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aip po dienos iki nakties būna trumputė prietema, taip
tarp gėrio ir blogio yra maža amžina abejonė.
- Velnias - tai išvarytas iš rojaus Dievo sūnus. Kitas sūnus.

- Šventvagystė, - skubiai nukirto Astra. - Jūs nebijote Die
vo rūstybės?
- Neminėkite to vardo. Jo čia nėra. Tik Velnias klaidžioja
po žemę. Dievas atsiėmė savo sūnu Jėzų, ir Dievo vietininko
žemėje nėra.
- Kas per kalbos?! Man baisu klausytis! Dievas visur. Kiek
viename iš mūsų. Aplink mus. Verčia žmogų būti gerą, taurų,
kelia aukštyn.
- Kam reikalinga prievarta? Jis verčia? Kokiu būdu?
- Ne. Tai manyje, viduje. Tai aš save verčiu. Privalau eiti
Dievo nurodytu keliu.
- Kam prievartauti prigimtį? Kodėl negalima elgtis taip, kaip
nori? Kam to reikia? Gera atsipalaiduoti ir nieko nebijoti, tiesa?
- Tada žmogus pavirs gyvuliu.
- Kuo gyvuliui blogiau? Kodėl žmogus mano, kad yra virš
gamtos?
- J i s turi protą.
- Geresnį ar blogesnį protą turi visi gyvūnai. Netikėkite re
fleksų mokslu. Kiekvienas gyvis, pasikeitus aplinkos sąlygoms,

keičiasi, nes kitaip neišgyventų. Tam ir yra, nors primityvi,
bet proto apraiška.
- Nesąmonės.
- Kodėl?! Kiekvieno gyvio pastangos nukreiptos savo egzis
tencijai užtikrinti. Viskas sukasi apie du dalykus: maistą ir pa
likuonis. Gamta sutvarkė, kad tiek valgymas, tiek dauginima
sis teikia malonumą. Žmogus savo protą panaudoja tam, kad
kiek galima ilgiau pratęstų tą malonumą.
- Labai primityvu.
- Gal, bet pareigos jausmu to niekaip nepaaiškinsi. Sustotų
pasaulis.
Dirbdama laborantės darbą Ekologijos institute, Astra vis iš
naujo ir iš naujo prisiminė tą pokalbį.
- Aštrėja, - žilstelėjusi docentė vadino laborantę jos tikruo
ju vardu, - mes turime paruošti du šimtus šešiasdešimt Petri
lėkštučių.
- J kaitinimo spintą sudėjau beveik tūkstantį. Bus dar ir ki
tam bandymui.
- Puiku. Tuoj ruošime mitybines terpes. Tiesa, kaip studijos
universitete? Kada sesija?
- Nuo pirmadienio, bet aš padėsiu. Kontrolinius darbus pa
rašiau. Jau išlaikiau dvi įskaitas.
- Šaunuolė. Po šios sesijos tu jau penktakursė?
Astra šyptelėjo.
- Net pačiai nesitiki. Senstu.
- Na ką tu?! Dvidešimt ketveri metai - pati jaunystė, - docen
tė su motinišku švelnumu nužvelgė skaistų merginos veidą,
vaiskiai mėlynas, net žydras akis, trumpus šviesius plaukus,
apnuogintą lygią kaklo odą.
- Girdėjai? Aldona švenčia gimtadienį, penkiasdešimtą. Pa
kvietė visą mūsų laboratoriją, na, su antrom pusėm. Tu galė
tum su savo vaikinu.

- Dėkoju, - kaip žarija nuraudo laborantė. - Neturiu.
- Visai jokio?
- Na, yra šiokių tokių. Pretendentų, bet tikro... - ji skėstelė
jo rankomis.
- Nežinomi Dievo keliai. Mes dažnai šalia savęs nepastebi
me pačių brangiausių žmonių, kaip aš savo būsimo vyro. Gal
žvilgsnis neužkliuvo?
- Neeee. Nėra. Būsiu viena.
Tarpduryje pasirodė laborantė Lili.
- Astra, tave kviečia prie telefono. Bernas teiraujasi.
- Na, matai, - šyptelėjo docentė.
Vakare, sėdėdama priešais Mantą „Žarijos" restorane, Aštrėja
įdėmiai žvilgčiojo į pašnekovo veidą.
- Kaip sužinojai mano darbo telefoną?
- Tai labai paprasta, - šyptelėjo brunetas. - Sakei, kad dirbi
institute, tyrinėji vabzdžius, ieškote kažkokių mikrobų. Tuo
užsiima Ekologijos institutas. Kai paskambinau, man iš karto
pasakė, kur kreiptis.
- Matai, - šyptelėjo mergina.
Atnešė šašlykus, mažyčiuose indeliuose padažo, gėrimo.
- Mantai, aš apie tave nieko nežinau, - toliau stebėdama
kalbėjo Astra. - Tu dirbi kur nors? Turi specialybę?
- Kam tau reikia? Aaaaa... Dalyvauju biznyje. Iš to ir gy
venu.
- Automobiliai?
- Ne, - šyptelėjo Mantas. - Valgyk. Skanu.
- Dabar tokių daug.
Gatvėje, eidami vienas šalia kito, plepėjo apie sportą, gėles,
drugelius, egzistencijos prasmę.
- Tu dar visai jaunas, o smilkiniai žilstelėję. Kas tai? Geneti
ka ar išgyvenimai?
- Nežinau. Einam. Išgersim šampano.

Vos ne prievarta Mantas ragino gerti po lygiai. Užsakė dar.
- Nutarei mane nugirdyti?
- Atleisk, man reikia paskambinti, - pakilęs nuėjo į drabu
žinę.
Aštrėja žvilgsniu nulydėjo aukštą tvirtą figūrą, minkštą ei
seną, juodus plaukus, nepriekaištingus drabužius.
Surinko numerį.
Ilgai niekas neatsiliepė.
- Alio! Čia Mantas. Turiu. Kada reikia? Šiandien? Palauki
te, - žaibiškai galvojo. - Gerai. Po valandos. Prie universiteto.
Taip. Kaip visada... Taip. Jauna... Studentė.
Pakabinęs telefono ragelį, kelias sekundes žiūrėjo neregin
čiomis akimis, pabarbenęs pirštais į atramą, atsiduso.
- Gal gana? Einam? - mergina žiūrėjo klausiančiu žvilgsniu.
- Ne. Dar pabūkim. Išgeriam, - jis pripylė pilnas taures.
- Nenoriu. Per daug. Na, paskutinę, gerai? Galva visai susi
suko.
- Nieko. Pasamdysiu taksi. Parveš. Rūkai?
- Kartais. Kai gera kompanija.
- Už tavo sėkmę, kad penketais baigtum ketvirtą kursą, vaikinas pakėlė taurę, vienu mauku išgėrė.
Priėjo padavėjas.
- Gal dar ko nors pageidaujate? Gal kavos, pyragaičių?
- Ne. Nereikia. Mes jau einame, - suskato Astra.
Mantas išsitraukė „Marlboro" pakelį, vienu judesiu, meist
riškai, išstūmė cigaretę, ištiesė merginai.
- Prašau. Aukščiausia klasė.
- Tokių dar nerūkiau, - plonais pirštukais imdama cigaretę
sukuždėjo mergina.
Pridegė.
- Nuostabu. Lyg ne dūmą traukčiau, o šviežią orą kvėpčiau.
Toks būna tik pelkėse, ten, kur auga gailiai. Žinai?
-Žinau, - jis tik dūmino, visai nesistengdamas įkvėpti giliau.

Gedimino prospekte blykčiojančių reklaminių šviesų aptaš
kyti šmižinėjo žmonės, skubėjo mašinos, ryškiai švietė švie
soforai.
Aštrėja įsikabino Mantui už parankės.
- Viešpatie, kaip maloniai apsvaigo galva... Pinasi kojos.
Mantas net nežvilgtelėjo, skubiai vedė tolyn.
- Klausyk! Poryt mūsų laboratorijos bendradarbė švenčia
penkiasdešimtmetį. Kvietė. Gal nori su manim? Sakyk.
- Gerai. Paskambinsiu tau. Reikia dovanos?
- Nieko nereikia. Mes jau nupirkome bendrą nuo visų. Te
levizorių.
- Oho. Tai imk pinigus.
- Ne ne ne... Aš jau daviau.
- Tada aš perku gėles ir konjaką.
- Gerai. Kur tu mane tempi? Kur mes einame?
- Tau laikas namo. Tuoj rasim taksi.
- Aš visai nenoriu namo! Kam taksi?
- Siūlai visą naktį pravaikščioti?
- Ne, bet dar anksti... Na, kur nors... Gal galim kur pasėdėti?
- Restorane? Nori dar šampano?
- Ne. Na, kur nors. Nenoriu namo.
Staiga studentė apsivijo apie kaklą, įsisiurbė į lūpas.
Sustojo individualus taksi. Atidarė dureles.
- Aš nenoriu, - Astra priešinosi, bet Mantas jėga pasodino į
mašiną.
- Kur tu gyveni? Na, neprieštarauk. Kitą kartą, girdi? Na,
palauk. Girdi?
- Lazdynuose, Žibučių dvylika.
- Na, palauk. Kur tu veržiesi? Butas koks?
- Nenoriu namo. Šešiolika. Mantai, palydėk.
- Kitą kartą. Važiuok. Labanakt.
Mergina maivėsi, kažką vapėjo, svyrinėjo.

- Važiuok, - sukomandavo Mantas vairuotojui. - Matyt, pa
dauginau.
- Liuks mergina. Užtrenk dureles, kad neiššoktų.
Paryčiui, vos spėjusi užsnūsti, praleidusi bemiegę naktį, prisi
kamavusi, užverktomis akimis, prigėrusi vaistų, Astrėjos mo
tina pagaliau išgirdo beldimą į duris.
- Kas ten?! Astrule, tu?! - išsigandusi prišoko, klausėsi.
Prisimerkusi stebėjo per durų „akį", bet koridoriaus prie
blandoje negalėjo nieko įžiūrėti.
- Astra, tu?! Atsiliepk! Kas ten?
Tyla.
Lyg kažkoks tylus krebždesys. Neiškentusi pravėrė duris...
- O, Viešpatie! Kas tau?!
Persimainiusiu veidu, susirietusi į kamuoliuką, prie durų
drybsojo dukra.
Dailės salone Vokiečių gatvėje Mantas atkreipė dėmesį į juo
daplaukę baltai apsirengusią jauną moterį, apžiūrinėjančią gin
tarinius papuošalus. „Koks aristokratiškas veido profilis! Ko
kie ilgi, balti pirštai! Kokios tobulos kūno linijos! Koks
nepriekaištingas baltas rūbas!" - mintys kaip gyvos mainėsi
galvoje.
Moteris atsisuko. Žvilgtelėjo.
Po šimts!
Kokios didelės, juodos akys! Koks lygus, kruopščiai prižiūri
mas veidas!
Moteris, žinoma, sugavo Manto žvilgsnį. Lyg niekur nieko
vėl pasilenkusi įniko į papuošalus.
Jis priėjo.
- Atleiskite man, - kaip galima tyliau, kad neatkreiptų ap
linkinių dėmesio, pasilenkęs, beveik prigludęs prie jos prabi
lo

lo Mantas. - Gal galėtumėte man padėti? Iš visko matyti, kad
jūs papuošalų žinovė, kiti čia atsitiktiniai žmonės. Matote,
mano bendradarbei sukanka penkiasdešimt metų. Reikia do
vanos. Štai aš ir pamaniau, kad tiktų gintarinis papuošalas.
Padėkite išrinkti, nes aš šioje srityje nieko neišmanau.
Moteris žiūrėjo lyg nustebusi, smalsiu žvilgsniu bėginėda
ma jo veidu, drabužiais, atkreipė dėmesį į rankas... Ramiai
palinko ties papuošalų ekspozicija.
- Kokios vertės jūs norėtumėte? Labai brangu.
- Nesvarbu. Nusiplūkiau beieškodamas.
- Gal geriau iš metalo ar keramikos? Gal paveikslą ar išsiu
vinėtą staltiesę?
- Gal?.. Manau, iš gintaro būtų geriausia. Ji tokia tautiška.
Renka Lietuvos bažnyčių fotografijas, dainuoja etnografinia
me ansamblyje, - begėdiškai melavo.
- Aaaaaaa... Na, tada, žinoma. Gintaras lyg ir tiktų. Štai tie
karoliai. Kaip jums? Man labai patinka.
Mantas šyptelėjo.
- O ta sagė, kurią jūs apžiūrinėjote? Netiks?
- Na, matote, - moteris blykstelėjo akimis, nusišypsojo. Tai labai ekstravagantiška puošmena. Reikia subtilaus derinio
ir, sakyčiau, labiau tinka jaunai moteriai.
- Gerai, - jis kreipėsi į pardavėją. - Perku štai tuos karolius
ir tą sagę.
- Matyt, - tyliai sušnibždėjo moteris, - ta bendradarbė, ne
paisant jūsų amžiaus skirtumo, yra daugiau negu bendradar
bė?
To užteko. Paskutiniai žodžiai nuskambėjo mažumėlę ko
ketiškai, beveik intymiai, su aiškia potekste, ir Mantas, gerai
pažindamas moteris, griebė jautį už ragų.
- Jos apsirinkate. Tie karoliai, tiesa, bendradarbei, o sagė
jums.
- Na, ką jūs! - vos nešūktelėjo nepažįstamoji. - Nepriimu.
n

Tai pretenzinga, įpareigojanti dovana. Toks siūlymas nachališkas ir net įžeidžiantis.
- J ū s nuostabi moteris ir aš jokiu būdu nenoriu jūsų įžeisti.
Mantas jau žinojo, kad eina teisingu keliu. Jei jos reakcija
būtų reiškusi vidinį nusistatymą, moteris būtinai būtų nusi
sukusi ir nuėjusi, bet ji net nesukrutėjo. Dar daugiau: bėginė
jantis jo veidu žvilgsnis, prislopintas balsas, baltučių dantu
kų šypsnys sakė, kad jo žaidimo taisyklės priimtinos.
Jai trūksta pinigų.
Jokia save gerbianti moteris nesutiks, kad jai patikęs unika
lus papuošalas tiesiog jos pačios akyse būtų nupirktas kitai
moteriai. Turėjo protestuoti, sakyti, kad ši sagė jau nupirkta.
Būtinai!
Ramiai besišnekučiuodami atsidūrė gatvėje.
- Gal leisite jums pasitarnauti? Kviečiu į barą. Gal išgersime
kavos?
Kaip minutė prabėgo valanda.
- Turite vyrą? Gal ir vaikų yra?
- Taip. Turiu mylimą vyrą, o vaikų dar nėra. Norime šiek
riek pasidžiaugti gyvenimu.
- Jūs pedagogė?
- Ne. Kažkada buvo tokia mintis. Jūs teisus. Dabar mano
specialybė reta. Aptarnauju operacijas.
- Oho. Kasdien kraujas? Teko matyti mirtį?
- Taip. Daug kartų.
- Tikite, kad egzistuoja Velnias?
Kristina nusijuokė.
- Reikia pripažinti, kad jūsų susipažinimo metodas unika
lus. Paprastai vyrai kalba apie madas, kurių neišmano, atseit
pataikauja, na, apie sportą. O jums velniai parūpo?
- Tikiu, kad jis yra, - visai ramiai atsakė Mantas. - Kitaip
negaliu paaiškinti pasiutusio noro susipažinti su jumis arti
miau.

Kelias sekundes moteris sriūbčiojo kavą žiūrėdama kažkur į
sieną.
- Jūs siūlote lovą? Taip nei iš šio, nei iš to?
- Kodėl? Nenoriu skirtis su jumis, ir tiek. Ar tai smerktina?
- Hm, - ji žiūrėjo prisimerkusi tiesiai į akis. - Moteris visa
da rizikuoja ir nori, kad ta rizika pasiteisintų.
- Tai reiškia, kad jūs pripažįstate racionalų pradą?
- Reta moteris to nepripažįsta.
Mantas atidžiai stebėjo jos veidą, rankas, primerktas akis.
- Leiskite manyti, kad šiandien likimas man suteikė retą
progą. Esu visiškai vienišas. Šiandien kaip niekada trūksta mo
teriškos šilumos.
J o s veidas net nevirptelėjo.
Mantas išsitraukė tą pačią gintarinę sagę, kurios taip ir ne
įstengė įsiūlyti, lėtai pastūmė poliruotu stalo paviršiumi jos
puoduko link.
- J i jūsų. Tai dovana. Už kiekvieną su manimi praleistą po
pietę siūlau penkis tūkstančius.
Kristina tvykstelėjo kaip žarija.
Nesujudėjo.
Lėtai išsiurbė paskutinius kavos lašelius, pakilo.
- Tik tiek?
- Jūs pamiršote papuošalą, - ramiai priminė Mantas.
Kristina atsisuko, žybtelėjo akimis, lėtai pakėlė nuo stalo
sagę, kelias sekundes vartė saujoje ir, atidariusi rankinuką, įme
tė į patį dugną.
- Važiuojam?
- Tik neilgai, - sukuždėjo juodaplaukė. - Po geros valandos
iš darbo grįžta vyras. Turiu paruošti vakarienę.
- Manau, tai visai nesunku, - šypsojosi Mantas. - Pakeliui
užsuksime į kibininę ir nupirksime keletą karštų kibinu. Gal
vakarienei tiks?
- Nemėgstu atviro cinizmo. Neskanu.

- Išsprūdo. Atleiskite. Man tokie dalykai visai nebūdingi.
Esu praktiškas ir nesidomiu smulkmenomis. Gyvenu kaip no
riu, lyg paukštis.
Savu „devintuku" dideliu greičiu lėkdamas iš Vilniaus į Kau
ną aplankyti savo motinos, klausydamasis muzikos, Mantas
perskaičiavo pinigus.
- U ž Astrą tik penkiolika tūkstančių?.. - susiraukė. - Mažoka.
Po savaitės pažadėjo Kristiną.
- Puiki boba. Šiek tiek sarmatlyva, bet tiks. Jei neduos dvi
dešimties...
Puikiai žinojo, kad kiek duos, tiek bus gerai. Apie geresni
užsiėmimą nebuvo galima net svajoti. Žinoma, rizika didžiu
lė, gyvenimas lyg ant skustuvo ašmenų, bet...
Liepė šiek tiek pakontroliuoti Astrą, kad nepridarytų bėdos.
Dar nusižudys...
Motinos namuose nebuvo.
įėjęs į bendrą virtuvę Mantas pasišildė arbatos, pasiruošė
storą sumuštinį, valgė atsirėmęs į palangę, stačiomis,
įėjo tėvas.
- Labas, - tylus, beveik drovus pasisveikinimas lydėjo nuo
pat vaikystės. - Kaip gyveni?
- Dėkui. Gerai.
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- Dirbu.
- Kur motina? - nors seniai negyveno, nepaliovė domėjęsis
buvusios žmonos gyvenimu.
Sūnus lėtai sukramtė kelis kąsnius, nuliejo skystimu, atsai
niai žiūrėjo, kaip tėvas susiruošė skusti bulves, prisipylė du
benį vandens, patogiai atsisėdo.
- Vis vargsti? - sūnus kalbėjo švelniai, nenorėdamas užgau
ti. - Nenusibodo? Vis dar myli motiną. Šitiek metų nervus
draskote. Gal kaip nors pabandykite.

- Kartais man atrodo, - atsidusęs tėvas sunkiai vartė žo
džius, - kad žmonės santykius turi gydyti kaip žaizdas: greit ir
visomis priemonėmis, nors ir randu, o jei užsisenėja...
- Užsisenėjusias reikia išdraskyti ir gydyti iš naujo.
- Tai neįmanoma.
- Kodėl? Jau senatvė. Šilumos reikia.
- Tikiuosi, kad Goda prižiūrės. Ji visada buvo su manimi.
- Na ir šeima, - Mantas išplovė puoduką, sutvarkė stalą. Aš gyvenu su motina, o sesuo su tavimi. Tu nesišneki su mo
tina, o aš su seserimi. Sesuo beveik nesišneka su tikra savo
motina. Ir kaip visi iki šiol neišdurnėjome?
- Motina tave myli. Gal pakalbėk, gal sutiks taikytis? Iš tik
ro jau senatvė. Kiek čia beliko? Trupiniai.
- Gal tegu Goda pakalba? Tai lyg ir moteriška šneka.
- Neklausys.
- Kur dabar Goda?
- Klaipėdoje. Po močiutės mirties dažnai ten važiuoja. Vaikš
to po pajūrį.
Mantas stabtelėjo tarpduryje, peržengė koridorių, atsisuko.
- I ką čia panašu? Normalų namelį išdraskėte. Koridorius
plytine siena pertvertas, visur atskiros durys, virtuvė su savais
kampais, vonia, tualetas su spynomis, lyg seifai rakinami. Vos
kur susitikę, bėgate kas sau. Argi čia gyvenimas? Kas ir už ką
jus nubaudė?
Tėvas skuto bulves tylėdamas.
Gerokai po pusiaunakčio pagaliau pasirodė išsipuošusi, kve
pianti brangiais kvepalais motina.
- Labas, Mantai. Dar nemiegi?
- Žiūriu neblogą filmą. Kur buvai?
- Gariūnų turguje. Grįžome su draugėmis. Baliavojom.
- Nebijai važinėti išgėrusi? Kada nors pakliūsi.
- Stabdė, bet nieko.

- Pasisekė.
- Valgei?
- Taip. Sotus.
Motina savo kambaryje persirengė ir, nešina šampano bu
teliu, grįžo įsisupusi į puikų mėlyną, šiltą, ilgą iki žemės cha
latą, net šliurių nesimatė.
- Išgeriam, Mantai. Man dar trūksta. Motinai lyg negražu
girdyti sūnų, bet tu jau suaugęs. Jei nenori, negerk.
- Kodėl? - išėmė iš indaujos taures. - Matyt, gerai sekėsi?
- Puikiai. Lenkams pardaviau visą partiją megztinių. Gry
nas pinigas. Lyg gavau savaitę atostogų. Nebereikia šalti.
Po geros valandos, kai nebeliko šampano ir pasibaigė tele
vizijos laidos, sūnus prašneko kita tema.
- Tėvas tave vis dar myli. Norėtų susitaikyti. Besiriejant vi
sas gyvenimas prabėgo. Ar negaila prarastų metų? Pražilai.
- Niekada! - ji blykstelėjo akimis. - Niekada. Jis mane ap
vogė. Kol buvau Bulgarijoje, inscenizavo buto apiplėšimą.
Niekšas! Visas mano santaupas, auksą, bižuteriją, indus, kriš
tolines vazas susiglemžė.
- Gal, - atsargiai įsiterpė sūnus, - iš tikro vagys buvo įlin
dę? Niekas gi neišsiaiškino, policijai nepranešė.
- Ką tu kalbi?! Jei tai būtų apiplėšimas, jis visą Kauną būtų
ant kojų pakėlęs. Oho! Dėl kapeikos į Vilnių blusą nuvarytų,
o tada sutikęs pasišaipė: apvogė, atseit, ubage likai. Neken
čiu! - motina staigiai atsistojo, pasiraususi patalynės dėžėje
išsitraukė antklodę, suėmė į glėbį, sekundei atsigręžė. - Tu jam
visai ne sūnus. Svetimas. Gali neadvokatauti.
- Žinau. Tai kas tikras tėvas? Nesakai?
- O kam? Ateis laikas, sužinosi.
- T a i kodėl aš jo pavardę nešioju? Man tai svetima pavardė.
Motina kietai sučiaupė lūpas, pasiėmė veido kremą, pasuko
savo miegamojo link.
- Gali pasikeisti. Kas draudžia?

Sėdėdamas šalia Astros penkiasdešimtmečio iškilmėse, Man
tas stengėsi būti paslaugus, taktiškas, švelnus. Jos bendradar
biai badė dviprasmiškais šiltais žvilgsniais, mėtė abiem skir
tus juokelius, vertė dalyvauti užstalės žaidimuose ir net
apdovanojo linksmiausios poros prizu. Astra švytėte švytėjo,
visą vakarą visiems šypsojosi, su didžiausiu malonumu šoko
ir tik retkarčiais prigludusi klausėsi Manto. Niekas net įtarti
negalėjo, kad jis turi aiškią užduotį užkariauti merginos pasi
tikėjimą. Nesipriešino, kai Astra, užsidengusi staltiese nuo pa
šalinių akių, po stalu ieškojo vaikino rankos, švelniai glostė,
lietė, kalbėdama ar klausydamasi klegančių bendradarbių. Nuo
Manto akių neprasprūdo nė vienas merginos nuotaikos niu
ansas, judesys prie stalo, bendravimo maniera. Analizavo po
sakius, stengėsi atspėti, kodėl gerbia ir net myli visi bendra
darbiai. Ieškojo, kas ją valdo: jausmai ar protas? Prisimerkęs
tyrė kiekvieną vakarinio tualeto detalę, švelnų makiažą, pa
prastutę šukuoseną, papuošalus.
- Tu ant kairės rankos nešioji vestuvinį žiedą. Kas tai?
- Šiaip užsidėjau. Senelė dovanojo mamai, o ji man. Sakė:
tu, dukra, jau nuotaka, nors tekėti dar anksti. Nesiruošiu.
I vakaro pabaigą visi pastebėjimai susiliejo į visumą, ir Man
tas jau žinojo, kad Astra isteriškų moterų tipui tikrai nepri
klauso. Bendradarbių užuominos leido suprasti, kad punktu
ali, darbšti ir pareiginga. Svarbiausia tai, kad negalėjo pastebėti
jokių baisiosios nakties pėdsakų. Visiškai nieko. Tik grįžtant
namo staiga nei iš šio, nei iš to paklausė:
- Neatsimeni to taksi numerio?
- Kam tau? Palikai kokį daiktą?
- Ne. Visai ne tai.
Ir viskas.
- Atleisk, negaliu, - kuždėjo neleisdama bučiuoti. - Nerei
kia. Dar negaliu. Labanakt.
Nubėgo.

Mantas palydėjo žvilgsniu, po to lėtai ėjo ilga gatve pro
„Saturno" parduotuvę žemyn, senamiesčio link, nesižvalgy
damas taksi, nepastebėdamas maršrutinių troleibusų. Lyg gir
dėjo skambų Astros juoką, lyg jautė šiltą jos delniuką ten po
stalu, lyg gręžte gręžė jos atviros nekaltos mėlynos akys, lyg
matė ją šokančią. Jos lieknas liemuo, balta kaklo, rankų, vei
do oda, smailiakulniai bateliai, dažytos lūpos, ilgi, lyg perma
tomi, pirštai apgaubė jį visą kažkokiu šiltu rūku, vyniojo, ne
šė, ir, rodėsi, neįmanoma sustoti. Lengvo svaigulio pagautas
nesipriešino. Lyg kažkas nepalietė paties svarbiausio, kas tū
no dar giliau viduje. Pirmą kartą buvo gaila gero žmogaus,
kurį pats įstūmė į spąstus.
Mantas pagaliau turėjo prisipažinti, kad jo darbas įdomus, tiks
las juodas ir neaiškus. Medžioti moteris malonu kiekvienam
vyrui. Ieškojo jų gatvėse, parduotuvėse, eidavo į studentų pa
silinksminimo vakarus, stovėdavo prie didžiulių gamyklų var
tų laukdamas, kol pasirodys kokia daili darbininkė, nevengė
Gariūnų turgaus. Paprastai pažintis trukdavo tol, kol paskam
binęs bosui pranešdavo, kad prekė paruošta. Po to, kai priva
tus taksi nuveždavo eilinę auką tolyn gatve, Mantas žinoda
vo, kad darbas baigtas ir po kelių dienų gaus gražaus pinigo.
Kartais, labai retai, bosas liepdavo dar kartą pristatyti prekę ar
nurodydavo ištirti, kur gyvena, kur dirba ar mokosi. Nė viena
moteris nėra sakiusi, kuo tokie vakarai joms pasibaigia. Žino
ma, jis jautė. Niekas tokių pinigų veltui nemoka.
įėjęs į „Bistro" kavinę iš karto atkreipė dėmesį į apvalaus
veiduko išdidžiai sėdinčią merginą. Pasiėmęs puodelį kavos,
priėjo prie jos stalelio.
- Galima?
- Prašau, - ji peržvelgė keletą tuščių stalelių, dėbtelėjo ma
žomis rudomis akutėmis, šyptelėjusi sriūbčiojo savo kavą to
liau.

- Mėgstu šią vietą, - Mantas ėmė megzti tinklą. - Patinka
kava. Kažkoks specifinis skonis. Nei kartu, nei saldu. Nepaste
bėjote?!
- Taip. Kava puiki. Reiks užeiti čia dažniau.
- Jūs sportininkė?
- O ką? Ant kaktos parašyta? - nustebusi nusijuokė mer
gina.
- Intuicija. Matosi.
- Kas?! Man labai įdomu.
- J ū s sėdite lyg įsitempusi, jokio atsipalaidavimo, matyt,
jums tai natūralu. Tai rodo, kad puikiai treniruoti raumenys.
Manau - rimčiau nei ritminė gimnastika.
- Kas tai? Dedukcinis Šerloko Holmso metodas?
- Tai atspėjau? Žaidžiate rankinį?
- Neatspėjote. Parašiutininkė.
Mantas pritilo. Mergina nepatiko ir visiškai netiko bosui.
Sėdi kaip kuolą prarijusi. Jokio viliojančio moteriško suglebi
mo, gal net nekalto pasimaivymo, siūbavimo kūnu, nebylaus
koketavimo. Nieko! Jis pažvelgė pro langą.
- Jums sportininkės nepatinka? Niekada nesportavote?
- Teko. Bėgiojau, bet aukščiau už antrą atskyrį nepakilau.
Nėra talento.
- Smagu gerai jaustis. Tūkstančiai bėgioja savo malonumui.
Aš net žiemą maudausi. Prakertam eketę, išvalom ledus ir
pūkšt! Nepakartojama.
Mantas pasipurtė.
Išėjęs iš kavinės, neskubėdamas apsidairė: prie kiosko para
šiutininkė sklaidė laikraštį, lyg kažko laukė, bet Mantas nusi
suko ir, perėjęs gatvę, įlipo į savo mašiną. Po pusvalandžio
susitikimas su bosu.
Nuošalioje gatvelėje minutės punktualumu pririedėjo ištai
ginga juoda mašina, prasivėrė langelis, ir bosas rankos moste
lėjimu liepė Mantui persėsti į jo mašiną.

- Štai tau už Kristiną, - sveikintis nemėgo, kalbėjo be įžan
gos, ištiesė krūvelę pinigų. - Kaip Astra?
- Be nuotaikos, - pirmą kartą sumelavo. - Klausinėjo apie
taksi, norėjo sužinoti numerį. Labai nervinosi jos motina.
- Pristatyk ją dar kartą. Kas jai? Gal pranešė policijai?
- Nemanau. Neatrodo. Gal šiaip?
- Gera mergina. Atvežk sekmadienį. Sirijaus užtemimas.
- Kokio Sirijaus?
- Yra tokia žvaigždė. Nežinojai?
- Aaaaaaa... - nesuprato, kuo čia dėta žvaigždė. - Turiu
universiteto pirmakursę. Netiks? Šviesiaplaukė, guvi, geros fi
gūros.
Bosas užsirūkė, pravėręs langą pūtė dūmus, kelias minutes
tylėjo.
- Tu, vaikine, mums dirbi beveik dveji metai. Mes paten
kinti. Laikas šiek tiek pakeisti darbo profilį, - Mantas žiūrėjo
įsitempęs, stengdamasis nepraleisti nė vieno žodžio. - Dirbsi
me subtiliau. Domina šiek tiek nenormalūs žmonės. Jais vadin
sime tuos, kurie per trisdešimt, dar nevedę, vieniši, nelaimin
gi, kuriems nesiseka, kurie domisi astrologija, chiromantija,
tiki burtais, juodąja magija ir panašiai.
- Kaip juos surasti? Tokie nesireklamuoja.
- Jų yra visur, kiekviename kolektyve, ypač kur dirba vien
moterys ar vieni vyrai. Atlyginimą gausi už kiekvieną pasi
tvirtinusią informaciją. Be to, dirbsi ir senąjį darbą. Tau sekasi
neblogai.
- Prostitutės, homoseksualai, narkomanai, alkoholikai ne
tinka?
- Atrink pats. Mus domina protingi, filosofiškai mąstantys
žmonės. Tokie, kurie galėtų propaguoti kitų idėjas, moralę,
įsitikinimus. Degradavę netinka. Aukščiausias tavo darbo įver
tinimas bus tada, kada įgysi tokių žmonių pasitikėjimą, pasi
darysi jų draugu. Kuo aukštesnio intelekto žmogų perduosi
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mums, tuo didesnį gausi atlyginimą. Štai taip, Mantai Stony.
Tavo vardas prie pavardės nedera. Ausį rėžia.
- Pripratau, - aiškinti nenorėjo. - Gal galite palikti Astrą
kaip m a n o informatorę? Pradėčiau nuo instituto. Manau, tarp
mokslininkų tokių keistuolių daugiausia. Paprastai jie apeliuo
ja į absoliutų protą ir linkę filosofuoti. Pats darbas reikalauja
abstraktaus mąstymo. Visiškai atitinka jūsų reikalavimus.
- Gerai. Tada atvežk tą studentę. Geriausia tiktų visai ne
kalta mergaitė. Kuo jaunesnė, tuo geriau.
- Net nepilnametė?
- Taip.
Iš Klaipėdos Goda grįžo tik trečiadienį. Pamačiusi virtuvėje
vakarieniaujantį Mantą net nepasisveikinusi užkaitė virdulį,
susimalė kavos, išsikepė kiaušinienės.
- Galėtum pavaišinti, - taikiai prabilo brolis.
- Išsikepk. Kas draudžia?
- Tu gi sesuo. Nejaugi tau manęs negaila?
- Jokia aš tau ne sesuo. Nesilaižyk.
- Motina juk ta pati.
Tylėdami valgė. Mantas atviru žvilgsniu apžiūrinėjo gražų
sesers veidą, ryškiai dažytas lūpas, sunkius auskarus, šukuose
ną, akinamai baltą palaidinukę.
- Ruošiesi mane pirkti? Ko blizgini?
- Laikas tau tekėti, vaikus gimdyti.
- Dar ko?!
- Noriu tavęs paprašyti: gal pabandom sutaikyti tėvą su mo
tina? Jau dvidešimt metų vyksta karas. Per daug. Pakalbėk su
motina.
- Niekada! - ji žybtelėjo akimis. - Motina tėvą išdavė. Tu
ristinė kelionė tada į Bulgariją buvo tik priedanga. Išlėkė su
meilužiu. Seksas parūpo! Tėvas teisingai padarė. Aš priedo dar
snukį būčiau išmalusi ir išvijusi iš to namelio!

