trau

kia savo paslaptingomis jėgomis."

Gretė atsimerkė, pasikuitė po savo striukės kišenę ir iš

traukė du mažus vokelius:

„Imk. Man reikia, o tau?"

Aš paėmiau savo porciją.

„Man jie patinka..."

Dabar savo porciją leidausi tik iš smalsumo. Man rūpėjo, 

ar pamatysiu tą asmenį šį kartą, ar ne... Mane tai kankino. 

Troškau, kad pagaliau ta keista paslaptis atsiskleistų. Sapne 

kažin kam jaučiau nežmonišką meilę, bet niekaip negalėjau 

sužinoti kam? Dabar taip pat nieko nepavyko... Tik tas pats 

bauginantis sapnas. Bet šį kartą atsirado kažkoks naujas jaus

mas. Aš nežmoniškai bijojau... kad šis sapnas gali išsipildyti. 

Nieko gąsdinančio jame nemačiau, bet aš jaučiau kažin ką 

baisaus, galinčio sugriauti visą mano gyvenimą.
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Ratas sukosi tuo pačiu ritmu į tą pačią pusę. Rytas, diena, 

vakaras, naktis. Rytas, diena, vakaras, naktis... Nieko dau

giau. Tik buvo vienas dalykas, kuris trum pam  sustabdy

davo šitą ratą, kažką pakeisdavo. Aš niekada nežinojau, 

kas tai. Tai kažkas, pavirstantis jausmu, tavo svajone, kaž

kuo ypatingu. Jis padėdavo pabėgti iš rato. Bet... kas vyk

davo toliau? Taip, tai buvo kažkas ypatingo -  suktis gėlių 

rojuje, matyti tai, ko nemato kiti, būti visagaliu. Bet vis

kas pasikeitė, viskas buvo nebe taip. Anksčiau su karštąja 

srove pabėgdavau iš kalėjimo, dabar su ja -  lyg kalėjime. 

Kiekviena diena, valanda, minutė ir net sekundė buvo 

skirta jai. Ji amžinai tūnojo mano galvoje... Ir dieną, ir 

naktį. Dėl jos gyvenau, be jos jaučiausi nesaugus, nepaso

tintas. Užmiršdavau, ką reiškia galvoti, ir vos tik jos pri

trūkdavo, puldavau į neviltį, galėdavau padaryti bet ką -  

ką nors primušti, nužudyti. M an tai nebuvo svarbu. Aš 

išprotėjau...

Gretė ir aš sėdėjome šiltoje senamiesčio kavinėje.

„Tadai... kiek, manai, laiko mes išgyvensim, turėdami 

tiek pinigų?!" -  Gretė rankomis užsidengė veidą. Ji laikė 

mus už skvernų... Traukė į savo glėbį, bet mes, manydami, 

kad išsivaduosime, nepasidavėme. Aš nebuvau tikras, ar 

verta stengtis. Tai buvo beviltiška. Aš visą laiką save tram 

džiau, kad nežiūrėčiau tiesai akis, bandžiau save įtikinti, 

kad yra stebuklų, kad yra gyvenimas be taisyklių. Bet tai 

buvo nerealu. Tikrajam gyvenimui bijojau pažvelgti į akis. 

Aš nežinojau, ką atsakyti Gretei...
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„Tadai... viskas! Daugiau nieko neliko! Mes mirsime čia, 

mes... nieko nebeturime! Nė vieno cento."

Kodėl ji šitaip?.. Kodėl ji sako tiesą, kodėl nesistengia 

visko užmiršti? Ji nemoka gyventi ar tiesiog nenori?

„Grete, prašau, nereikia. Raminkis. Aš einu, dar pasė

dėsiu ten, pakampėj, nes groti nebegaliu... Vis tiek nieko iš 

to neišeis."

Išėjau pro duris ir palikau Gretę sėdėti ten. Visiškai 

vieną su bjauria realybe. Verčiau ji užmirštų pasaulį, gy

ventų tik viena savimi, mumis abiem ir sapnais. To už

tenka, nes tik taip mes nepastebėsime, kad skęstame Jos 

glėbyje.

Stebėjau begėdes snaiges, lendančias man į akis. Jos drą

siai plestelėdavo ant akies ir akimirksniu ištirpdavo. Te

gul. Jų gyvenimas trumpas. Tik nukristi ir ištirpti, bet dėl 

to jos nesijaudina. Ne, jos moka džiaugtis gyvenimu. Jos 

žino kažką, ko mes nežinome...

„Ko čia sėdi, smirdžiau?!" -  šalia išgirdau šiurkštų balsą.

„Ką?" -  ramiai paklausiau ir pažiūrėjau, su kuo šnekuo

si. Tai buvo gal apie trisdešimties metų vyras, tvarkingai 

apsirengęs, elegantiškas.

„Aš sakiau, ko čia sėdi?! -  jis sugriebė mane už apykak

lės. -  Nereikia čia valkatų! Stokis ir šiaušk į savo urvą!"

Aš ironiškai nusišypsojau:

„Sakai -  į savo urvą?.. Kur tu matai valkatą, ką?!"

„Eik švilpt! Sakau -  varyk iš čia! Terši vaizdą, niekam 

nereikia šitų valkatėlių prie bažnyčios!"

Sukandau dantis:
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„Ei, klausyk! Gal nori urvo savo snukiui?! -  aš nusispjo

viau ir ištrūkau iš vyriškio rankų -  Ar nori?!"

Vyras įžūliai žiūrėjo į mane. Aš viriau... žiauriu pykčiu.

„Sakiau -  eik iš čia! Muštynių pradėti nenoriu", -  ra

miau prabilo vyras.

Nusispjoviau:

„Tu nepagalvojai, kad galbūt AS noriu tau kumštį parodyt?!"

Šokau vyrui ant sprando ir ėmiau talžyti kumščiais. Nie

kas manęs negalėjo sustabdyti...

...Manyje atgijo žvėris. Aš virtau plėšrūnu, tironu. Kumš

tis kaskart smigo vis gilyn ir gilyn į kažkieno kūną. Neži

nau, kas tai buvo. Gyvūnas ar žmogus? Jis tik maišėsi man 

kelyje, ir aš turėjau jį kažkaip nustumti. Jis priešinosi, spar

dėsi ir dejavo, bet tai dar labiau mane įaudrino. Aš norėjau 

rėkti! Norėjau nužudyti... Jis daugiau negalėjo čia likti, nes 

aš to norėjau!

„Tadai! Tadai! -  tolumoje išgirdau Gretės balsą. -  Pa

leisk jį! Paleisk! Juk tu jį užmuši! Paleisk!"

Sustingau ir įsistebeilijau į tolumą.

„Ar jis dar gyvas?.. Tadai, ar jis dar gyvas?!" -  Gretė 

purtė mane už pečių.

„O Dieve... Kaip jūs? Jūs -  gyvas?.. Ačiū Dievui... Gal 

jums padėti? Labai atsiprašau. Aš jums padėsiu atsikelti. 

Ne, ne, nesikelkite pats, aš padėsiu... Jums labai skauda, 

taip? Nieko, laikykitės man už rankos... Pasėdėkite. Tadai! 

Po velnių! Maunam iš čia! Tadai! Maunam! Tu mane gir

di?.. Tu mane girdi?..."

Tu mane girdi...
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„Aš nežinau, kas man atsitiko. Tik labai supykau... Jis 

mane supykdė! Aš puoliau ant jo, ir viskas. Juk jis gyvas..."

Gretė atsisuko j mane ir, žvelgdama nevilties kupinomis 

akimis, prabilo:

„Tadai, bet taip negalima! Tu supyksti ir vos neužmuši 

žmogaus! Tai -  nežmoniška, tai... Jis vos gyvas ištrūko iš 

tavo rankų! O Dieve..."

Aš nulipau nuo čiužinio ir priėjau prie lango:

„Einam..."

„Kur?"

„Pas Vytą."

Kodėl aš vis matau jūrą? Ošiančią jūrą, o šalia... Kas 

šalia? Salia nieko nėra, nieko nematau, tik kažin ką jaučiu. 

Kažkas ten yra! Manęs niekas neapgaus... Aš pasiilgau jū

ros... Žalios, žydinčios, nuostabios. Raudono saulėlydžio, 

kurį praryja pati jūra, jos bangų, staiga nurimstančių nak

tį, ir mėnulio, žvaigždžių. Dangaus kūnus matau kiekvieną 

dieną, bet jūra... Prie jos aš jaučiuosi saugus, ramiai žvel

giu į viską, kas vyksta aplinkui, niekas nebebaisu. Net ir 

pati Mirtis. Ne, jūros užuovėjoje Ji nebaisi... Tikiuosi, kad 

ji nepasikeitė per tuos metus. Per šimtmečius. Aš žinau, ką 

reiškia meilė iš pirmo žvilgsnio. Kai pirmą kartą ją pama

čiau, tokią gražią, žydinčią, žalią, iš karto pajutau kilnų 

jausmą, kurį pavadinau meile. Ir aš neapsirikau. Meilė iš 

pirmo žvilgsnio... Mačiau ją tik vieną kartą, bet nenusto

jau mylėti. Žinau, kad kažkada mano svajonė ją pamatyti 

dar kartą išsipildys. Laiko liko nedaug, bijau, kad man gali
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kas nors sutrukdyti, bet aš suspėsiu, panirsiu į jos sūrų van

denį, nusiplausiu purvą ir skausmą, prarasiu atmintį ir... 

pamiršiu ir ateitį, kad ji manęs negraužtų, ir... aš būsiu ten, 

kur seniai svajojau būti -  jūros glėbyje. Pirmoji meilė -  

amžina ir neužmirštama... Aš prisimenu tą dieną.

„Mama, dar ilgai važiuosime?.. Mama... aš pavargau. 

M ama.“

Ji šluostė nuo mano kaktos prakaitą:

„Pakentėk dar truputėlį. Jau tuoj tuoj... Žinau, kad karš

ta, ir žmonių kaip niekada daug. Visi šitie žmonės irgi va

žiuoja atostogauti44.

Aš nenustojau zyzęs:

„Bet, mam... Mes važiuojam jau tiek daug valandų! Aš 

mirtinai išprakaituosiu...44

Mes abu suprunkštėm. Nutilau ir įsistebeilijau pro au

tobuso langą. Miškai, miškai, plynas laukas, miškai... Vie

nas ir tas pats. Jau ir tada džiaugiausi, kad tėvas nevažiavo 

su mumis.

„Mam, kodėl tėtis nevažiavo?..44 -  dūriau tiesiai į širdį. 

Žinojau, kad nereikia to klausti, bet...

„Tadai... Supranti, tėveliui neįdomu. Jis turi darbų namie.44

„Žinau, bet juk mes išvažiavome nieko jam nesakę, gal 

jis irgi norėjo čia?44 -  nenustojau.

Mama pasitaisė plaukus:

„Taip, aš norėjau... Žinai, mes abu norėjome pailsėti. 

Kartais žmonėms reikia pabūti vieniems. Tėveliui reikėjo, 

man irgi. Mes abu patenkinti44.

„Jūs ir vėl pykotės...44
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Mama sutriko. Kvailai elgiausi. Buvau dar vaikas, nieko 

nesupratau:

„Mam, pasakyk, kodėl jūs tiek daug pykstatės? Ir tėtis 

tada būna toks keistas... piktas, raudonas".

„Matai..."

Ji nespėjo nieko pasakyti. Autobusas sustojo, ir visi žmonės 

turėjo išlipti. Aš ją jau jaučiau. Neįsivaizdavau, kaip ji atrodo, 

koks jos kvapas, bet jaučiau, kad šalia jos man bus gera...

„Štai ir atvykom! -  mama giliai įkvėpė gryno oro. -  Saulė, 

jūra, žmonės... Kaip smagu!"

Aš ją apsikabinau ir pabučiavau į skruostą...

M ano širdis daužėsi lyg pašėlusi. Aš ją jaučiau... Lygiai 

nuo tada, kai mama liepė nusimauti batukus, kad į juos 

nepribyrėtų smėlio, aš pamiršau, ką reiškia liūdesys. Tai 

turėjo būti ypatinga, stengiausi šią nuostabią akimirką pra

tęsti kuo ilgiau.

„Štai už šitos kopos pamatysi jūrą. Neskubėk, pasigė

rėk..." -  mama apkabino mane per pečius. Aš norėjau verkti 

iš džiaugsmo... Aš neskubėjau, lėtai žvalgiausi aplinkui, po 

kojomis jausdamas medines lentutes. Štai ten, už kopos, 

slypi visatos amžinybės įrodymas...

„Mama... tai ji?" -  sušnibždėjau. Negirdėjau, ką ji atsa

kė. Gal tylėjo. Tai ji. Aš ją radau. Aš radau amžiną laimę. Ji 

ten, kur saulė susilieja su jūra, kur tu susilieji su gamta, kur 

daugiau nereikia nieko -  tik klausos ir regėjimo. Ji užgniau

žė man gerklę, atėmė kalbos dovaną. Jaučiau šiltą vėją, 

glostantį man krūtinę. Girdėjau jos balsą -  tylų lygų šniokš

timą, kuris reiškė daugiau, nei mes galime suprasti.
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„Tadai... Nejaugi čia negražu?./4 -  sušnibždėjo mama 

prislėgtu balsu. Krūptelėjau, pajutęs karštą ašaros srovelę, 

tekančią skruostu. Atsisukau į mamą. Jos skruostai taip pat 

buvo drėgni.

„Lipam žemyn, pabraidysime...44 -  ji paėmė mane už ran

kos ir mediniais kreivais laiptukais nulipome žemyn. Kaip 

tik tada, kai mano pėdos įsmigo į drėgną smėlį ir jūros 

vanduo po kojomis ėmė kasti smėlį, aš sau pasakiau, kad 

nieko pasaulyje labiau nemylėsiu už ją. Tai buvo stebuk

las... Pats gražiausias stebuklas mano gyvenime... Abu su 

mama ėjome pajūriu, laikydamiesi už rankų.

„Mama. Aš tave myliu.44

„Aš tave taip pat labai myliu.44

Be tavęs, nebūčiau jos radęs. O dabar... Tai ji. Aš ją radau...

Ji stovėjo šalia manęs. Aš ją mylėjau visa savo širdimi... Tai 

buvo ji. Tai... mano mama?.. Dabar vietoje jos nieko nėra... 

Tuščia vieta. Kodėl nemačiau jos šalia savo sapnuose? Juk tai 

ji! Tai ji -  tas kažin kas, ko nesugebėjau matyti anksčiau.

„Grete, palauk sekundėlę čia, gerai? Aš tuoj ateisiu.44

Virpėdama nuo šalčio ir baimės, ji strypčiojo vietoje.

„Aš tuoj...44 -  pabučiavau jai skruostą. Laiptinėje nieko 

nėra, tik kažkas važiuoja liftu. Pasitraukiau atgal.

„Palauksim, kol nuvažiuos liftas, ir eisim...44 -  sušnibž

dėjau Gretei. Ji tyliai kvėpavo.

„Ne. Aš neisiu, Tadai. Tu eik vienas... Aš bijau...44

Ji pasitraukė nuo manęs. Suėmiau jos ranką:

„Gerai, būk čia. Aš stengsiuosi kuo greičiau44.
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Mano kojos drebėjo labiau nei bet kada anksčiau. Pridėjau 

ausį prie buto durų. Viduje tylu. Seimininkų ir neturėjo būti -  

sekiau juos jau visą savaitę -  kaip tik šį vakarą jie išvykę. Bute 

signalizacijos nėra. Netrukus durys buvo atidarytos. Viduje 

tylu kaip kapinėse, tamsu kaip rūsy. Aš nenorėjau šito daryti, 

prabudo mano sąžinė. Gal neilgam, gal tik šią akimirką? Ar 

pasinaudoti šia proga, kol dar ne vėlu, ar pamiršti prabudusią 

sąžinę ir bristi dar giliau? Nežinau, aš maudausi savo pridirb

tam mėšle jau ilgai. Vargu ar šis susilaikymas mane išgelbėtų. 

Jei aš čia, turiu baigti tai, ką pradėjau... Pinigai. Jie tuoj bus 

mano kišenėse, ir aš vėl galėsiu nuskristi ten, kur galime tik aš 

ir Gretė. Ar neverta dėl to rizikuoti?..

Daugiau neėmiau nieko, tik pinigus. Grįžęs radau Gretę 

ten pat.

„Kaip sekėsi?" -  išgirdusi mano žingsnius, ji išlindo iš 

savo mažos slėptuvės.

„Paėmiau tik pinigus."

Gretė ištempė mane už rankovės lauk:

„Einam iš čia. Greičiau einam namo".

„Uždegti dar vieną žvakę?" -  pažvelgiau į Gretę.

Ji sėdėjo susigūžusi kampe ir virpėjo:

„Man negera... Jau seniai man reikėjo susileisti".

Padaviau jai vokelį:

„Nesėdėk ten, eikš čia, ant čiužinio".

Gretė, nieko nelaukdama, ėmė ruošti dozę. Jos rankos 

buvo siaubingai subadytos. Anksčiau to nepastebėdavau, 

nemačiau net ir savųjų, atrodančių dar baisiau. Bet mums
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tai visai nerūpėjo. Mes visada taip -  atsigulam ant čiužinio 

ir leidžiam karštajai srovei tekėti venomis ir atnešti tai, ko 

mes iš jos tikimės. Bet dabar nebe taip romantiška...

Gretė sėdėjo šalia manęs nuleidusi galvą. Karštoji srovė 

atplukdė vėl tą patį sapną. Man buvo neramu...

„Zinai, Grete, ar tau nepasitaiko taip, kad sapnuotum 

tą patį sapną daug daug kartų?"

Tyla. Ji manęs negirdėjo.

„Grete, ar būna?" -  papurčiau ją už peties.

Ji staiga pakėlė galvą:

„Ką?!"

Aš nusijuokiau:

„Ar tau būna taip, kad sapnuotum tą patį sapną kelis 

kartus?"

Ji vėl nuleido galvą murmėdama:

„Gal... gal..."

Ėmiau glostyti Gretės plaukus.

„Man būna. Kiekvieną kartą. Zinai, aš pasiilgau jūros. 

Nežinau, kodėl taip staiga, bet tiesiog... tie sapnai. Tie sap

nai mane ten šaukia, ten kažkas turi būti, ir aš to negaliu 

praleisti. Aš vis sapnuoju ir sapnuoju, bet viskas taip pat. 

Niekas nesikeičia, tik įkyriai kartojasi. Kiekvieną sapno se

kundę tikiuosi išvysti kažką naujo, bet... nieko. Viskas taip 

pat! Aš ten turiu nuvykti. Mes turime."