- Tu moteris. Nejaugi tau negresia jokios gyvenimo klai
dos? Anksčiau ar vėliau būsi žmona ir motina. Tai įpareigoja
laikytis tam tikrų normų.
- Nesąmonė! Priklauso nuo susitarimo. Aš tekėsiu tik dėl
vaikų, o santuokoje reikalausiu visiškos laisvės. Visi vyrai tra
nai ir dėl jų aukotis neverta.
- Oho! Kas tave tokių kalbų išmokė? Namuose nieko pana
šaus negirdėjau. Tai kam gadinti kitam gyvenimą?
- Siūlai visą gyvenimą būti panele Stonyte? Su vaiku? Kam
man ta visuomenės panieka? Susirasiu kokį turtingą sukrio
šusi senį, o pagimdysiu vaikus nuo jauno ir gražaus. Būsiu
laisva, o senis tegu svetimus vaikus augina. Panašiai kaip ma
no tėvas augino tokį benkartą, kaip tu. Myli tave, o aš liep
čiau išsinešdinti. Suaugęs jau. Galėtum pats susiprasti.
Goda net nežiūrėjo brolio pusėn ir, vos įėjus motinai, su
metė indus į kriauklę, išlėkė iš virtuvės.
- Vėl susibarėte?
- Ne, mam. Kaip visada. Ji norėtų, kad mes abu iš šių namų
išsinešdintume.
Motina ruošė sumuštinius.
- Na ir gyvačiukę pagimdžiau. Nuo pat mažumės piestu sto
ja, dabar jau ir ragai užaugo.
-Taikykimės. Gana jau. Aš pasiruošęs pirmas visiems ranką
ištiesti.
-Aš niekada! Nekalbėkim. Tegu atiduoda, ką pavogė, niekšas.
- Goda sakė, kad jis iš pavydo. Lyg turėjai kitą vyrą.
- Niekas manęs svetimoje lovoje neužklupo. Žinok: nė vie
na moteris nuo gero vyro nebėga! Jei būtų toks geras, seniai
kitą būtų susiradęs.
- J i s myli tave. Puikiai žinai. Kankinasi visą gyvenimą. Ar
tėja senatvė. Kur abu dėsitės?
- Kokia senatvė?! Ką čia pliauški! Tik tiek, kad vaikų nebe
galiu turėti, o šiaip viskas kaip buvę.

Kelias minutes stebėjo, kaip karingoji motina valgo, po to
atsidusęs pakilo, suplovė savo lėkštes, puodukus, nė žodžio
netaręs išėjo.
Iš Astros sužinojęs apie visus instituto keistuolius, surašęs jų
charakteristikas, atidavė bosui.
- Labai gerai, - pagyrė. - Na, žiūrėsim, ko pats vertas. Štai
ta mergina, - jis riebiai apibraukė Liucijos Lingytės pavardę. Lašiniais apdribusi sena merga. Murkdosi tame institute tik
riausiai garbės vejama. Tinka.
Bosas užsirūkė.
- Ta studentė, kurią pristatei, labai tiko. Dar mergaitė buvo
Susitik dar kartą, sužinok, kas ir kaip. Štai tau atlyginimas. Jei
iš šios pateiktos informacijos kas nors tiks, gausi papildomai, kelias minutes pūtė dūmus tylėdamas, iškišęs ranką pro maši
nos langą kratė pelenus, galvojo. - Na, kaip, Stony, trečiadie
nio vakare būsi prie „Lietuvos" kino teatro, po gluosniais, ma
šinų stovėjimo aikštelėje. Lygiai šeštą. Supratai?
- Taip.
-Eik.
Po darbo važiuojant namo, persėdimo į kitą troleibusą aikš
telėje prie Astros priėjo aukštas vyriškis.
- Gal galėtumėte skirti man keletą minučių?
- Aš?! Aš jūsų nepažįstu, - apsižvalgė ir, supratusi, kad vi
duryje judrios gatvės joks pavojus negresia, sutiko paėjėti ato
kiau. - Klausau.
Nepažįstamasis ištraukė iš užančio keliolika nuotraukų, pa
davė, prisispyręs stebėjo veidą, nuotaiką. Astra dar kurį laiką
nieko nesuprasdama žiūrėjo į vyro akis, po to pažvelgė į nuo
traukas...
Suakmenėjo... O siaube! Klaikiai raudoname fone ji visiškai
nuoga stovi, guli, sėdi įvairiausiomis pozomis!
O Viešpatie!

Tirštas raudonis nutvieskė veidą, kaklą - visą. Nežmoniškas
karštis užplūdo kūną, kiekvieną kertelę. Ji duso. Žiūrėjo į vyrą
nieko nesuprasdama.
- Tai neįmanoma, - sukuždėjo. - Aš neprisimenu. Kas tai?
Fotomontažas?
- N e . Originalai. Jūs pozavote, šypsojotės, nejaugi nematote?
- Aš nieko neprisimenu. Visiškai nieko... negali būti... - be
garso išsiveržė ašaros, ritosi skruostais, papsėjo ant drabužių.
Nešluostė. - Jūs man atiduosite šitas nuotraukas? Taip?
- Galite imti. Bus atminimui. Iš negatyvų padarysime dar.
Kaip pagautas žvėriukas Astra stovėjo visa tirtėdama, neži
nodama kur sukti akis ir kur dėti drebančias rankas.
- Ko jūs norite? - vos girdimai paklausė.
-Šaunuolė. Pagaliau supratai. Gal galėtumėte papozuoti dar
kartą?
-Niekada! Niekada, niekada...
-Neskubėkite. Būsiu priverstas nusiųsti nuotraukas jūsų mo
tinai.
- Ne, ne! Maldauju, - išgąstingai sušuko.
- Tada susitarėme. Rytoj čia tuo pačiu laiku. Tinka?
- Kodėl aš? Yra tokių, kurios pačios nori, - visai tyliai pa
prieštaravo.
- Todėl, kad tu pupuliukas.
Apsisukęs vyras nuėjo.
Kurį laiką Astra stovėjo nejudėdama, paskui kiek pažengė į
priekį ir atsirėmė į medį.
- Jums bloga? - už rankos suėmė kažkokia moteris. - Jūs
nėščia? Gal iškviesti greitąją?
-Neeeeee. Gerai... Aš eisiu...
Astra suprato.
Ji viską suprato.
Po tos nakties, sprendžiant iš buvusios savijautos, turėjo
būti daug bjauresnių nuotraukų. Tikriausiai yra.

Dieve, pagelbėk! Išsaugok išdidumą, gėdą, neleisk sukiužti,
apsaugok sielą, suteik ramybę. Virpančiomis lūpomis meldė
si. Prieš lipdama į troleibusą susigūžusi, slėpdamasi persižeg
nojo. Važiavo nuleidusi akis, bijodama pašalinių žvilgsnių.
Lyg jos nelaimė rėktų, visi žinotų, smerktų, karštais peiliais
pjaustytų ją į gabalus. Iš visų jėgų stengėsi prisiminti, kaip
viskas prasidėjo. Kodėl ji nieko neprisimena? Kodėl?
įėjusi į vonią Stonienė pamatė tėvo baltinius skalbiančią Godą.
Nieko nesakančiu žvilgsniu dukra dėbtelėjo į motiną, į dube
nį pripylė skalbimo miltelių, išmaišė šiltu vandeniu, sumerkė
dar kelis drabužius. Nusiplovusi rankas, paskubom nusišluostė,
norėjo sprukti laukan.
- Palauk, - paprašė motina. - Pakalbėkim truputėlį.
- Apie ką? Nėra apie ką šnekėti.
- Pabandykim, - Stonienė prisėdo ant vonios krašto. Šil
tomis akimis žiūrėjo į dukrą. - Kai buvai mažytė, na, iki de
šimties metų, mes buvome labai geros draugės. Atsimeni?
Dabar tu manęs vengi, tiesiog bėgi. Aš tavo motina ir linkiu
tau tik gero, ne priešas koks, tai kodėl šitaip? Gal pasakysi
priežastį?
- Tu dar klausi? Per tave tėvas visai nusibaigė. Visas gyveni
mas šuniui ant uodegos. Nei padoraus buto, nei žmonos, nei
vaikų. Kiek atsimenu, visada tik turgus, rožės, kalnai megzti
nių ir kitokio Šlamšto. Visą gyvenimą buvai turgaus boba. Ko
kių aukštumų čia tu iš manęs nori? Nei tėvui, nei man jokio
švelnumo, meilės. Aš išaugau tarp svetimų, sulaukėjusių tė
vų. Džiunglėse, kaip Mauglis!
- Na ką tu kalbi?! Aš visada tave mylėjau. Tu vienintelė ma
no dukra.
- Užtai vargšas tėvas buvo paskutinis tavo vyrų armijoje.
- Goda! Baik! Neturi teisės smerkti savo motinos! Girdi?! Stonienė visomis išgalėmis stengėsi susivaldyti, malšino kaip

replėmis ją suspaudusi skausmą, stūmė šalin įniršį, jokiu bū
du nenorėjo, kad pokalbis pasibaigtu pykčiu, neviltimi ir abi
perskirtų dar platesni, kunkuliuojantys juodi vandenys. O dan
gau, padėk surasti teisingus žodžius!
- Godule, vaikeli, kas tau tokių nesąmonių pripaistė? - visai
tyliai prabilo. - Tėvas manęs nekenčia, todėl juodina. Paklau
syk manęs...
- Netiesa! Tėvas visą gyvenimą tave mylėjo. Tik tu pati vi
siems iš eilės uodegą kraipei...

-Goda!

'>,

- O ką Goda?! Nejaugi sunku savuose namuose būti gera
žmona, retkarčiais pagulėti su tėvu? Būtų normali šeima, pa
tenkintas vyras ir visai kitokie vaikai. Gal nors vieno tėvo, po
šimts! Mes, patelės, puikiausiai galime prisiversti bet kada ir
su bet kuo.
Motina žiūrėjo išplėstomis akimis.
- Nespigink. Abi žinome. Per savo turgų manęs visą gyveni
mą nepastebėjai. Vis prabėgomis, vis šuoliais. Atveži iš Gariū
nų kokį skudurą, numeti man ir nepaklausi, nei kur aš, nei
kaip aš. Supranti? Aš tik miegojau šiuose namuose, o augau
gatvėje. Iš draugių apie pirmas mėnesines sužinojau, kai susir
gau, slėpiausi kaip žvėriukas, iš vonios neišlindau, išgyvenau
baisaus košmaro dienas. Tėvas uždarbiavo varydamas nami
nę, tu sėdėjai prie mezgimo mašinos, o aš bėgiojau po pasi
linksminimo vakarėlius! Visada duodavot pinigų ir, atseit, dink
iš akių, duok ramybę.
- Godute, turėjai visas sąlygas mokytis. Galėjai stoti į kokį
nors institutą, universitetą. Norėjau, kad šoktum pramoginius
šokius. Vargau beveik dvejus metus vežiodama į repeticijas.
Metei. Po to įtaisiau į m e n o mokyklą - ir vėl metei.
- Taip! Tai tavo užgaida. Net nepasidomėjai, kaip man te
nai sekasi be klausos ir be balso.
- Tu tokia graži.

- Tai mano nelaimė, - dukra pritilo, lyg susitaikė su savo
žodžiais. - Per šokius vyrai kaip musės lipo, į pakampes tem
pė, siūlė parūkyti, išgerti, kvietė į sodo namelius, ten, kur lais
vas plotas.
-Oru?
- O ką aš? Nejaugi žinojau? Pasidariau rokerių klubo mer
gaitė.
- Kaip tai? Tu net motociklo neturi.
- Nereikėjo. Iš pradžių vežiojo toks gražuolis Vidas, o vėliau
ir kiti.
- Ką tu nori tuo pasakyti? - suglumusi pralemeno motina.
- Nieko. Tik tiek, kad ten kaip viena šeima. Viskas bendra.
- Net mergaitės?!
- Net mergaitės.
Goda nutilo. Pačiupinėjo, kaip džiūsta sukabinti drabužiai,
kostelėjo, nusisegė prijuostę.
- Aš eisiu.
- Palauk. Praėjusią savaitę, sakei, būsi Klaipėdoje. Nebuvai.
Kur buvai?
- Atsikabink. Kokių ataskaitų čia iš manęs reikalauji? Net
nejuokinga. Nešdinkis su savo benkartu iš šių namų ir duok
mums su tėvu ramybę! Tu kekšė, kaip ir aš, todėl neturi teisės
skaityti moralų. Čiau!
Goda trenkė vonios durimis, pasislėpė tėvo kambariuose.
Stonienė sėdėjo sukrėsta.
Sunkiai pakilo.
Kelias dienas Mantas įtemptai sprendė, kaip priartėti prie tos
Liucijos Lingytės. Sutikęs Astrą labai atsargiai klausinėjo, kur
ta sena merga gyvena, su kuo bendrauja, gal turi hobį, ar se
niai institute, kur anksčiau dirbo, kodėl vyro neturi?..
- Kas čia tau pasidarė?! Visą vakarą apie Liuciją tik ir kalbi.
Merginti nori? Na, tada, brangusis, be manęs!

- Liaukis. Man įdomu, kokio atpildo iš mokslo reikalauja
mergina, išmainiusi šeimą į darbą.
- Gal jai visiškai nereikia šeimos? Gal ji meldžiasi mokslui
kaip Dievui? Gal jai institutas kaip savotiškas vienuolynas?
-Tada jai niekas daugiau neturėtų rūpėti, tačiau koks galu
tinis tikslas? Mokslinis atradimas? Akademikės vardas? Karjera
pernelyg žemiškas dalykas, kad galėtų būti šventuoju tikslu.
Tai kas gi?
- Nežinau. Vakar kvietė į bulviakasį tėviškėje. Jei nori, va
žiuok kaip mano draugas ir pats paklausi.
- Puiku! Važiuojam. Tik tu nieko blogo nepagalvok. Mano
žvaigždė esi tu.
Tikėjosi, kad Astra nusišypsos ar bent šiltai žvilgtels, bet ji
tik atsiduso ir nusisukusi nuėjo tolyn.
Sutartą dieną bosas atvažiavo visu ketvirčiu valandos anks
čiau ir, pastebėjęs belaukiantį Mantą, šyptelėjo.
- Sėsk. Važiuosim mano mašina.
įsėdęs pamatė juodaplaukę moterį, pasisveikino.
- Šiandien išklausysi paskaitą. Noriu, kad paaiškėtų pagrin
dinė mūsų veiklos mintis, todėl drąsiai klausinėk, kad neliktų
jokių neaiškumų. Kiekvienas bus išklausytas ir kiekvienam bus
atsakyta. Paskui mes pratęsim pokalbį. Pasistenk įsiminti pa
grindinius teiginius.
Moteris uždėjo ant Manto galvos juodą raištį, patikrino, kad
gerai apgultų akis. Nieko nematydamas Mantas stengėsi atsi
minti visus posūkius, sankryžas, bet greitai susipainiojo ir pa
sidavė likimui. Galiausiai miesto ūžesys nutolo, ir Stonys su
prato, kad mašina važiuoja į užmiestį.
Nuėmus akis dengiantį raištį pasirodė, kad jie atsidūrė erd
viame, kaip salė su kolonomis, garaže. Moteris ant Manto pečių
užmetė juodą ilgą apsiaustą, uždėjo juodą skrybėlę, primenan
čią bitininko apsauginę skrybėlę su tankiu tinkleliu apie veidą.

- Eime, - pakvietė bosas, - nuo Šios akimirkos tau negalima
kalbėti su jokiu pašaliniu žmogumi. Jeigu kas, išskyrus lekto
rių, klaus, privalai tylėti.
Ėjo ilgu, tamsiu koridoriumi, po to pasuko į kairę, bosas
atidarė šonines duris ir įstūmė Mantą į ryškia raudona šviesa
apšviestą apvalią salę. Ratu stovėjo raudonu šilku uždengti
stalai. Prie jų, palei sieną, sėdėjo visiškai taip kaip jis apsiren
gę gal šimtas vyrų. Mantas prisėdo ant suolo krašto, kaip moks
lininkas sudėjo rankas, įsitempė, kietai sučiaupė lūpas.
Pro šonines duris įėjęs žmogus buvo apsirengęs taip pat.
Atsistojęs viduryje salės sekundę kitą galvojo, po to lėtai
ištiesė ranką ir pirštu, kaip yla, apvedė visus.
- Broliai, - nustebino nepaprastai raiškus balsas. - Mes visi
surišti viena virve. Visi! Tai pirmoji paskaita. Pirmoji jos dalis
bus teorinė, antroji - konsultacijos. Kalbėsiu trumpai, papras
tai ir labai aiškiai.
Žmogus nudelbė akis, lėtai sukryžiavo rankas ant krūtinės,
pradėjo tyliai, beveik pašnibždomis.
- Krikščionybė teigia, kad Dievas turėjo vieną sūnų Jėzų
Kristų. Iš tikrųjų buvo du: Jėzus ir Šėtonas. Dievas sukūrė
žmogų amžinai abejojantį, besiblaškantį tarp gėrio ir blogio.
Abu broliai, tiek Kristus, tiek Šėtonas, stengiasi kiekvieną žmo
gų patraukti į savo pusę. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti,
kad abi pusės lygios ir vienareikšmės. Tyrimai rodo, kad taip
nėra.
Oratoriaus balsas skambėjo kaip plienas, su pakilimais ir
staigiais balso tembro, intonacijos kritimais.
- Jei tuščiame baltame lape nubrėšime liniją, simbolizuo
jančią žmogaus elgsenos aukso vidurį, arba liaudiškai „aš toks
kaip visi", ir sąlyginai sakysime, kad tos linijos apačioje - blo
gis, o viršuje - gėris, tai kiekvieno žmogaus, su retomis išimti
mis, elgesio amplitudė vienodai nusidrieks į abi puses. Kiek
vienai šio pasaulio gyvūnų rūšiai tokia vidurio linija reiškia

optimalias egzistencijos sąlygas, tik žmogui ji reiškia moralę.
Bendra tai, kad tiek gyvūnams, tiek žmogui pernelyg didelis
nukrypimas nuo vidurio linijos reiškia žūtį.
Prašau įsidėmėti dar vieną plačiai gamtoje paplitusį reiški
nį: individu bendruomenė nekenčia tų, kurie pernelyg toli
nukrypo nuo vidurio linijos. Pastebėta, kad bebrai suplėšo sa
vo gentainį, papuolusi į spąstus ir pernelyg aktyviai skleidžiantį
pavojaus signalus. Šunys puola dėl neaiškios priežasties besi
blaškantį šunį, laukinės varnos užkapoja prijaukintą varną,
kuri, matyt, skiriasi savo elgesiu, ir taip toliau. Žmonės savo
ruožtu taip pat nemėgsta labai išsiskiriančių žmonių. Jie ne
mėgsta ir mūsų, nes mes labai nutolę nuo vidurio linijos ir
propaguojame daugumai nepriimtiną moralę, nors tai nereiš
kia, kad esame neteisūs.
Krikščioniškasis tikėjimas yra nukreiptas į tai, kas yra virš
vidurio linijos. Dešimt Dievo įsakymų adresuoti kiekvienam
žmogui ir iš esmės užtikrina krikščionio dvasinį ryšį su Dievu.
Dievas kviečia vis aukštyn ir aukštyn. Arti linijos gėrio supra
timas labai aiškus: nevok, nemeluok, o aukštybėse jis tampa
abstraktus, neapčiuopiamas. Ne kiekvieno žmogaus protas gali
tuos dalykus suprasti, todėl reikalingas tam tikras tarpinin
kas, Bažnyčia, kuri lyg sukonkretina patį Dievą ir jo mokymą.
Bažnyčia lyg pirštu parodo: štai tu, nuodėmingas žmogau, po
sunkios nuodėmės našta tavo siela jau miršta! Bažnyčia Die
vo vardu nuima naštą, atleidžia nuodėmes ir prikelia sielą nau
jam gyvenimui. Krikščioniui nepaprastai svarbus sielos ne
m i r t i n g u m o aktas, lyg tavo, žmogau, amžinybės aktas.
Bažnyčia su Dievo įvaizdžiu sukuria tokią aukštumą, į kurią
nė vienas mirtingasis negali pakilti. Tai suprasti labai svarbu.
Žinoma, žmonės gali melstis ir namuose, bet daugeliui būti
na bažnytinė euforija, pakili nuotaika.
Noriu atkreipti dėmesį, kad dešimt Dievo įsakymų yra ne
kas kita, kaip prievarta. Tu, žmogau, privalai! Kiekvienas krikš-

čionis priimdamas krikščionybę įsipareigoja klausyti! Mąsty
mas, vertinimas nereikalingi. Užtenka eiti nurodytu keliu.
Dabar apie tai, kas yra žemiau vidurio linijos.
Tiek vandenyje atsispindi toks pat dangus, tiek veidrodyje
matome save, tiek ir žemiau linijos yra lygiai tas pats, tik su
minuso ženklu. Visur dvi pusės: du ašigaliai, du magneto po
liai, du elektros kontaktai, saldu ir sūru, patelės ir patinai,
šviesa ir tamsa.
Blogis - tikrasis gėrio brolis. Tai kita Dievo pusė. Tai kitas to
paties Dievo sūnus. Tai tas kontrastas, kurio fone vertiname
visa, kas yra žemėje. Dešimt Dievo įsakymų reiškia prievartą,
o mes propaguojame visišką laisvę. Nuo pat gimimo žmogus
yra natūralus, pagal vertinimo kriterijus - blogas. Su riksmu
kūdikis iš kūdikio atima žaislą. Nepaisydamas alkanų seserų
ir brolių, alkanas rėkia reikalaudamas maisto. Krikščionybė
moko: negeisk artimo moters, bet žmogaus prigimtis verčia
geisti. Liepia mylėti artimą kaip patį save, bet mes save myli
me labiausiai! Sako: nežudyk, o mes žudome viską aplinkui,
kad patys pasisotintume. Negana to - žmonės, nepaisydami
Dievo įsakymo, sugalvojo mirties bausmę nusikaltėliams. Ne
jaugi tai ne mirtina nuodėmė?! Nejaugi tas krikščionis, kuris
nusprendžia: tu, žmogau, turi mirti, pats nebijo Dievo?
Mes sakome: žmogau, būk laisvas! Daryk tai, ko nori tavo
prigimtis! Mūsų religija yra mūsų dievo Šėtono išpažintis. Jėzus
Kristus gąsdina žmones, kad nuodėmingieji po mirties pateks
į Šėtono karalystę. Mes sakome, kad niekas nežino, kas bus
po žmogaus mirties, ir žmogus turi džiaugtis gyvenimu tol,
kol turi kūną. Niekas nežino, kaip atrodo rojus, lygiai taip pat
niekas nežino, kaip atrodo pragaras. Tai lygūs, priešingi tvir
tinimai.
Jūs visi, - žmogus vėl pirštu apvedė ratu, - esate pirmosios
grandies Šėtono ideologijos propaguotojai. Atsiverskite Bibli
ją, skaitykite ir viską darykite atvirkščiai! Kalbėkite visiems,

kad žmogus savo prigimtimi yra laisvas ir negali būti varžomas
jokių įstatymų. Mąstykite, analizuokite, dirbkite, mylėkite su
mintimi, kad tu, tu, tu ir aš esame laisvi ir niekieno nevaržo
mi. Kaip krikščionys turi įvairių luomų dvasininkus, taip turi
me ir mes. Tiek jie turi savo tikėjimo fanatų, tiek turime ir
mes! Vieni garbina Jėzų Kristų, o kiti Šėtoną. Ir krikščionys
turi savo popiežių, ir mes turime. Skirtumas tas, kad Dievas
vieną savo sūnų Jėzų Kristų pasiėmė į dangų, o kitas - Šėtonas
liko žemėje ir gyvena tarp mūsų. Mes nepripažįstame nuodė
mių ir jų atleidimo, nes viskas, ką žmogus daro, nėra nuodė
mė! Prigimtis diktuoja jo norus, todėl viskas turi būti pateisi
nama! Vieni žmonės nori gyventi remdamiesi protu, tegu
remiasi. Kitiems jų pačių protas trukdo jiems gyventi. Tegu
geria alkoholį, vartoja narkotikus, trankviliantus, naudojasi
įvairiais psichinio transo seansais tam, kad pašalintų jiems
trukdantį protą. Mes skelbiame, kad kiekvienas su savo gyvy
be ar mirtimi gali elgtis kaip jam patinka. Tai prigimtinė žmo
gaus teisė. Mes prieštaraujame, kad žmogus būtų vertinamas
kaip valstybės nuosavybė, kaip priemonė, kurio darbu turtėja
visuomenė. Žmogus niekam nepriklauso! Jis pats atsako už
savo egzistencijos prasmę! Jeigu supranta, kad serga, tegul gy
dosi. Priverstinis gydymas yra prigimties prievartavimas.
Didysis Aristotelis mokė, kad laimė - malonumų suma. Kiek
vienas žmogus laimės sudėtines dalis tegu pasirenka pats! Te
gu klauso savo kūno ir savo proto.
Aš baigiau. Klauskite, broliai.
Spengianti tyla...
- Pirmą kartą sužinojau, kad štai tiek daug vyrų dirba pana
šų gerai apmokamą darbą, - prabilo vienas klausytojas storu
balsu. - Aiškėja, kad tai galinga organizacija. Iš kur lėšos?
Lektorius krenkštelėjo.
- Krikščionys aukoja aukas bažnyčios išlaikymui. Žmonės,
tenkindami savo prigimtį, pirkdami narkotikus, alkoholį, nau-

dodamiesi mūsų paslaugomis, tam tikrą dalį lėšų skiria mūsų
tikėjimui. Dalis jų tenka mūsų ideologų, tokių kaip jūs ir aš,
darbo apmokėjimui.
Mantas sėdėjo sukrėstas.
Kartu su visais lėtai išgūrino iš salės.
- Važiuojam, Mantai. Jau laikas, - švelniai paėmęs už ran
kos, bosas nuvedė prie mašinos.
Stebindamas motiną Mantas dvi paras vartėsi lovoje, slankio
jo po kambarius, kažką skaitinėjo, kas pusvalandis virino van
denį, nurijęs kelis arbatos lašelius, pylė į kriauklę - vietos sau
nerado.
Praleido susitikimą su bosu.
- Mam, kaip ten Gariūnuose? Gal galėčiau tau padėti?
- Tu?! Kam tau? Iki šiol daugiau uždirbai negu aš, nors ne
turiu jokio supratimo, kas ten per darbas.
- Nenoriu.
- Ką darysi?
- Ieškosiu kokio valdiško darbo.
- Tu?! Nė pusvalandžio neišsėdėsi vienoje vietoje, nepakęsi
jokio viršininko, aš tikrai žinau. Mėgsti, kad virš tavęs būtų
tyras dangus. Kas? Kriminalas? Siuva uodegą?
- Kada nors gali prisiūti, o dabar lyg tylu.
- Na, jei tiek laiko buvo gerai, patrynus smegenis galima
gyventi be pavojaus ir toliau. Kas tai per darbas?
- Nepyk. Negaliu sakyti, ir tiek. Suprask.
- Tavo reikalas, - motina įsižeidė. - Nesuprantu, ką blogai
darau, kad mano vaikai tokie atžagariai.
Vakare sučirškė telefonas.
- Čia tu, Stony? - boso balsas nežadėjo nieko gero. - Siūlau
susitikti. Aš tau kai ką paaiškinsiu. Rytoj. Kaip visada.
Padėjo ragelį.
Suprato, kad niekur nepasislėps...