Ji pasimuistė ir tyliai paklausė:

„Kodėl mes turime?"

„Todėl... Taip reikia. Aš neįsivaizduoju, kaip ten galė

čiau būti be tavęs. Tu esi labai svarbi."
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Ji nusišypsojo:

„Svarbi?.. Gerai, kad svarbi. Aš ten noriu būti. Dar nie

kada nebuvau prie jūros. Ten turbūt gražu..."

„Taip, ten gražu. Tik nereikia skubėti. Sustok ir pasi

grožėk."

„Taip... sustok ir pasigrožėk..."

Užmerkiau akis ir regėjau į spalvotas žvaigždutes. Atsi

menu, kai buvau mažas, dažnai taip darydavau -  užmerk

davau stipriai stipriai akis, net nosį suraukdavau, ir tuo

met tamsoje pasimatydavo įvairiausių spalvų žvaigždutės. 

Kaip ir dabar. Žvaigždės. Svaiginantis jausmas. Aš taip vi

suomet atsibusdavau iš sapno. Sapnuoji sapnuoji, o kai už

simanai pabusti už sapno -  stipriai užsimerki jame, ir tavo 

sapnas baigtas! Tik aš vienas tą išradau, o kiti -  tegul vis 

dar svajoja. Bet... šis mano sapnas išskirtinis. Aš negaliu 

nuo jo pabėgti, negaliu pabusti. Ar tai ir vėl Jos darbas?! 

Kodėl Ji taip elgiasi su manimi? Kas Ji tokia?! Kas Jai lei

džia krėsti tokius pokštus?..

...Salia manęs Gretė. Tada aš apsirikau. Maniau, kad ten 

tu, mama, bet iš tiesų tai buvo Gretė. Aš ją radau...

Ką?..

Naujai gimęs, įkvėpęs gaivesnio nei bet kada oro, prapūtęs 

apdulkėjusią sąmonę, galėjai išprotėti iš malonumo. Da

bar viskas atrodė kitaip nei tada -  tarp baltų, varžančių 

sniego sienų. Baltos kaip beprotnamyje sienos išnyko ir
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neliko nieko panašaus į ją... Net ir pamatų. Tai buvo atgi

mimo metas. Tada jautiesi lyg vėjavaikis, laisvas kaip paukš

tis ir, pametęs protą, bėgi stačiu šlaitu žemyn. Tavo kojos 

mina ką tik sužaliavusią žolę. Gaila jos, nes ir pats, kaip 

karvė ar arklys, su malonumu galėtum ją žiaumoti. Tos 

dienos, kai šaukei norįs pamatyti saulę, praėjo. Neberei

kėjo jokių pastangų, nes ji buvo čia su tavimi. O čia, kalno 

papėdėje, uždusęs gali atsigulti ant minkštos šlapios žolės 

ir mylėtis... Mylėtis su gamta, saule, žole, pavasario kva

pais. Jausti baltus pienių pūkelius, prilipusius prie skruos

to, lūpomis bučiuoti beformį ir nejuntamą orą...

Tai buvau aš. Visiškai pametęs protą dėl meilės visam 

pasauliui. Aš skendau malonume. Vėjas džiovino šlapius 

skruostus, ir man daugiau nieko nereikėjo, tiktai būti čia. 

Dviese su Grete. Turbūt mes nematėme savo tikrųjų veidų, 

nes antraip būtume išsigandę vienas kito. Tas trumpas lai

kas mus pakeitė. Siaubingai pakeitė, deja,- į blogąją pusę. 

Galbūt atrodėme lyg įsimylėję mumijos arba skeletai. Ta

čiau, sukoncentravę visą dėmesį tik vienas į kitą, skendom 

savo žvilgsniuose, kurie reiškė tik vieną žodį... o gal ką 

nors daugiau, jei daugiau dar gali būti?.. Gulėjome gėlių 

rojuje, pilname kvapų, švelnaus ir šilto vėjo supami. Aš 

nebeskyriau realybės nuo fantazijos.

Mes kažką mylėjome, bet patys nežinojome ką. Ir vėl... 

ar tai apskritai buvo meilė žmogui?..

Aš tapau karštosios srovės vergu. Ji apsigyveno manyje 

ir ėmė vadovauti. Aš praradau savigarbą, visiškai negalvo

jau, ką apie mane galvos žmonės, nes tai nebebuvo svarbu.
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Dėl jos galėjau padaryti viską... Lyg mažytis alkanas kirmi

nas šliaužiojau po šiukšlynus, rausiausi po šiukšlių dėžes. 

Aš pavirtau valkata. Tada aplinkui daugiau nieko nema

čiau, tik švirkštą su karštąja srove... Dėl jos aš dirbau.

„Ar priimate butelius?..“ -  šnirpščiodamas varvančia no

simi, paklausiau kiosko pardavėjos.

„Taip, 15 centų už vieną alaus, 5 -  už degtinės/4

Linktelėjau galvą ir išdėliojau alaus butelius ant staliuko.

„Septyni litai penkiasdešimt centų.44

Velnias! Visada taip -  dirbi visą dieną, prasmirsti, o gau

ni kelis litukus. Padėkojau pardavėjai ir nuėjau pilku šali

gatviu. Šį vakarą norėjau pabūti vienas. Pastaruoju metu 

viską atiduodavau jai, visą meilę, visą laiką, visą savo m en

ką turtą. Save lyg ir pamiršau. Bet dabar buvo ta diena, kai 

nereikėjo net ir to, kurį myli. Šis vakaras bus mano...

Paskui save užtrenkiau mažos kavinukės duris ir atsisė

dau pačiame nuošaliausiame kampe. Man čia patiko. Kai 

norėdavau pabūti vienas, visuomet stengdavausi susirasti 

vietelę, kurioje jausčiausi visiškai laisvas žmogus, gyvenantis 

tik sau. Atsistojau ir nuėjau prie bufeto.

„Mažą alaus bokalą, prašau.44

Ir kodėl sau leidau šitokią prabangą? Ne, iš tiesų retkar

čiais reikia pasijusti taip, kaip jaučiasi normaliai gyvenan

tys žmonės. Vėl grįžau į savo vietą. Su šypsena prisimenu 

tuos vakarus, kai maždaug prieš metus, tėvui išnykus iš 

akių, lėkdavom su Andriumi ir keliais kitais draugais į ko

kį bariuką išgerti bokalą alaus. Būdavo smagu. Nerūpes
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tingi ir linksmi apsėsdavome staliuką ir šnekėdavomės. 

Jau tada maniau, kad mano gyvenimas -  grynas mėšlas, 

bet, pasirodo, aš klydau. Tada buvau laimingas žmogus. 

Vienintelis dalykas, kuris trukdė gyventi, buvo patėvio 

kumštis. Bet, prisiekiu, niekada nemaniau, kad gali būti 

blogiau. Pasirodo, gali. Štai čia esu aš -  žmogžudys, va

gis, apgavikas, benamis, narkomanas... purvu apsidrabs- 

tęs iki pat ausų.

„Galima prisėsti šalia jūsų?“ -  paklausė maždaug dvide

šimties metų mergina, brunetė pilkom akim. Linktelėjau 

galvą. Ji lengvai plestelėjo šalia. Nekreipiau j ją dėmesio. 

Jaučiausi lyg atsidūręs visiškai kitame pasaulyje. M ano gy

venime nebebuvo mokyklos, nebebuvo namų, patėvio, 

draugų, klasiokų. Visi, išskyrus Gretę, buvo priešai. Pama

žu vieną po kito praradau visus draugus. Robį suėmė, And

rių atstūmiau, Ričį palikau ten, kur daugiau niekada ne

grįšiu. Bet aš apie juos niekada negalvojau. Gal aš beširdis, 

gal neturėjau tokių draugų, kurių ilgėčiausi, gal aš niekada 

neturėjau tikrų draugų? Turbūt aš visą savo gyvenimą bu

vau vienišas, nors anksčiau to ir nepastebėdavau. Turbūt 

man lemta gyventi vienam. Juk būna tokių žmonių. Kaip 

dauguma, aš turėjau kažkam išpasakoti savo gyvenimą. Kai 

kurie apie tai pasisako savo draugams. Anksčiau aš irgi ga

lėdavau viską pasakoti tam žmogui, kuris būdavo šalia ma

nęs, tačiau dabar aplinkui tuščia. Kitas gal pultų į neviltį, 

kristų ant žemės ir išsiverktų, galbūt nusižudytų, gal nužu

dytų tuos, kurie į jį nekreipia dėmesio, bet aš turiu dar kai 

ką. Nieko ypatingo, bet... Tai buvo popierius, kuris gali
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išlaikyti viską -  pyktį, meilę, ašaras, įniršį, žmogžudystę ir 

vis tiek likti nemirtingas. Popierius lyg nebylus draugas, 

išklausantis tave, bet nepriekaištaujantis, suprantantis bet 

ką. Jis tavęs nenuvils. Lygiai kaip žvaigždės, kaip sienos, 

gamta. Jis -  tik menkutis daiktas, tačiau, kai aplinkui dau

giau nieko nėra, jis tampa labai svarbus. Tu mąstai apie jį, 

svajoji apie tą akimirką, kai galėsi grįžti prie jo ir išsakyti 

viską... Ir taip lieki dar vienišesnis nei bet kada, nes tau jau 

nebereikia tikro žmogaus. Tau nebereikia nieko ir nebega

li suprasti -  kodėl ji čia yra? Kodėl ji manęs klausinėja? Juk 

jau viską papasakojau jam, aš neturiu ką sakyti jai, nes vis

ką atidaviau popieriui! Ir tada ji ima klausinėti:

„Kodėl nekalbi? Tu -  nebylys? Kodėl nekalbi?.." -  šalia 

sėdinti mergina papurtė mane už alkūnės.