I Vilnių važiavo neskubėdamas, rūškanas, lyg save pame
tęs. Nudelbęs akis priėjo prie boso mašinos.
- Sėsk, - pakvietė į savo mašiną.
Įsėdo.
Bosas atidarė „diplomatą" ir ištraukęs krūvą popierių nu
metė Mantui ant kelių.
- Pažiūrėk. Čia pinigai. Surašyta kada, kiek ir už ką gavai.
Suskaičiuok. Visos tavo aukos buvo apsvaigintos narkotikais
ir pristatytos į pasilinksminimo vietas. įdomu, kiek metų trū
nytum kalėjime už nekaltos studentės išprievartavimą, a? Šal
takraujiškai davei narkotikų ir pasinaudojai jos silpnumu.
- Aš... neprisiliečiau... - pralemeno kapų žmogaus balsu.
Bosas nusijuokė.
- Nebūk naivus. Tos studentės rytinis prabudimas, reikia
manyti, buvo siaubingas. Staiga susigriebė, kad nebėra nekal
tybės. Kaip pasakoje! Kas tai galėjo padaryti? Tik tu! Narkoti
kai blokuoja atmintį. Supratai? Na, kaip?
Mantas tylėjo.
- Jei sugalvosi nuo manęs slapstytis, tai pirma grąžinsi vi
sus mūsų pinigus, o po to mes tave įkišim į kalėjimą. Tokios
taisyklės. Kaip?!
Bosas užsirūkė, kratė pelenus, neskubėdamas pūtė dūmus.
Stonys sėdėjo visai sukiužęs.
- Teisingai tas sakė, kad mes surišti viena virve iki gyveni
mo pabaigos. Nepurkštauk, - jis surinko visus popierius, su
rūšiavo, paslėpė.
Mantas abiem rankom patrynė veidą, nusipurtė.
- Lyg pradedi atsigauti. Na, pasakok, kaip sekasi.
- Ką man daryti su ta senmerge? Reikalinga? Veidas spuo
gais išmuštas, kai prieinu - storos bobos gailus sugedusių tau
kų dvokas vemti verčia.
- Tai buvo tavęs patikrinimas, na, lyg praktinis uždavinys.
Dabar klausyk! Tai anos paskaitos tęsinys, - bosas patylėjo,

numetė cigaretę. - Kiekvieną žmogų valdo instinktai. Kiek
vieną! Skirtumas toks, kad vienas visomis išgalėmis stengiasi
save nugalėti, slepiasi, o kitas - drąsesnis. Beveik visi berniu
kai užsiima onanizmu. Na ir kas čia blogo? Daug homoseksu
alistų, lesbiečių, narkomanų, alkoholikų, žmonių su visiškai
iškreipta seksualine trauka, nelaimingų, vienišų. Kur jiems dė
tis? Niekas jais nesirūpina. Manoma, kad tai visuomenės at
matos, bet jų tūkstančiai! Negalėdami patenkinti savo ins
tinktų šie vargšai ieško išeities. Mūsų uždavinys - tiems
žmonėms padėti. Surinkti visus pakampiais išsislapsčiusius,
parodyti, pasakyti, paguosti. Tai mūsų klientai. Šėtoniškas biz
nis, pasiutę pinigai, velniškos aistros. Savo instinktų patenki
nimui žmogui negaila maišo pinigų.
- Ką aš turėčiau daryti?
- Surasti žmones, kuriems reikalingos mūsų paslaugos, ku
rie galėtų propaguoti mūsų tikėjimą.
Mantas suprato, kad atgal kelio nėra. Apynasris užveržtas,
vadžios boso rankose. Išmušė šaltas prakaitas, kūnas, smege
nys lyg išskydo, atrodė, jokia jėga niekas nesulipdys. Ištisus
tuos dvejus metus kažkur giliai graužė kirminėlis, jautė, kad
kažkur klimpsta. Štai sulaukė. Manė, kad tai kažkoks nekaltas
žaidimas, kuris kaip nei iš šio, nei iš to prasidėjo, taip ir gali
būti baigtas. Pasirodė, kad kažkas rašė, galvojo, spendė ža
bangas, o jis, kaip musė, šast! - ir tuoj voratinklyje.
- Eik. Duodu savaitę atostogų.
Keturių žmonių talka įriedėjo į Liucijos tėviškę. Iš kaimo pa
kraštyje stūksančios sukiužusios, dar skiedromis dengtos trobeliukės vikriai išsirito mažučiukė senukė. Nežinodama, ko
čia griebtis, mosikavo rankomis, piktai barė kimiai lojantį keršą
šunioką.
Išvirtę iš mašinos visi pagarbiai sveikinosi, o Liucija, nume
tusi ant žemės du pilnus maisto kelionmaišius, savo glėbyje

paskandino dvigubai mažesnę motinėlę, bučiavo skarute ap
muturiuotą galvą.
- Vajeiiiii! Tuoj atvažiuos kaimynas nuarti. Jūs pačiu laiku.
Apsipylęs prakaitu Mantas visą dieną dirbo sunkiausius dar
bus. Dar rytą, iki nuariant vagas, atšipusiu dalgiu nukapojo
bulvienojus, o paskui vos spėjo nešioti gerą šimtą žingsnių
bulves į pastogę.
Šaltas vėjas šuorais šniokštė galulaukės krūmuose, plėšė, ri
deno lapus, vaikė prigulusius prie žemės tamsius debesis. At
rodė, tuoj lis, todėl visi atsisakė senukės pietų, skubriai palin
kę kapstė vagas.
Tik temstant, alpdami iš nuovargio, palikę išdraskytą dirvą,
nusiprausę, numetę purvinus drabužius, sugužėjo į švariai iš
plautą, dūmais ir maistu kvepiančią trobelytę. Ant senoviška
linine staltiese užtiesto stalo dubenyje garavo cepelinai, pūp
sojo butelis skaidrios kaip ašara naminės, kaip kažkoks šauks
mas į linksmesnę nuotaiką, pasėdėjimą, paplepėjimą. Liucija
nešė plačiais griežiniais papjaustyto nuostabiai kvepiančio ski
landžio, raugintų agurkų, svogūnais apdėliotą silkę, lašinu
kų, alaus, uogų gėrimo... Pakrosnyje snaudė didžiulis rainas
katinas, šaltame vandenyje vėso ką tik išvirti kiaušiniai. Kaip
žaibų aidas nuolatos čerškiantis radijo imtuvas pranašavo at
ūžiantį smarkų lietų.
Jau panakčiais, kai prisivaišinę talkininkai kas kur sugulė ir
prie stalo liko trise, Mantas staiga sukluso išgirdęs Liucijos
išvedžiojimus:
- Nuo vienatvės ginasi kaip kas gali. Mano išsigelbėjimas mokslinis darbas. Iliuzijų neturiu. Esu vidutinių gabumų, to
dėl turiu dvigubai daugiau dirbti, šlietis prie tų, kurie turi dau
giau proto, intuicijos, fantazijos. Dar anksčiau, kai mažiau dir
bau, gana dažnai užeidavau pas tokią moterį, jos butas lyg
koks klubas, kur rinkdavosi vieniši žmonės. Bet kada galima
buvo nueiti, bet kada išeiti. Dažnai, kai šeimininkė nueidavo

miegoti, mes užsidarę virtuvėje kalbėdavome iki ryto. Smagu
buvo.
- Kur? Vilniuje? - atsiliepė Mantas.
- Taip. Šeškinėje. įdomus telefonas: du dvejetai, du trejetai
ir penki, šeši. Kaip tyčia.
Stonys žaibiškai užfiksavo atmintyje, pasinaudojo proga.
- Aš vieną tokią vietą žinau netoli spaudos kiosko Ukmer
gės gatvėje. Ne ten? - melavo.
- Ne. Čia Čiobiškio gatvėje. Aš jums, - ji nužvelgė Mantą ir
Astrą prabėgšmu žvilgsniu. - Aš jums paklojau seklyčioje. Ten
šalta, bet po duknomis gal nesušalsite. Ten miegojo mano sene
liai. Dvi plačios, dailiai drožiniais išpuoštos lovos. Gal nepyk
site, kad viename kambaryje? Kitur visur užimta.
- Puiku, Liucija, nesijaudink. Mantas ne žvėris, - nusijuokė
Astra.
Po valandos, kai visas namas nutilo, visur užgeso šviesos,
kai lauke šniokštė lietus, kambaryje blykčiojo žaibų atšvaitai
ir be perstojo griaudė griaustinis, Mantas, nušlepsėjęs per as
lą, palindo po Astros duknomis.
-Nebijok, aš tikrai ne žvėris. Bijau griaustinio, nenoriu mie
goti vienas.
Jautė, kaip pamažu atlėgo įsitempęs merginos kūnas. Pasi
sukusi padėjo savo dailią galvutę ant jo peties, apsikabino.
- Aš irgi bijau. Mus gali pamatyti.
- Ten už durų aš padėjau tuščią kibirą. Eidami būtinai
pažadins.
- Begėdis. Dar susižeis.
Pamažu nurimęs, kai jau nebetvilkdė nuogos jos šlaunys,
standžios krūtys, pasisukęs norėjo pabučiuoti, bet Astra ištrū
ko, susirietė, susigūžė, lyg nuodų paragavusi, delniuku užspau
dė jam lūpas.
- Nereikia, - sukuždėjo. - Kada nors. Nepyk, būk geras. Tu
man patinki... Labai, bet negaliu. Kada nors... Labanakt.

Nepažįstamo vyriškio paskirtą dieną, po darbo, visa tirtėda
ma iš baimės, Astra įsėdo į maršrutinį troleibusą. Nenumal
domai artėjo baisioji išlipimo aikštelė. Vis labiau plakė širdis,
spaudė smilkiniuose, drėko delnai.
Troleibusas sustojo.
Išlipo vieni, grūdosi kiti, o Astra stovėjo išplėtusi akis ir aki
mirksniu pažino tą vyrą. Šis atokiau stovėdamas atidžiai ste
bėjo išlipančiuosius, po to žvilgsniu persmelkė visus likusius
troleibuse... Mergina susigūžė, užlindo už kelių jaunuolių nu
garų, pritūpė.
Troleibusas nuriedėjo tolyn.
Tikėjosi, kad pavyko išvengti nepaprastai didelio pavojaus.
Lyg jau galima visais plaučiais įkvėpti ir su palengvėjimu iš
kvėpti. Lyg kūnas po pirties staiga virto lengva plunksna, lyg
sutrumpėjo kelias namo. Lyg staiga atvėrusi duris motina ją
susiurbė, lyg užsitrenkusios gimtųjų namų durys atitvėrė nuo
likusio pasaulio.
Susėdusios su motina gyvai šnekučiavosi, valgė vakarienę,
tvarkėsi, žiūrėjo įdomesnes televizijos laidas, skalbė, prausėsi
ir ruošėsi miegui.
Sučirškė telefonas.
- Kas čia gėdos neturi tokiu vėlyvu laiku skambinti? - mo
tina jau ėjo prie telefono.
- Mam, aš pati! Aš pati... - pribėgusi dukra lėtai pakėlė ra
geli.
- Man reikia Astros. Alio! Pakvieskite Astrą. Čia tu? - mer
gina tylėjo. - Klausyk, mergaite, aš laukiau beveik valandą.
Per tą laiką galima buvo iš Kauno atvažiuoti. Tyčia neatėjai,
manei, paliksiu ramybėje...
Pamačiusi dukters persimainiusį veidą, motina sunerimo,
išplėtusi akis stebėjo, kuo čia viskas baigsis.
- Nekalbi?! Tada rytoj, tuo pačiu laiku.
- N e , ne... Aš... negaliu...

- Tai kas? Mėnesinės?
Pamačiusi, kaip staiga tirštas raudonis nutvieskė dukters vei
dą, motina delnais palietė savo lūpas, pirštai drebėjo.
- Tada penktadienį. Aš lauksiu. Tik be fokusu, nes parody
siu tavo motinai visas nuotraukas. Visas! Aš jų turiu daug.
Labanakt.
Duktė dar kurį laiką laikė pypsintį telefono ragelį pridėjusi
prie ausies, iš visų jėgų stengėsi susitvardyti, neišsiduoti.
- Kas atsitiko?!
- Nieko, mam. Einam miegoti.
- Slepi. Nesakai. Kas atsitiko? Kas skambino?
- Vienas menkai pažįstamas vyras. Nieko ypatingo.
- Ale, dukrele, tavo veidas... - kaip visos vienišos motinos,
turinčios vienintelį vaiką, ji norėjo žinoti viską, net mintis. Kas toks? Pažįstu?
Blaškėsi visą naktį.
Vos grįžęs į Vilnių, Mantas suskato skambinti Liucijos nuro
dytai moteriai. Atsiliepęs vienišas vyras apie jokią moterį ne
buvo girdėjęs. Tada ant lapelio surašęs visus galimus numerių
variantus ėmė skambinti klausdamas:
- Girdėjau, kad trumpam atvykusiems nuomojate kamba
rį. Tai tiesa?
Po kelinto bandymo pagaliau moteris skambiu balsu pra
dėjo derybas.
- J ū s jaunas?
-

Nėra dvidešimt penkerių.
Iš kur atvykote?
Iš Kauno.
Ilgam?
Dviem savaitėms.
Bus per brangu.
Nesvarbu.

- Kampas tiks?
-Tiks, - nors neturėjo jokio supratimo, ką reiškia „kampas".
Ji pasakė adresą, ir po pusvalandžio Stonys stovėjo prie ne
pažįstamosios durų.
Ilgai niekas neatidarė, ir Mantas ėmė abejoti, ar čia pataikė,
bet staiga trinktelėjo keli užraktai ir tarpduryje pasirodė ne
paprastai efektinga moteris, kažkuo panaši į maištingąją ispa
nę Doloresą Ibaruri.
- Aaaaaaa, tai jūs? Užeikite.
Šiugždėdama žydru raudonomis rožėmis išsiuvinėtu šilki
niu chalatu, tyliai kaip katė ji nuplaukė į virtuvę, tvirtai ma
nydama, kad svečias turi šliaužti iš paskos.
-Sėskite, - ji šastelėjo priešais ir, juodomis, žvitriomis akimis
žaibiškai perbėgusi jo figūrą nuo batų iki plaukų, akimirksniu
įvertino klientą, nusišypsojo. - Iš Kauno?
- Taip.
- Asmens dokumentą turite?
- Pasą.
- Gerai. Parodykite, - be akinių, net nesusiraukusi, neįsi
tempusi, vis taip pat maloniai šypsodamasi ji perskaitė viską,
pervertė alei lapelį, lyg stengėsi viską įsiminti. - Dar nevedęs.
Patinka jūsų vardas. Kilnus. Gerai. Priimsiu.
Be jokios abejonės, prieš Mantą sėdėjo buvusi nepaprasto
grožio moteris. Puikūs, beveik iki juosmens palaidi, stambiai
banguoti, kaip smala juodi plaukai lyg aprėmino dailią galvu
tę. Švelniai rusva veido oda brėžė juodus, grakščiai lenktus
antakius, aristokratišką, su mažyte kuprele nosytę, sodriai rau
donas lūpas, valingą, dailų smakrą. Liucija buvo sakiusi, kad
šiai moteriai šešiasdešimt metų, bet užmušk, Mantas tuo jo
kiu būdu negalėjo patikėti.
Nuomininkas sužavėtas! Jis žiūrėjo neatitraukdamas akių,
net nemirksėdamas. Lyg į šventą paveikslą.
- Antrą kartą klausiu: kampas jums tiks?

- Taip, žinoma, tiks.
- Eime, - ji pakilo. - Matote, Mantai, aš turiu tik du kamba
rius. Kelioms dienoms priėmiau jauną gruzinų šeimą. Kai jie
išvažiuos, galėsite persikraustyti į atskirą kambarį. Mes abu
miegosime viename kambaryje. Gal jūsų nešokiruos ši aplin
kybė? Štai kampas, - ji parodė šalia balkono durų siaurą sofą,
jos kojūgalyje, ant komodos, stovėjo japoniškas televizorius,
o kampu, palei kitą sieną - šeimininkės plati tachta. - Apa
čioje rasite švarią patalynę, štai vieta jūsų drabužiams. Tinka?
- Taip, - nuomininkas net neabejojo.
- Privalau jus perspėti, kad du kartus per savaitę - trečiadie
niais ir šeštadieniais - būna daug svečių. Kartais sėdi iki vi
durnakčio, bet rytais, iki pietų, aš mėgstu vienatvę ir ramų
miegą. Jeigu susitarėme, prašau mokėti nuompinigius iš kar
to, jei po to nepatiks ar teks išvažiuoti anksčiau sutarto termi
no, pinigų negrąžinsiu. Gerai?
Mantas užmokėjo.
- Dabar galiu pasiūlyti savo kampininkui puodelį karštos
kavos. Eime į virtuvę, - be ceremonijų ji paėmė vaikiną už
parankės, palydėjo iki prieškambario, liepė nusivilkti striukę,
paskui aprodė tualetą, vonią, pasakė, kur kabos jo rankšluostis,
kur bus padėti barzdai skusti peiliukai, muilas, šlepetės.
- Mėgstu, kai vyrai švarūs ir kvepia. Vadink mane Milda.
Susigyvenusi su bėda Astra dirbo tylėdama. Pietų pertraukos
metu didžiulėje laboratorijoje likusi viena kaip rami pelytė
kramtė savo sumuštinį, nereginčiomis akimis žiūrėjo į lenty
nose sudėtas stiklines kolbas, krūvas mėgintuvėlių.
- Kas tau? - švelniai, jau kelintą kartą, klausinėjo docen
tė. - Gal su Mantu susipykai?
- Neeee, - šyptelėjo mergina. - Mes iki tokių santykių ne
priaugome. Šiaip. Nieko ypatingo.
- Tu kenti. Aš matau. Gal galiu kuo padėti?

- Dėkui. Viskas gerai. Truputėlį liūdna, ir tiek. Pasitaiko.
- Parodų rūmuose liaudies menininkų paroda. Gal einam
abi? Nesigailėsi.
- Negaliu. Eisiu į bažnyčią.
Docentė kažko ieškojo spintelėje, stumdė reagentus.
- Prieš porą dienų skambino tavo mama. Klausė, ar darbe
viskas gerai. Tu kažkuo ją išgąsdinai. Atsitiko kas nors?

-Ne.
- Žinoma. Pasimelsk. Noriu pasakyti, kad žmonės vienas
kitam turi padėti. Taip lengviau gyventi. Dievas tau nepatars.
Jis tik ramybės, stiprybės suteiks. Problemos liks. Jas spręsti
turi patys žmonės, - docentė šyptelėjo. - Norėčiau, kad ma
no dukra savo gerumu būtų panaši į tave. Pasimelsk.
Iki vakarinių pamaldų buvo dar visa valanda. Bažnyčioje
meldėsi tik keletas žmonių, garsiai aidėjo žingsniai, girdėjosi
kiekvienas atodūsis.
Astra klūpėjo prieš šoninį altorių, beveik prisišliejusi prie
sienos, susigūžusi, priglaudusi rankas prie krūtinės.
- Dieve visagali, padėk man, išsaugok mano garbę, mano
ramybę, suteik tvirtybės, sutrukdyk piktųjų kėslus, sustabdyk
jų paklydimą, sugėdink juos. Dieve, apsaugok vienintelį, bran
giausią žmogų - mamą nuo nešlovės, nuo skausmo ir paty
čių. Nustumk juodus debesis nuo mūsų, apšviesk savo spin
duliais, palaimink. Dieve, suteik mamytei sveikatos, ramybės
ir ištvermės. Dieve švenčiausias, leisk man tikėti tavimi ir eiti
tavo nurodytu keliu. Padaryk, kad tas tikėjimas būtų mano
parama ir paguoda. Dieve, apsaugok mane... - kuždėjo dre
bančiomis lūpomis.
- Štai naujasis mano kampininkas! - vos pamačiusi jau vėlai
vakare įeinantį Mantą, šūktelėjo šeimininkė gruzinei.
- Laura, - prisistatė. Juodaplaukė nesivaržydama nužiūrėjo
Mantą, šyptelėjo, pakvietė prie stalo.

- Nė vienas vyras neatsisakys pabendrauti su dviem gražio
mis moterimis. Sėskite, - ji parodė vietą šalia šeimininkės. Mums trūksta tik šampano.
Stonys, prisitaikęs prie moterų nuotaikos, žvelgė tiesiai, be
veik įžūliai, lyg norėdamas kurią nors patelę pirkti. Neskubė
damas nusivilko striukę, susirado šlepetes, šypsodamasis nu
nešė į virtuvę prikrautą kelionmaišį.
- Manau, čia rasite, ko jūsų širdis geidžia, - jis stengėsi būti
žavus, buvo viskam pasirengęs. - Einu šiek tiek apsiprausti.
Aptikusios brangios dešros, šampano, pyragaičių, gerų ci
garečių, moterys spygavo. Šeimininkė švytėjo labai patenkinta.
Tik vėlai vakare iš kažkur atsibastė Lauros vyras. Šiek tiek
išgėręs, šiek tiek sudirgintas. Vos susišukavęs vešlius plaukus,
tučtuojau prisėdo prie žmonos, čiupo riekę duonos, tepė svies
tu, krovė dešrą.
- Žvėriškai noriu valgyti. Tik šampanas? Stipresnio neturite?
- O tu?! - net nežiūrėdama pratarė Laura. - Mantai, duok
cigaretę.
- Moterims rūkyti negalima, - uždraudė Igoris.
- Dar ko! Duok, Mantai.
- Neduok, sakau! - užsidegė gruzinas. - Kur matyta, kad bo
ba neklausytų savo vyro?!
- O man nusispjauti! Gali drožti iš kur atėjęs! - riktelėjo
žmona, išsitraukė iš ištiesto pakelio cigaretę, ieškojo degtukų.
Igoris pašoko, išplėšė iš rankų cigaretę, sumaigė, numetė ir
persisvėręs per stalą griebė Mantą už atlapų.
- Ko tu kišiesi į mūsų santykius! - gruzinas ruošėsi muštis.
- Jei nesiliausite, abu išvarysiu! - pašoko šeimininkė. -Nešdinkitės! Kur tai matyta?! Gaidys atsirado! Eikite lauk! Na
muose skandalo aš nepakęsiu!
Laura paplūdo ašaromis, išbėgusi iŠ virtuvės pasislėpė kam
baryje, šeimininkė nusekė paskui. Igoris, staiga sukniužęs, ty
liai valgė.

- Gal turi ko stipresnio? - kreipėsi j Mantą. - Užmokėsiu
dvigubai.
- Nereikia. Turiu. Atnešti?
- Žinoma. Boba turi vyro klausyti!
- Tu seniai čia?
- Beveik savaitė, - atsiliepė Igoris.
Laura taikytis nenorėjo. Verkė ir siuntė Igorį po velnių, už
migo Manto „kampe". Šeimininkė iš vonios nuėjo tiesiai i
savo kambarį ir nesirodė.
Vyrai gulėjo dviese, plačioje lovoje, atskirame kambaryje,
užsikloję atskiromis marškomis.
- Sakė, kad dažnai čia būna svečių, - tyliai kalbėjo Man
tas. - Iš kur jie?
- Rytoj trečiadienis? Na, tada bus rytoj. Būna du kartus.
Dar ir šeštadieniais. Prisirenka daug. Būna gana linksma. Bū
na gerų bobų, na, visokių.
- O šeimininkė?
Ją dulkinti reikia. Nebloga boba.
- Kaip? Jai šešiasdešimt metų.
- Na ir kas? Visi kampininkai dulkina. Teks ir tau, o tai būsi
išvarytas. Čia toks Rapolas gyveno. Kai užpuolė tą bobikę, tai
ta rytais niekaip prabusti negalėdavo. įsivažiuodavo iki riksmo.
Kaip kryžiaus diena aušo penktadienis. Tylutėliai atsikėlusi
Astra įsmuko į vonią, pliuškenosi visą valandą, kuitėsi, tvarkė
plaukus ir kai pagaliau tylutėliai išlindo, - motina ruošė pus
ryčius.
- Ko tu, Astrute, šiandien tokia ankstyva?
- Nutariau išsimaudyti.
- Tai tau nebūdinga, - motina žiūrėjo susirūpinusi. - Mane
kažkas slegia, kažko bijau.
- Ko, mama?
- Na, tavo elgesys...

- Ko į darbą skambinai? Žmonės apkalbas paleis. Pirmiau
sia klausk manęs.
- Tu gi, vaikeli, nieko nesakai.
Vos užkando, įsidėjo maudymosi kostiumėlj ir išlėkė į darbą.
Vyras laukė sutartu laiku.
Tirtėdama iš baimės Astra išlipo iš troleibuso, priėjo.
- Na, matai! Puiku. Važiuojam.
Tarsi eidama prie gėdos stulpo, mergina vangiai kėblino vy
rui iš paskos, apsižvalgiusi, lyg laukdama iš kažkur pagalbos,
įsėdo į taksi.
Važiavo per visą miestą.
- Stok! - sukomandavo taksistui, sumokėjo pinigus. - Aš nie
ko nevalgęs. Einam į užkandinę.
Išlipusi iš mašinos mergina spyriojosi.
- Nieko nebijok. Pavaišinsiu kava ir pėstute nueisime. Čia
netoli.
- Nenoriu.
- Gatvėje tavęs nepaliksiu. Jei sugalvosi pasprukti, aš dar
šiandien padarysiu tai, ką žadėjau. Prašau klausyti.
Vos atsisėdus prie atskiro staliuko, vyras užsisakė kumpio,
žuvies, alaus.
Valgė tylėdamas. Staiga, lyg kažką prisiminęs, pašoko.
- Aš tau žadėjau kavos! Gal sulčių?
- Gerai. Sulčių.
Vyras nuėjo prie bufeto, atnešė pilną stiklinę gėrimo.
- Atsiprašau, kad buvau nemandagus. Gerk.
Išgėrė.
Vyras dar valgė, kai staiga mergina pralinksmėjo, nei iš šio,
nei iš to ėmė šypsotis.
Jis skubiai išvedė ją į lauką, nutempė į individualų taksi.
Prasidėjo didieji rudens lietūs. Ne visi Gariūnų turguje su pre
kėmis tilpo po stogu, o ir tiems, laimingiesiems, ne pyragai -

pasiutęs vėjas švilpė per visą turgų, po stogais, taškė purslus,
liejo prekes. Ištižo suplūktas plotas, per pelkes, pasiraitoję kel
nes, pasikaišę sijonus brido, keikėsi pavieniai pirkėjai.
Stonienė nepalankų metą nutarė pralaukti namuose. Nie
kur nėjo, niekur nevažiavo, nelaukė svečių, ilgai miegojo, skai
tė, žiūrėjo įdomesnes televizijos laidas, skalbė, mezgė - ilsėjo
si. Prieš tris dienas skambino Mantas, sakė, kad ilgai nebus ir
apskritai jam viskas gerai, toks jau dabar jo darbas. Motina,
žinoma, neprieštaravo, bet toks mylimo sūnaus elgesys ją žei
dė. Kur tai matyta, kad nė žodelio, kur išnyksta, su kuo susi
tinka, kur nakvoja, ar pavalgęs. Jau kelinta diena nemato Go
dos. Kur jinai? Bijojo sau prisipažinti, vijo tiesiog iš širdies
lendančias mintis, kad gyvenimas nenusisekė. Nei padoraus
vyro, nei normalių vaikų, nei buities - pinigai niekaip nega
lėjo sušildyti. Kiek tų pinigų - ašaros! Nenumaldomai artėjo
ta diena, kai paskutinį kartą važiuos į turgų, pasibaigs tas či
goniškas gyvenimas, tas beprotiškas ritmas. Pagaliau gal nu
stos maudę sąnariai, gal atlėgs skrandžio įkyrus skausmas nuo
sausos duonos, perkepusių, šimtą kartų šildytų turgaus dešre
lių su keliais lašais garstyčių ar šlakeliu pomidorų padažo. Net
dabar jautė šleikštu praskiestos kavos iš popierinių puodelių
skonį ir pelėsiais atsiduodantį sultinį, nuo kurio kelis kartus
lyg peiliais raižė vidurius, pykino ir varė vemti.
- Kur Goda? - sutikusi virtuvėje Stonį, piktai paklausė.
- Nežinau. Sakė trumpam, o jau kelios dienos nėra.
- Tai ką?! Nesišnekate?
- Nesako. Kur Mantas? Jis taip pat dingo.
- Išvažiavo.
Stonys iš termoso įsipylė kavos, susirado pyragaitį, galusta
lėje atsisėdęs smalsiai stebėjo, kaip žmona ruošė sau pietus:
gabalais pjaustė vištą, ieškojo prieskonių, džiovintų obuolių,
maigė tešlą, darė makaronus. Kadaise ir jis labai mėgo šį žmo
nos pagamintą gardų sultinį, bet dabar neteks... Vieno puo-

duko kavos ir dviejų pyragaičių Stoniui jau užteko, bet jam
visiškai nesinorėjo eiti į savo kambarius, vienam be darbo bas
tytis, gulinėti, klausytis radijo - įsipylė dar.
- Klausyk, Aldute, - jis norėjo taikos, kalbėjo drebančiu bal
su, vos ne springdamas, nenuleisdamas išvargusių akių, se
kiodamas jos judesius. - Dukra sakė, kad ruošiasi tekėti.
- Anksti jai. Už ko?
- Buvo atvažiavę. Ne ką jaunesnis už mane. Visas žilas, ge
rai apsirengęs.
- Kas jai? Protas peršalo?! Galėjai pasakyti, pamokyti.
- Sakiau. Neklauso, - Stonys atsiduso. - Man atrodo, ji kaž
kuo serga. Kartais rytais taip dejuoja, kad, atrodo, širdis plyš
besiklausant. Kelis sykius vėmė.
- Tai gal nėščia?
- Klausiau. Sakė ne.
Stonienė atsitiesė, įsistebeilijo į buvusį vyrą.
- Gydosi? Kas jai?
- Nežinau. Sakė praeis, bet taip jau daug kartų.
- Ko man nesakei? Reikia padėti vaikui. Kur jinai?
- Sakė reikalai.
- Kokie reikalai? Kur dirba?
- Nesako, bet, matyt, gerai uždirba, nes kartais man bran
gių dovanų atveža.
Stonienė sukosi po virtuvę tylėdama: nuskuto kelias bul
ves, supjaustė plonais griežinėliais svogūnus, morkas.
- Lauki Manto? - buvusi žmona tylėjo. - Aldute, gal susi
taikom, a? Aš tūkstantąjį kartą kartoju: tų tavo daiktų neėmiau.
Bala jų nematė, galiu tau sumokėti pinigais, jei jie skersai ger
klės atsistojo. Baikim apie tai. Tuoj liksim kaip vieniši staba
rai. Bus lengviau gyventi. Šiaip ar taip, visą amžių kartu gyve
name ir meilė kažkada buvo, vienas be kito negalėjome,
Aldute, a? - švelniai prašė Stonys.
Stonienė tylėjo.

- Išgriautume tas sienas, būtų normalus didelis butas, susi
taikytų vaikai. Visiems būtų šilčiau, ratai į vėžes papultų.
- Pragydai! Ačiū Dievui, vaikai šiaip taip užaugo, savaran
kiški jau, tuoj susuks savo lizdus ir pasibaigs mano kankynė.
Manai, pasaulyje nėra gerų vyrų? Ko čia man trintis? Dėl vai
kų visą gyvenimą kankinuosi. Seniai būčiau išvažiavusi, bet
Mantas vis atkalbinėja, nenori. Be to, man Godos gaila, jei
išvažiuosiu - pasimesim visai. Tu mus supjudei! Kai buvo vi
sai mažutė, saldainiais viliojai, o paskui apšnekėjai, apjuodi
nai, į dulkes sutrynei, ir ta kvailelė patikėjo, dabar akis dras
ko. Viskas dėl tavo idiotiško pavydo. Negalėjau nei su kuo
susitikti, nei pašnekėti, nei ko pasikviesti - vos ne su kirviu
šokdavai. Visos mano draugės atseit kurvos, o visi pažįstami
vyrai - Alfonsai. Proto nebuvo, todėl vienas vargsti. Argi ne
matau: kava ir sumuštiniai, kartais koks kiaušinis ar smirdalas iš kulinarijos. Išvažiuosiu.
- Kur? - visai pritilo Stonys. - Šitiek metų vis žadi, o kaip
čia, taip čia. Abu taip ir numirsim bedurniuodami.
- Net negalvok! Apvogei mane, o dabar uodegą vizgini? Kir
myk vienas! - pasilenkusi primažino ugnį, pravėrė puodo
dangtį ir net nepažvelgusi išėjo.
Trečiadienio vakare Mildos bute pradėjo rinktis žmonės. Pir
mas pasirodė ilgaplaukis dailininkas. Nuspyręs prieškamba
ryje purvinus batus, su pašlapusiom kojinėm nušlepsėjo tie
siai į virtuvę, ištraukė du butelius šampano, apvalų, putlų
pyragą, atsidrėbė krėsle.
- Ei, kas norite išgerti? Už penkiasdešimt dolerių pardaviau
paveikslą. Vaišinu!
Atsiliepė Igoris, paskui prisidėjo Laura. Nepaprastai vikriai
sukdamasi, apgraibom šeimininkė baigė tvarkyti kambarius:
sunešė prie durų šlepetes, išvalė tualetą, iššluostė vonią, kur
kliuvo, kur nekliuvo, nuvalė dulkes, sukomandavo Mantui

sutvarkyti knygas, nukraustyti stalą didžiajame kambaryje.
Mantas dėliojo, lygino ir staiga rado visą šūsnį pornografinių
nuotraukų. Pamanęs, kad pamiršo koks klientas, užkišo jas už
knygų, užmaskavo A.Puškino portretu.
Pasirodė dar viena viešnia - pasipuošusi žilaplaukė mote
ris. Kaip geros draugės su šeimininke suskato plepėti, pasi
kuždėjo, čiupo šlapią skudurą, padėjo tvarkytis. Po kurio lai
ko, kai namų ruoša pasibaigė, pagyvenusi viešnia ant stalo
didžiajame kambaryje padėjo puikų pačios gamintą tortą.
- Paragaukite, - šypsodamasi kreipėsi į Mantą. - Su riešu
tais. Mano vardas Stefa.
- Malonu. Mantas.
- Mildute, tavo naujasis kampininkas labai malonus.
- Dar šviežias, neseniai atsirado. Viktoras po pietų skambi
no, sakė, po septynių vakaro bus čia, - įjungė videomagneto
foną, surado tinkamą kasetę, ir visą butą užpildė juodaodžių
afrikiečių šūkavimas, pašėlęs ritmas, ekrane šoko lieknos, ener
gingos pusnuogės juodaodės, trepsėjo, raitėsi vyrai. Išjungė
ryškias šviesas. Kambaryje liko rausvas toršero spindėjimas ir
įvairiaspalviai videomagnetofono atšvaitai.
Vakaras prasidėjo.
Šeimininkė vos spėjo atidarinėti duris. Iš kažkur atsibastė
du kareiviai, švarūs, tvarkingi, nepaprastai mandagūs, pada
vė tris butelius raudonojo vyno. Vėliau tyliai įslinko nemalo
nių veido bruožų mergina, padėjo ant stalo lėkštę su įdaryta
žuvimi.
Mantas sėdėjo savo „kampe" ir tyliai plepėdamas su Stefa
atidžiai stebėjo, kas įeina, kaip elgiasi, kalba.
- Kur nuotraukos?! Tu, Mantai, nukišai? - šūktelėjo šeimi
ninkė.
- Aš... aš maniau... na, už knygų užkišau.
- O kam?! Mano padėta ir tegu būna! - Mantas nustėręs
stebėjo, kaip ji atrinko kelias vulgaraus turinio nuotraukas ir

išdėliojo pačioje matomiausioje vietoje, prieš knygas, išilgai
lentynos, užstūmė stiklu.
- Atmink, - atsisukusi šyptelėjo. - Reprodukcijos instink
tas pats stipriausias, valdantis poelgius, kūną ir protą. Ko čia
slėpti, jei taip sutvertas pasaulis?
įėjo aukštas, gerokai pliktelėjęs, prakaulus inteligentas. Nuo
lankiai šypsojosi, padavė šeimininkei „diplomatą", kažko iš
didžiai laukė. Milda paėmė už parankės, atvedė į kambarį, pri
statė Stefai, liepė Mantui eiti į virtuvę. Pasirodė juodaakė, graži
pagyvenusi moteris, šypsodamasi padavė nešulį. Jį išvynioju
si šeimininkė kraipė galvą:
- Na, nesitikėjau. Tu, Gražina, nuostabi kulinarė. Šitokia
puiki mišrainė!
įėjo dvi studentės. Ant didžiojo stalo atsirado visas pakas
pyragaičių. Šeimininkė įvedė puošnų, aukštą vyrą, šis, rimtu
veidu linkčiodamas visiems, pasisveikino, kukliai atsisėdo pa
sienyje. Jam padavė lėkštutę, liepė įsidėti ko širdis trokšta,
bet, jam kukliai prieštaraujant, buvo tučtuojau įdėta, ir pa
malonintas nepažįstamasis pradėjo kukliai valgyti. Kažkas už
sinorėjo šampano, pokštelėjo atidaromas butelis. Niekas nie
kam nesiūlė, visi apsitarnavo patys, elgėsi kaip norėjo, kalbėjo
kaip sugebėjo, juokėsi, vienas kitą tujino.
- Einam, Mantai, pašoksime, - virtuvėje išgėrusi porą skli
dinų taurių šampano šeimininkė pastebimai pralinksmėjo. Einam...
Iš pradžių prilipo visu kūnu, raitėsi, kažką kuždėjo, paskui
staiga atšlijusi ėmė šokti viena leisdama savo partneriui im
provizuoti. Atrodė, kad jos kūne ištirpo visi kaulai, kad kaip
granito gabalai su kiekvienu judesiu nukrinta metai, ir štai ji,
jauna, vikri, žavinti, sukasi nustebusių akių spindesy! Koks
velniškas ritmas! Kokia pasiutusi aistra! Judesiai grakštūs, kar
tais staigūs, o kartais vilnijantys, kartais viliojantys, o kartais
išdavikiški.