„Nežinau... Tiesiog neturiu ką pasakyti."

Ji nusijuokė:

„Na jau... Juk kiekvienas žmogus turi ką papasakoti apie 

save. Koks jo vardas, ką jis veikia, kaip atsidūrė čia?"

Nesuprantu... Nejaugi ji nemato mano drabužių? Mano 

išvaizdos?

„Ne, tiesiog nėra ko pasakoti, ir tiek. Aš -  neįdomus."

Mergina ir vėl suprunkštė. Patylėjusi kelias minutes, praš

neko:

„Gerai, tada aš papasakosiu apie save. Aš -  Regina. Va. 

Bent jau tiek galėjai man pasakyti".

Nusišypsojau:

„Labas, aš -  Tadas".

Paspaudėm vienas kitam rankas. Rodos, norėjau šį va
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karą pabūti vienas, akimirką pamiršti Gretę, kitus žmo

nes, bet dabar man buvo gera pasišnekėti. Pasijutau lygiai 

taip pat kaip tą naktį, kai susipažinau su Grete. Regina 

buvo graži, madingai apsirengusi ir miela.

„Ką veiki šįvakar?" -  pasiteiravo.

„Aš... Ne, nieko."

Regina plačiai nusišypsojo ir įsikibo į parankę.

„Ką?" -  nusijuokiau. Ji prikando apatinę lūpą ir savo 

pilkomis akimis pažvelgė į mane. Aš irgi žiūrėjau į ją.

„Tu man patinki, -  sušnibždėjo ji. -  Noriu, kad šįvakar 

ateitum pas mane."

Net nesvarstydamas sutikau.

„Štai mano butas", -  Regina rakino oda apkaltas buto 

duris. Atėjome čia po ilgo pokalbio bare.

„Prašau užeiti", -  plačiai pravėrė duris ir įleido mane.

Įėjau vidun ir apsidairiau:

„Čia gražu".

Ji nusišypsojo ir, nusirengusi paltą, pakvietė mane į sve

tainę. Spintos kampe nukišau savo susmirdusią striukę ir 

nuėjau paskui ją.

„Prašau sėsti, -  parodė ranka į odinę sofą. -  Gal vyno? 

Alaus? Baltos?"

„Vyno. Jei turi -  raudono."

Pripylusi dvi pilnas taures vyno, Regina atsisėdo šalia 

manęs:

„Išgeriam į savo sveikatą".

Susidaužėm taurėmis ir, žiūrėdami vienas kitam į akis,
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išgėrėm iki dugno. Regina padėjo taurę ant stalo ir prisi

glaudė dar arčiau. Aš žiūrėjau į jos drėgnas, viliojančias lū

pas. Neįsivaizduoju, kur dingo Gretė, mano galvoje jos ne

beliko. Ją išstūmė Regina. Ji pasiėmė savo rankinuką ir išsi

traukė mažą vokelį. Pažinau jį. Jis gyveno mano kraujuje.

„Įtrauk... Bus gera", -  pasiūlė.

„Žinau..."

Uostyti nebuvo taip malonu, kaip leistis, bet man užte

ko... Ėmiau glostyti rudus jos plaukus. Net nepajutau, kaip 

viskas įsisiūbavo, kaip Regina ėmė bučiuoti mano lūpas, 

nebeprisimenu, kada jos ir mano drabužiai atsidūrė ant 

žemės, o aš ir ji -  nuogi, ant sofos. Galvoje buvo tik viena, 

protas dingo. Liko tik dabartis. Dar prieš kelias valandas 

jos nebuvo mano gyvenime, bet dabar žinojau kiekvieną 

ką tik buvusio svetimo kūno lopinėlį. Ji privertė viską pa

miršti. Mane ji užvaldė. Nežymūs judesiai... Maži jausmai... 

Rudos plaukų sruogos ant mano lūpų, akių, ausų, visur. 

Paskendau joje...

...Horizontas. Niekur kitur tokio ryškaus jo nepama

tysi, tiktai čia, kur smėlis, vanduo ir dangus, tarp kurių -  

ta paslaptinga linija, tikrai nereiškianti pabaigos. Ji slepia 

amžinybę. Linija, į kurią žvelgdamas stengiesi suprasti tai, 

kas slypi už jos, tačiau niekada nepavyksta. Tada nukrei

pi nuo jos akis, nes ji per daug didinga, kad galėtum žvilgs

niu aprėpti visą. Stebi smėlėtas kojas, kurias pamažu 

nuplauna atplaukusi vandens banga. Vis stebi ir stebi ma

žytes bangeles, jauti po pėdomis vis gilėjančią smėlio duo

belę, ir tau apsvaigsta galva. Stveriesi į kažką, kas padėtų
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išsilaikyti ant kojų... Stveriesi j kažką... Kažką. Tu ir vėl 

nematai jos veido, bet dabar tu ją jauti. Na ir kas, kad ji 

nematoma? Na ir kas, kad jos vaizdas išnykęs? N et ne

supranti, kas jai atsitiko, kodėl ji pasidarė nematoma, bet 

tai ne taip jau svarbu... Aš ją jaučiu, žinau, kad ji stovi 

šalia. Ji visada šalia manęs. Grete... žinau, kad tu čia! Ga

li nesislėpti, nes aš pažįstu tave, girdžiu kiekvieną tavo 

įkvėpimą ir iškvėpimą... Ji tyli, ji išnykusi, ji nematoma, 

bet kam rūpi? Ji -  šalia manęs. Grete... žinau, kad tu čia! 

Gali nesislėpti.

Atsibudau išpiltas šalto prakaito. Tai ne Gretė, ne ji! 

Stryktelėjau iš lovos ir ėmiau nervingai rengtis drabužius. 

Ką aš padariau? Juk tai ne ji... Aš buvau lovoje ne su Gre

te... Kodėl ne su ja? Kur ji dingo?.. Kur dingo mano pro

tas?! Net neatsigręždamas išpuoliau laukan. Kaip beprotis 

lėkiau gatve tolyn. Norėjau pamiršti, kad šiąnakt buvau ne 

su Grete. Gal man pavyks pamiršti tikrovę... Aplinkui -  nė 

vieno žmogaus. Tik tuščios gatvės ir tyli juoda naktis. Aš iš 

gėdos paraustu ir beviltiškai suklumpu ant žemės. Susira

dęs nuošalesnę vietelę, atsisėdu ant žemės prie šiukšliadė- 

žių ir giliai atsidustu. Grete, atleisk man...

Kai grįžau, Gretė gulėjo susirangiusi ant čiužinio ir mie

gojo. Aš negalėjau patikėti! Juk daugiau man nereikia nie

ko kito, tik jos. Tik jos angeliško kūno ir sielos grožio. 

Atsiguliau šalia ir pirštais perbraukiau per jos kaštoninius 

plaukus. Ji pasimuistė ir vėl paskendo sapnuose. Ne, tur

būt tas, kuris šiąnakt buvo pas Reginą, buvo ne aš. M ana

218



sis Tadas niekada nebūtų išdavęs Gretės, turinčios pačią 

nuostabiausią sielą ir mylinčios pačia tyriausia meile. Aš 

šiąnakt buvau tik su ja ir negalėjau užmigti* nes miegas 

virto būtybe, neleidžiančia žiūrėti į miegantį angelą. Aš ne

miegojau. Ar galiu pamiršti viską, kas šiąnakt įvyko ne taip? 

Galiu, bent jau trumpam.

Leidau karštajai srovei, kad užtvindytų kūną malonumu.

Karštoji srovė mane pakeitė ir fiziškai. Slenkant laikui, 

atrodžiau vis beviltiškesnis. Neliks nė vietelės įbesti dar 

vienai karštosios srovės adatai. Taip, rankos jau seniai bu

vo subadytos iki paskutinio lopinėlio. Reikėjo pasiieškoti 

kitos kūno vietos, kur būtų priimta mano gyvenimo būdu 

tapusi karštosios srovės adata. Visuomet ir visaip stengda

vausi prie jos prisitaikyti, nes negalėjau atsisakyti jos dova

nojamų malonumų. Nors... anksčiau tai dar buvo malonu

mai, dabar, kaip jau sakiau, -  gyvenimo būdas.

Kai neturėdavau pinigų, o karštosios srovės man ver

kiant reikėdavo, negalėdavau pakelti prasidedančios abs

tinencijos. Traukuliai, šaltas prakaitas mane varė iš proto. 

Kaip pamišėlis lėkdavau iki Vyto buto ir be perstojo bala- 

dojausi į duris. Vytas, mane išvydęs, nustebo:

„Ką tu čia veiki?" -  sumišęs paklausė.

Aš giliai įkvėpiau oro:

„Tu žinai, ko man reikia. Gali parduoti?.."

Jis suraukė antakius:

„Atėjai netinkamu laiku, savo merginos, juk sakiau, kad 

nepardavinėju. Nenoriu, kad ji žinotų. Vėliau".