Vieni svečiai žiūrėjo nenuleisdami akių, kiti patys pasidavė
ritmui, judesiams, svajingam apsvaigimui. Patys kėlėsi, suko
si, blaškėsi, linksmino save ir aplinkinius. Atrodė, laikas, spar
nuotais žirgais pakinkytas, lyg viesulas visus susuko ir nešė
pasakiškoje erdvėje, kur nėra nei praeities, nei dabarties, nei
tikrovės, nei savęs supratimo...
Muzika, ritmas aidėjo be perstojo. Vieni šoko, kiti pavargę
sėdo. Vieni užsikniaubę ant stalo bandė vienas kitam kažką
įrodyti, kiti, lyg atsiriboję nuo viso pasaulio, sėdėjo vieniši ir
gėrė kitų linksmumą. Niekas nematė tavo sudarkyto veido ar
išdraskytos sielos, niekas nežinojo tavo praeities ar šiandie
nių rūpesčių, niekas nenurodinėjo, kaip elgtis, ir niekas nesi
stebėjo tavo elgesiu. Pašėlęs ritmas, atsipalaidavimas ir laiki
na užmarštis gydė kiekvieną.
Tik vidunaktį, vienu laiku, lyg susitarę visi pradėjo skirsty
tis kas sau. Šeimininkė liepė Mantui palydėti dvi moteris, stu
dentes lydėjo kareiviukai, aukštasis vyras, nuolankiai linkčio
damas, vos ne atatupstas išslinko pro duris vienas. Mantui
grįžus prisistatė gražioji blondinė, paprašė palydėti iki namų.
Žinoma!
- Tu neseniai pas Mildą, tiesa? - ji be ceremonijų paėmė už
parankės, šiek tiek prisiglaudė, ėjo siūbuodama, kaukšėdama
aukštakulniais bateliais.
Pradėjo lyti. Kuo tolyn, tuo smarkyn, gatvės apsiblausė, su
bjuro, plekšėjo balos.
- Neskubėk, - stipriai prisiglaudusi Laima stabdė. - Man pa
tinka toks oras. Viena bijočiau, bet su stipriu vyru... - ji reikš
mingai žvilgtelėjo. - Visai kas kita.
*-Tukas?
- Gydytoja. Štai mano namas. Einam. Pavaišinsiu braziliška
kava, turiu torto ir dar šio to.
Kildami liftu į devintą aukštą įžūliai žiūrėjo vienas kitam į
akis, šypsojosi.

Mantą nustebino puikūs baldai, kilimai, vazos, ištisas gėly
nas nuo grindų iki lubų, keli originalūs paveikslai, gausybė
suvenyrų, nenusakomas abiejų kambarių jaukumas, bylojan
tis apie puikų šeimininkės skonį.
- Kas čia? - Mantas priėjo prie ant sienos kabančio portreto.
- Tai mano vyras ir sūnus. Jie žuvo, sudegė traukinio vago
ne katastrofoje prie Žaslių, girdėjai? Keleivinis traukinys atsi
trenkė į benzino cisterną. Tai buvo jau prieš dešimt metų.
- Atleisk man.
- Nieko. Susigyvenau. Man nepaprastai skauda, bet gyven
ti reikia.
- Aš valgyti nenoriu! - išgirdęs, kad ji virtuvėje kažką mo
sią, šūktelėjo. - Girdi?!
Laima įėjo su dailiai išdrožinėtu mediniu padėklu, ant ku
rio buvo sukrauti kavinukas, puodukai, lėkštutės, cukrinė, in
delis grietinėlės, paauksuoti šaukšteliai. Mantas kaip užkerė
tas žiūrėjo į baltą peniuarą, pro kurį tai matėsi, tai slėpėsi
nuogos krūtys, baltos kelnytės, pilnos šlaunys... Prakeikimas!
- Prašau, ateik, sėsk. Išgersim, gerai? - pamačiusi, kad svečias
sėdi suakmenėjęs, lyg susirūpinusi, lyg surimtėjusi pridūrė: Prašau tavęs, neprieštarauk. Nenoriu būti viena tarp šitų sie
nų, kai už lango lyja ir visi seniai jau miega. Tu laisvas kaip
paukštis. Niekas tavęs nelaukia, niekam jokios ataskaitos. Tu
supranti mane?
- Taip, - nurijęs seilę pratarė. - Gal reikia paskambinti šei
mininkei?
- Nereikia. Ji moteris labai supratinga, plačių pažiūrų, ne
reikia. Tai išgersim? Nori degtinės? Gal likerio? - ji padėjo ant
staliuko kelis butelius, surado krištolines taures, įjungė mag
netofoną, pripylė. - Išgerkim. Tik nereikia simuliuoti. Iki dug
no, gerai? Gal net tostą pasakysi?
- Už tave.
- Chmm, ačiū, o aš už tave.

Paryčiais apgirtę, numalšinę kūnus, mirtinai išvargę aki
mirksniu sumigo plačioje Laimos lovoje, paskendę baltuose
nėriniuose, laikrodžio tiksėjime, naktinės lemputės blyškioje
šviesoje.
Laima ryte vos prabudo, užspaudė žadintuvą, pasiraiviusi
smuko į vonią.
-Kelkis, Mantuti, kelkis... Kol paruošiu pusryčius, spėsi nu
siprausti.
- Eikš... - vos prabudęs griebė ją glėbin, prisitraukė, lipš
niai įsisiurbė į lūpas, maigė kūną.
- Palauk, na palauk... - kuždėjo. - Noriu pasakyti, kad ge
rokai už tave vyresnė. Na, neprieštarauk, - ji pirštukais už
spaudė jam l ū p a s . - J o k i ų iliuzijų negali būti. Jei norėsi mo
ters, paskambink man. Kaprizai man nebūdingi. Kada tik
norėsi, gerai? Nieko nereikalausiu, na, fiziologine prasme šiek
tiek tave paeksploatuosiu, - pasilenkusi pabučiavo. - Man pa
tinka, kad tu labai švelnus, tik neišpuik. Einam, pavalgysim.
Gal nori taurelės konjako?
Po naktinio lietaus išaušo šaltas ir drėgnas rytas.
Mantas spėriai parbėgo iki Mildos namo, bet į vidų eiti ne
sinorėjo, todėl sėdęs į savo mašiną dideliu greičiu nurūko į
Kauną.
Motina dar miegojo.
Virtuvėje tyliai išsikepė kiaušinienės su lašinukais. Išsivirė
pilną kavinuką kavos, susirado agurkų - rijo mažai kramtyda
mas ir niekaip negalėjo numalšinti žvėriško alkio.
Apsunkęs pagaliau įėjo į kambarį, išsidrėbė ant sofos.
Miego nenorėjo, bet kūnas buvo lyg sudaužytas, lyg išsunk
tas, šaukėsi poilsio. Staiga atkreipė dėmesį į nuošaliai padėtą
nediduką nuotraukų albumą. Vos pavartęs iš karto suprato,
kad tų nuotraukų dar niekada nebuvo matęs.
- Labas rytas, Mantai. Iš kur toks ankstyvas?

- Labas. Kodėl tų nuotraukų niekada nerodei? Mes gi su
Goda žinojome, kad tu tris kartus buvai ištekėjusi ir Stonys
anaiptol nebuvo tavo gyvenimo meilė.
- Atiduok, - priėjusi motina ištiesė ranką.
- Palauk. Man atrodo, kad pamačiau savo tėvą. Šitas?
Kelias sekundes motina galvojo, atšlijo, atsisėdo ant fote
lio, po ilgos pauzės sunkiai pratarė:
- Štai ir atėjo valandėlė... - tarsi norėdama kažkuo užsitik
rinti ji atidžiai tyrė sūnaus veidą, stengėsi atspėti mintis. Suprask mane, neskubėk smerkti... Norėjau, kad tavo vaikys
tė nesiskirtu nuo tokių pat kitų vaikų, kad turėtum savo tėvą,
savo namus, kad visada rastum paguodą, užtarimą, gal kokio
patarimo paklausytum, jaustum tėvo globą. Supranti? Aš no
rėjau kaip geriau... - motina kalbėjo labai tyliai, beveik pa
šnibždomis. - Stonys visada tave labai mylėjo, nors tau dar
negimus žinojo, kad tu ne jo sūnus. Už tai jam esu labai dė
kinga. Ilgainiui susitaikiau, pripratau ir dėkojau Dievui, kad
tada užteko proto tavo gimimo liudijime įrašyti jo pavardę.
- Tai jis tikrasis mano tėvas? - pakėlęs albumą parodė moti
nai nuotrauką.
- Taip, - motina atsiduso, nuleido akis, pirštais įsitvėrė į
fotelio atramas.
- Tai kokia turėtų būti tikroji mano pavardė? - tyliai pa
klausė sūnus.
- Sapiega. Mantas Sapiega. Tu jau suaugęs ir, manau, teisin
gai mane suprasi.
- Yra vienas klaustukas.
- Koks?
- Kai gimiau, tu jau buvai Stonio žmona. Mano tėvas, pasi
rodo, yra pirmasis tavo vyras, o po to buvo dar vienas vyras.
Kaip tai suprasti?
- Taip, - motina sėdėjo nejudėdama. - Taip Dievas lėmė,
kad turėjau lyg ir per daug vyrų. Greit įsimylėdavau ir nepa-

prastai greit atšaldavau. Tiesiog nei iš šio, nei iš to koks men
kas atsitikimas lyg apšviesdavo m a n o protą ir aš niekaip ne
begalėdavau grįžti į senas vėžes. Tik Sapiega iki kaulų smege
nų įsiėdė. Buvau visai jaunutė, kai viename kurorte Šokiuose
jį pamačiau ir lyg žaibu kas trenkė. Taip visą gyvenimą ir ne
atsipeikėjau.
- J e i mylėjai, tai kam tekėjai dar du kartus?
- Nežinau. Niekas nežino. Mums bendraujant susiklosty
davo tokios idiotiškos situacijos, kad neišvengiamai gimdavo
idiotiškos pasekmės. Prisimenu, kartą nuvažiavome grybauti.
Aš miško bijau, o jis medžiotojas, gamtininkas, todėl jam miš
kas kaip gimtieji namai. Aš šaukiu, šaukiu, o jis gal negirdėjo,
o gal tyčia, norėdamas mane pripratinti, neatsiliepė. Kai susi
tikome, aš visa buvau apsipylusi ašaromis, susiriejome taip,
kad dvi savaites nė artyn vienas prie kito nėjome. Lyg nelaba
sis būtų širdis sumaišęs - mylėjome vienas kitą, o susitikę ne
žinojome kaip elgtis. Kaip kažkokio išsigelbėjimo laukėme su
sitikimų, o susitikę darydavome viską, kad išsiskirtume.
Košmaras kažkoks. Dabar suprantu, kad tai buvo jaunystės
klaidos. Skubėjome gyventi, abu norėjome kažkokių didelių
darbų, šlovės, pripažinimo ir nebuvo kada įsiklausyti, kaip
skamba vienas kito vidus. Dabar jau žinočiau, bet po laiko,
jau senatvė ant nosies. Nekartok, Mantuti, mano klaidų, sten
kis suprasti, ko kitam reikia, kada tavo draugui malonu, gera,
kada jaučiasi saugus. Moteriai tai labai svarbu. Nereikia dra
matiškų situacijų. Mums tik atrodo, kad štai jei ne taip, tai,
kaip krištolas - ištikš, subyrės į mažytes šukes visas gyveni
mas. Tai iliuzija. Pasaulis nuo mūsų kvailiojimo nesikeičia.
- Gal gali paaiškinti, kas verčia moterį palikti mylimą žmo
gų ir pulti į kito vyro glėbį?
- Nereikia ironijos... - po ilgos pauzės tęsė toliau. - Su ant
ruoju vyru draugavome dar besimokydami technikume. Jis
buvo pirmasis mano vyras, pirmoji mano meilė, nors dabar

suprantu, kad tai netiesa. Jis buvo labai gražus, daugelis mer
gaičių man pavydėjo ir gal todėl buvau save įtikinusi, kad
įsimylėjau... Pirmais mėnesiais su tavo tėvu, Tadu, mes daž
nai pykdavomės, man atrodė, kad aš ištekėjau už žmogaus,
kuris visiškai manęs nemyli. Draugės darbe pripasakodavo vi
sokių nesąmonių, o aš parlėkusi į namus jau laukdavau, kaip
meilės įrodymo, dovanų, norėjau, kad kiekvieną vakarą nuo
galvos iki kojų išbučiuotų, kad liaupsintų. O jis visada vieno
das, net šaltokas. Mane ėste ėdė siaubingos mintys, blaškiausi
per naktis, kur įlindusi į kampą verkiau, nežinojau, ko grieb
tis. Kaip tik tuo metu atsitiktinai Klaipėdoje susitikau tą kur
so draugą. Mylėjo mane kaip pamišęs. Tiesiog gatvėje išbu
čiavo, padovanojo gėlių, nusivedė į restoraną. Štai, pagalvojau,
išsigelbėjimas. Jau geriau tegu vyras myli, negu pačiai kan
kintis, ir per tris mėnesius spėjau išsiskirti ir ištekėti už jo.
Man ir dabar kaista žandai prisiminus, kaip prieš pat Naujuo
sius metus, kai abu su Tadu buvome sutarę važiuoti į jo tėviš
kę, aš pabėgau, jis vijosi ir aš pasislėpiau tarpuvartėje, kad
nepamatytų. Išvažiavau į Kauną. Graužė sąžinė, nervinausi,
nemiegojau, sugadinau visiems ten nuotaiką. Kai grįžau, bi
jojau susitikimo su Tadu.
- O vėliau?
- Labai greitai supratau, kad padariau baisią klaidą. Mel
džiau Tadą, kad priimtų atgal, bet jis nesutiko. Tai buvo bai
sios dienos. Dažnai šiek tiek su draugėmis išgėrusi nusibelsdavau į Tado butą, bet jis elgėsi pabrėžtinai mandagiai,
aptarnaudavo kaip kokią svetimą, atskirai paklodavo.
Motina visai nutilo.
- Kaip atsirado Stonys?
- Tai buvo taip seniai... Dirbau tada Kauno mėsos kombi
nate. Vyrai žinojo, kad išsiskyrusi, lipo kaip musės prie me
daus. Labai graži buvau. Kartą į mūsų cechą atėjo jis, toks
mandagus, galantiškas, paslaugus. Susisuko man galva, susi-

painiojau. Norėjau šeimos, vaikų - metai juk bėga kaip van
duo. Tadas dingo, išvažiavo į aspirantūrą, apie antrąjį nė pri
siminti nenorėjau. Ką man reikėjo daryti? Pasirodė, jis vedęs
ir turi savo vaikų. Man buvo visai nesvarbu, kad ardau kitą
šeimą. Išsiskyrė ir mes sumainėme žiedus. Buvau įsitikinusi,
kad kažkuo sergu, nes nė karto nebuvau pastojusi. Ilgai gy
džiausi ir staiga supratau, kad laukiuosi. Stonys pašėlusiai pro
testavo ir, nors gydytojai griebėsi už galvos, liepė imtis proto,
pasidariau abortą. Jie buvo teisūs. Daugeliui metų pasidariau
nevaisinga. Stonys pradėjo pykti. Vėl gydžiausi, net Maskvos
ginekologijos instituto klinikose gulėjau, procedūros buvo to
kios skausmingos, kad pagalvojus ir dabar plaukai piestu sto
jasi. Iškenčiau. Tuo metu atsirado galimybė gauti butą, todėl,
norėdami išsaugoti šiuos namus, fiktyviai išsiskyrėme, o pas
kui pasirodė, kad visam laikui. Po ilgų vargų šiaip taip pasto
jau ir nuolatos gydytojų prižiūrima išnešiojau ir pagimdžiau
Godą. Gal todėl ji tokia man atšiauri? Dievas baudžia.
- O aš?
- O tu? - motina perbraukė rankomis per veidą, sunkiai at
siduso. - Matai, Stonys turėjo vieną baisią ydą - beprotiškai
pavydus. Nuo pat pirmos dienos nepasitikėjo, kėblino visur
iš paskos, neleido su niekuo susitikti, svečiuose dėl manęs šok
davo muštis. Pasidarė pragaras, o ne gyvenimas. Materialiai
mes gerai gyvenome. Šiltnamyje auginome rožes, gvazdikus,
mezgėme megztinius, jis varė naminę. Iš pradžių retkarčiais,
o paskui vis dažniau ir dažniau prisimindavau tavo tėvą. Su
žinojau kur gyvena ir parašiau laišką kviesdama susitikti. Jis
atvažiavo ir vėl viskas prasidėjo iš naujo. Man atrodė, kad
pražydo viso pasaulio gėlės, kad kiekvienas sutiktas žmogus
širdyje man šypsosi ir nori gero. Užsigeidžiau sūnaus, tiesiog
kliedėjau. Žiūrėjau į kiekvieną vežimėlį su berniuku, kalbi
nau draugių vaikus, pirkau žaisliukus, meldžiau Dievo, kad
leistų pastoti. Išbėgau iš Stonio miegamojo ir miegojau viena,

susirietusi ant sofos, skaičiavau dienas ir bėgau į susitikimus
su Tadu. Susitikimai būdavo kaip šventės: aš kaip pasakų ka
ralaitė, o jis kaip pasakų princas. Abu važiuodavom išsipuošę,
kvepiantys, su dovanomis, pilni laukimo ir meilės. Aš nesi
gailiu. Tai buvo bene pačios šviesiausios valandos mano gy
venime. Taip atsiradai tu.
- O Stonys? Kodėl jis tavęs nepasmaugė?
- Oooooo... Pamatęs, kad vaikštau lyg su sparnais, prilipusi
prie veidrodžio dažausi, kasdien su puikia šukuosena, o mie
gu atskirai, jis Šėlo kaip tigras. Sugadindavo mano mašiną,
užrakindavo duris, užkalė langus, išlėkdavo pats, kad neturė
čiau kur palikti mažos Godos, sekiojo iš paskos, puldavo muš
tis, klupdė ant kelių. Košmaras!
- Kodėl negrįžote vienas prie kito? Tu buvai išsiskyrusi ir
tavęs niekas nevaržė.
- Vienas Dievas žino, - ji skėstelėjo rankomis, gūžtelėjo pe
čiais. - Nė pati nežinau kaip išsiskyrėm. Vieną kartą bandė
me. Išsikrausčiau ir apsigyvenome tokiame privačiame name.
Tadas tada buvo tik eilinis mokslinis bendradarbis ir gyveno
iš menkos savo algos. Kai pamačiau, koks vargas manęs laukia,
kad reiks gyventi iš kelių kapeikų - protas apšalo. Buvau pali
kusi pas Stonį kažkokius daiktus. Kai nuvažiavau atsiimti, jis
ant kelių atsiklaupęs apie mane šliaužiojo, maldavo grįžti.
- Grįžau. Stovėjau verkdama prie lango ir mačiau, kaip Tadas
išvažiuoja. Užverčiau gyvenimo puslapį negrįžtamai.
- Dėl turto?
- Grįžusi susigūžiau, užsidariau savyje. Supratau, kad tai
buvo tik miražas. Netrukus pasigėręs Stonys žiemos metu su
šaldė šiltnamio gėles, vėjas nudraskė šiltnamio plėvelę ir vis
kas žaibiškai pasibaigė. Atėmė iš manęs mezgimo mašiną, o
vasarą inscenizavo vagystę. Likau kaip stoviu. Einu, padary
siu kavos.

Šiltu žvilgsniu Mantas žiūrėjo į savo tėvo nuotrauką, lyg iš
naujo viską suprato; įvertino, ir štai jau į jį žvelgia gyvas žmo
gus, šypsosi ir savo vestuvių metu dar nežino, kokiais klystke
liais nuvingiuos gyvenimas.
- Štai tokia mano išpažintis, sūnau. Daug kartų galvojau,
kaip reiks prisiversti viską papasakoti, o išėjo visai netikėtai.
Atleisk man už m a n o klaidas, pasistenk suprasti, nors aš pati
savo gyvenime daug ko nesuprantu, - ji pripylė sklidinai du
puodukus juodos garuojančios kavos. - Imk.
Gurkšnojo tylėdami.
- Kur jis dabar?
- Nereikia. Nereikia jo ieškoti. Apvirs vėl gyvenimas aukš
tyn kojom. Viskas. Jau praeitis.
- Tai tavo praeitis, mam, o aš turiu savo likimą. Noriu pa
matyti savo tėvą, pakalbėti, suprasti, koks jis, gal susidrau
gausime. Niekas tavo gyvenime nepasikeis.
- Klysti, - suskubo motina. - Nenoriu prarasti ramybės.
- Kiek suprantu, tu ir dabar turi kažkokį draugą, tiesa? Ne
jaugi niekas per visą gyvenimą taip ir nesugebėjo išmušti iš
tavo širdies m a n o tėvo?
- Niekas, - Stonienė pakilo, padėjusi puoduką paėmė iš sū
naus albumą, pasislėpė savo miegamajame.
- Kur aš?
- Ligoninėje. Na, kaip? Pradedi atsigauti? Ką jauti?
- Bloga. Visur skauda.
- Iš kur ant tavo kūno mėlynės? Mušė kas nors?
- Neeee. Nieko nežinau.
- Tave prievartavo. Ar atsimeni kas?
Mergina nusisuko.
- Man bloga. Pykina.
- Mes privalome pranešti prokuratūrai. Už palatos durų tavo
motina. Ką pasakyti?

- Nieko, - išsigando Astra. - Nereikia. Nereikia prokuratū
ros! Aš prašau. Aš nieko neatsimenu. Nieko... Man bloga, aš
tuoj mirsiu.
- Kas tau davė narkotikų? Kur? Gatvėje? Tualete?
- Aš nežinau. Nežinau, - ji nusisuko į sieną, ėmė verkti.
Gydytojas priėjo prie motinos:
- Jūsų dukters kraujyje radome narkotikų. Ji nieko neprisi
mena. Mes turime pranešti policijai. Ką daryti?
- Viešpatie, aš jaučiau, kad kažkas negerai...
- Tai ne pirmas kartas?
- Antras. Pirmą kartą radau ją sukniubusią prie buto durų.
Norėjau pakviesti greitąją, bet ji tada užprotestavo. Išsigan
dau, bet nusileidau.
- Po pirmojo karto buvo mėlynių ant kūno?
- Ne ne ne, nors aš gerai nemačiau.
- Mes nustatėme, kad ji apsvaigusi turėjo lytinių santykių.
Surinkome visą įrodymų medžiagą. Ji turi vaikiną? Gal čia
išprievartavimas?
- Negali būti... - pralemeno motina.
- Pagalvokite. Jei norit kreiptis į prokuratūrą, tai reikia da
ryti tuoj pat. Jūsų dukra jau baigia atsigauti. Gal norėsite dėl
visų šių reikalų pasikalbėti su ja pačia? Manau, kad ji jums
daugiau pasakys negu mums.
- Taip, taip, būtinai.
- Tada užeikite į palatą, neskubėkite, tegu atsigauna. Aš bū
siu savo kabinete. Praneškite savo sprendimą.
- Dėkoju jums, daktare. Būtinai.
Vos pamačiusi tarpduryje savo kampininką, Milda kaip vėtra
puolė artyn.
- Kur buvai?! Reikėjo nors paskambinti! Gal tu kokiame grio
vyje guli užmuštas, gal mašina partrenkė?! Tu mano nuomi
ninkas, mes sudarėme sutartį ir aš atsakau, supranti?! Negali

ma būti tokiam nedėkingam! Tik nesakyk, kad praleidai naktį
su Laima! - ji treptelėjo koja, suspaudė kumščius. - Ji mano
svečias ir tavo pareiga tik palydėti. Supratai?! Nepakęsiu! Jei
gyvensi pas ja, galėsi daryti ką tinkamas, o dabar privalai tai
kytis prie manęs. Nekalbėk! Nereikia man tavo aiškinimų! Vis
kas ir taip aišku.
Šeimininkė nuščiuvo, kuri laiką iš padilbų žiūrėjo į kampi
ninką, paskui apsisukusi nuėjo į virtuvę.
- Renkis, tikš, duosiu kavos, - pamačiusi, kad vaikinas sto
vi tylėdamas, staiga stvėrė rankšluostį, užsidengė veidą ir pra
dėjo raudoti. - Vargšė aš moteris... Visi kaip kokią nušiurusią
katę spardo, niekam aš nereikalinga... Uuuuuuuuuuu... Sten
giuosi, kad būtų geriau, bėgu, plūkiuosi, rūpinuosi, o man
visi špygą... Ochhh, nelaiminga aš moteris... - ji jau šnirpš
čiojo nosimi, šluostėsi rankšluosčiu.
Mantas žiūrėjo išpūtęs akis ir nesuprato, kam reikalingas šis
cirkas, tačiau raudai nebuvo galo, kuo tolyn, tuo smarkyn! Gal
kokia nervingos moters isterija? Gal liga? Skubiai pasikabinęs
striukę, atkiūtino į virtuvę. Staiga hop! šeimininkė metė rank
šluostį ir apsivyniojusi, prisispaudusi, prigludusi sustingo...
- Na, apkabink, paglostyk... Aš prašau... Na, ko tu stovi?..
Mantas stovėjo nežinodamas, ką daryti. Suėmęs šeiminin
kę už rankų, bandė švelniai išsivaduoti, ramino.
- Na, ką jūs?.. Girdite? Aš suprantu... Nieko blogo nepada
riau, buvau Kaune, pas motiną...
- Tikrai?! - ji šokte atšoko, ir Stonys pamatė visiškai sausas
akis, nė kiek nepraskydusius šešėlius, velnišką šypseną, pui
kiai prižiūrimus dantis, daugybę kruopščiai užpudruotų raukš
lelių apie akis, lūpas, ant kaktos, smakro. - Tikrai? Mantai,
na, aš graži?
Kampininkas iš nuostabos šypsojosi kaip koks kvailelis. Čia
tai bent! Ji siūlo jam savo žaidimo taisykles. Tegu. Aš priimu!
- Taip. Net sunku įsivaizduoti, kokia buvote jaunystėje.

- Palauk! - ji vikriai nubėgo į kambarį ir atsinešė nuo dažno
žiūrėjimo visai nutrintą nuotraukų albumą. - Štai man šešio
lika, o čia aštuoniolika. Čia man dvidešimt penkeri... Mes jau
susitarėme: vadink mane tu, tiesiog Milda. Nereikia to bjau
raus jūs. Toks kreipinys mane sendina, o senti aš visiškai ne
noriu, - akimirksniu ji vėl pasikeitė ir dabar elgėsi kaip dvide
šimtmetė: šiek tiek koketavo, šiek tiek gėdijosi, lyg bijojo
prieiti, prisiliesti, kad nepažadintų vyro kūne ar sieloje ko nors
dviprasmiško, gal intymaus, gal šiek tiek pageidaujamo, bet
tik ne dabar, tik kada nors po laukimo ir išbandymų.
Mantas, žiūrėdamas jau visai atvirai, šypsojosi visa burna,
susidomėjęs gaudė jos nuotaikos posūkius, veido mimikų ka
leidoskopą, judesių niuansus ir jau buvo visiškai tikras, kad
prieš jį unikalus švelniosios lyties egzempliorius.
Negana to, Milda sukosi virtuvėje kaip voveraitė: pamir
kiusi išplaktame kiaušinyje arbatinės bandelės riekutes iške
pė nuostabų kepinį, apibarstė tarkuoto sūrio trupinėliais, api
pylė aštriu pomidorų padažu, išdėliojo ant lėkštučių. Šaldytuve
surado kažkokių didelių juodų uogų, papuošė, pakišo po Man
to nosimi. Pripylė garuojančios kavos. Staiga Mantas pastebė
jo, kad kažkodėl beveik visos chalato sagos atsegtos ir matosi
gelsvi, papuošti nėriniais naktiniai marškiniai, o jų raukšlėse
pasirodo ir pranyksta nuogas šeimininkės kūnas.
- Och, prasisegė... - šelmiškai žiūrėdama nuomininkui į
akis, stengėsi žavingai šypsotis, bandė užsidangstyti, bet lyg
tyčia daugiau rodė, raivėsi. - Valgyk, atšals... Tik šaltyje ledas
kietas, tik įkaitusi geležis minkšta - kiekvienam savas laikas.
- Labai skanu.
- Ačiū. Tu labai mandagus. Man patinka. Nori? - ji iš šaldy
tuvo ištraukė nebaigtą butelį šampano, pripylė taures. - Prašau.
Mėgstu šaltą gėrimą. Puikiai sukrečia kūną, - įžūliai prisimer
kusi, stengdamasi per trumpą laiką išbandyti visas poveikio
priemones, tarė: - Man atrodo, kad kontrastai valdo pasaulį.

Be bjaurasties nejaustume grožio, be nežaboto pykčio neiš
aukštintume meilės, be nuopuolio nežinotume, ką reiškia
nuodėmės atleidimas, be sadizmo neįvertintume kenčiančio
jo aukos...
Mantas sukluso. Jokiu būdu nesitikėjo filosofinės pakrai
pos. Šeimininkė kaip chameleonas mainėsi tiesiog akyse. Žo
džiai pylėsi be jokių pastangų, lyg tai būtų gerai išmoktas teks
tas. Akių blyksėjimas reiškė nuostabą, susižavėjimą, meilę
vienu metu. Melodinga balso intonacija, trumpi prisilietimai
pirštukais prie Manto rankų, tai priartėjantis, tai nutolstantis
jos veidas kūrė visiškai nesuprantamos, bet velniškai malo
nios moters įvaizdį.
- Tu tiki Dievą?
- Nelabai, - žaibiškai atšovė Milda. - Per daug suvaržymų.
Minios, suklupusios prieš kryžių, prašo malonės ir nesupranta,
kad Dievas nieko materialaus negali duoti. Materialinėje sferoje
viską reikia daryti pačiam! Kiekvienas turi savo likimą, kurio
nepakreipsi, nes nors ir kiek tu besimelstum, o savo charakte
rio, pažiūrų, įpročių niekaip nepakeisi. Galima šiek tiek mo
deliuoti situacijas, ir viskas. Kuo čia dėtas Dievas? Aš pripažįs
tu tikėjimą savimi! Reikia sukaupti, sukoncentruoti visą savo
valią kažkokiam užsibrėžtam tikslui. Kaip lęšis koncentruoja
saulės šviesą į vieną tašką ir degina, taip ir save reikia koncen
truoti susisukus į kamuoliuką, nukreipiant visas savo sroves į
vieną pluoštą. Jei dar nedega, koncentruoti, kol užsidegs!
- Puiku. O Šėtonas?
- Šėtonas slypi kiekviename žmoguje ir vadinamas atsipa
laidavimu. Tai tokia būsena, kai nereikia pastangų, tave neša
likimas kaip šiukšlę drumzlinu upeliu. Atsipalaiduojant nukrin
ta visi draudimai ir lieka nuogas kūnas. Siela pasidaro nejaut
ri, lyg suakmenėja, lyg pasidengia ledu. Nėra ašarų, skausmo,
savęs draskymo. Tai ėjimas į save. Tai tavo vidaus laisvė. Kai
kas tai vadina Šėtono valdžia, o iš tikrųjų su globaliniu Šėtono

įvaizdžiu nieko bendra neturi. Dievas ir Šėtonas - tai esu ta
pati aš, mano skirtingi poliai. Tai tas kontrastas, per kurį aš
pažįstu pasaulį. Tai mano norų, poelgių amplitudė: nuo - iki.
Supranti?
Visai lengvai, tarsi be proto pastangų išpyškinusi tą tiradą ji
žiūrėjo į Mantą ir mėgavosi efektu. Žinojo, kad eina teisingu
keliu, ir šypsojosi tikro Šėtono šypsniu.
- Tai kaip? Pomirtinio pasaulio nėra?
- Nežinau. Tikiu, kad žmogų supa jo aura, kad aš ir kiti turi
savo karmą. Tikiu, kad jos tarpusavyje kontaktuoja ir gal yra
nemirtingos. Gal iš vieno būvio pereina į kitą, nes energijos
tvarumo dėsnis egzistuoja visur. Žinoma, netikiu, kad mano
kūnas ir mano karma yra atskiri, vienas su kitu nesusiję daly
kai. Jei mano kūnas yra mano karmos arba sielos žemiškasis
pavidalas, reiškia, mano kūno norai yra mano sielos norai, o
ne amžinas prieštaravimas, kaip moko krikščionybė, nes kiek
vienas krikščionis mokomas nuolatos nugalėti save ir neleisti,
kad sugundytu Šėtonas, tai yra draudžiama atsipalaiduoti. Ko
dėl aš turėčiau tam priešintis? Krikščioniškasis reikalavimas
nuolatos dauginti gerų darbų skaičių tam, kad po mano kūno
mirties mano karma patirtų daugiau malonumų, gal net pa
kylėtų į kažkokį aukštesnį lygį, kas ten supras, manęs nepa
tenkina. Tai sugalvota tam, kad mūsų visuomenėje kiekvie
nam žmogui būtų saugiau gyventi, nes krikščioniškasis
tikėjimas stabdo žmonių tarpusavio agresiją, žudymus, prie
vartavimą, fizinę kovą už būvį ir perkelia visa tai į proto sferą.
- Tačiau jei nepaisysime draudimų, mūsų kūnas virs gyvu
lio kūnu?
- Netiesa. Egzistuoja vidiniai stabdžiai. Ateina laikas, kai
kūnas reikalauja mėsos, bet kai kūnas pasisotina, ta pati mėsa
vemti verčia. Ką reiškia gyvulio kūnas? Valgyti ką nori ir kiek
nori?! Poruotis kur papuolė ir bet kada? Pakėlus koją šlapintis
ant kiekvieno kelmo?! Žagsėti ir spjaudytis, bezdėti ir šnirpšti

snarglius? Net gyvulys to nedaro! Katė kakučiui ieško vietos ir
užkasa, net paukščiukai pakėlę uodegytes išpurškia išmatas iš
lizdo.
- O prievarta?
- Žmogus - ne voras: patelės patinėlių neryja. Jei žmogus
užmuša žmogų, tai nereiškia, kad kūnas to nori. Tai liguisto
proto pasekmė... Gana. Aš soti, - ji pakilo, pasiraivė. - Nak
vosi ar išnyksi?
- Liksiu.
Šeimininkė užsidarė vonioje, pradėjo šnypšti dušas. Ji taš
kėsi, garsiai plekšnojo per nuogą kūną, skambiu balsu traukė
ariją iš „Aidos". Na ir moteris!
Užsidarę savo kambaryje gruzinai jau seniai miegojo. Kiek
pavaikščiojęs Mantas pasiklojo lovą, skubiai atsigulė, susiran
gė, pasislėpė po antklode iškišęs tik nosies galiuką. Akimirks
nių nuovargis užvaldė visą kūną, visas suglebo, apsunko ir
pradėjo snausti.
Staiga pasigirdo lengvas čežėjimas ir vos vos pramerkęs akis
pamatė, kaip už kelių metrų Milda kvepiančiu aliejumi įnir
tingai trina nuogą savo kūną. Štai kada šiek tiek suplonėju
sios šlaunys, kiek padribęs pilvas, visiškai išdžiūvusios krūtys
parodė tikrąjį jos amžių. Padėjusi aliejų, tamponus, ji, kaip
koks kruopštus bebras, delnais trynė ir trynė įvairias kūno
vietas. Pagaliau šiek tiek atsipūtė, įlindo į naktinius marški
nius. Dar kurį laiką muistėsi po antklode, bet greit nurimusi
ėmė lygiai, ramiai kvėpuoti.
- Mantai! Mantai, miegi?!
Užgniaužęs kvapą bijojo pajudėti.
- Mantai...
Antrą vakarą po to, kai Astra grįžo iš ligoninės, sučirškė tele
fonas.
- Aš, Astrute, aš... Tu gulėk.

- N e , mam, aš pati. Tau gi beveik niekas neskambina... Alio!
Kažkas kvėpuodamas į ragelį tylėjo.
- Alio! Klausau!
- Tik nemesk ragelio. Rasiu vis vien! - Astra visa nustėro. Na, kaip tau? Labai bloga? Jei negalėsi iškęsti, aš tavo ranki
nuke, lūpdažio kaušelyje, palikau dvi tabletes, praryk po vie
ną. Gali su vandeniu, nes jos akimirksniu ištirpsta vandeny
je. Paskui aš tau dar kada nors paskambinsiu. Labanakt.
- Kas skambino? Astra, nevaryk iš proto. Kas tau dedasi? motina ašarotomis akimis norėjo suprasti.
- Nieko, mam. Viskas gerai, - daugiau nieko nesakiusi nu
ėjo į miegamąjį, atsigulė, nusisuko į sieną. Motina priėjusi
apkamšė, suglostė išsidraikiusius plaukus, pabučiavo.
- O Viešpatie... padėk, - kuždėjo vos krutindama lūpas.
Laboratorijoje Astra menkai tematė, ką daro. Svaigo galva,
pykino, o svarbiausia, visą kūną kratyte kratė kažkoks visai
nesuprantamas nerimas.
Atrodė, lyg kokia baisi liga graužia vidurius, kad štai po ke
lių minučių užgrius baisi nelaimė, kad jai priėjus prie džio
vinimo spintos būtinai įvyks elektros srovės iškrova, žaibas,
kuris iki apanglėjimo nusvilins pirštus, giliomis vagomis iš
vagos kūną. Atrodė, kad dėl visai nesuprantamų priežasčių
visa laboratorija, bendradarbiai sužinojo apie ją siaubingu da
lykų ir iš visų pakampių iškišę savo prašieptus veidus tyčioja
si ir kvatoja.
Klaikus ilgesys vis augo.
Namuose niekas nepasikeitė. Atvirkščiai - neradusi to nusi
raminimo, ji blaškėsi po kambarius, pradėjo šluostyti grindis,
bet metė, nes niekas nepasikeitė, įsipylė arbatos, bet negalėjo
praryti nė lašelio. Motina susirūpinusi sekiojo iš paskos, prisispyrusi žiūrėjo į akis, čiupinėjo rankas, ieškojo pulso, glostė
dukters veidą ir klausinėjo, kokia liga ją užpuolė, bet Astra
atkakliai neigė, purtė galvą ir prašė nesijaudinti.

Dar baisiau pasidarė, kai abi su motina sugulė miego, užge
sino šviesą, palinkėjo viena kitai labos nakties. Vos užmerkusi
akis iš karto pasinerdavo į košmarų pasaulį. Kažkokia gyva
iškasena, padaras, panašus į plaukuotą didžiulį driežą, lindo iš
gatvės per mūro sieną, dvišakiu liežuviu badė tai motiną, tai
ją ir, nustatęs, kad Astra yra tai, ko jam reikia, lipo tiesiog ant
jos, kėlė antklodę, lyžčiojo nuogas kojas... O, siaube! Ji užde
gė šviesą, bandė paėmusi knygą skaityti, nes motina, pasikė
lusi ant alkūnių, kelias minutes įtemptai stebėjo, bet nieko
nematė, raidės liejosi, galvoje, lyg per pūgą, sukosi sūkuriai.
Atsikėlusi pavaikščiojo po kambarius, pagaliau susirado sa
vo rankinuką, paėmusi lūpdažį užsirakino tualete, nuleido van
denį, sekundę pagalvojusi prarijo vieną tabletę...
Staiga visą kūną užliejo neapsakoma palaima, pasidarė leng
va, smagu, dingo drebulys. Atrodė, štai atsidarys langą, pa
žvelgs žemyn, atsispirs ir kaip Karlsonas nuskris nuo Lazdynų
aukštumų žemyn, ten, kur apžėlę Neries krantai, kur spingsi
gamyklų, gatvių šviesos.
Atsigulusi, užsimerkusi visu kūnu kilo aukštyn, kur akina
mai šviečia stiprūs žibintai, sukasi su visa lova padangėse, leng
vas vėjas neša kartu su debesiukais per visą Lietuvą. Staiga
v

greitis nepaprastai padidėjo, jai šioje Žemėje pasidarė per ankš
ta ir atitrūkusi nuskrido tolyn tolyn į žvaigždes, į šaltą, juodą
kosmosą.
Sužinojęs, kokia Mildos asmenyje puiki žuvis kimba ant Manto
meškerės, bosas net rankomis pliaukštelėjo.
- Va, čia tai reikalas! Tas, ko reikia! Mes padarysime tikrą
Šėtono užuovėją. Su polėkiu! Negalima padaryti nė vienos
klaidos!
Užsitrenkę mašinoje nuo viso pasaulio jie visą valandą ruošė
nuodugnų planą, visus įmanomus įgyvendinimo variantus.
Puiku!

- Štai tau avansas, - bosas ištiesė tris pakelius pinigų.
- Aš dar nieko nepadariau, - bandė prieštarauti.
- Sakau - avansas.
-Turiu moterį, jai per trisdešimt. Puiki figūra, vieniša, vyras
ir sūnus prieš dešimtmetį žuvo katastrofoje.
- Kaip snukis? Labai raukšlėtas?
- Neeee... Visai lygus. Graži, seksuali.
- O! Seksuali. Gerai. Gal ji gali priimti klientus be papildo
mo paruošimo? Išsiaiškink. Bus taškas. Pasiūlyk gerą hono
rarą.
- Vis noriu paklausti: ar apsimoka tokios didelės išlaidos
tokių bobų verbavimui? Daug paprasčiau pririnkti jaunučių
mergaičių, kurių sočiai ir kelis kartus pigiau?
- Tu nesupratai. Primityvi moteris - lyg gabalas žalios mė
sos, o intelektuali - desertas. Ne kiekvienas vyras mėgsta žalią
mėsą. Tarp kitko, tavo Kristina turi žvėrišką apetitą pinigams,
pasidarė tikra sekso profesorė. Klientai labai patenkinti, ir mes
gauname gražų pelną. Taip kad aš tau pinigus moku pelnytai.
Visai kitokie žmonės rinkosi šeštadienio vakarą. Niekas neat
ėjo tuščias: nešė gėrimų, pyragų, tortų, dešros, vyniotinių,
alaus, konservų, rūkytos žuvies, vaisių - kas ką suradę. Malo
niai šypsodamiesi bruko Mildai kremą, lenkiškus lūpdažius,
nosinaites, bižuterines smulkmenas, knygas ir visokius kito
kius mažmožius, kurių jau ir taip buvo pilnos spintos, dėžu
tės, lentynos ir kuriuos kartkartėm reikėjo atiduoti perparda
vinėtojams. Šeimininkei maistas visiškai nekainavo. Šaldytuve
nuolatos riogsojo keli tortai, buteliai šampano, įvairiausi mė
sos ir žuvies patiekalai. Kiekvienas užėjęs galėjo tikėtis ska
niai pavalgyti, maloniai ištuštinti tauraus gėrimo taurę, o jei
pasiseks - paklausyti geros muzikos, pažiūrėti intriguojančiu
videofilmų, pašokti ar susirasti partnerį vienam vakarui ar net
visam likusiam gyvenimui.

Mantas tiksliai vykdė boso instrukcijas. Stengėsi pakalbėti
su kiekvienu vyru, su kiekviena moterimi, sužinoti, kas verčia
juos lankytis šiuose namuose, bandė užčiuopti pašnekovų in
tymias problemas.
Vakaro pradžioje atėję du jauni vyrai, pasišnibždėję su šei
mininke, išsivedė dvi mergas.
- Kodėl jūs nėjote! Jus kvietė. Būtumėte šauniai praleidusi
vakarą, - Mantas prisėdo prie Ritos, didelių liūdnų akių, per
nelyg pailgo veido merginos.
- Ne. Tai ne man, - ji mažyčiais gurkšneliais siurbė šampa
ną. - Man nepatinka restoranai ir apskritai triukšmas.
- Mūsų skoniai vienodi. Man taip pat nepatinka, - Mantas
stengėsi sudaryti gerą įspūdį. - Nors nepasakysi, kad čia tylu.
Per daug žmonių.
- Čia viskas labai subtilu. Jūs kas?
- Mantas. Visiškai atsitiktinis žmogus.
- Rita. Jums čia patinka? Jūs nuomininkas?
- Taip. Gyventi čia nelabai patogu.
- Suprantu. Jūs norėtumėte pamiegoti, pailsėti, tiesa? O čia
toks šurmulys. Reikia manyti, kad Milda jus perspėjo?
- Taip. Jūs gyvenate kur nors netoli?
- T o l i . Žvėryne. Pirmą kartą mane čia atvedė mano draugė.
Po to ateinu beveik kiekvieną šeštadienį.
- Kas jus lydės namo? Šeimininkė iš karto perspėjo, kad
nuomininko pareiga palydėti svečius.
- O, neeee... - nusijuokė ilgaplaukė. - Man palydos nerei
kia, aš autobusu.
- Kaip tik vienam žmogui Žvėryne turiu nuvežti daiktą, begėdiškai melavo. - Po to nuvešiu jus. Tinka?
- Gerai. Žinoma.
Milda iš karto pastebėjo savo kampininko šnibždėjimą. Pri
ėjusi paprašė palydėti pagyvenusią ponią, pavymui mestelėjo:
- Nieko daugiau. Supratai?

įsikabinusi Mantui už parankės, kad, neduok Dieve, kur nepaslystų, už ko nors neužkliūtų, pagyvenusi ponia nuolatos
kartojo:
- Nuostabi, nuostabi jūsų šeimininkė. Nepaprastai išsilavi
nusi, taktiška, tiesiog stebuklas.
Grįžęs ir nutaikęs proga, kada šeimininkė kėlė tostus virtu
vėje, Mantas priėjo prie ilgaveidės.
- Man laikas. Aš jūsų palauksiu kieme, mašinoje.
- Gerai.
Jau daug vėliau, po geros valandos, kada pasibaigia papras
tas mandagumas ir peržengta riba, kada vienas kitam simpa
tizuojantys jauni žmonės tiesiog pasileidžia į malonų plepėji
mą, tarpusavio išpažintį, patogiai atsidrėbę mašinos krėsluose,
klausydamiesi tylios lengvos muzikos, abu suprato, kad spar
čiai artėja prie intymios ribos.
- Nereikia! - vos spėjo šūktelti mergina, kai Mantas staiga
ją apkabino, įsisiurbė į lūpas. Rita raivėsi, muistėsi, bet pama
žu pasidavė, apkabino jo galvą, glostė plaukus. Būdamas vi
siškai abejingas, kaip toliau susiklostys jų santykiai, nejaus
damas y p a t i n g o s traukos, n e i g e i s m o , nei k a ž k o k i o s
atsakomybės, jis iš karto nutarė nustatyti, ties kuria vieta pa
dėtas merginos dorovės buomas. Rita pasyviai gynėsi, kai Man
to rankos, nugalėdamos vieną kliūtį po kitos, pasiekė nuogas
krūtis, bet pašėlusiai pasipriešino, kai tos pačios rankos ėmė
slinkti žemyn, kėlė sijoną, glostė nuogas šlaunis, ieškojo to
palaimintojo trikampio, dėl kurio kiekvieno normalaus vyro
kūnas virsta pašėlusiu ieškojimu.
Rita pagaliau ištrūko, vikriai susitvarkė, atsisėdo. Tylėjo.
- Mes dar susitiksim? - jis siekė dar bučinių, bet ji jau atidarė
dureles, vos neiššoko. - Palauk! Nors telefono numerį pasakyk!
Rita pasirausė savo rankinuke ir, numetusi ant sėdynės vi
zitinę kortelę, neatsisveikinusi nubėgo.
Puiku!

Mantas stebėjo, kaip ji tolsta Žvėryno gatvele, kaip pasuko
už kampo, kaip lyg paskutiniu momentu pamojavo jam ran
ka, šypsodamasis užtrenkė dureles, lėtai pasuko Šeškinės link.
- Kur buvai?! - iš karto užpuolė šeimininkė. - Na, gerai. Ma
niau, vėl į Kauną išlėkei.
- Nuvežiau draugui vieną daiktą.
- Eikš. Išgersim dar šampano. Nė velnio nemuša galvon,
kaip vanduo. Gruzinai išvažiavo. Kambarys laisvas ir gali kraus
tytis. Teks kiek primokėti. Tinka?
- Žinoma, - jis buvo puikiai nusiteikęs.
- Gerk, pripyliau. Mes abu visiškai vieni. Pasiilgau vienat
vės. Tas bendrabutis man įgriso iki gyvo kaulo.
Nieko nelaukdamas Stonys primokėjo nuompinigius ir per
sikraustė į atskirą kambarį. Nė per metrą neatsitraukdama Mil
da sekiojo iš paskos, stebėjo, ką neša, nurodinėjo, kur geriau
padėti, patampė naktines užuolaidas, pamerkė šviežių gėlių,
peržiūrėjo spintą, radusi keletą tuščių butelių, sunešė į tamsų
kambariuką.
- Aš einu į vonią. Gali miegoti, tik durų į savo kambarį ne
uždaryk - daugiau oro, lengviau kvėpuoti.
Nuomininkas jau snaudė, kai sučežėjo rūbai ir po jo ant
klode palindo visiškai nuoga šeimininkė. Be žodžių prisibruko artyn, prisiglaudė, apsikabino.
- Nebijok. Nejaugi nesupratai? - pakikendama kuždėjo.
Visas įsitempęs Mantas tylėjo. Pasišlykštėdamas jautė minkš
tą, kaip patirpę taukai, liulantį jos pilvą, lyg spanielio ausys
supliuškusių krūtų prisilietimą, ir tos šlaunys... Ji raivėsi, glostė
jo krūtinę, kojas, veidą, lindo bučiuotis, bet Manto visas kūnas,
kiekviena ląstelė kratyte kratėsi glamonių. Pirmą kartą gyve
nime staiga pajuto, kad nejaučia absoliučiai jokio geismo.
Verkiant reikėjo pamylėti tą bobą, išnarinti jos sąnarius, iš
tampyti vidurius, išsunkti paskutines jėgas, draskyti, kol nepra
dės dejuoti, šauktis pagalbos, ir kaip išspaustą citriną numesti

kojūgalyje, bet nei iš šio, nei iš to pradėjo visas drebėti ir vos
tvardėsi neiššokęs iš lovos. Bosas liepė tenkinti visus bobos
norus, bet kaip tai padaryti?!
- Na, ko tu? - be jokių ceremonijų ji nustatė, kad nuomi
ninkas nė kiek jos negeidžia. - Kas tau?
Paėmusi jo ranką ėmė braukyti savo kūnu, bruko į tas vietas,
kur, jos manymu, geismo žaibai turėjo pažadinti net mirusį
jį... Kaip nutvilkytas Mantas ištraukė ranką. Kokia šlykštynė!
- Kas tau?
- Aš negaliu.
- Nejuokauk. Tavo metų skųstis negalia yra daugiau negu
originalu.
- Man uždegimas.
- Uždegimas?! - ji sukluso. - Niekada negirdėjau, kad vy
rams tokiose vietose būtų uždegimas. Seniai? Kas tai per liga?
- Nežinau. Vakar buvau poliklinikoje, - melavo. - Sakė - už
degimas.
- Skauda?
Mantas staiga nutarė, kad pats tinkamiausias laikas pradėti
derybas.
- Noriu tau pasiūlyti pelningą sandėrį.
- Sandėrį?! Lovoje?!
- Aš rimtai. Jei lova netinka, galime eiti į virtuvę.
- Ne. Nereikia. Dėstyk, tik be ilgo įvado. Nepakenčiu.
- Gerai. Keli sakiniai. Tu gyveni iš to, ką suneša svečiai, plius
nuompinigiai. Tai nėra labai daug, teisingiau - visai nedaug.
Siūlau gerai apmokamos tarpininkės vaidmenį.
- Kas su kuo?
- Parinkti įvairaus amžiaus moteris solidžių vyrų aptarna
vimui.
-Oho.
Šeimininkė kurį laiką gulėjo nejudėdama, paskui staiga šoko
iš lovos, nubėgo į vonią, daužydama durimis įsiveržė į nuo-

mininko kambarį, uždegė šviesą, priėjusi skvarbiu žvilgsniu
tyrė Manto veidą.
- Tu ką?! Manai, tokiu geltonsnapiu patikėsiu?! Sugalvojai,
kaip apsisaugoti nuo gėdos, kad impotentas? Koks uždegi
mas?.. Nors būtų tau kas nors sutinę, o dabar viskas normalu.
Po velnių! Tyčiojiesi?!
Stonys lėtai atsikėlė, priėjęs prie spintos iš striukės ištraukė
du pakelius pinigų, numetė ant lovos.
- Štai pradžia. Jie tavo. Lygiai dešimt gabalų. Jei nori, rytoj
galėsi susitikti su žmogumi, kuris aprūpins klientūrą. Jis už
mane vyresnis, nors, tiesą pasakius, nelabai. Tavo neeilinis
protas šiuo metu dirba veltui, o gali duoti gražaus pinigo ir
nebereiks bendrabučio. Visos kortos tavo rankose. Visi tavo
svečiai - vieniši, nelaimingi ir kitokie prie visuomenės nepri
tapę žmonės. Pati tinkamiausia dirva tokiai veiklai. Rizikos
jokios. Aš neskubu, gali galvoti kiek patinka.
Minutėlę Milda prisispyrusi žiūrėjo į vaikino veidą, paskui
krenkštelėjo, kelis kartus sujudėjusi staigiu judesiu griebė pi
nigus, stabtelėjo tarpduryje:
- Noriu garantijų, kad neįklampinsite manęs į kokią balą.
- Žinoma.
- Noriu susitikti su tuo žmogumi ir sužinoti, ko jis nori.
- Žinoma.
- Noriu žinoti rizikos dydį.
- Žinoma.
- Nieko negaliu pažadėti, nes nežinau, kaip visa tai daroma.
- Žinoma.
- Ko čia kudakuoji?! - žybtelėjo akimis, trenkė durimis. Impotentas prakeiktas!
- Labas, Astra. Gal nori šiek tiek prasiblaškyti? Važiuoju į Klai
pėdą. Galėtume kartu. Vienai dienai. Kaip?
- Mielai, bet darbas... Paskambink po valandos.

Liko dar viena tabletė.
Trys dienos, kai Astra iš visų jėgų kovojo su savimi, su tuo
vėl iš kažkur atsiradusiu nerimu, kažko laukimu, su baime...
Su viltimi laukė valandos, kai grįš normali savijauta, pasitikė
jimas savimi, vidinis komfortas. Manto pasiūlymas buvo la
bai viliojantis, bet ji bijojo pati savęs, kažkokių jai gresiančių
nemalonumų, gal net nelaimės.
- Skambino kas nors? Girdėjau telefono skambutį, - įėjusi į
laboratorija pasiteiravo docentė.
- Mantas.
-Šaunuolis. Tau būtinai reikia prasiblaškyti. Norėjo ko nors,
siūlė? - žiūrėjo švelniai, lyg motina.
- Turi kažkokių reikalų Klaipėdoje. Siūlė važiuoti kartu, bet
darbas.
- Puiku, Aštrėja, važiuok. Aš išleidžiu. Gali dviem dienom.
Gerai? Jeigu kas, skambink. Puiku. Važiuok. Žinoma, - docentė
seniai pastebėjo savo laborantės nuotaikos staigų kaitaliojimąsi, stengėsi kaip nors sužinoti priežastį, kuo nors padėti,
paguosti, nuraminti, bet vis atsimušdavo į atkaklų jos tylėji
mą lyg skydą, už kurio slėpėsi. - Gali eiti tuoj pat. Šiandien
darbas baigtas. Bandymas tik kitą savaitę. Viskas paruošta. Ži
noma, važiuok. Jei galėsi, lauktuvių parvežk rūkytų karšių.
Mano vyras juos tiesiog dievina.
- Būtinai. Ačiū jums.
Važiuojant pro Kauną Mantas paprašė:
- Tu nieko prieš, jei labai trumpam užsuksiu pas motiną?
- Žinoma, - Astra net paraudo. Imponavo toks jo elgesys:
nuolatos mandagus prašymas, pageidavimas ir niekada jokio
griežto reikalavimo. Tas lyg abejojimą reiškiantis žodelytis
„gal" Manto lūpose reiškė ne ką kita, o tik mandagumą.
įsukę lyg į kokios gamyklos kiemą, privažiavo prie nedidu
kės trobelytės, vienu šonu prisišliejusios prie stačios Žaliakal
nio papėdės.

Astra kelias minutes nuobodžiaudama sėdėjo mašinoje, lau
kė. Pagaliau, nešinas didžiuliu ryšuliu, išėjo Mantas, o paskui
jį graži, pražilusiais smilkiniais plačiaveidė moteris, matyt, jo
motina. Atidariusi dureles maloniai pasisveikino, kvietė užei
ti. Gal kavos, gal po sumuštinį kelionei, bet Astra dievagojosi,
kad soti, o Mantas taip pat pernelyg neragino.
- Labai graži tavo panelė. Man patiko, - spėjo sukuždėti
sūnui.
Mantas važiavo greitai. Abu linksmai plepėjo, rado ką kal
bėti apie Lietuvos politiką, sportą, muziką, dailę. Astra vaiši
no kvapnia arbata, įsiūlė sumuštinių, desertui - iŠ mažyčio
indelio - šaltalankių uogienės.
Mantui visą kelią knietėjo sužinoti, kas atsitiko jai tą at
mintiną vakarą, bet, bijodamas išsiduoti, tik įdėmiai stebėjo
ieškodamas kokių nors pėdsakų. Prakeikimas! Nuoširdžiai gai
lėjosi, kad taip neapgalvotai pasielgė, ir pabrėžtinai švelniu
elgesiu stengėsi atlyginti savo kaltę.
- Ko tau reikia Klaipėdoje? Aplankysi savo dėdę?
- Ne tik. Ieškau savo tėvo, - jis nematė jokio reikalo slėpti.
- O kur jis prapuolė?
- Aš ne Stonys, pasirodo, Sapiega turėčiau būti. Ieškau tik
rojo tėvo.
- Gal tavo mama žino?
- Gal žino. Nesako. Žinau, kad dirba technikume.
Tačiau technikume nauja darbuotoju karta nieko nežinojo,
kad čia kažkada dirbo toks dėstytojas. Užklausė paties seniau
sio darbuotojo.
- Atsimenu, o kaipgi? Labai įdomus žmogus buvo, visokių
naujovių prigalvojo. Gražiai kalbėti mokėjo, studentai mėgo
jo paskaitas, žodžiu, pedagogas nuo Dievo. O kur išvyko? Ne
žinau, - skėstelėjo rankomis. - Žinau, kad į aspirantūrą, o kas
ir kaip... dovanokit.
- Gal kokių draugų turėjo? Gal jie žinos?

- Palaukit... Jis labai šunis mylėjo.
- Šunis?
-Taip, taip. Aistringas medžiotojas buvo, kažkoks net šunų
ekspertas. Vis po Žemaitiją važinėjo, kažkokias šunų varžybas
organizavo.
- Kur? Miškuose?
- O galas žino! Gal ir miškuose, jei medžiotojas? - daugiau
nieko konkretaus nepavyko sužinoti.
- Ką darysime? - klausė Astra.
- Nežinau. Gal į medžiotojų draugiją nuvažiuoti?
- Žinoma! Važiuojam.
Pasirodė, kad draugijoje Sapiegos pavardę žinojo kiekvie
nas darbuotojas, o kai kurie ir puikiai jį pažinojo.
- Palaukite, - plačiai besišypsantis, energingas vyras priėjo
prie telefono, surinko numerį. - Paskambinsiu į Vilnių vyriau
siajam kinologui. Jis tikrai turėtų žinoti, - kalbėdamas linksė
jo galva, kažką skubiai rašė, dėkojo. - Štai, viskas surašyta.
Gyvena netoli Vievio, ūkininkauja. Sodyba pasakiškoje vieto
je prie gražaus ežero.

Puiku!
Mantas kaip ant sparnų išlėkė į gatvę, apkabinęs Astrą per
liemenį, vedė prie mašinos.
- Šitiek metų nežinojau. Motina vis slėpė. Dabar rasiu. Klau
syk! Mano dėdė ruošiasi į suomišką pirtį. Bus alaus, na, ir pa
siutusio karščio. Gal važiuojam? Pasiausim! Atšvęsim!
- Aš nepasiruošusi. Na, neturiu...
- Smulkmena! Važiuojam! Aprengsim tave.
Privati pirtelė buvo visai netoli Klaipėdos, šalia plento į Pa
langą, ant didžiulio tvenkinio kranto. Savininkas, malonus
seniukas, klientus pasitiko dar mašinų stovėjimo aikštelėje,
paklausė, kokių paslaugų jie pageidauja, kas norės suomiškos
pirties, o kas rusiškos, atseit abi karštos, yra šalto alaus ir viso
kito, ko reikia.