Jis norėjo trenkti duris, bet aš jį sulaikiau:
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„Ne, Vytai, palauk! Nejaugi nematai, kad man reikia... 

Gerai, einam į lauką, į rūsį -  kur nors“.

Jis paprašė šiek tiek palaukti. Grįžęs šūktelėjo savo mer

ginai:

„Kriste, palauk truputėlį čia! Aš tuoj grįšiu... Gerai, va

rom į laukąu, -  pamojo man ranka. Stengdamasis nusira

minti, nutipenau paskui Vytą laiptais žemyn. Sustojome 

aikštelėje, ir jis apsidairęs iš kišenės ištraukė mažytį vokelį.

„Vieno, dviejų -  kiek?“ -  paklausė.

Aš palingavau galvą:

„Taip, mmm... Keturių užteks“.

Vytas išsitraukė iš džinsų kišenės keturis vokelius ir iš

tiesė abi rankas. Kreivai pažiūrėjau į antrąją tuščią ir klau

siamai pažvelgiau į jį.

„Ko?! -  išsprogino akis Vytas. -  Ko žiopsai kaip žiop

lys?.. Pinigus, prašau.“

Negalėdamas atitraukti žvilgsnio nuo vokelių, paklau

siau:

„O gal galima susitarti?.. Supranti, man su pinigais da

bar šiek tiek riesta, aš... Na, šiuo metu aš beveik ubagas“.

Vytas ir vėl pervėrė abejingu žvilgsniu:

„Ne, Tadai, aš tau jau daug kartų sakiau, kad niekada 

šito neduodu už dyką! Nebent pirmą kartą, kad paskui 

man atsipirktų. Ne, nieko nebus..

Žiūrėjau tai į Vytą, tai į viliojančią vokelių krūvelę. Ne

bežinojau, ką daryti. Man nežmoniškai reikėjo jos, jaučiau 

artėjančios abstinencijos priepuolį. Negalėjau pakęsti Vy

to vis kartojamos frazės:
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„Ne, Tadai, nieko neišeis. Arba duodi pinigus ir gauni 

vokelius, arba tuščiomis mauni lauk. Nieko neišeis".

Tylėjau. Kaip gamta tyli prieš audrą. Aš žvilgčiojau tai į 

Vytą, tai į vokelius, jaučiau -  manyje kažkas užvirė. Nutai

kęs geriausią momentą, žiebiau Vytui j dantis. Jis kaipmat 

griuvo žemėn, o jo viršutinė dantų eilė nusidažė raudonai. 

Čiupau iš jo vokelius ir kaip kulka išlėkiau lauk. Dar gir

dėjau, kaip Vytas, giliai šnopuodamas ir stengdamasis atsi

kelti, bėrė man iš paskos žodžius:

„Tu! Mažvaiki tu! Ubage!!! Atsigriebsi dar nuo manęs! 

Aaa... Velnias... Šiknius tu! Svolačius!!"

O aš net neatsigręždamas roviau gatve tolyn.

Visą tą naktį nemiegojau. Kai praėjo karštosios srovės 

poveikis, nepalengvėjo, net dar pablogėjo. Dar labiau grau- 

žiaus dėl Gretės. Bet seniai žinojau, kad jai apie tai nesaky

siu nė žodžio. Ji man per brangi, kad galėčiau taip įskau

dinti. O Regina... Ją tiesiog pamiršiu, jos nebuvo! Gretė 

pasimuistė ant čiužinio, praplėšė akis ir kaipmat atsisuko į 

mane. Sėdėjau kampe, prie stalelio.

„Tadai... -  sumurmėjo žiovaudama. -  Kur buvai?.. Visą 

dieną nesimatėm."

Aš lėtai atsistojau ir atsiklaupiau šalia čiužinio:

„Grete, myliu tave! Prisiekiu".

Ji nusijuokė ir apsikabino kaklą:

„Žinau... Aš tave taip pat... Tiesiog iš ryto aš nepratusi 

daug šnekėti... Patylėkim".

Aš pabučiavau jos po miego sudžiūvusias lūpas ir daugiau 

nepratariau nė žodžio. Ji žvelgė blizgančiomis akimis, ir man
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to užteko, kad pamirščiau viską, kas buvo praėjusią naktį. 

Bet... juk nieko ir nebuvo! Taip, nuo šiol tos nakties nebėra!

Ir vis dėlto aš buvau laimingas. Paskendęs gamtos ir sa

vo mylimosios glėbyje, karštosios srovės užtvindytu pro 

tu. Ar kada galėjau pagalvoti, kad būsiu toks laimingas, 

sulaukęs vilčių kupino pavasario? Ar galėjau patikėti, kad 

už tų sniego sienų glūdi tokia pasakiška, fantastiška gam

tos žaluma? Ar tik ne dėl to aš stengiausi išgyventi visus, 

kurie anksčiau atrodė nesibaigiantys, žiemos mėnesius, kad 

vėliau galėčiau išvysti šį nuostabų pavasario vaizdą? Gal... 

Aš ir Gretė, kaip maži vaikai, vis užkopdavome į kalno 

viršūnę ir rėkdami, griūdami, apsvaigę lėkdavome šlaitu že

myn. O kalno papėdėje tyčia griūdavome ant žemės ir, gi

liai alsuodami, stebėdavome vienas kitą. Aš išbučiuodavau 

Gretę nuo plaukų iki pirštų galiukų, o ji prisimerkusi ki

kendavo nuo kiekvieno mano lūpų prisilietimo. Pavasaris 

mane pavertė visiškai kitokiu žmogumi. Aš tapau gamtos 

vaiku, ir mano mintys apie gyvenimą pasikeitė. Buvo die

nų, kai galvojau, jog gyvenimas -  tik laiko švaistymas, bet 

kai išvysti tikrą gyvenimo grožį ir pajunti jo kvapą, skonį, 

daugiau nieko nebesinori, tik gyventi. Ir -  tik šiame pasau

lyje. Ryti žolę, kurią žmonės mindo, gerti upės vandenį, 

kuriame žmonės tik nusimaudo, žiūrėti į akinamą saulę, į 

kurią kiti nedrįsta net trumpam atsisukti, kiaurai peršlapti 

pavasario lietuje, nuo kurio visi tik bėga, ir apskirtai ne

kreipti dėmesio į kitus žmones, gyventi tik pagal savas tai

sykles, visiškai laisvas ir nekontroliuojamas.

Bet... Kodėl visada turi grįžti realybės suvokimas? Ko
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dėl negalima gyventi tik malonumais? Aš nudribau ant že

mės, kai su Grete ir vėl užkopėme į kalno viršūnę. Uždusęs 

ėmiau skabyti žolę. Gretė atsisėdo šalia ir, nesuvokdama 

mano nuotaikos permainos, baksnojo į alkūnę:

„Pirmyn! Suvalgyk šitą žolę, ir vėl lėksim žemyn. Grei

čiau! Eime...“

Aš nejudėjau iš vietos. Įsistebeilijau į porelę, sėdinčią 

ant suoliuko kalno papėdėje. Gražiai apsirengusi moteris 

ir elegantiškas vyriškis. Tarp jų ir mūsų buvo didelis skir

tumas -  jie turi namus, kuriuose yra lova, televizorius, mag

netofonas, pilna spinta drabužių, šaldytuvas, prikrautas 

maisto, santaupų dėžutė... Mes to neturėjome.

„Kas tau?..“ -  dar arčiau prisiglaudusi tyliai paklausė 

Gretė.

Staiga visa gerkle surikau:

„Kodėl, po velnių, mes negalime turėti normalaus gyve

nimo?! Kodėl? !u

Vėl klestelėjau ant žemės ir, raudamas plaukus nuo gal

vos, pakartojau tą patį kvailą klausimą... Kodėl?.. Laimin

goji porelė atsisuko į du bepročius, sėdinčius ant kalno, ir 

pakilusi nuėjo parko takeliu tolyn.

Mane pažadino drėgnos Gretės lūpos, jos atsargiai lietė 

mano skruostą. Praplėšiau akis. Ji šypsojosi:

„Labas rytas. Nemiegok ilgiau, nėra pinigų, reikia nuo 

pat ryto eiti užsikalti kelis centukus. Kelkis".
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Dar kurį laiką pabuvau užsimerkęs. Ne, laikas kilti. Žvilg

telėjau pro langą. Apniukusi diena. Negalėjau atsiginti sme

geninėje besisukančių keisto sapno likučių. Jaučiau, kad ši 

diena bus ne tokia kaip visos.

„Gerai, apsirengsiu ir einam, Gretule“, -  nusišypsojau 

jai ir švelniai pakštelėjau į skruostą.

Tą dieną negalėjau atitraukti nuo jos žvilgsnio. Jaučiau

si lyg įsimylėjėlis Romeo, spoksantis į savo išsvajotąją Džul- 

jetą kaip pirmą mūsų susipažinimo vakarą. Gretė atrodė 

ypač svarbi šiandien. Nežinau... Aš jaučiau būtinybę maty

ti ją priešais save, lyg ir bijojau, kad iš manęs jos neatimtų. 

Nepaleidau jos iš akių. Gal kaltas pavasaris?

Stebiu ją. Matau, kaip ji eina šalia manęs ir šypsodamasi 

kresteli savo nepaklusnius kaštoninius plaukus atgal. Kiek

vienas menkutis judesėlis mane apžavi, o aš einu visiškai 

izoliuotas nuo šio pasaulio, nes vienintelis pasaulis yra ji -  

mano svajonių angelas pačiu gražiausiu pasaulyje vardu. 