- Kaip ir buvome sutarė - iki vakaro aštuonių, nes paskui
atvažiuos grupė jaunų žmonių, - perspėjo.
Nuostabu!
Dėdė su dėdiene pasirodė nepaprasti karščio mėgėjai. Mau
kė alų, užkando rūkyta žuvimi, siūlė Mantui, Astrai vištienos
ir ak, net seilė bėga, šviežios naminės duonos ir puikiausių
raudonų pomidorų, tempė jau kelintą kartą j karščiu alsuo
jančią patalpą.
Kas galėjo susilyginti? Jie šaukė, kad tik tada kūnas gerai
įšyla, kai nuo smakro šimtas lašų prakaito nukrenta! Mantą
žavėjo tobula Astros figūra, nepaprastai lygi, be jokio apga
mėlio, lyg aksomas oda, tiesios, grakščios kojos, neišpasaky
tas lieknumas - negalėjo atitraukti akių.
- Nežiūrėk taip į mane, - kuždėjo prigludusi. - Prarysi.
- Būtinai... Gali drąsiai dalyvauti grožio konkurse. Siūlau
pabandyti.
- Na, ką tu?! Man daug ko trūksta, bet aš, žinoma, tau nesa
kysiu, - ji žavingai juokėsi.
Atėjęs pirties savininkas maloniai pranešė, kad po dešim
ties minučių atvažiuos kiti klientai. Skubiai sutvarkė stalą, pa
šluostė grindis, sukabino švarius rankšluosčius, vantas, atri
deno statinaitę alaus...
- Važiuojam? - dėdė su dėdiene jau buvo susiruošę, susi
tvarkę.
- Minutėlę! - šūktelėjo Mantas savininkui. - Gal mes su mer
gina galime pasilikti? Netrukdysime, gerai? Mums dar maža,
tiesa, Astra?
- Priklauso nuo klientų valios. Jie užmokėjo.
- Po šimts! Mes taip pat ne skurdžiai.
Tuo metu į kiemą įsuko šešios taksi mašinos, virste išvirto
įvairiaspalvių gerokai jau pagėrusių paauglių būrys, be jokių
ceremonijų sugužėjo tiesiai į pirties persirengimo kambarį,
vikriai draskė nuo savęs odines striukes, marškinius, spardė

batus, per visą koridorių šlepsėjo į pirtį, rėkdami, klegėdami
daužė durimis, ragino, keikėsi...
- Aš klausiau. Jie sutinka, - pranešė Mantui šeimininkas.
Vaišiu kambaryje, kukliai susėdę vienas šalia kito gale dide
lio, pailgo, sunkaus ąžuolinio stalo, Mantas ir Astra liko vieni.
Suėmęs abiem delnais jos galvutę apipylė bučiniais akis, lūpas,
skruostus...
- Kodėl tu kaip akmuo? - susirūpinęs žvelgė į akis. - Kodėl,
kai bučiuoju, nereaguoja nė vienas tavo raumuo? Tau visiškai
nepatinku? Nė kiek?
- Negaliu. Atleisk man, negaliu. Man baisu. Nuolatos lau
kiu kažko baisaus, man lyg skauda visas kūnas - visur. Kažko
kios bangos ritasi nuo galvos iki kojų, tai karšta, tai šalta, šyp
sausi prisiversdama... - jos akys pritvino ir stambios ašaros
nusirito skruostais. - Tu man labai patinki... Labai labai... Ta
vo kalba, tavo juokas... švelnumas, bet aš negaliu. Man vis
atrodo, kad užtrauksiu tau kažkokią didelę bėdą.
- Ką tu kalbi? Kokią bėdą? - Mantui blykstelėjo mintis, kad
tai ano vakaro atgarsiai. Aš kaltas! Ak kaltas! - rėkė vidinis
balsas. - Neverk... Na, nusiramink... - nežinodamas, ką dau
giau sakyti, bučiniais rinko riedančias ašaras.
Sugužėjo visa plikšių banda. Kai kurie gėrė degtinę net pir
tyje, todėl įsvirduliavo visiškai girti, lyg išvirę strapaliojo be
veik nevaldydami kojų, nežmoniškai keikėsi. Mantas niekaip
negalėjo atspėti, iš kokio pasaulio šie šlapiomis, vietomis iš
skustomis galvomis, kaip arklių uodegos styrančiais įvairia
spalviais plaukų kuokštais vaikinai ir merginos dėmėtais
kūnais. Atrodė, kad ten, pirtyje, šalia karšto garo, kažkas juos
apdėliojo dideliais ledo gabalais.
Vos susėdę ant suolų išilgai stalo ratu paleido stiklinę, kliu
kino, užsivertę vienu mauku gėrė degtinę, pylė kitam, pirštais
draskė dešrą, laupė duoną, siekė svogūnų griežinėlių, kimšo į
gerkles, čiaukšdami valgė. Ilgšis nešiojo alų, siūlė, laukė kol

išgers, nešė dar. Nenuostabu, kad po antros stiklinės beveik
visi visai apgirto, strapaliojo po aslą, šlepsėjo koridoriumi, virto
į baseiną, kiti lindo į pirtį.
- Ganaaaaa! - rėkė raudonplaukis. - Gana, sakiau! Kas liko,
kiškite į terbas, girdite?!
Visus girtus, kurie jau nebesilaikė ant kojų, už pažastų su
ėmę tempė ir mėtė į baseiną, plukdė, murdė ir išžvejoję vertė
ant atbrailos.
- Kaip gyvuliai. Taip atrodo žmonės, kai Dievas atima pro
tą, - niekada nemačiusi tokių dalykų, prisiglaudusi prie Man
to, kuždėjo Astra.
Staiga stamboka, apskritaveidė, iki ausų nuskustais plau
kais mergina raudodama užlipo ant suolo ir užriko:
- Nekenčiu!!! Nekenčiu! Jūs visi kiaulės! Pernai, kai mane
partrenkė mašina, jūs visi užmiršote mane! Mano Giedrius iš
karto su Indra susiplakė! Šiukšlėėėėėės! Aš sveika! Štai, žiūrė
kite! - ji užlipo ant stalo, šlapiomis kojomis apžergė keletą
butelių, glostė šlaunis, rodė nedidelius randus, isteriškai rau
dodama šaukė. - Šiukšlės! Nieko jums nėra švento! Nieko! Kam
tie išskusti pakaušiai?! Tai ženklas, kad jūs dvasios ubagai! Kiau
lės! Kiaulėėėėėės! Knisatės vienas kitam po kojomis, draskote
mergoms triusikus kaip gyvuliai! Pažiūrėkite: Regina, Ina, San
dra, Gota, aš - visų viduriai išdraskyti! Mes jau niekada nebū
sime motinos! Girdite!!! Niekada! Och, och...
Du skustagalviai tempte nutempė merginą nuo stalo ir, nors
ji blaškėsi, kandžiojosi, šaukė, spardėsi, tėškė į baseiną.
- Tegu atvėsta. Ausyse spengia nuo jos kiauliško žviegimo.
Mantas ir Asta sėdėjo tylūs kaip peliukai, bijodami sukrutė
ti, nes menkiausia kibirkštis galėjo sukelti gaisrą - visi vos tvar
dėsi.
Pagaliau į kiemą suvažiavo kelios taksi mašinos, visa govėda, dar girtesnė, dar triukšmingesnė, šiaip taip susikamšė,
išvažiavo.

įėjęs savininkas kaltai šypsojosi, skėsčiojo rankomis, vaikš
čiojo susirūpinusiu veidu, tikrino, ar ko nesulaužė, ko nepa
gadino, šlavė šiukšles, rinko gabalus dešros, duonos, tuščius
butelius, sausino pelkes vandens.
- J i e visada taip, - tyliai teisinosi. -Tiesa, visada gerai užmo
ka, bet nebandyk neleisti... oho, padegs. Dovanokit.
- Mes niekada tokių dalykų dar nematę, - pratarė Mantas.
- Jeigu norite dar pabūti, o gal pernakvoti, aš jus nuvesiu
prie židinio. Pasakysiu, kad paruoštų gerą vakarienę, paklotų
patalą, gerai?
- Ar gerai, Astra? Pabūsime dar?
- Gerai.
Po gero pusvalandžio šeimininkas nuvedė j mažytį kamba
rį su foteliais, tachta, elnių kailiais ant sienų, šernų kailiais
ant grindų, medžio drožiniais, stirnų ragais, šernų iltimis...
Židinyje spragsėjo ką tik uždegtos beržinės malkos, ant sta
liuko buvo sudėti šalti užkandžiai, butelis gero vyno, rusiškos
degtinės...
- Žinote, aš medžiotojas. Kažkada tai buvo mano kamba
rys, bet dabar jau pasenau, be to, ir laiko nebėra. Mokėsite
dabar? Tokia tradicija, dovanokit. Žinoma, galima ir rytoj...
- Ne ne, aš tuoj, - suskubo Mantas.
Vidunaktis.
Užgesinę šviesą ir patogiai įsitaisę, žiūrėjo į židinį, klausėsi
malkų spragsėjimo, gėrėjosi įvairiaspalviais atšvaitais. Astra
buvo labai dėkinga, kad Mantas nesistengė pasinaudoti pro
ga, nelindo bučiuotis, nenaudojo jėgos. įsidrąsinusi padėjo
galvą ant jo peties, prisišliejo, sušilo, kelios taurelės gėrimo
svaigino, bet miego visiškai nesinorėjo. Retkarčiais Mantas la
bai švelniai glostė jos plaukus, pirštų galiukais bėginėjo vei
du, glaudė prie savęs, dūsavo.
Staiga jai ėmė atrodyti, kad toks jo elgesys nenormalus, kad
visa tai - gailestis. Jos baimė, nerimas, ta besiblaškanti savi-

jauta, visa apėmęs skausmas, keistas kaulų laužymas kažko
kiu būdu persidavė jam. Astra jautė, kaip baisi baimė kaip
koks nežmoniškas šaltis pradėjo skverbtis vis gilyn ir gilyn...
Atrodė, kad Mantas atspėjo jos ligą ir per tą prakeiktą gailestį
nebemato joje moters. Liko tik užuojauta, globa, mandagus
laukimas iki ryto, kada jie parvažiuos namo ir išsiskirs... Jau
visai nemanė priešintis, jeigu jis bučiuotų, glamonėtų ar net
bandytų apnuoginti.
Ji pažvelgė jam į veidą.
Jis užsisvajojęs, liūdnas ir nelaimingas. Dabar ji tiksliai ži
nojo, kad jis jos gailisi... Pirštų galais perbraukė per jo vei
dą... Palietė lūpas, nuslydo už ausies, paniro į plaukus. Nesu
krutėjo, nesuvirpėjo nė vienas raumuo, lyg užhipnotizuotas
žiūrėjo į liepsną.
- Mantai... - tyliai pratarė.
Jis paėmė jos ranką, prinešė prie lūpų, palietė, nuleidęs pa
glostė...
- Mantai... - jau nebegalėjo žiūrėti į visiškai bejausmį vei
dą, liūdnas akis, atsipalaidavusį kūną. Užėjo noras nors kiek
priminti, kad ji moteris, kad jai reikia nors šiek tiek dėmesio,
intymesnio švelnumo, dviprasmio žaidimo, tačiau ji niekaip
nerado tinkamų žodžių, nežinojo kaip elgtis. Kažkoks praskydęs kūnas, išblaškytas vidus trukdė susikaupti, skleidė atšliaužiančios ligos iliuziją.
Ji negalėjo, neprisivertė būti linksma, patraukli, žaisminga.
Lyg bjaurų vabzdį kažkas milžinišku kulnu trynė į žemę vis
gilyn ir gilyn. Atrodė, dar sekundė kita, ir ji jau niekados ne
pajėgs išlįsti į šviesą...
Lėtai atsikėlusi nuėjo į tualetą ir prarijo paskutinę tabletę.
Mantas ištiesė paklodę, pataisė antklodę, įmetė į židinį dar
malkų, suvalgė kelis kąsnelius vyniotinio.
- Miegosime? - paklausė grįžusi.
- Tu nenori?

- Visai nenoriu. Čia lyg senovė: židinys, kailiai, grubūs me
diniai baldai, šiek tiek dūmų.
- Jeigu leisi, aš apsiklosiu, nes man čia visiškai nešilta.
- Gal sergi? Čia tiesiog oro trūksta, karšta. Gal nori išgerti?
Degtinės?
- Geriau vyno.
Po pusvalandžio Astra pralinksmėjo, gyvai kalbino, išgėrė
keletą stikliukų vyno, pati lindo bučiuotis, šokinėjo apie ži
dinį, sužarstė žarijas; įmetė iš karto visas paskutines pliaus
kas. Pati kažką aiškino ir nei iš šio, nei iš to užvertusi galvutę
pradėjo juoktis, kvatoti, palindusi po antklode pradėjo žnai
byti s.
- Nemiegok, Mantai! Tu jau miegi. Na, ko tu toks apsnūdęs? Tau su manimi liūdna?
- N e . Viskas normalu. Daugiau negerk, nes dar į židinį įgriūsi.
- Aš tau visiškai neįdomi?
- Astra, liaukis. Kas čia tau pasidarė? Eikš, gana.
Ji manė, kad viskas tik prasideda... Pamažu nusivilko tre
ningus, numetė maudymosi kostiumėlį ir, vis žiūrėdama Man
tui į akis, palindo po antklode...
Toks elgesio kontrastas nuo mergiško drovumo iki visiško
apsinuoginimo buvo netikėtas. Dar daugiau: prisiplojusi ėmė
bučiuoti jo kūną, švelniai kandžiojo, glostė rankomis, šliau
žiojo pirštų galiukais ir kai pradėjo tempti žemyn jo kelnai
tes, Mantas suprato, kad ji turi daug didesnį seksualinį patyri
mą, negu jis galvojo. Ji glamonėjo ten, kur drįsta tik šilto ir
šalto mačiusi moteris.
- Štai, prasiveržė, - šmėstelėjo mintis ir nė pats dorai nesu
prato, kaip pradėjo paklusti jos žaidimui. Raumenyse kaupėsi
jėga, džiūvo burna, kažkoks gerai pažįstamas viso kūno plaz
dėjimas įgavo labai konkrečią prasmę, sukosi grąžtu, koncen
travosi j vieną tašką, nebeliko jokios minties, laiko, erdvės ir
prasidėjo šėtoniškas ieškojimas. Ji murkė, juokėsi, bučiavo.

atvirtusį aukštielninka, plačiai pravėrusi glėbį ėmė nenumal
domai juoktis, blaškytis, isteriškai, visai negarsiai kvatoti, stū
mė Mantą šalin, paskui griebusi ėmė traukti į save...
Nieko nesuprasdamas Mantas atšlijo. Jos judesiai pasirodė
kažkur matyti, linksmumas, blaškymasis turėjo kažkokią prie
žastį... įtemptai žiūrėjo jai į veidą, gaudė mažiausią mimikos
niuansą.
- Na, ko tu? - sukuždėjo mergina. - Tu... manęs nenori?
Visai?
Išplėtusi akis žiūrėjo į Mantą, jos veidą staiga iškreipė verks
mo grimasa, bet ašarų dar nebuvo, ji abiem rankomis jį atstū
mė, staiga susirietė, nusisuko, pirštais įsikirto į šerno kailį, dras
kė, dejavo. Po kelių sekundžių vėl atsisukusi puolė prie Manto,
apsikabino, prisispaudė, suradusi kramtė jo lūpas.
- Nenori? Aš tau šlykšti? Aš žinojau... aš žinojau...
- Astra, kas tau? Kas atsitiko? Tu nuostabi...
Bet buvo vėlu. Ji nė klausyti nenorėjo. Žaibiškai vėl nusisu
ko, susirietė, gulėjo nejudėdama, abu kumščiukus susikišusi į
burną ašarojo.
- Astra, na kas tau? Atsisuk... atsisuk...
- Nelįsk! - kaip nutvilkyta šoko iš lovos, sukryžiavusi ran
kas ir kojas, dvilinkai susirietusi, kaip vaisius motinos įsčiose,
kaip paklaikusiomis akimis Chirosimos auka, drebėjo, dar ver
kė, bet po sekundės kažką šnibždėdama pradėjo šypsotis...
Visai sutrikęs Mantas minutėlę žiūrėjo nieko nesuprasda
mas, po to nusekė paskui ją, apkabino, ramino, glostė, bučia
vo... Ji nereagavo į jo švelnumą, nepakeitė pozos, atrodė, kad
ji visiškai nepriklauso šiam mirtingųjų pasauliui. Paskui pa
mažu atgijo, išsitiesė, švelniai stūmė Mantą šalin.
- Nereikia... Nereikia man gailesčio... Aš noriu degtinės...
daug. Aš išeinu, aš kylu į dangų, kur nėra šlykštynės, nėra
nieko...
Staiga Mantą persmelkė baisi mintis!

Dešimtis kartų matė panašų kvailiojimą, nors niekaip ne
galėjo patikėti, kad štai čia, šalia Klaipėdos, toli nuo namų,
vidurnaktį gali įvykti kažkas panašaus.
Iš kur? Kas?!
Tolesnis Astros siautėjimas tik patvirtino nuojautą. Vargšė
mergina... Per jėgą nutempė į lovą, paguldė, stipriai apkabi
nęs priglaudė prie savęs.
- Kaip nors, kaip nors iki ryto, - ramino save.
Mergina dar ilgai krutėjo, blaškėsi, skundėsi, kad trūksta
oro, plėšė nuo savęs antklodę, bet jis laikė tvirtai, nepaisė jo
kių norų.
Pagaliau nurimusi užmigo.
Jau vėliau, važiuojant namo, Mantas prisispyręs klausinė
jo, kokios vakarykštės blaškymosi priežastys, bet ji nuolatos
kartojo, kad nieko neprisimena. Visiškai nieko.
- Naktį buvai tualete. Gėrei vaistus?
- Ne, - nors prisiminė, bet sumelavo.
- Tai kada gėrei?
- Jokių vaistų nevartoju.
Puikiai apsirengusi, pasipuošusi Aldona Stonienė ruošėsi eiti
iš namų, kai išgirdo duslų garsą. Kas? Kur? Atsargiai išėjo į
koridorių - nieko, vonioje, tualete - nieko.
Virtuvėje, išgriuvęs aukštielninkas, kaip žuvis gaudydamas
orą, iš siaubo išplėstomis akimis gulėjo senis Stonys.
Lyg į nukautą priešą Stonienė žiūrėjo į savo buvusį vyrą,
prisimerkė, kietai sučiaupė lūpas, žaibiškai sprendė, ką dary
ti. Smilktelėjo mintis, kad gerai būtų, jei jis staiga Šitaip nusi
baigtų. Pranyktų daugelis problemų, nes namelis oficialiai per
pusę nebuvo padalintas, vaikai ir jinai gyveno lyg viena šei
ma, vadinas, jai tektų visas plotas, susitaikytų su Goda, gyve
nimas pražystų naujomis spalvomis. Žmoniškas gailestis, ku
rio ji dabar nekentė visa širdimi, ėmė viršų. Pritūpusi dažytais

nagučiais prasegė marškinius, ramiai apžiūrinėdama iš skaus
mo iškreiptą veidą, klausinėjo:
- Kas tau? Skauda? Širdis?
Stonys, visais pirštais apkabinęs savo krūtinę, vos krutino
lūpas, atrodė, kad iki baltumo išblyškusiame jo veide atsispindi
paskutinės gyvybės sekundės.
- Visą gyvenimą rijai savo naminę. Daugiau nerysi.
Iškvietė greitąją. Nežinodama, ko griebtis, nusivilko paltą
ir atsisėdusi ant taburetės ramiai stebėjo Stonio kančią. Staiga
pastebėjo, kad kvėpavimas pasidarė trūkčiojantis, ligonis mer
kėsi, vyzdžiai kažkur nuplaukė, klaikiai subolavo baltos, tuš
čios akys.
Gydytoja, sanitaras ir net vairuotojas lakstė kaip pašėlę.
Tiesiai į širdį suleido vaistų, masažavo, prijungė specialią
aparatūrą, skubiai išnešė neštuvais.
- Jūs žmona? Važiuosite kartu? - spėjo pasiteirauti.
-Ne.
Išvažiavo.
Po kelių dienų atvežė atgal, įnešė.
- Ponia, jis sunkus ligonis, jam reikalinga rūpestinga prie
žiūra, geras maistas, jokių nervinių stresų. Mes paliekame spe
cialią aparatūrą, su jos pagalba galėsime tiesiog klinikose ste
bėti jo būklę.
Na, neeeeee!! Prie lovos Stonienė tikrai nesėdės!
- Aldute, pats Dievas liepia mums susitaikyti, - išplėstomis
akimis žiūrėdamas į žmoną su viltimi šnibždėjo Stonys.
- Tai kaip?! Paėmei mano auksą ar ne? Jei neprisipažinsi nudvėsi. Aš prie vagies lovos nesėdėsiu.
- Aldute, - suskubo išsigandęs senis. - Bijok Dievo, kuo čia
dėtas auksas. Tuoj mirsiu ir viskas pasibaigs...
- Tuuu?! Su basliu neužmuši. Tuoj atsigausi ir vėl Godą pju
dysi prieš mane. Pažįstu tave kiaurai.
- Aš parašiau testamentą. Viskas tau.

- Nekalbėk niekų, - sėdėti prie lovos visiškai nesiderino su
jos planais. Gal pasėdės sesuo? Paskambino.
- Kaip tu gėdos neturi? - atšovė šioji. - Gyveni po vienu
stogu, tavo Godos tėvas - ko čia ieškai? - nutrenkė ragelį.
Gal brolienė?
- Prie ko čia aš?! Neturiu laiko. Tavo vyras ir dabok. AŠ savo
vyrui slaugių neieškau!
- Puikiai žinai, kad mes išsiskyrę, nesišnekame, gyvenam
kaip svetimi... - bandė aiškintis.
- Pažįstu aš tave. Visą gyvenimą prieš viso svieto vyrus pa
pus kratei! Kiek ašarų per tave pralieta - upė plauktų. Paleis
tuvė. Taip tau ir reikia...
įtūžusi Stonienė trenkė ragelį. Och, rupūžės! Snukiai!!
Kelias sekundes stovėjo suspaudusi kumščius, kramtė lū
pas, tvardė pasiutimą.
- Tai štai, Stony, niekas nenori tavęs prižiūrėti. Nei tikra
sesuo, nei brolienė. Neturiu kada sėdėti ir virti košytes, plauti
šikpuodžius. Mes išsiskyrę. Visai svetimi žmonės, supranti?!
Pats viską manyje sudaužei. Turi pinigu, gali samdyti kokią
bobą. Tegu sėdi.
Stonio akyse pasirodė ašaros.
- Aldute, - vebleno.
Ji nieko nenorėjo girdėti! Jokių aimanų, maldavimų, nusi
žeminimo, apeliacijų j praėjusią meilę, pragyventus metus,
bendrą turtą, vaikus. Tegu pasikaria! Tegu dvesia, kaip šuo!
Užsidariusi savo kambaryje įtemptai galvojo, ką daryti. Gal
iškviesti kokią slaugę? Tačiau atsibels svetima boba, rausis jos
asmeniniuose reikaluose, gal net platins paskalas, burnos neuž
čiaupsi, maišysis po virtuvę, gamins valgį, prausis vonioje...
Neeee. Jokiu būdu.
-Žinoma, Stony, - stovėjo įsisprendusi viduryje kambario, Goda tave slaugytų, bet jos nėra ir nežinia kada pasirodys.
Mano darbo diena vidutiniškai atneša man du tūkstančius

gryno pinigo. Mokėk man pusę tos sumos ir tada gal žiūrėsiu.
Nemanyk, kad raudodama prie tavo lovos pasakas skaitysiu,
tik tiek, kiek reikia. Jeigu nesutinki - samdyk bobą.
- Žinoma, Aldut, žinoma, - iš karto sutiko ligonis.
- Nereikia galvoti apie mane blogai ir nereikia sakyti Godai
ir Mantui, kad iš tavo nelaimės pinigus darau. Tai tik šiokia
tokia kompensacija už mano pavogtą auksą. Žinok, kad tai
pirma ir paskutinė tokia mano paslauga. Kai pasveiksi, gali
nešdintis į senelių namus.
Užtrenkė duris.
Stonys gulėjo visiškai nuliūdęs, akys ašarojo, atžagaria ran
ka šluostė, šnirpštė į nosinę, aimanavo. Tai netikėjo, kad kada
nors nebus kam net vandens paduoti. Kažkoks auksas, pyktis,
principai, pagieža... Ar visa tai turi prasmę prieš amžinybę?
Kas yra žmogus šioje žemėje? Kam reikalingas viso gyvenimo
vargas, kad gale liktum vienišas ir niekam nereikalingas?
Vienišas žmogus lopė stogą. Lėtai lipo žemyn, paėmęs šiferio
lapą dar lėčiau lipo i viršų, padėjęs į vietą, žvalgėsi vinių, plak
tuko.
- Ko norėjai?!
Mantui kažkas užspaudė gerklę, niekaip negalėjo praverti
akimirksniu išdžiūvusios burnos, apversti į molį virtusio lie
žuvio.
Tylėjo.
- Norėjai ko nors? - sukalė dvi vinis, pajudino šiferį ir, įsiti
kinęs, kad laikosi tvirtai, pažvelgė žemyn. - Gal rusas? Ne?
Lenkas?
- Ne, - pagaliau atsiliepė. - Atnešti dar vieną lapą?
- Gali, - abejingu balsu pratarė.
- Aš tuoj, - Mantas vikriai nusivilko striukę, čiupo šiferio
lapą, vos ne šuoliais užnešė į viršų, padavė, palaikė, palaukė,
kol prikals.

- Išsitepsi. Jie cementuoti.
- Nieko. Dar atnešti?
- Atnešk.
Pagaliau stogas sulopytas, darbas baigtas. Nulipo žemėn,
nukratė dulkes.
- Einam i trobą. Už talką pavaišinsiu kuo nors, - vyras žiū
rėjo nepaprastai skvarbiu žvilgsniu, lyg kažko ieškodamas. Kiek tau metu? Kaip pavardė?
- Mantas Stonys. Dvidešimt ketveri.
- Einam, - nuleidęs akis pratarė vyras. - Sėsk prie stalo. Val
gysi? Turiu puikių šernioko kauliukų su bulvėm, a? Atnešiu
savų agurkų.
- Dėkui. Sotus.
- Et, ką reiškia vyrui vienas kitas kąsnis? Man bus smagiau,
nes visą dieną nieko nevalgiau, išalkau, tik dabar susigriebiau.
Stiklinė kita pieno gi ne valgis, tiesa? - vyras nežinojo, kaip
užimti svečią, ką kalbėti, todėl nešiojo, dėliojo, ieškojo tylė
damas, tik retkarčiais Mantą žvilgsniu užkliūdamas.
Svečias smalsiai dairėsi po trobą, apžiūrinėjo nuo lubų iki
grindų lentynose pūpsančias knygas, popieriais apkrautą ra
šomąjį stalą, senovišką laikrodį, kaukes ant sienų, sumestas
malkas prie pakuros, marle uždengtus ąsočius pieno, ant kar
ties sukabintas mazgotes, samčius, medinius šaukštus, dide
les žirkles, iš kailio skiaučių dailiai padarytą kiškutį.
- Gal pieno nori?
- Ne. Dėkui.
Sunešė garuojančius dubenis, įpylė, įdėjo, padėjo pilną lėkštę
svečiui, pilną lėkštę sau, papjaustė agurkų, iš kito kambario
atnešė pintą padėklą raudonskruosčių obuolių.
- Kaip tavo mama? Sveika? Kaip gyvena? - atsargiai pa
klausė.
- Dėkui. Gerai. Gyvena senoje vietoje.
- Aaaaaaa... Susitaikė su Stoniu?

- Ne. Daug metų beveik nesikalba. Skaniai kvepia. Dirgina.
- Na ir gerai. Tikiuosi, kad turime apie ką pašnekėti, tiesa?
Aš - Tadas Sapiega. Motina tau apie mane niekada nepasa
kojo?
- Visai neseniai prasitarė. Bijojo sakyti, kad... na... - norėjo
pridurti žodį „tėvas", bet užsikirto, nutilo, kažkas skersai ger
klės atsistojo.
Užsikirto ir Sapiega. Sėdėjo abu akis įbedę prieš save, lėtai
valgė, paskui pradėjo žvilgčioti vienas į kitą, šypsotis, lyg jau
kas sunkiausia išsakyta, jau praeityje, o dabar nusidriekė ilgas
pažinimo kelias, atsivėrė truputėlį konkretesnės ateities per
spektyva. Lyg nerimas, lyg prislopintas džiaugsmas, lyg ore
išlietas gaivalas ėmė brautis į seniai pamirštas kūno vietas.
- Vienas gyveni? - Mantas manė, kad tėvui tiesus kreipi
masis labiausiai tinka.
- Vienas. Jau daug metų.
- Sunku vienam?
- O ką daryti? Kaip pasiklojau, taip ir miegu. Šunys, karvės,
arklys, triušiai - sukuosi, kol yra sveikatos, o paskui nežinau.
Reiks samdyti kokią moterį. Va, rašinėju šį bei tą ir stumiu
dienas. Gal valdžia žemės duos, tada ūkį kelsiu, statysiu dar
vieną tvartą, pirksiu kokį traktorių, va taip ir prasi stumdysi u
iki galo. Nesinori nuo visų slėptis, norisi eiti į žmones.
Seniai sutemo, bet žiburio nedegė. Sėdėjo kaip prikalti, kal
bėjo vis pagalvodami, tyliai.
- Gal su motina galėtumėte sueiti?
-Neeeeee... Jei jauni nesugebėjome, tai dabar... atpratę jau.
Aš prisiplakiau prie kaimo, ji prie šurmulio, prie miesto, - Sa
piega ilgam pritilo. - Labai graži buvo, kaip lėlytė. Vyrai žvilgs
niais ėste ėdė. Būdavo, sustojam kur eilės gale - būtinai kas
nors užkalbins, restorane - būtinai kas nors prisikabins, net
gatvėje visokie pristodavo. Ale visų žvilgsniai - lyg staininę
kumelaitę pas eržilą vesčiau - visiems vienas cinkas galvoje.

- O tu... O tu... na, kad aš tavo sūnus?
Sapiegą staiga lyg kas surakino. Žinojo, jautė, kad kada nors
tie žodžiai bus ištarti. Per daugelį metų šimtus žodžių tam
pririnko, šimtus vizijų sau pripiešė ir nė karto nepagalvojo,
kad ta akimirka priartės taip paprastai, natūraliai, iškils lyg iš
nebūties.
- Neįsižeisk. Galiu su tavim visai atvirai?
- Žinoma.
- Nenoriu netikro, - drebančiais pirštais čiužinėjo stalu. Pradėsiu iš toli... Nesupratau tavo motinos gyvenimo linijos.
Dievas žino, ko ji jaunystėje norėjo, kokio vaisiaus geidė, ką
savo svajose nešiojo. Tik ašaras su manim gyveno - vos pus
metį, o paskui draskėmės metus, kol išsiskyrėm. Žinojau, kad
per tą laiką su dviem vyrais susitikinėjo. Buvo ir trečias, gine
kologas, kuris gydė jos moteriškas ligas. Už rankos nė vieno
nenutvėriau, bet visas elgesys sakyte sakė, supranti? Būdavo,
matyt, prieš pasimatymą, porai valandų lipte prilimpa prie
veidrodžio, maudosi, keičia savo visus rūbus, kaip katė purkš
tauja - neužkabink, nieko nepaprašyk. Bėgte bėgdavo iš na
mų - nesuturėsi. Supranti?
- Nelabai. Sako, kad tave mylėjo.
- Spręsk pats. Daug kartų kračiau mintyse visas mūsų die
nas ir niekaip kitaip neišeina - mylėjo vyriška meile.

-Kaip?
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- Na, kaip vyrai gali. Lyg kokį šviesulį myli vieną, o dūšioje
ne griekas ir kitą pamylėti. Ta moteris geba glamonėtis be
meilės, lyg iš kokio vidinio nirtulio, gal reikmės, nežaboto
naujų įspūdžių ieškojimo intymios meilės srityje. Na, tu gražus
vyras ir, matyt, jau turėjai moterų, suprasi, ką noriu pasakyti.
- Tai tu netiki, kad aš tavo sūnus? - tyliai paklausė Mantas.
- Tada buvo Stonio žmona. Man pati yra sakiusi, kad nors
ir bėgo iš šeimyninės lovos, bet Stonys kur pagavęs tiesiog
prievartaudavo.

- Tačiau ji tvirtina, kad tu esi mano tėvas.
- Mes kažkuo panašūs. Man senatvėje, žinoma, būtų labai
malonu turėti tokį sūnų, kaip tu... Kaip pats galvoji?
- Manau, motina sako tiesą...
Visai sutemo. Troboje jau nebegalima buvo įžiūrėti veidų.
- Aš tave mažytį mačiau, - vėl po patylėjimo prabilo Sapie
ga. -Turiu vieną anatominį defektą: šiek tiek sulipę mano ko
jų du pirštai. O... tavo?
- Uždek šviesą, - Mantas vikriai nuspyrė kedus, nubruko
kojines.
Po minutės abu stovėjo viduryje aslos basi, įdėmiai žiūrė
dami vienas kitam į kojas. Manto pirštai buvo sulipę kiek ma
žiau, bet tai buvo ryškus abu siejantis požymis.
- Na, kaip? - Mantas žiūrėjo tiesiai į Sapiegos veidą. - Pa
stebėjau dar vieną sutapimą: tarp tavo ir m a n o antakių yra
toks pat mažytis apgamėlis... Aš tave pripažįstu savo tėvu, o
tu?..
Nieko netaręs tėvas staiga visu glėbiu apkabino sūnų, pri
spaudė kiek jėgų turėdamas, vos tvardydamas ašaras paniro
visu veidu į sūnaus plaukus...
Vos kelias minutes pakalbėjęs su Milda, bosas suprato, kad tai
didelį stažą turinti sąvadautoja.
- Kaip bus paskirstytas honoraras už paslaugas? Kaip dažnai
tai bus? Kokio amžiaus moterys tiktų? - pylėsi profesionalūs
klausimai. - Būtų teisinga mokėti atskirą mokestį už konspi
racinį butą, - žinoma, ji turėjo omenyje savo kambarius.
Milda kovėsi dėl kiekvienos kapeikos, net priskaičiavo tele
foninius pasikalbėjimus, išlaidas miesto transportui, už elektrą,
baldų amortizaciją ir jau visai nusismulkino tikindama, kad
kainuoja ir paprasčiausias buto tvarkymas. Bosas pamažu, vis
šypsodamasis nusileido visiems jos reikalavimams, pagaliau
paklausė:

- Kada galėtumėte aptarnauti pirmą klientą?
- Nors rytoj, - žaibiškai atšovė šeimininkė. - Mantas, tikiuo
si, gali išsikraustyti tuoj pat. Sutvarkysiu kambarius, pamerk
siu gėlių, na, reiktų tą bufetą pernešti, kad galima būtų sudėti
gėrimus, užkandą, magnetofoną ir dar šį bei tą, ir viskas. Tu
riu perspėti, kad visos moterys bijo AIDS, venerinių ligų, to
dėl galės aptarnauti tik vyrus su prezervatyvais. Komentarų
turbūt nereikia?
- Palaukit, o moterys? Jų yra?
- Tai mano reikalas. Kelios yra.
- Norėčiau turėti kartoteką, kad klientai galėtų išsirinkti.
- Ne ne ne! - užprotestavo. - Niekas nenorės fotografuotis.
Tai daugiausia rimtų vyrų žmonos, kurioms reikia šiek tiek
arbatpinigių saviems reikalams. Teks pasikliauti mano sko
niu. Sąlyginai visas suskirstysime pagal amžių, išsilavinimą,
figūrą ir šeimyninę padėtį. Turinčios tris ir daugiau vaikų ne
tinka, nes nuo nėštumo išdrimba pilvas, nėra pilvo preso, kas
vyrams nelabai patinka, tiesa?
- Žinoma, - bosas suprato, kad prieš jį - visko mačiusi to
kių reikalų žinovė. Tegu. Jau žinojo, kad tai tik pradžia. Kai tai
bobai pavyks užnerti ir užveržti apynasrį, tada be cyptelėjimo
pradės vykdyti visus, net drastiškiausius, nurodymus.
- Kokia turėtų būti mano paslaugų apimtis? Na, kiek mote
rų reikėtų?
- Nors kelis šimtus. Paklausa labai didelė. Būtų gerai, kad
būtų grupė tokių, kurios galėtų lydėti klientus į pobūvius, iš
kylas, į gamtą, į kurortus ir net laikinai prisiimti motinos vaid
menį.
- Supratau. Gerai.
Tą pačią dieną sutikęs Mantą bosas riebiai išgyrė, iš pasiten
kinimo trynė rankas, davė pinigų.
- Matau, laikas tau palypėti šiek tiek aukščiau. Gausi daug
didesnį atlyginimą, tačiau ir darbo bus daug daugiau. Sutin-

ki? - jam nė klausti nereikėjo, nes vaikinui stačiai nebuvo kur
dėtis.
- Sugebėsiu?
- Tikrai! Važiuojam.
Vilniaus senamiestyje, siauroje gatvelėje netoli Dailės mu
ziejaus, bosas pakvietė Mantą palypėti girgždančiais mediniais
laiptais į antrą aukštą. Siauras, baltas duris atidarė trisdešimt
metis, gerokai pliktelėjęs apkūnus vyras.
- įeikite.
Nuvedė į mažą, nuo grindų iki lubų visokios aparatūros pri
grūstą ankštą kambariuką, paprašė susėsti ratu.
- Na štai, Mantai, susipažink su savo mokytoju Silvestru.
Per mėnesį turėsi išmokti dirbti kompiuteriu. Puikus specia
listas ir pedagogas. Šiame kambaryje daug tokių kaip tu buvo
ir visi mokslus baigė penketais.
Vos įžengusi į namus. Goda puolė prie tėvo.
- Kas tau?! Kas atsitiko?! Sakyk! O Viešpatie, kažkokie prie
taisai. Širdis?
Stonys jau nebesisarmatijo, apkabino dukrą, prisispaudė,
kelios gailios ašaros nusirito skruostais.
- Neverk, tėti, neverk... Aš niekur nevažiuosiu, girdi? Bū
siu, kol visai pagysi. Na, pasakok, kas atsitiko?
- Širdis, o kas daugiau? Virtuvėje kaip trenkė... toks baisus
skausmas, kad nei įkvėpti, nei iškvėpti... surakino. Būčiau ga
lą gavęs, bet, laimei, Aldona pasitaikė, greitąją iškvietė.
- Vis dėlto iškvietė?
- Nepyk ant jos. Ne pyragai gyvenimas.
- Gegutė. Visus linksmina, tik saviems svetima.
- Nereikia, vaikeli. Kokia jau yra, tokia ir mirs.
- Valgei? Ką tau pataisyti?
- Man kažko sunkaus negalima. Tik lengvo, geriau skysto.
- T a i ko? Sultinio kokio? Vištienos su grietinės padažu nori?

- Gerai. Tiks. Ačiū tau. Iš karto ramiau pasidarė.
Goda sukosi kaip vijurkas. Netrukus garavo du puodai su
vištiena, bulvėmis, ant keptuvės lydėsi sviestas padažui.
- O, Goda! Labas. Iš kur? - linksmai prašneko Stonienė.
- Tau vis ataskaitos rūpi. Niekaip atprasti negali, o pati rau
ni iš namų niekam nė mur mur. Man atrodo tai neteisinga.
- Išsprūdo, - motina visai nenorėjo pyktis. - Kaip tėvas?
- Dėkoju, kad prižiūrėjai. Pradedi žmoniškėti.
Stonienę visada siutino toks dukters tonas, ir pikčiausia,
kad, nepaisant daugiamečių pastangų, spygliuotų užuominų
vis daugėjo. Baisiausia, kad visiškai nebuvo apie ką kalbėti.
Didėjant atotrūkiui nebeliko bendrų interesų, nežinojo nei
jos darbo, nei laisvalaikio ir apskritai net kuo gyva.
- Kaip tavo rokeriai?
- Kokie rokeriai?! Prabusk iš sapnų. Sena jau tokiems daly
kams. Motociklai seniai manęs nebedomina. Jei nori žinoti,
žaviuosi blizgančiais, kvepiančiais minkštais mersedesais, au
dinėmis, volvomis, fordais, o jei kas pasodina į rols-roisą devintam danguj jaučiuosi.
Stonienė niekaip negalėjo suprasti: čia tyčiojasi ar rimtai.
- T a v o tėvas viską valgo. Nebūtina tūpčioti kaip apie nauja
gimi.
- Ligonis. J a m būtini vitaminai, o be to, man malonu. Tėvą
turiu tik vieną. Tu gi visą gyvenimą buvai mūsų drugelis. Plast
į Vilnių, plast į Klaipėdą, plast į Maskvą, Čekoslovakiją, Veng
riją, apie Bulgariją aš net nešneku.
- Goda! Kas per tonas?!
- Nieko. Nenumirsi. Netikėjau, kad tu turi kažkokį šiltą jaus
mą mano tėvui. Tai visai į tave nepanašu.
Stonienė įtūžo, vos valdėsi, drebėjo pirštai, springo balsas.
- Palauk! Ko tu iš manęs nori? Ko tu vis prieš plauką, vis
skersom, vis su skausmu? Ką aš tau blogo padariau? Gyvą į
grabą varai.

- Nieko. Visai nieko. Nenoriu būti panaši į tave, ir tiek. Kaip
čia pasakius - nepatrauklus pavyzdys, - ji pripylė lėkštę karš
to sultinio, pritrupino virtos vištienos gabaliukų, atpjovė dvi
riekes baltos duonos, sudėjusi ant padėklo nunešė tėvui.
- Valgyk, m a n o ligoniuk. Labai skanu. Prašau iki dugno,
neprieštarauk. Tuoj atnešiu kauliukų pačiulpti. Skanu, - atsi
sėdo ant lovos krašto, patarnavo, pataisė antklodę, šypsojosi.
- Kas čia per pinigai? - pamačiusi ant staliuko sudėtą krū
velę, pasiteiravo.
- Et, - Stonys visai nenorėjo triukšmo, bet nieko blogo ne
galvodamas paprašė: - Nunešk mamai. Tai jos pinigai.
- Kaip jie čia atsidūrė? Savo pinigų ji nemėto, jėga neišplėši. Tai tavo pinigai ar jos?
- Dabar jos, na, jos, jos. Jei tau sunku, tai palik. Kaip nors
pats.
Vėlu. Goda čiupo pinigus, perskaičiavo, suspaudė saujoje.
- Kiek dienų ji tave žiūrėjo? Tris?
- Nereikia, dukrele. Prašau tavęs. Na, tris ir labai gerai. Ap
link nė gyvos dvasios.
- Tai po tūkstantį už dieną. Stervą, - nespėjus tėvui nė žo
džio ištarti, išlėkė į virtuvę.
- Deja, brangioji mamyte, pasiskubinau. Atsiprašau. Gal
vojau, kad pamažu keitiesi į gerąją pusę, o tu?! Gėdos turė
tum! Už dieną po tūkstantį?! Jis gi mano tėvas, buvęs tavo
vyras! Kas tavo krūtinėje? Akmuo? Tiesiog žudanti moralė! Tu
ne moteris, tu velnias! Išsigimėlė!
- Gana!!! Ne tau, geltonsnape, apie moralę motinai bliauti!
- Pinigų negausi. Girdėjai?! Reikalingi tėvui, vaistams, pa
galiau - geram maistui. Tylėk! Nekenčiu! Nekenčiu!! Tu ne mo
tina, o brudas!
Stonienė atsivedėjusi trenkė antausį. Goda loštelėjo, tačiau
sukandusi dantis įbedė įniršio, paniekos kupiną žvilgsnį į mo
tiną, rėkte išrėkė:

- Kekšė! Visą gyvenimą turgus, pinigai ir vyrai! Net savo
namuose pragarą padarei!
- Goda! Liaukis, sakau! - šerti antrą kartą nedrįso. Suprato,
kad kaip po žemės drebėjimo staiga išsižiojo vis platėjanti pra
raja. Suėmė save į rankas, iki kraujo kramtė lūpas, suspaudė
kumščius. - Jis pats pasiūlė, davė kaip kompensaciją už pa
vogtą mano auksą, indus, viską!
- Melas!! - nenorėdama skaudinti tėvo, Goda puolė į vo
nią, užsirakino, tyčia paleido šniokščiantį vandenį, kniubo į
minkštą rankšluostį, garsiai raudojo. Iš nuoskaudos degte de
gė sumuštas veidas. Suprato, kad jei kas nors atsitiks tėvui,
liks visiškai viena, nes dabar motina peržengė tą ribą, iki ku
rios dar galima grįžti. Viskas. Jau niekas niekada jų nebesutaikys, negalės nugalėti šlykštaus pažeminimo, motinos šaltu
mo visiems namams, tėvui, jai pačiai. Ji nieko nemyli. Nieko!
Nusispjaut. Spaudė širdį supratimas, kad išsprūdo žemė iš po
kojų, kad nebeliko to slapto ryšio tarp motinos ir vaikų, kada
kiekvienas vaiko poelgis matuojamas ta vertinimo skale, ku
rią įskiepijo motina. Žinoma, liko tėvas, bet, nepaisant didžiu
lės meilės, Goda niekaip nesugebėjo perprasti vyriškos širdies.
Tėvo elgesys, jo motyvai, jo dorovė, žinoma, toli nuo sudva
sinto pasiaukojimo, jis nuodėmingas, bet nuodėmingas ne
palyginamai mažiau negu motina.
- Na, kaip? Mokslus baigei? - bosas buvo patenkintas, šypso
josi, plekšnojo per petį. - Sakė, sakė man. Gyrė. Puiku, kad
turi lakią vaizduotę, greit pagauni esmę. Tai raktas į aukštu
mas. Važiuojam. Parodysiu naują darbo vietą.
Fabijoniškėse, naujo namo rūsyje, bosas nuvedė vos apšvies
tu koridoriumi iki galo, įkišo savo kortelę į užrakto plyšį, ir
sunkios stora skarda kaustytos durys lengvai atsidarė. Uždegus
šviesą pasirodė, kad tai visai mažytis kambariukas, jo pasie
nyje stovėjo laidų pluoštais sujungta aparatūra, kompiuteris.

- Štai čia tu dirbsi, tiesa, nuolatos sėdėti čia nereiks. Klau
syk ir stenkis viską įsiminti, - jis paėmė miniatiūrinį, ganėti
nai sunkų radiotelefoną, pavartė rankoje, paspaudė kai ku
riuos mygtukus. - Šį žaisliuką nuo šiol privalai nešiotis visur
ir visada, net eidamas miegoti pasidėk šalia, kad bet kuriuo
paros metu būtų išsaugotas ryšys. Perspėju: jo niekas niekada
neturi matyti ir niekam niekada negalima apie jį pasakoti, o
juo labiau rodyti, supratai?
- Taip.
- Toliau. Štai tavo kodas ir kompiuterio programų šifrai.
Juos turi atsiminti, nieko niekada negalima užsirašinėti. Vi
si pokalbiai, kad ir iš kur beskambintų, įrašomi į kompiute
rio atmintį. Tau reikia paspausti štai tuos mygtukus radiote
lefone ir gali bet kur būdamas perklausyti, kas įrašyta.
Toliau. Tavo radiotelefonas gali tarnauti kaip diktofonas su
siauro ir plataus spektro mikrofonais. Visi pokalbiai taip pat
gali būti įrašyti į kompiuterį. Pats įsitikinsi, koks tai puikus
daiktas.
- Supratau.
- Dabar - svarbiausia. Visus tuos dvejus metus, kai tu man
skambindavai, signalas patekdavo į tokį pat kompiuterį, ir jis,
akimirksniu iš tavo balso virpesių nustatęs, kas tu toks, su
jungdavo su mano radiotelefonu. Štai kodėl aš visada, kur be
būčiau, per kelias sekundes atsiliepdavau. Visi balsai užko
duoti ir, jei kas nors čia įsiverš ir bandys skambinti, visi
telefonai tylės, supratai?
- Taip. Nuostabu.
- Nuo šiandien tu turi tokius pat pavaldinius, kaip kad va
kar buvai pats. Jie skambins, siūlys savo prekes. Tu specialiu
kodu tučtuojau siunti signalą į kompiuterį ir tavo radiotele
fone įsižiebia keli skaičiai, kurie reiškia kiek, kada ir kur ko
reikia. Supratai?
- Taip.

- Šiame kambarėlyje teks dirbti tik tada, kai reikės visą in
formaciją peržiūrėti, sugrupuoti ir užkoduoti atskiruose at
minties blokuose. Atmink, kad įrašęs pats jau negalėsi atšauk
ti tos informacijos, todėl pasistenk nedaryti klaidų.
- Aišku.
- Liko paskutinis darbas, - jis išsitraukė iš kišenės lapą ab
surdiško teksto, išlygino, padėjo prieš Mantą. - Kiekvienas
klientas, o juo labiau mūsų žmogus, privalo įrašyti savo balsą
perskaitydamas šį tekstą. Skaityk ramiai ir labai aiškiai. Jei ka
da nors į tokį kompiuterį bandysi įrašyti informaciją nenatū
raliu, drebančiu, išsigandusiu ar kitokiu balsu, kompiuteris
tylės. Supratai?
- Žinoma.
- Na, pasiruošk. Pradedam.
Žinoma, bosas nepasakė, kad tas pats radiotelefonas nuo
šiol bus ir paties Manto gyvenimo, kitaip nepasakysi, pasi
klausymo įrankis, nekalbant apie tai, kad Stonio mašinoje jau
dveji metai paslėptas mažas radijo siųstuvas, o visai neseniai
toks pat atsirado Mildos bute ir dar daug daug kur. Pasiklau
symus analizavo jau aukštesniu lygiu ir santraukos buvo siun
čiamos dar didesniems bosams. Nepasakė ir to, kad aukščiau
sieji bosai vien radijo signalu gali ištrinti ištisus atminties
blokus, norėdami apsisaugoti nuo informacijos nutekėjimo,
demaskavimo ar net piktybinio panaudojimo.
Bosas su Mantu dar ištisas tris valandas kruopščiai trenira
vosi, kelis kartus nuo pradžios iki galo pakartojo visas opera
cijas, visai nusiplūkė.
- Puiku, Mantai. Gana. Einam. Čia oro trūksta.
Važiuojant žemyn nuo Šeškinės didžiojo kalno, bosas šiltai
atsisveikino.
- Mūsų bendradarbiavimas baigėsi. Daugiau nesusitiksime
ir nepasimatysime. Užmiršk mane, užmiršk visas vietas, kur
buvome kartu, visus vardus ir visus adresus. Taip reikia. Algą

sau ir savo žmonėms rasi spintelėje po kompiuteriu arba per
duosime informaciją, kur paimti. Sau imk kiek tau reikia, bet
nepiktnaudžiauk. Mes seksime tave ir viską apie tave žinosi
me. Atmink tai visada. Lėbauti, siautėti, vartoti narkotikus
neleisime, nes mums reikalingi gabūs, greitos orientacijos žmo
nės. Kompiuteryje užrašytose ataskaitose turi būti visa tavo
veikla, kur panaudoti pinigai. Supratai?

- Taip.
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- Šaunu. Sudie, - jis sustojo šalikelėje. - Visai netoli tavo
mašina. Sėkmės tau. Gal kada nors ir pasimatysime, bet tu
pats iniciatyvos nerodyk. Pats rasiu.
Nuvažiavo.
Bjaurus skausmas, iš proto varantis kaulu laužymas, geliantis
maudimas, apsunkęs, lyg vinių pripiltas kūnas, vidaus drebė
jimas, košmariška baimė tapo nuolatiniais Astros palydovais,
ir ji pamažu suprato, kad kažkuo beviltiškai serga. Meldė Die
vo, kad nepranyktų tas vyras, kuris už visai nedidelį atlygini
mą duodavo vaistų, nuo kurių tam tikram laikui dingdavo
visi baisumai ir pagaliau grįždavo lengva, pakili nuotaika, no
ras gyventi ir džiaugtis gyvenimu. Kartais tekdavo to vyro lauk
ti šaltyje po kelias valandas ir išmaldauti vieną dvi tabletes.
Astra prašydavo daugiau, bet tas šypsodamasis purtydavo gal
vą, sakė daugiau neturįs, gal dar kartą gaus, bet nieko konkre
taus pažadėti negalįs.
Liko kelios dienos iki Naujųjų metų. Visą mėnesį nuolatos
skambino Mantas. Kvietė pasivaikščioti, gal į kiną, gal į resto
raną, gal kokios parodos aplankyti, bet Astra atkakliai atsikal
binėjo, išgalvodama daugybę priežasčių.
Paslaptingasis vyras nesirodė visą savaitę, ir Astra nežinojo
kur dėtis. Visuotinė depresija buvo pasiekusi tokį laipsnį, kad
kilo noras šmaukštelėti per rankų venas ir iš karto viską už
baigti. Tačiau motina... Žinojo, kad iš sielvarto išprotės... Jau

ir taip ištisais vakarais sekioja iš paskos, žiūri į akis ir klausinė
ja visokiausių dalykų. Ne ne ne... Jokiu būdu!
- Aštrėja, tave prie telefono, - susirūpinusi docentė žiūrėjo
tiesiai į savo laborantės akis.
- Dėkui, - smuko pro duris, puolė prie telefono.
- Tu, Astra? - pagaliau atsiliepė!!!
- Taip, taip! Kur jūs?
- Šiandien kaip visada toje pačioje vietoje.
- Lygiai penktą? Gerai. Praėjusį kartą teko ilgai laukti. Su
šalau.
- Gerai.
Atrodo, prašviesėjo pasaulis! Daug linksmesnė grįžo į labo
ratoriją, griebėsi darbų.
- Kas skambino? Mantas?
-Ne.
- Dar susitinki su juo?
- Retkarčiais.
- Labai puikus vaikinas. Gal Naujuosius metus kartu sutik
site? Vyro darbovietėje jau kelinti metai organizuoja išvyką į
gamtą. Molėtų rajone, prie ežero, yra jo darbovietės pirtis.
Kartą buvome. Labai smagu. Būna šimtas ir daugiau žmonių,
laužas, šašlykai, visokiausi atrakcionai, konkursai, šeimyni
niai stalai. Kai kas net eketėje išsimaudo. Važiuojam? Aš nu
pirksiu bilietus, gerai? Na, sutik. Tau verkiant reikia prasiblašky
ti. Sutariam?
- Nežinau. Nėra nuotaikos.
- Pasitaisys, aš pažadu. Pakalbėk su Mantu, gerai?
- Nežinau...
Po darbo važiuojant namo atrodė, kad troleibusas slenka
kaip vėžlys. Astra niekaip negalėjo nustygti vietoje, vis žval
gėsi pro langus, lyg bijodama nejučia pravažiuoti lemtingąją
stotelę.
Pagaliau! Laukia!

Išlipusi vos ne potekom pribėgo, žiūrėjo su viltimi ir pasiti
kėjimu.
- Laba diena. Na, kaip? Atnešėte?
- Labas. Kai važiavau iš namų, rodos, įsidėjau, o kai atva
žiavau, apsižiūrėjau, pasirodo, pamiršau.
Astra iš karto nusiminė, tiesiog sielvartas atsispindėjo jos
veide. Vyras pastebėjo ir patenkintas šyptelėjo.
- Nieko. Kitą kartą.
- Kada? Man bloga. Man reikia dabar.
- Na, tada važiuojam kartu. Paduosiu.
- Toli? - vyras jau nesiklausė, sustabdė taksi, liepė važiuoti
per miestą, o paskui už miesto, už Žaliųjų ežerų ten, kur visas
miestas sodo namelių.
- Atvažiavome. Lipk, - jis atsiskaitė su taksistu.
- Gal galiu palaukti čia ar bent su tuo pačiu taksi grįžti, baukščiai paklausė.
- O kam? Čia daug mašinų. Einam, - neatsigręždamas nu
klampojo per sniegą, paskui pasuko prie gražaus namelio. Buvo
tikras, kad mergina kaip avelė cimpina iš paskos.
Viduje šilta, puikiai įrengta, minkšti baldai, kilimai, pra
bangios užuolaidos, televizorius, telefonas.
- Renkis. Išgersim arbatos.
- Kad aš... na, negaliu ilgai būti. Nieko mamai nesakiau.
Nervinsis.
- Koks reikalas? Imk, skambink.
- Dėkui, - surinko numerį. - Mam, aš su draugais. Grįšiu
po geros valandos.
- Šaunuolė, - vyras atnešė padėklą su puodukais, iš termo
so pripylė nuostabiai kvepiančio gėrimo. - Prašau.
Vos nurijus kelis lašus, vyras iš kito kambario ant ištiesto
delno atnešė dvi tabletes. Astra skubiai suskato ieškoti pinigų.
- Nereikia. Pinigų nereikia, - pamatęs klausiamą žvilgsnį,
patikslino. - Ryk čia. Iš karto dvi.

- Per daug.
- Nieko. Aš žinau. Su sąlyga: duosiu šiandien ir ateityje ne
mokamai, jei pagulėsi su manimi ant šitos tachtos. Pati. Nie
kieno neverčiama. Jei nesutinki, gali eiti. Nelaikau. Na, kaip?
Astra viską suprato. Tai spąstai! Tačiau jei ji išeis, tai tas vy
ras pranyks su savo vaistais. Ką daryti?! Visiškai susipainiojo.
įžūliai šypsodamasis vyras iš po pastalės ištraukė visą pluoštą
nuotraukų, numetė.
- Čia visur tu. Nieko neatsitiko. Gyva, sveika. Taip bus visa
da. Kaip?
Astra abejojo, dūsavo, pešiojo savo pirštinę, akys sudrėko,
staiga sulinko, įsikniaubė, užsidengė veidą rankomis...
- Pagailėkit manęs...
- Na na na, kas per jautrumas? Neverk. Viso pasaulio mote
rys tai daro ir pasaulis aukštyn kojomis neapvirto, - priėjęs
atsisėdo šalia, apkabinęs glostė, ramino. - Praryk. Pamatysi,
kaip viskas susitvarkys. Tuoj pasidarys geriau. Na, pakelk gal
vą. Puiku. Praryk, na, ryk. Vandens reikia?
- Nereikia, - sukuždėjo mergina.
- Renkis, - trumpam išėjęs į kitą kambarį vyras grįžo visiš
kai nuogas.
Vos pamačiusi geidžiantį kūną, aiktelėjo, užsidengusi veidą
šoko prie durų, bet vyras žaibiškai pagavo, bloškė ant tachtos.
- Priešinkis! Cypk, kandžiokis! Na!!! Na!!! - pašėlusiai sku
bėdamas plėšė drabužius, mėtė kaip lėlę, staiga įsiutęs prie
veido artino tą daiktą, ji suriko, muistėsi, įsikirtusi nagais stū
mė šalin. Rėkdamas ir nekreipdamas dėmesio į jos klyksmą,
konvulsijų tampomas, lyg žvėries suraitytu, surakintu veidu,
mėgavosi bejėgiškumu, kvatojo tikro Šėtono juoku, laužė jos
rankas, smaugė, daužė per strėnas.
Atvežta ir paleista prie savo namų Astra vos surado duris,
liftą.
- O Viešpatie! Astra, kas tau?! - surikusi motina tempte

įtempė į vidų, skubiai nuvilko paltą. - Kas su tavimi dedasi?
Sergi? Tavo akys... Kas atsitiko?
- Nieko, mam, noriu miego.
- Dukrele, tu... girta? Bet nekvepia. Dėl Dievo, sakyk, kas
yra.
Nieko nesakiusi Astra įslinko į vonią, užsisklendė. Nežino
dama ko stvertis motina stovėjo prie vonios durų, kramtė iš
nežinios savo pirštus, klausėsi. Dieve, padėk, apšviesk protą,
parodyk kelią, išgelbėk mano vienintelę...
Vos gyva, jau su naktiniais, dukra praslinko pro motiną,
nukiūtino į miegamąjį, lėtais judesiais palindo po apklotu.
Pasilenkusi motina glostė, pataisė pagalvę ir staiga ant kak
lo pamatė šviežius, dar kraujuojančius įdrėskimus.
Baisi mintis persmelkė kūną. O Viešpatie!
Sandariai uždariusi miegamojo duris, nusinešė telefono apa
ratą į virtuvę, paskambino.
- Čia ponia Stulgienė? Taip... taip. Man atrodo - dukra ser
ga. Gal galėtumėte ateiti?.. Geriau šiandien... Aš kažko bijau.
Dėkui.
Kaimynė gydytoja, atėjusi po pusvalandžio, rado Astrą jau
miegančią. Atsargiai nuklojusios antklodę, moterys pamatė
daug smulkių žaizdelių, net sumušimų ant kojų, ant rankų,
kaklo.
Nespėjus pakelti naktinių, Astra nubudo, bet moterys jau
spėjo pastebėti gilius įdrėskimus vidinėje šlaunų pusėje.
- Palauk, Astrute, palauk, vaikeli, - gydytoja apžiūrinėjo akių
vyzdžius, nepaisydama merginos priešinimosi, privertė pasi
matuoti kraujo spaudimą. Fonendoskopu išklausė širdies plo
tą, pamaigė vidaus organus. Susirūpinusi ištarė:
- Reiktų ištirti ginekologiškai. Man atrodo, kad įvyko nusi
kaltimas.
- J o k i u būdu! Palikite mane ramybėje! Nenoriu nė girdėti! užsitempė antklodę, nusisuko į sieną. - Man nieko nereikia.

Gydytoja pasižiūrėjo į motiną, atsiduso.
- Man atrodo, kad ji pririjo kažkokių vaistų ar net narkoti
kų ir yra išprievartauta.
- O Dieve, Dieve aukščiausias, - motina pradėjo tyliai rau
doti. - Kas jai pasidarė, nebeišmanau. Jau trečias kartas, kai
grįžta iš darbo tokia.
- Aš kreipčiausi į policiją. Jokiu būdu negalima nusileisti.
- Gėda. Visi sužinos, kur akis dėsim?
- O ką daryti? Vaikas brangiau už viską.
- Gerai. Reikia skambinti.
- Nereikia! - pašoko išgirdusi Astra. - Nesikiškite į mano
gyvenimą. Aš jau suaugusi ir galiu gyventi kaip noriu.
- Ne, vaikeli, aš atsakau už tave iki tol, kol gyva būsiu. Astrule, dukrele mano, leisk gydytojai apžiūrėti tave. Kojos su
daužytos, kraujas sunkiasi, gal kas rimta, leisk.
- Nereikia.
- Nebijok. Aš noriu įsitikinti, kad tau viskas gerai. Leisk.
- Neleisiu, sakiau. Viskas.
- Tada aš skambinu ir tegu tave tiria prievarta. Jei vartoji
narkotikus, tai pakankamas pagrindas iškelti tiems, kurie ta
ve šelpia tuo brudu, kriminalinę bylą. Galų gale aš noriu ži
noti tiesą. Baigiu iš proto išeiti, per naktis nemiegu, vis apie
tave galvoju.
- Savo gyvenimą kaip noriu, taip tvarkau. Jokios pagalbos
man nereikia.
- O Dieve, - motina kaltai pasižiūrėjo į gydytoją, skėstelėjo
rankomis. - Niekada taip su manimi nekalbėjo. Dabar tikrai
įsitikinau, kad turiu visam tam padaryti galą. Dukrele, jei ne
leisi gydytojai iki galo tave apžiūrėti, garbės žodis, iškviesiu
policiją.
- Man atrodo, kad ji nesugeba blaiviai galvoti, nes veikia
narkotikai. Šis apžiūrėjimas yra oficialus, nes aš rytoj įformin
siu visus reikiamus aktus.

- Dukrele, girdėjai? Leisk ištirti, na, būk protinga, - motina
raudojo nesidrovėdama. - O Viešpatie...
Kai tyrimas buvo baigtas, motina su gydytoja užsidarė vir
tuvėje rimtam pokalbiui.
- Gelbėkite savo vaiką, - tikino gydytoja. - Narkotikai, jau
neabejoju, ir žiaurus išprievartavimas. Kriminalas. Rytoj pasi
konsultuosiu su kolegomis. Pakalbėkite rytoj su ja, gal kas pa
aiškės? Skambinkite man.
Darbovietėje sužinojęs, kad Astra serga, Mantas ryžosi paskam
binti Į namus.
- Kas klausia? - įtariai paklausė motina.
- Mantas. Astra niekada manęs neminėjo?
- Minėjo, o kaipgi? Gal galite pasakyti, kur jūs buvote už
vakar?
- Kaune. Aplankiau motiną, o kas atsitiko? Labai serga? Gal
galima pakalbėti?
- Palaukite, - nunešė telefoną dukrai į miegamąjį. - Čia Man
tas. Kalbėsi? - Mergina baukščiai gūžtelėjo pečiais. - Tada kal
bėk. Imk.
- Kas tau, gripas? Gal kas rimta?
- Nieko. Šiaip. Vaikščioti galiu, kalbėti galiu, tik labai galvą
skauda.
- Matai... - patylėjo kelias sekundes. - Gal galiu aplankyti?
Esu visai netoli, gal nesutrukdysiu? Noriu tave pamatyti, ge
rai? Aš greit.
- Ne ne ne, jokiu būdu. Aš nepasiruošusi.
- Nieko nereikia. Po pusvalandžio būsiu.
- Mantai! - dar spėjo riktelėti, bet telefonas jau išsijungė, ji
išsigando. - Mama! Mama! Mantas tuoj ateis. Girdi?! Pas mus
nesutvarkyta.
Šoko iš lovos, nuskuodė į virtuvę pasakyti mamai, puolė į
vonią, skubiai nusiprausė, susišukavo, pasidažė, įsisupo į šiltą

rožinį chalatą, skubiai apibėgusi peržvelgė kambarius, surin
ko visus ne ten padėtus daiktus, sudėliojo, suslėpė.
Motina patenkinta stebėjo dukters skubėjimą. Tarpduryje
išdygęs Mantas ištiesė visą glėbį gvazdikų.
- Laba diena. Čia jums abiem.
Motina bandė šypsotis, šluostėsi šlapias rankas į virtuvinį
rankšluostį, kvietė vidun.
- O kas čia? - pamačiusi dėžutę, linksmai paklausė Astra.
- Tortas, - visai sumišo Mantas. - Netinka? Gal persūdžiau?
- Ne ne, - draugiškai prieštaravo motina. - Tuoj paruošiu
kavos. Gal norite ko stipresnio? Turime virtinių su varške, no
rite? įdėsiu, gerai? Astrute, kviesk prie stalo.
- Dėkui, valgyti aš nenoriu, nebent truputį kavos.
Motina sekundėlę užtruko smalsiai apžiūrinėdama dukters
pirmąjį jaunuolį, drįsusi peržengti šių namų slenkstį. Malo
nus balsas, beveik neišnykstanti šypsena, geraširdiška veido
išraiška, juodi ūsiukai, vešlūs plaukai, švelnūs judesiai... Ma
lonią nuotaiką temdė paskutinieji įvykiai.
Ačiū Dievui, atrodo, su šiuo vaikinu tai nesusiję... Kiek pa
sėdėjusi kartu prie stalo, motina supratingai apsirengė ir išėjo
į parduotuvę.
Astra išrodė visas savo fotonuotraukas, savo ir mamos megz
tus megztinius, buvo žaisminga, judri, nuolatos lietė savo ran
komis jo rankas, nesislėpdama žvelgė tiesiai į akis. Mantas
negalėjo nuleisti akių, neprieštaravo, šypsojosi, įsijautė į jos
nuotaiką, dirgino lengvi prisilietimai šlaunimis, su oru kvėpė
ištirpusią palaimą.
- Kas tau kaklą subraižė? - netikėtai paklausė.
- Aaaaa... tai vonioje. Nukrito dušo kotas, - blykstelėjusi
raudoniu, šiek tiek sutrikusi, atšovė.
- Čia pat Naujieji metai. Gal pakviesi praleisti kartu? Ne
svarbu kur. Galiu pakviesti ir aš, na, į Biržus. Pagersim nami
nio alaus.