Gretė. Ir kodėl aš įsimylėjau? Ne, aš nepykstu, man tiesiog 

įdomu. Turbūt tik man ir buvo ji skirta, atvesta tą naktį pas 

mane, kad pasakytų, kas yra meilė. Ir aš tą jausmą, kurį 

žinojau tik iš pasakų, pažinau iš pat pirmo karto. Dabar aš 

ir vėl į ją žiūriu. O ji -  į mane. Abu skęstame vienas kito 

žvilgsniuose. Ji staiga nusisuka nuo manęs.

„Atsisuk, -  sakau, -  nesigėdyk ašarų, žiūrėk į mane -  

juk aš irgi verkiu! -  Ji atsisuka ir mes puolame vienas ki

tam į glėbį. -  Myliu tave...“ -  rodos, daugiau žodžių nebe

liko, tik šie du, banalūs ir visiškai nereikšmingi. Tai tik 

žodžiai, o jų nepakanka. Net silpna darosi -  kaip išreikšti
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savo meilę jai?! Beviltiška. Bet mes abu vienas kitą supran

tame. Ji atsitraukia nuo manęs ir dar kartą nusišypso. Ji 

eina toliau, o aš ją vis stebiu, nes niekur kitur negaliu žiū

rėti. Tik į ją.

Ji šiandien ypač svarbi.

Kaip atrodo dvi rožės išdegusiame lauke? Jos netinka 

šiai aplinkai. Tiesiog jos per brangios mirusiam pasauliui, 

per brangios visų užmarščiai arba kažkam, žvelgiančiam į 

jas paniekos ir menkavertiškumo kupinu žvilgsniu. Kodėl 

visi nusispjauna į jas ir palieka likimo valiai, nors... jos dar 

kupinos gyvybės! Bet niekam nerūpi. Ar jos turės pralai

mėti, paklusti likimui ir... mirti su kitais, kurie jam jau pa

sidavė? Kodėl?

Sėdėjau senamiestyje ant šaligatvio ir neatitraukiau pirštų 

nuo gitaros stygų. Gretė slampinėjo aplinkui ir laukė, kol į 

kepurę kas nors įmes centų. Viena moteriškė sustojo ir ėmė 

kuistis po savo rankinuką.

„Jus, vaikeliai, matau labai dažnai. Gražiai groji, vai- 

kiuk", -  įbėrusi kelis centus, bedė pirštu į mane. Gretė pa

dėkojo, o aš tik nusišypsojau ir nusekiau moteriškę akimis.

Gretė atsisėdo šalia manęs:

„Mažai žmonių šiandien. Pasėdėsiu... Silpnai jaučiuosi 

kažkodėl, -  ji susimąstė. -  Zinai... Norėčiau prie jūros. Toks 

gražus oras... Jūra visuomet buvo mano svajonė".

Aš atsisukau į ją:

„Niekada nebuvai?"

Gretė papurtė galvą... Žiūrėjau į žmones, einančius pro 

šalį ir spoksančius mūsų pusėn. Jų akys sakė:
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„Susmirdę ubagai.

Aš ją stebėjau ir šiandien, ji tikrai kitokia nei bet kada 

anksčiau. Mylėjau ją ir laime žėrinčiomis, ir liūdesio išblu

kintomis akimis, silpną ir stiprią, verkiančią ir besijuokian

čią. Šiandien ji išsekusi, įdubusiais skruostikauliais, išblu

kusiomis akimis... Vis tiek graži, bet kažkas ne taip.

„Tadai... -  šnabždėjo prisiglaudusi prie manęs, kai aš dar 

stengiausi iš gitaros išpešti kokią naują melodiją, -  labai 

prastai jaučiuosi... Gal eisiu namo?u

Aš susizgribau:

„Žinoma, Gretule, greičiau tik eik namo, jei tau blogai, -  

padėjau jai atsistoti. -  Gal palydėti?"

Ji tik pamosikavo ore rankomis:

„Nee, ne, baik jau, pareisiu... O tu pasistenk užsikalti 

šiek tiek pinigėlių, gerai? Nusipirksim ir šio, ir to, gerai? 

Na... aš einu“.

Aš linktelėjau ir nusekiau ją akimis. Ji šiandien kitokia.

Visiškai nesisekė senamiestyje. Man niekada nepatiko 

ten kiurksoti. Tik sėdi ištisą dieną ir jokios naudos. Kai 

būdavau be Gretės, visuomet nukniaukdavau kiek nors pi

nigų iš parduotuvės ar baro kasos, bet geriausia „apsipre- 

kinimo“ vieta visuomet buvo turgus. Ten niekas tavęs ne

sekdavo akimis ir galėdavai pačiupti bet ką. Paskui tą patį 

daikčiuką parduodavai kitame turguje.

„Nekenčiu senamiesčio", -  burbtelėjau sau ir, susirin

kęs daiktus, nuėjau artimiausios parduotuvės link. Čia ma

žai žmonių, mažai prekių ir mažai vietos, bet kada gi kasos
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būna be pinigų? Kad prisidengčiau, paėmiau kelis produk

tus -  sūrio, sviesto, duonos. Nuo sviesto pakelio nulupau 

lipduką su kaina ir nuėjau prie kasos.

„Laba diena44, -  ramiai pasisveikino pardavėja ir mikliai 

ėmė skaičiuoti. Sviesto kainą ji, matyt, žinojo mintinai ir iš 

karto išspausdino ją.

Krenkštelėjau, kai pardavėja atidarė kasą ir norėjo duo

ti man grąžą iš duotų dešimties litų:

„Atsiprašau... -  ji pažvelgė j mane. -  Rodos, neturėsiu 

tiek pinigų. Gal galėtumėte atnešti kiek pigesnio sviesto 

pakelį?44

Pardavėja šyptelėjo:

„Palaukit sekundėlę44.

Ji nusisuko į šalia sėdinčią pardavėją:

„Šitas sviestas kainuoja du litus dešimt centų, taip?44 

Dvi sekundės, ir aš -  turtuolis. Mikliai stvėriau už kasos 

stalčiaus ir, daugiau į nieką nekreipdamas dėmesio, ištušti

nau skyrelį, kuriame gulėjo visos litų šimtinės. Tai truko 

tik porą sekundžių, ir aš kaipmat moviau iš parduotuvės 

lauk, net neatsisukdamas į paliktas prekes. Mane vijosi par

davėjos klyksmas:

„Ei!!! Sustok! Tu, vagie! Sustok, sakiau! Ei, kas nors su

stabdykit šitą vagį!44

Ar kas nors bėgo man iš paskos? Nežinau, aš lėkiau tik 

priekin, kol nepatekau į kažkokį apšnerkštą užkampį, kur 

nebebuvo nė gyvos dvasios. Sustojau ir apsidairiau. Ramu.

„Šimtas, du šimtai... -  paskubomis šlaminau pinigus. -  

Septyni... aštuoni šimtai! Oho! Cha cha...44
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Suplojau rankomis ir tyliai nusijuokiau. Kuo greičiau no

rėjau tai pranešti Gretei, todėl pasukau mūsų namų link.

Viena valanda... Viena minutė... Kai kuriems jos nieko 

nereiškia. Tik monotoniškas tiksėjimas, ir tiek. Bet tik ta

da supratau, kad kiekvienas laikrodžio rodyklės krustelėji

mas reiškia vis naują ir naują jausmą. Prieš kiek? Tik prieš 

kelias sekundes mano širdis mušė taip lygiai, kaip ta pati 

smulkiausia laikrodžio rodyklė. Tik tak... Tik tak... Be jo

kios panikos, visiškai rami. Kiekvieną minutę galvojau apie 

ją ir tai, kuo aš ją nudžiuginsiu įžengęs į mažą ir nejaukų, 

bet pritvinkusį meilės, kambariuką. Mačiau, kaip ji, stip

resnė ir atsigavusi, apkabins mane ir paklaus:

„Tu ir vėl apsivogei?"

O aš jai atsakysiu:

„Aš tik norėjau tave pralinksminti..."

Ji pabučiuos lūpas ir aš, nors jai ir atsitraukus, jausiu jos 

karštą kūną, prigludusį prie manęs...

...Tai dabar atrodo lyg niekuomet nebeišsipildysianti sva

jonė, tik... utopija. Užteko praverti duris, ir viskas, kas tu

rėjo įvykti, virto tik svajone... Širdies ritmas išsimušė iš 

vėžių, o akys lyg paklydusios avys lakstė po visą kambarį. 

Žemė prasmego po kojomis, protas paklydo klausimų miš

ke, rankos drebėjo lyg vėjo blaškomas krūmelis... Gretė 

gulėjo ant grindų... Balta, sustingusi ir šalta. Kas tai?! Kas 

jai nutiko? Kodėl ji ten guli? Pribėgau prie jos ir ėmiau 

purtyti. Gal miega?.. Pridėjau ranką prie jos riešo. Tyla... 

Ji sustingusi. Tai -  ji? Ar mano meilė, Gretė, guli išdavikiš
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kai panirusi Jos -  mirties -  glėbyje?.. Ne... Juk mes taip 

nesitarėm... Prarasdamas bet kokią nuovoką, puoliau ant 

žemės. Kojos daugiau manęs nebelaikė. Tai buvo per daug 

netikėta ir nerealu. Galvojau, kad ji tik miega... paskendu

si pačiame gražiausiame pasaulio sapne, iš kurio ji nė už ką 

nesutiktų pabusti. Bet nejaugi ji negalėtų?.. Dėl manęs?.. Ji 

manęs nebemyli. Ją apkvaitino Jos grožis ir ji nusprendė 

mane iškeisti į Ją... Kaip tu galėjai, Grete? Juk aš tave my

liu!.. Kodėl?.. Aš -  bejėgis.

Ji užduso... Prakeikta karštoji srovė! Karštoji srovė susi

mokė su Ja ir atėmė iš manęs Gretę. Pasmaugė malonumo 

gniaužtuose. Jos nebėra?..

Išpuoliau laukan. Sunkiai kvėpuodamas ir mintyse kar

todamas Gretės paskutinius ištartus žodžius, pasileidau bėg

ti Vyto namų link. „Jūra visuomet buvo mano svajonė..." 

Mane dusino. Aš godžiai rijau seiles. Ašaros... Neatsime

nu, kada jų tiek daug riedėjo iš mano akių. Per ašaras nie

ko nemačiau, vis atsitrenkdavau į kokį praeivį. Bet man tai 

mažiausiai rūpėjo. Paskutinis Gretės noras! Aš turėjau... 

Aš privalėjau jį išpildyti!

„Vytai!!! Vytai!!! Po velnių... -  rėkiau kūkčiodamas. -  

Vytaaaai, atidaryk, prašau!"

Staigiu mostu kažkas atidarė duris. Tai buvo Vytas. Iš

pūtęs akis jis žiūrėjo į mane:

„Eik po velnių, šikniau! -  suriko pamatęs. -  Tau ne 

gėda čia rodytis, kai mane apvogei ir dar su mėlyne paaky 

palikai gulėti?!"

Vos atgaudamas kvapą, uždėjau rankas jam ant pečių:
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„Vytai... Gretė... Aš turiu ten ją nuvežti... Prašau, Vytai. 

Aš negaliu, aš žuvęs... Aš... Prašau... Paskolink man maši

ną! Aš prisiekiu, aš tau grąžinsiu viską! Tik padėk man ir 

Gretei... Ji ten privalo būti!!!“

Vytas susiraukė ir dar garsiau surėkė:

„Eik šikt! Ką čia nusišneki?!"

Jau norėjo trenkti duris, bet aš jį sulaikiau ir įsiveržiau į 

vidų:

„Vytai! Sikniau, nepasielk taip, prašau... Aš turiu nuvež

ti Gretę ten! Ji mirė!.. -  ir vėl ėmiau kūkčioti. -  Ji mirė! Ir 

ji ten turi dabar būti, aš... Paskolink mašiną!.."

Atsiklaupiau ant kelių ir apsikabinau jo kojas. Jis nebe

norėjo manęs daugiau klausytis ir spyrė man tiesiai į veidą. 

Įsiutau kaip žvėris ir, nekreipdamas nė menkiausio dėme

sio į skausmą, lyg po narkozės atsistojau ir iš visų jėgų skė- 

liau Vytui į tą patį paakį. Jis griuvo ant žemės. Greitai šo

viau į virtuvę -  kiek teko pastebėti, į virtuvės stalo stalčių 

jis dėdavo mašinos raktelius. Jie čia ir buvo. Užtrenkiau 

paskui save buto duris ir palikau Vytą, gulintį ant žemės.

„Jūra visuomet buvo mano svajonė... Jūra -  mano sva

jonė. Mano svajonė -  jūra. Visuomet mano svajonė buvo 

jūra. Jūra, svajone mano! Visuomet... Visuomet jūra BUVO 

mano svajonė..."

Vis kartojau šiuos žodžius ir negalėjau suprasti jų magijos.

„Jūra visuomet buvo mano svajonė."

Tyliai niūniavau šiuos žodžius panosėje, o priešaky besi- 

tiesiantis kelias jiems buvo lyg vaizdo klipas. Aš atvažiuoju 

pas tave, Grete... Pas tave -  šaltą ir bejausmę kaip niekada,
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pas tave -  sustingusią ir tuščią. Išpildyti tavo svajonės. Gal 

per vėlu?.. Gal jau per vėlu! Ne? Gerai... Aš ją ten nuve

šiu... Nuvešiu ten, kur buvo jos svajonė.

Žengdamas žingsnį vidun dar tikėjausi, kad tai, ką ma

čiau pirma, buvo tik mano vaizduotė. O gal vis dėlto ji 

sujudės, pakels ranką, apkabins ja mano kaklą ir švelniai 

palies lūpas savosiomis? Dieve, meldžiu tave, kad taip nu

tiktų! Ne... jis niekuomet nepadarys to, ko aš jo meldžiu. 

Ji gulėjo ten pat tokioje pat pozoje, atšalusi. Ji mirusi! 

Suėmiau ją už pažastų ir pakėliau ant rankų. Ji leido man 

save nešti ten, kur ji ir pati būtų norėjusi. Aš padarysiu dėl 

tavęs viską... Gal jau vėlu?..

Važiavau abiem rankom įsikibęs į vairą, bet priešaky ne

mačiau nei kelio, nei mašinų. Mačiau tik ją, sukniubusią, 

nepatogioje pozoje gulinčią prieš mane, nepratariančią nė 

žodžio, bet nepraradusią savo grožio. Gal ji šypsojosi kar

tu su linksmai sruvenančia karštąja srove, kol ji Gretės neiš

davė... ir kol nepastūmė Jos glėbin? Ir kodėl manęs nebu

vo šalia?! Jos siela... Jos čia nebėra? Turbūt ji išskrido sulig 

ta akimirka, kai suprato, jog kovoti nebėra prasmės, ir lyg 

šeši balti balandžiai pakilo į orą. O po to... ji, pati Gretė, 

apsireiškė man lyg Švenčiausioji Mergelė Marija, tokia balta 

lyg popierius. Sakiau, kad netikiu Marija? Ateina laikas, 

kai viskuo patiki... Kai tikėti daugiau nebėra kuo. Sunku 

tai suvokti... Juk ką tik, prieš kelias valandas, Gretė dar 

kalbėjosi su manimi!.. Bet aš vis dar tikiu, kad Gretė -  su 

manim. Aš žinau, kad taip greitai ji manęs negalėtų pa

miršti. Gal ten, kur ji dabar yra, ji prisimena mane ir gaili
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si, kad neatsispyrė Jai? Gal... Gal ji dar mane jaučia?! Kurį 

laiką akis nusukau nuo kelio, vėl žiūrėjau į Gretę. Patrau

kęs nuo Gretės lūpų nepaklusnius plaukus, priliečiau jos 

lūpas savosiomis. O Dieve... Ar tai angelas, kurį aš bučiuo

ju?.. Gal. Aš tikiu. Aš nenoriu, kad ji būtų mirusi!!! Ne-no- 

riu!!! Nenoriu, kad Gretė būtų angelas! Danguje -  tegul, 

bet tik ne čia, žemėje, tik ne tada, kai ji dar čia... Ji dar čia! 

Tikrai. Jaučiu. Trokštu paskęsti šioje akimirkoje ir kartu su 

ja keliauti ten, kur dar nė vienas žmogus nebuvo. Į dangų. 

Ten tik angelai. Gal mano vieta pragare, bet Gretės vieta 

tik ten, aukštai. O ji mane ten pasiims. Aš žinau, kad ji 

man neleistų kentėti. Trokštu paskęsti šioje akimirkoje... 

Ar ji jaučia mano ašaras, sudrėkinusias jos skruostus? Ar ji 

jaučia artėjantį svajonės išsipildymą? Kažin... Aš nežinau. 

Bet... kodėl negalėjau ten jos nuvežti anksčiau?.. Kodėl aš 

toks kvailys?!

Grete, myliu tave... Kiek kartų tai buvome ištarę vienas 

kitam? Nesuskaičiuosiu. Aš tave myliu bet kokiu pavida

lu... Ar tu būtum angelas, ar žmogus, ar vienas iš tų baltų 

balandžių -  bet kas... Aš tave myliu tokią, kokia esi.

Oranžinis saulėlydis mus pasitiko ten, kur jūros kvapas 

gniaužė tau žadą. Ji jau visai arti...

Kelios melancholiškos minutės mašinoje ir mano širdis 

vėl kitaip plaka... Rodos, visą kelią tik ir mačiau tai, ką 

tuoj pamatysime mes abu. Jūra. Ji -  amžinybė. Ir jūros fo

ne tu, Grete, man būsi amžina.

Mirties suvokimas visuomet sunkus. Ir kodėl žmonės 

turi mirti? Kodėl tie, kuriuos labiausiai myli... Tas jausmas
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vis grįžta... Vis paliečia tave, lyg juodu sparnu perbraukia 

per širdį ir palieka sugniuždytą. Iš pradžių mama... Iki tol 

buvęs brangiausias žmogus pasaulyje. Dar ir dabar ji man 

brangi, bet atsirado ir Gretė. Dabar... Ne, nesakysiu, kad jos 

nebėra. Aš nenoriu ištarti šitų žodžių čia ir dabar, nes ji vi

suomet išliks gyva mano prisiminimuose ir sapnuose... Da

bar aš supratau -  tas sapnas buvo žinia. Žinia, siųsta iš Ten.

Mes jau čia. Grete, ar tu jauti ją? Ar tu jauti amžiną 

laimę, paslėptą čia?.. Aš ją radau, kai buvau dar vaikas, o 

dabar ją rodau tau. Ir... ir negaliu sulaikyti ašarų, kai ma

tau tave lyg kūdikį, besimokantį vaikščioti. Aš tave lai

kau už pažastų, o tu, nesuprasdama, kad reikia žiūrėti, 

kur lipti, užvertusi galvą aukštyn ir užmerkusi akis, ro 

dos, gėriesi savo artėjančios svajonės išsipildymo vėsa. 

Tu pamiršai net ir kam skirtos kojos. Tu nenori jų valdyti, 

ar ne? Bet juk aš stengiuosi tavęs to išmokyti... Aš sten

giuosi, nors ir žinau, kad tu to daugiau niekada neišmok

si. Aš ir vėl verkiu... Nežinau, ar iš laimės, ar iš nesugebė

jimo suvokti, kodėl šios kojos taip nepaklūsta tau pačiai. 

Kodėl jos nenori tvirtai atsispirti į žemę ir judėti toliau?.. 

Kodėl jos persikreipusios sminga į tą drėgną smėlį ir nė 

kiek nesistengia?.. Kodėl tu kartu su jomis veržiesi bejė

giškai susmukti ant žemės? O aš jau ir taip drėgną smėlį 

laistau savo ašaromis, nes... tu ir vėl nenorėjai tvirtai į 

žemę atremti kojų. Tu niekada to nebenorėsi. O man tai 

taps tik dar viena neišpildoma svajone. Aš tave ten nune

šiu ir neleisiu į ją nežiūrėti. Aš paimu tave ant savo rankų 

ir, nematydamas žemės po kojomis, nešu ten, paslaptin
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gojo horizonto, amžinosios laimės link. Tik nereikia sku

bėti... Einu iš lėto.

Ar matai ją? Nesupranti, kas tai? Tai juk ji! Čia jūra, 

Grete. Čia jūra, čia tavo svajonė. Pati gražiausia svajonė. 

Žmonių nėra, esame tik mes ir gamta. Tik oranžinis sau

lėlydis, švelni, drėgna smėlio kopa po kojomis, tik tie du 

krūmai iš šonų, horizontas... ir jūra. Daugiau nieko. Pri

sėsk, Grete, ir leisk man tave apkabinti. Dabar ir čia, kur 

mes turėjome būti gyvi. Mūsų nebėra... Likau tik aš vie

nas, tavęs nebėra, o be tavęs, nėra mudviejų. Leisk, aš tau 

padėsiu atsisėsti, kad nesukniubtum man po kojomis. 

Štai... mes abu. Mes mirę. „...Mes radome amžiną laimę. 

Ji ten, kur saulė susilieja su jūra, kur mes susiliejame su 

gamta, kur daugiau nereikia nieko -  tik klausos ir regėji

mo. Ji užgniaužė mums gerkles, atėmė kalbos dovaną... 

Jautėme šiltą vėją, glostantį mūsų krūtines. Girdėjome 

jos balsą -  tylų, lygų šniokštimą, kuris reiškė daugiau, nei 

mes galime suprasti... Tada, kai mūsų pėdos smigo į drėgną 

smėlį ir kai jūros bangos mums po kojomis ėmė kasti smė

lio duobelę, mes sau pasakėme, kad niekada nieko labiau 

gyvenime nemylėsime už ją ir... mus abu. Tai buvo ste

buklas... Pats gražiausias stebuklas mūsų gyvenime..." Čia 

aš leisiu skristi tavo sielai, Grete. Čia aš tave paleisiu... 

Čia tu paliksi mane. Aš stovėsiu ir su pavydu spoksosiu į 

tavo skrendančią sielą. Tu mane paliksi čia, ant kopos, 

prie jūros, skęstantį iš meilės tau giliau, nei jūra gali pa

skandinti. Aš verksiu, tu žinai. Aš verksiu ne vien čia ir 

ne vien dabar. Verksiu ir rytoj, verksiu ir po metų, verk
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siu visą likusį gyvenimą, kol tu mane pasiimsi su savimi. 

Aš lauksiu tavo kvietimo į dangų. Lauksiu laiškų iš dan

gaus nuo angelo tavo vardu. Šiandien mirei ne tu viena, 

atmink, mirėme mes abu.

Iki pasimatymo! Aš lauksiu...

Ar tai viskas?.. Pakeliu sudrėkusias akis nuo sąsiuvinio ir 

bandau jas nušluostyti marškinių rankove. Viskas...

Dabar aš esu vienas. Vienas buvau, vienas esu, vienas ir 

būsiu. Aš viską praradau. Mamos nebėra... Tėvo niekada 

nebuvo. Gretės nebėra... Pagaliau išdrįsau tai suvokti. Aš -  

vienas.

Dabar atsimenu savo sapnus, kurie kurį laiką manęs ne

paliko ramybėje. Turbūt tai buvo Dievo ženklas. Jie dingo 

iškart po to, kai iš mano gyvenimo išnyko Gretė. Galiau

siai gavo savo. Ar tai nebuvo Jos darbas? Jei taip, aš ne

kenčiu Jos visa savo esybe! Bjaurybė... Ji nori mane gyvą 

palaidoti, atimdama viską, be ko gyventi neįmanoma. Tai 

lyg lėta mirtis ant bambuko. Bambukas auga, pamažu pa

siekia tavo kūną, o tuomet lėtai skrodžia per tave visą, per 

tavo vidų tol, kol tu miršti, nebegalėdamas pakelti skaus

mo. Vis daugiau ir daugiau kančių, kol galiausiai nebeten

ki jėgų. Jai, matyt, tai patinka.

Atsimenu, kaip po didžiausios nelaimės mano gyvenime, 

Gretės mirties, aš elgiausi lyg beprotis. Vaikščiojau aplink 

mūsų būstą, pamatęs bet kokį jos daiktą, prisimindavau ją,
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ir rodės, jog kažin kas draskė mano širdį. Prisiminiau tą die

ną, kai Gretė mane sustabdė ant namo stogo ir neleido man 

panirti į Jos -  mirties -  glėbį. Aš tada tikrai tikėjau, kad man 

neverta to daryti, nes juk aš vis dėlto turiu Gretę, kuriai 

manęs netekti būtų sunku. Tačiau dabar kas kita. Aš neturiu 

nieko, kas mane sustabdytų, nes aš -  vienas...

Nekenčiu šito sąsiuvinio! Nebenoriu jo matyti.

Užpučiu gęstančią žvakę. Jau vakaras. Pasiėmęs sąsiu

vinį išeinu į lauką ir sustoju ties ta vieta, kur, dar būdami 

gyvi, mes dviese kurdavome laužą ir šiltais pavasario va

karais pasilikdavome prie jo pernakt. Tai buvo dar visai 

neseniai... Prieš porą mėnesių, ne daugiau, bet... viskas 

taip nutolo, lyg būtų įvykę prieš dvejus metus. Dabar at

sisėdu ant sumestos plytų krūvelės ir žiūriu į šalia savęs 

esančią tuščią vietą. Ten sėdėdavo ji, mano Gretė. Aš 

nežmoniškai jos ilgiuosi... Susiimu už galvos ir imu kūk

čioti kaip mažas vaikas. Ašaros... Magiškas dalykas... Jo 

mis gali išreikšti džiaugsmą, liūdesį, sielvartą, pyktį, nu

sivylimą -  viską. Bet visuomet, ašarai patekus į burną, 

prisimenu jūrą, jos sūrų vandenį. Atsimenu tą dieną, kai 

ten su mama buvau. Aš tada atradau amžiną laimę ir mei

lę. M ama mirė. Prisimenu sapnus -  keistus, bejausmius, 

be galo paslaptingus. Maniau, kad tai mama, ta būtybė, 

laikanti už rankos. Tai buvo Gretė, kuri, net ir nespėjusi 

išvysti jūros, paliko šį pasaulį. Ji to turbūt nežino, kad ir 

jai teko pabuvoti ten. Su manimi.

Šio sąsiuvinio neturi būti čia. Padedu jį ant žemės ir įžie

bęs vieną degtuką prikišu prie nušiurusių lapų. Po kelių
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sekundžių, gal po minutės jo nebeliks. Gal be jo aš galėsiu 

pamiršti viską, kas mano gyvenime buvo ne taip?.. Matau 

degančias raides. „Tyla... Tamsa... Tuštybė... Tik oras ir aš.“ 

Per amžius.

Pakylu ir, pasukęs už namo kampo, einu gatve tolyn...

„Nauja baimė -  drėgna ir šalta -  mane persmelkia iki 

kaulų smegenų." Aš nutirpstu ir sustingstu nebegalėdamas 

pajudėti iš vietos. Rodos, mano širdies dūžiai yra girdimi 

kiekvienam praeiviui. Girdžiu griežtą balsą už nugaros:

„Viskas, ką pasakysite, bus panaudota..."

Šaltos žalsvą kostiumą vilkinčio vyriškio rankos tvirtai 

laiko manąsias už mano nugaros. Baugščiai pažvelgiu į dvi 

policijos mašinas, stovinčias čia pat, prie šaligatvio. Tas pats 

policininkas, uždėjęs antrankius, šiurkščiai įgrūda mane į 

vieną iš mašinų ir garsiai užtrenkia dureles. Mašina pajuda.

Viskas... Aš žinojau, kad kada nors tai įvyks.
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