- Į Biržus? Labai toli. Mano docentė siūlė prisijungti prie
jos šeimos ir atšvęsti netoli Molėtų, prie ežero, pirtyje, neno
ri? Bus daug žmonių, šeimyniniai stalai. Sakė, bilietus nupir
ko, gerai? Aš paskambinsiu, - ji išbėgo prie telefono.
Mantas stebėjosi Astros puikia nuotaika, intymiu bendra
vimu, kai tarp dviejų žmonių staiga nusidriekia daugybė ne
matomų jungčių, kurios lyg lipnios gijos, lyg voratinklio siū
lai apraizgo abiejų kūnus, abiejų mintis, paslaptingu ryšiu
sujungia širdis ir atriboja nuo viso likusio pasaulio. Lyg vėjas
nupūtė koketavimą, neapčiuopiamą paslaptį reiškiančius
žvilgsnius, aistringus prisilietimus, norą kažką nuslėpti, kaž
ką paryškinti, kad atrodytum svaresnis, didesnis, labiau ža
vingas, labiau išsilavinęs. Mantas niekaip negalėjo suprasti, iš
kur atsirado jausmas, kad visa tai, kas dabar vyksta, - darni
tąsa anksčiau pradėtos tiesos. Lyg kas būtų nuskutęs odą ir
prie kraujuojančios žaizdos prispaudęs kitą, tokią pat krau
juojančią žaizdą, ir štai susimaišė gyvybės skystis, ir pradėjo
keistis kūnas, suplakė nauju ritmu širdys, prašviesėjo mintys.
Keistas dalykas - jis nepastebėjo, nejautė jokios apčiuopiamos
ligos, jokio slegiančio niuanso. Kiekvienas vyras, kai lengvu
pūku pasipuošia veidas ir prireikia skutimosi priemonių, ins
tinktyviai pradeda jausti moters paslaptį, kuri darosi vis kon
kretesnė ir konkretesnė. Nė vienas vyras niekada neatspės di
džiosios moters paslapties, jis negali to padaryti vien dėl to,
kad tą pačią sekundę jame mirs vyras. Mantas jautė, kad da
bar visiškai priartėjo prie moters paslapties, bet neįstengė jos
atspėti. Tarytum priartėjo prie giliai viduje esančių vartų, ku
rie labai konkretūs ir aiškūs, bet jų atverti neįmanoma.
- Puiku! Sakė, du bilietus nupirko. Labai apsidžiaugė, kad
būsime mes. Sėdėsime prie bendro stalo. Reikia paruošti val
gių, pripirkti gėrimų.
- Visus rūpesčius palik man. Aš visiškai pritarčiau, kad tu
pakviestum ir savo mamytę. Kaip ji čia vienui viena? Jei ten

šeimyniniai stalai, tai ir tavo mamytė labai tiks, - Mantas vi
sai nenorėjo atplėšti Astros nuo viso aplinkinio pasaulio, ne
siekė sukurti trumpalaikio intymumo aplinkos, kada nuolati
nių vyro atakų atribota nuo pašalinių dirgiklių moteris pamažu
virsta pasiruošusia poruotis patele. - Važiuosime mano maši
na. Vietos visiems pakaks. Tai kaip?
Astra žiūrėjo švelniai, maloniai nustebusi, palietė pirštais
jo ranką, pakštelėjo į lūpas.
- Ačiū tau. Ji labai apsidžiaugs. Gal iš pradžių kiek pasiožiuos, bet paskui viskas bus puiku.
Kaip viena ilga minutė prabėgo likusios dvi dienos. Kartu
su Mantu Astra važinėjo po Vilnių ieškodama šviežios žuvies,
majonezo, žirnelių, aštraus padažo; šampano, gero vyno, dova
nų. Nepaisydamas pašėlusio merginos protesto už viską mokė
jo pats, rinko kas geriausia, užsakė keletą paruoštų patiekalų.
Pušyne, šalia apsnigto ežero, stipriai šąlant, žvaigždėta naktis
atrodė beribė ir amžina. Įsijautę į nežinomybę ir paslaptį ėjo
glaudžiai prisispaudę keliu ežero link, kur boluojančio sniego
fone matėsi ežero salos lyg pasakų miestai. Iš pirties sklido
muzika, dainos, šurmulys, šokančiųjų trepsėjimas.
- Tavo mama su docente per vieną vakarą pasidarė geriau
sios draugės.
- Tokios linksmos jos seniai nemačiau. Dėkoju tau. Man
dviguba šventė, - kuždėjo Astra ir staiga atsisukusi įsitvėrė į
Manto kailinių atlapus, prisitraukė, padovanojo trumpą bu
činuką. Jam buvo to maža, norėjo pratęsti svaiginamą aki
mirką, įsisiurbė į lūpas... Lyg prisilietusi prie žarijų, Astra stai
giu judesiu ištrūko, nusukusi galvutę įsikniaubė į Manto
kailinius.
- Kas tau?! Tu įsižeidei? Aš ką nors ne taip padariau?
- Ne, ką tu? Aš negaliu... Viešpatie, aš negaliu, negaliu, ne
galiu. Dovanok man. Žinau, kad tai natūralu, kad taip reikia,
kad gražu, o negaliu. Dovanok man, - ji vėl vos vos prisilietė

lūpomis prie jo lūpų. - Kada nors aš tau dovanosiu visą save,
o dabar negaliu. Man užsikirto... Atleisk man. Būk kantrus.
Bijau tave prarasti, meldžiuosi, bet negaliu peršokti per save.
Mane kausto paniška baimė, nebemoku žmoniškai elgtis...
Gal atsigausiu? Ligoninėje suleido kažkokių vaistų, liepė gerti
tabletes ir lyg geriau. Bijau savęs, tavęs - visų... - ji kalbėjo
drebančiu balsu.
- Ko manęs bijai? Astra, ko?
- Nežinau. Pati nežinau. Kartais visas kūnas virsta tarsi šal
tienos drebučiais, krūtinėje maudžia, kažkas spurda ir, rodos,
tuoj tuoj iškvėpsiu paskutinį kartą... Toks baisus jausmas...
- Kas tau yra? Ką sakė gydytojai? Negali būti, kad nežino
diagnozės. Gal reikia kokių deficitinių vaistų? Tu sakyk, gal aš
gausiu?
- Nereikia, Mantai, brangusis m a n o . . . - staiga pratrūko
verksmu, jis ramino, glostė, glaudė prie savęs, bet ji raudojo
vis labiau ir labiau, visai nesigėdydama, įsikniaubusi, glėbiu
įsikirtusi į Mantą.
Pirmos žolės paragavę gyvuliai atkuto, nekreipdami dėmesio
į Tado Sapiegos rėkimą, tramdymą, kaip patrakę lakstė po pie
vą, po daržus, apie namą.
- Nagi, velnias, dar šiltnamį nugriaus! - rėkė, bėgdamas pas
kui, lyg sau, lyg gamtai.
Pagaliau nutrūkusi karvė ir telyčia buvo sugautos, grandi
nių kuolai giliai sukalti į minkštą velėną. Kaip žuvis žiopčio
damas Sapiega vos nukėblino iki patrobio suolelio, sunkiai
klestelėjo.
Kiemo link, sparčiai raitydamasi tarp medžių, artėjo plieno
spalvos mašina. Apsukusi šulinį sustojo visai prie trobos.
Iš karto pažinęs sūnų, Sapiega pašoko tiesdamas rankas, visa
burna šypsodamasis, lyg vienu dešimtmečiu atjaunėjęs, su
stiprėjęs, ėjo artyn.

- Labas, tėti, - Mantas vikriai iššoko iš mašinos, pribėgo,
visu glėbiu apkabinęs tėvą pakėlė, apsuko, su trenksmu pa
statė ant žemės.
- Ar protas apleido?! Kaulus sulaužysi! - patenkintas purkš
tavo Sapiega. - Iš kur, sūnau?
- Važiavau pro šalį, užsukau. Gal padėti ką reikia?
Senasis niekaip negalėjo priprasti prie žodžio „sūnus", ta
čiau nepraleido nė vienos progos, kur tas žodis tiko. Lyg sal
dumas koks.
- Vis pro šalį ir pro šalį, o kad taip manęs ar sodybos, ar
ežero, ar negali? Būtų gerai, kad užkliūtum už ko nors.
- Tėti, aš šiemet jau trečią kartą. Per retai?
- Gali bet kada. Negi svetimas? Man labai malonu. Šiaip ar
taip, jau nuspręsta: paliksiu tau šiuos namus, savo šunis, gy
vulius, medžioklinį šautuvą. O kam daugiau? Neturiu kam.
- Ką šiandien žadi dirbti?
- Negi padėsi? - praslydo abejonė. - Anądien suariau skly
pelį prie trobos, suakėjau, suėmęs į saują paspaudžiau žeme
lę, lyg pradžiūvo. Trakų žemė ne Panevėžio, vien smėlis, žvy
ras, kalnai. Šiandien žadėjau sėti. Rizikinga, bet kartais
pasiteisina. Jei bus vasara karšta, degins, tada anksti sužėlę
želmenys neleis dirvai perdžiūti, o jei lietinga - gali išgulti,
bet vis vien ne badas, vis ką nors surenku.
- Puiku. Niekada nešėjau. Pamokysi?
Sapiega atvirai juokėsi, priėjęs patapšnojo per petį:
- Gerai. Tam sklypeliui viso labo pusantro maišo miežių
užteks. Tegu bus pirmas tavo laukas. Einam.
Niekada Mantas nejautė darbui tokios ugnies kaip dabar.
Nieko nelaukdamas nunešė į galulaukę du maišus. Tėvo para
gintas persirengė, užsitempė apiplyšusias kelnes, ant nuogo
kūno - kvepiančius drobinius marškinius, įsispyrė į guminius
batus, iš karto pasidarė panašus į ūkininką.
Senasis Sapiega išdidžiai vaikščioja lauko pakraščiais, moko:

- Berk pavėjui, pavėjui! Plačiau, lygiau pasklis. Nežerk aukš
tai! Girdi? Vėjas nuneš grūdus, kur klius, o kur visai neklius.
Gerai! Štai taip.
Kai išbiro paskutinė sauja, nusiplūkęs, bet švytintis Mantas
su tuščia pintinaite tiesiai per lauką artėjo prie tėvo.
- Na, štai, sūnau, greitai sužaliuos pirmas tavo laukas. Vi
duvasarį širdis iš džiaugsmo šokinės, pamatysi. Kiekvienam
žmogui smagu padarius didelį, konkretų darbą. Rudenį iš ta
vo lauko miežių išsivirsime miežinės košės. Esi valgęs? Žinai
skonį? Ėėėėėėė...
Mantas liko nakčiai, padėjo liuobti gyvulius, bandė melžti
karvę, bet ta, nematyto žmogaus išsigandusi, spardėsi, užtraukė
pieną, mykė, neramiai žvalgėsi.
- Bala nematė, - nusileido tėvas. - Jei dažniau atvažiuosi,
gal pripras. Pats pamelšiu.
Žinoma, tai buvo nuostabios valandos. Sapiega džiaugėsi
Manto darbštumu, skatino, gėrėjosi, gyrė, dėkojo. Gražiausi
vakarai, kai abu, pavargę po dienos darbų, po sočios vakarie
nės, išsidrėbę, atsipalaidavę krėsluose, kalbėdavosi apie gyve
nimą, Lietuvos politiką, žemės reformą, padarytas dideles klai
das, kaimiečių pyktį dėl mažų mėsos, pieno, kiaušinių kainų,
dėl kvailų įstatymų, kurie išgalvoti kam tik nori, tik ne kaimo
žmogui. Mantui labai patiko tėvo svari kalba, sodrūs palygi
nimai, tikslūs argumentai, gilios išvados, mokėjimas pagar
biai klausytis sūnaus išvedžiojimų.
- Kodėl tu pasirinkai žemdirbio duoną? - Mantui patiko ben
dravimo laisvė. - Komercija gerokai pelningesnė sritis. Leng
vas pinigas, gyvenimas tarp žmonių, restoranai, kavutės, gra
žios moterys, šampanas.
- Matai... - po pauzės prabilo tėvas. - Kiekvienam miškui
savas paukštis. Suprantu komercijos esmę. Mano vidinės
nuostatos tai veiklos rūšiai neprieštarauja, manau, sugebėčiau,
bet tai ne m a n o miškas. Man rūpi ramybė, susikaupimas,

gyvenimo prasmė. Kažkada mokiausi aspirantūroje, dirbau
mokslini darbą. Tai tik iš dalies patenkino mano smalsumą.
Norėjosi greito rezultato, bet moksle taip nebūna, reikia pa
siutusios, net bukos kantrybės. Aš kaip sprinteris, galiu susi
kaupti tik trumpam laikui. Užsimirštu, susikoncentruoju, nie
ko man nereikia, niekas, išskyrus artimiausią tikslą, nedomina.
Po to prasideda atsipalaidavimas, iš karto atbunka smegenys,
apleidžia jėgos, ir, lyg lašiša po neršto, nusilpstu, vos vaikš
tau. Laimei, tokia būsena trunka neilgai. Staiga vėl koncen
truojasi jėgos naujam darbui. Ūkininkavimas šia prasme man
priimtinas. Darbą padarei - ir šiais metais to pakartoti jau ne
reikia. Vis pirmyn ir pirmyn be galo. Kitais metais viskas iš
naujo. Nemėgstu šienavimo dalgiu, net daržų negaliu ravėti,
svarbu, kad darbas vyktų greitai. Tu ne toks?
- Toks. Lygiai toks.
Mašinoje sucypė radiotelefonas.
- Labas, Mantai. Kur tu dabar?
- Pakeliui į Alytų. Seniai jūsų negirdėjau.
- Taip. Kada grįši į Vilnių?
- Vakare.
- Lygiai šeštą vakaro sutartoje vietoje, gerai?
- Gerai.
Bosas, kaip visada, atvažiavo sutartu laiku. Minutėlę įdė
miai apžiūrinėjo įsėdusį Mantą, net drabužius, stengėsi atspė
ti nuotaiką.
- Patinka, kad per tą laiką nė kiek nepasikeitei. Toks pat
tvarkingas, jokių auksinių žiedų ant rankų, jokių storų auksi
nių grandinėlių ant kaklo, net mašinos nepakeitei. Taip nie
ko vertingesnio ir nenusipirkai?
- Šiaip, smulkmenų.
- Atidžiai analizavau tavo ataskaitas - viskas tikslu. Kodėl
tiek mažai imi sau pinigų? Tau jų nereikia?

- Man užtenka. Jei žinočiau, koks tikras mano atlyginimas,
tada gal taupyčiau, o dabar tie pinigai lyg ne mano, svetimi.
- Na, galima ir taip, kaip tu nori, - jis patylėjo. - Atsirado
laisva vieta. Palypėsi šiek tiek aukščiau.
Mantas žiūrėjo sučiaupęs lūpas, stengėsi nepraleisti nė vie
no žodžio.
- Tu dabar kaip žmogus ant guminio pripučiamo čiužinio,
kurį pamažu vėjas nešė į atvirą jūrą. Vos vos matosi krantas.
Nebijai paskęsti? Jei pakils vėjas? Jei audra? Reikia tik klausyti
ir tiksliai vykdyti nurodymus. Tada nuskęsti neleisime, prieš
audrą įkelsime į didelį laivą.
- Apie ką čia?
- Šiaip. Mintys balsu. Tau kelio atgal nėra... Visai nėra...
- Žinau.
- Ach, net šitaip... Tada nė aiškinti nereikia. Važiuojam.
Netoli autobusų stoties siaurame akligatvyje palikę maši
ną, įėjo į apgriuvusį, lentomis užkaltais langais namą, lipo
per šiukšles, nuolaužas, išlindo į griuvenų privirtusį uždarą
kiemą, pasuko dešinėn, nusileido laiptais ir perėję pašiūrę at
sirėmė į didžiulio, aukšto namo užpakalinę sieną, sustojo prieš
siauras, geležimi apkaustytas duris. Bosas nuotoliniu prietai
su, lyg nematomu raktu, atrakino, ir jie pateko į tamsią patal
pą. Uždegus elektros šviesą, pasirodė jaukus mažytis kamba
rys, jo kampe stovėjo lygiai toks pat kompiuteris, lygiai tokie
pat priedai, laidų pynės, minkšta operatoriaus kėdė.
- Čia tau viskas pažįstama, - bosas priėjęs uždėjo ranką ant
displėjaus. - Išskyrus tai, kad tas daikčiukas turi daug daugiau
paslapčių. Nuo šiol, ką tu anksčiau žinojai, na, kodus, anks
tesnį informacijos įrašymo būdą, turi pamiršti. Naujas darbas
reikalauja naujų žinių. Tiesa, mano nuomone, tai nuobodo
kas dispečerio darbas, bet kažkas ir tokį turi dirbti. Tikiuosi,
kad ilgai čia neužsisėdėsi. Kaip?
- J e i g u reikia ir nėra pasirinkimo...

- Gerai. Pradedam. Mūsų sistemos pagrindinė savybė - kuo
mažiau tiesioginių kontaktų. Tu čia visai nematysi savo paval
dinių, nežinosi, kam suteiki paslaugas. Viskas užkoduota, bal
sai transformuoti, telefonų numeriai neatitinka tikrovės. Pros
titučių, jų šeimininkių duomenys tikri, susitikimų vietos tikros,
tačiau kiekvienas klientas turi savo kodą. Tau visai nebūtina
žinoti, kas tai per vyrai. Galiu pasakyti tik tiek, kad atsitikti
nių klientų nebūna. Visi patikrinti, jų balsai užprogramuoti.
Kiekvieno kliento pageidavimas turi būti užfiksuotas. Po kiek
vienos darbo dienos turi būti pateikta ataskaita, nes nuo to
priklauso daugybės žmonių atlyginimai. Supratai?
Prabėgo ilgos keturios valandos pašėlusiai įtempto darbo,
kol Mantas perprato naujus kodus, viską įsiminė, galėjo grei
tai ir tiksliai atlikti visas operacijas.
- Puiku, Mantai. Nuostabi tavo orientacija. Tu kaip šuo, ku
ris spėja nugriebti krintantį mėsos gabalą. Klakt! - ir viskas.
Maniau, kad teks vargti mažiausiai dvi dienas. Jeigu taip, tai
tavo darbas prasidės nuo rytdienos. Seansai nuo devintos iki
dvyliktos. Taip įprasta.
Mantas suprato, kad nuo šiol prisilietė prie didžiulio me
chanizmo, prie pat jo širdies. Gerokai prieš devynias jau sėdė
jo operatoriaus kėdėje, baisiausiai susidomėjęs rinko šeimi
ninkių kodus, „taškus", kaip vadino bosas, ir spalvotame
ekrane pasirodydavo daugiausia besišypsančių, jau pagyve
nusių moterų veidai, šalia išsamios jų charakteristikos, fizi
niai duomenys, adresai, kažkokių kodų eilė. Kiekvienam „taš
kui" priklausė iki pusšimčio prostitučių. Veidai, veidai, veidai...
Visai jaunutės ir pagyvenusios, net senutės... Moksleivės, stu
dentės, vienišos moterys ir žmonos... Primityvios ir išsilavi
nusios, aukštos ir žemos, patukusios ir visai lieknos... Kam
šitiek jų reikia?! Lyg praskleidus slaptą užuolaidą rodėsi vis
nauji „taškai", ir staiga - Milda! Pasirodo, jai jau penkiasde
šimt devyneri metai, tris kartus ištekėjusi ir išsiskyrusi, o gy-

venusi su septyniais vyrais, išsilavinimas - aukštasis, istorikė,
daug metų dirbo Vilniaus miesto gide turizmo firmoje. Jos
„taškui" priklausė bene daugiausia moterų ir, o dangau, štai
taip gerai pažįstama Laima, o toliau ir Rita...
Mantas išjungė, atsitiesė, susimąstė...
Sucypė radiotelefonas. Žaibiškai surinko kodą, ekrane įsi
žiebė KL 22.
- Klausau.
-Šiandien, šeštą vakaro, noriu tos pačios merginos kaip pra
ėjusį kartą. Jei negalės, tada ką nors panašaus. Adresas tas pats.
- Gerai.
Mantas tučtuojau nustatė, kad tai iš dvylikto „taško" uni
versiteto ketvirto kurso studentė. Paskambino šeimininkei.
- Gerai. Ji skambins trečią valandą popiet, - ir viskas!
Radiotelefonas cypė dažnai ir iki dvyliktos valandos buvo
užsakytos du šimtai dvidešimt keturios moterys! Dažnai, ma
tyt, uždaroms kompanijoms, pageidavo keturių, šešių ir net
aštuonių iš karto. Žinoma, buvo ir pavėlavusių, kurie skambi
no ir po dvyliktos valandos.
Tuoj po Naujųjų metų, Astrai nespėjus dorai atsipeikėti, Aukš
tasis vyras vėl pasirodė. Troleibusų stotelėje, vos pamačiusi,
stabtelėjo, kažkas suspaudė visus raumenis, kojos lipte prili
po prie šaligatvio, suakmenėjo liežuvis. Žiūrėjo kaip užhip
notizuota, daužėsi širdis...
- Einam kiek į šoną, - jis paėmė ją už parankės. - Neversk
manęs naudoti jėgą, tuoj žmonės atkreips dėmesį, einam. Nesispyriok. Nepatariu. Bus visai blogai, supranti?
Vos neverkdama Astra pasidavė.
- Taip geriau. Štai, gali pasižiūrėti... - vyras ištraukė kelias
nuotraukas. - Ką tik padarytos ir kur kas įdomesnės, negu bu
vo anksčiau. Pažiūrėk. Nenori? įdomu, kas būtų, jeigu kelias
tokias nuotraukas kur nors koridoriuje ar tualete rastų tavo

instituto bendradarbiai, a? Tavo motina turbūt iš namų išva
rytų, tiesa?
Didelės ašaros ritosi merginos skruostais.
- Nereikia emocijų. Štai tabletė. Praryk tuoj pat.
- Aš nenoriu.
- Niekas tavęs neklausia. Na! - jis žiūrėjo piktai, prisimerkęs,
su šėtoniška grimasa mėgaudamasis jos skausmu, abejone,
beviltiškumu. - Na! Tai gal neklausysi?
Astra prarijo.
- Gerai. Štai dar dvi tabletės. Prarysi namuose, ir man be
fokusu, supratai? - neatsisukęs nuėjo.
Vis dar tirtėdama iš baimės stovėjo nuleidusi akis, šluostėsi
ašaras nujausdama, kad greitu laiku vyras reikalaus nuo
dėmės... Nenooooooriuuuuu!!!
Viešpatie, padėk man, padėk man... padėk man...
Vos grižusi namo kaip užguitas žvėriukas įlindo į vonią, šį
bei tą skalbė, trynė laiką iki išnaktų, paskui spruko į miega
mąjį.
..:.<•••T'
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- Tu net nevalgysi? Kaip čia? - prisispyrusi klausinėjo mo
tina.
- Nenoriu.
- Palauk, - kažką įtarusi motina čiupo už rankos. - Pažiū
rėk man į akis. Na, pažiūrėk, - Astra gręžiojosi, nesidavė, sten
gėsi ištrūkti. - Kas tau vėl darosi? Vėl! Sakyk gi!
- Jei kas vakarą mane tardysi, aš išeisiu iš namų, - atšovė
dukra.
- Kur?!
- Rasiu. Iš pradžių gal pas draugę.
- Astra! Blūdas koks užėjo! Ką čia pliauški? Na, tai kas tau
yra? Nejaugi negali motinai pasakyti?
- Ne. Neklausinėk. Gal paskui, kada nors, - palindusi po
antklode visa pasislėpė, nusisuko į sieną. Motina žiūrėjo nie
ko nesuprasdama, bet reikėjo kažką daryti!

Prabėgo žiema, įpusėjo pavasaris, bet niekas nepasikeitė. Astra
pasidarė atsargi, kartais miegodavo pas draugę, vengė moti
nos žvilgsnių, kartais grįždavo nežmoniškai pavargusi ir daž
niausiai praleisdavo vieną ar net dvi darbo dienas, užmetė
mokslus. Po žiemos sesijos, ko niekada nebuvo, atsirado
skolos.
Tai į darbą, tai į namus nuolatos skambino Mantas, bet Ast
ra kalbėti vengė, išsisukinėjo. Pamačiusi, kad laukia jos po
darbo, kelis kartus, kaip vagis koks, nerte nėrė į troleibusą,
slėpėsi už nugarų. Likusi viena iki skausmo save tikino, kad
praeis visas šitas košmaras kaip pavasarinis debesiukas, ir ji
vėl bus tokia kaip buvusi. Laikas bėgo, bet niekas nesikeitė.
Dar blogiau! Ji grimzdo gilyn.
- Mantai, čia tu? - pagaliau ryžosi motina, išgirdusi pažįs
tamą balsą. - Užsuk, Mantai, pakalbėti reikia.
Visą pusmetį nebuvęs svečias jautėsi labai nejaukiai. Sėdėjo
sukaustytas, nieko, ką siūlė, nelietė, atsiprašinėjo. Motina žiū
rėjo pavargusiu veidu ir niekuo nesistebėjo.
- Reikia pakalbėti, Mantai... - nesiryždama pradėti, ranka
sunkiai perbraukė per veidą. - Kaip čia?.. Jūs su Astra dar drau
gaujate?
- Na... nesusipykę. Dažnai skambinu, bet ji nešneka, kažko
vengia.
- Gal gali, nors miglotai, pasakyti, kas atsitiko?
- Nežinau. Per Naujuosius metus sakė, kad nenori manęs
prarasti, bet jau daug laiko praėjo.
- J o s elgesyje nieko įtartino nepastebėjai?
Mantą lyg kas šaltu vandeniu būtų perliejęs...
- Dažnai keitėsi jos nuotaika. Vis minėjo kažkokią baimę.
- T a i p . . . taip... taip, - nenorėdama dukrai pakenkti motina
nesiryžo užsiminti apie narkotikus, sumušimus, nakvynes pas
drauges. - Seniai tai prasidėjo?
- Dar prieš Naujuosius metus.
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- Aš labai atsiprašau, - motina nuleido akis, glamžė nosi
naitę. - J ū s dažnai susitinkate? Na... na, dar kartą dovanok,
kokio pobūdžio tie jūsų susitikimai? Aš priversta taip klausti,
neįsižeisk...
- Jau visas mėnuo, kaip nemačiau. Paskutinį kartą verkda
ma nuo manęs pabėgo. Sakė, kad nenori man suteikti skaus
mo, prašė, kad pamirščiau.
- Ką tai galėtų reikšti?
- Nežinau. Gal jūs žinote?
- J e i žinočiau, tai žinočiau ir kokių vaistų reikia. Gal yra dar
vienas gerbėjas? Nieko nebesuprantu.
- Dar vienas?.. Neatrodo.
- Gerai. Tuoj išvirs kava. Pabūk dar.
Po pusvalandžio grįžusi iš darbo Astra išpūtė akis.
- Labas, - Mantas atsistojo, nežinodamas kaip elgtis stovė
jo nejudėdamas, laukė.
- Sveikas, - jos visą veidą užliejo tirštas raudonis, neskubė
dama nusivilko striukę, ilgai šukavosi, tvarkėsi.
- Eikš, Astrute, - nebesulaukdama motina paragino. - Kava
atšals. Gal ko stipresnio norite? Turiu kukulių. Valgysi, Man
tai? Nenori? Be reikalo.
Susėdo.
- Manau, užeisiu... Seniai nemačiau... - bandė kažkaip už
lopyti tylą.
- Labai gerai. Tau negaliu nei paskambinti, nei rasti. Neda
vei jokių koordinačių.
- Taip. Aš kaltas, - vikriai išsitraukė užrašų knygutę, sura
šė. - Prašau.
Tylėjo, lyg visų liežuviai būtų vinimis prikalti. Kelis kartus
krenkštelėjusi motina išėjo į virtuvę.
Mantas žiūrėjo klausiamu žvilgsniu, Astra nuleidusi akis
glamžė staltiesės kraštą.
- Tu nenori su manimi susitikti?

- Noriu, bet palik mane. Aš bloga. Negraudink manęs, nes
aš tuoj paleisiu dūdas.
-Tada...
- Nereikia... - ji pakėlė delniuką, sustabdė. - Aš viską su
prantu. Nenoriu jokių klausimų. Nėra jokio kito vaikino, no
riu būti su tavimi... Labai noriu, bet nenoriu, kad tu mane
pamestum... Neištversiu. Pamiršk, gerai?
- Astra, kaip tai suprasti? - visai tyliai paklausė Mantas. Vienu metu neįmanoma norėti visiškai skirtingų dalykų.
- Aš nežinau. Man atrodo - tai geriausia išeitis... Labai skau
dės, bet laikui bėgant gal užgis...
- Kam to reikia? Gal gali paaiškinti? Kas slepiasi po tavo
žodžiais?
- Ne ne ne... Negaliu nieko pasakyti. Tu visai nekaltas. Vi
sai. Atleisk man. Geriau išsiskirkim, nes aš niekada, matyt,
neatsigausiu. Nežinau, kaip dar gyva esu. Pajuodo pasaulis,
nieko nenoriu ir nieko šviesaus jau nelaukiu... - ji išsiėmė
nosinaitę, ėmė šluostytis akis, paskui staiga pakilusi išbėgo į
vonią.
Mantas sėdėjo visiškai prislėgtas, nežinojo, ar jau eiti, ar
dar šiek tiek pabūti.
- Kas atsitiko? - švelniai paklausė Astros mama, dėliodama
ant padėklo tuščius kavos puodelius, lėkštutes, nepaliestus su
muštinius. - Susipykote?
- Ne. Susigraudino. Viena ranka m a n e stumia, o kita
glaudžia.
- Vargšė m a n o mergaitė... Nepalik jos vienos, Mantai, pra
šau tavęs. Jai dabar būtinai reikia į kažką atsiremti. Nebijok
būti įkyrus... Nepalik... - motina skubiai išnešė padėklą į vir
tuvę. Pasirodė, kad sublizgo ašaros...
- Kur motina? Nežinai? - vos įėjęs į virtuvę paklausė Godos
Mantas.

- Kur maita, ten ir varnos. Čia tau turgus, kur sveikintis
nereikia?
- Labas. Seniai namuose buvau. Kam ta košė? Tu gi nemėgsti.
- Tėvui. Serga. Galėtum aplankyti. Ta gyvatė už slaugymą
pinigus ėmė.
- Tu apie ką čia? Apie motiną?
- Žinoma. Turgaus boba. Nekenčiu.
Senasis Stonys gulėjo visai susibaigęs, smulkiai šlakuotu, nu
plikusiu pakaušiu, išsidraikiusiais žilais plaukais, visas raukš
lėtas, apšepęs žilu barzdos šepečiu.
- O Mantuti, - silpnai šyptelėjo, mostelėjo kaulėta ranka. Sėsk.
- Kaip tu?
- Vos kapstausi. Kur Aldona?
- Nežinau. Skauda?
- Kartais dilgsi širdį, labai silpna. Jaučiu - liko labai nedaug...
Visai nedaug...
- Nieko. Pasisaugosi ir visus dar pergyvensi.
- Kalbėjai su Aldona? Ką sakė? - su viltimi sužiuro senis.
- Kalbėjau. Dar nežino, - nenorėjo skaudinti vargšo Sto
nio, pamelavo.
- Viešpatie, - lyg visai susmuko ligonis. - Visą gyvenimą
kažkur veržiasi, kažko ieško, trankosi, bėga iš namų... Už ką
Dievas protą atėmė, a? Visą gyvenimą vietoje tūpčioja, nie
kur nenulėkė, kalnų nenuvertė. A... ai... Galėjome taip gra
žiai gyventi... Ji pati nežino, ką sako, gal norėdama paerzin
ti?.. Tu - mano sūnus. Neklausyk kvailų kalbų.
Su gailesčiu Mantas žiūrėjo į visiškai siaurą krūtinę, kaulė
tus, beveik vien gelsva oda aptrauktus pečius, gyslotas ran
kas, veidą... ir puikiai suprato savo motiną. Nejaugi jai, dar
pilnai energijos, žvalumo, mylinčiai gyvenimą, reikia šito, ge
rokai vyresnio, sukriošusio senio? Geriau prastas lopas nei daili
skylė, geriau bent pagarba nei tulžinga neapykanta. Tėvas?!

Mantas nieko nejautė, žiūrėjo kaip į visiškai svetimą žmogų,
visu savo vidumi pasišiaušęs, pasipriešinęs, netikėdamas, abe
jingai. Ką tam vargšui pasakyti? Kaip paguosti, kur rasti pa
prastų, žmoniškų žodžių? Liko tik gailestis, kuris, kaip gyva
tės geluonis, buvo dvilypis ir nepalietė vidaus.
- Gal vaistų kokių reikia?
- Nereikia, jau ir taip inkstai skauda, - jis žiūrėjo prisispy
ręs, pilkomis akimis bėginėdamas Manto veidu. - Tu neatsa
kei. Aš - tavo tėvas. Jokių kitų vyrų nebuvo. Nežinau, kam jai
buvo reikalingas toks absurdiškas melas. Priešingu atveju aš
būčiau supratęs, būčiau žinojęs, būtų širdis skaudėjusi, o da
bar nieko, visiškai nieko. Tu supranti mane?
- Taip.
- Puiku, - sukriošęs senis išsitiesė, pažvelgė į lubas, prisi
merkė. - Mes labai vienas kitą mylėjome. Pirmą kartą ją pa
mačiau dešrų ceche. Nuostabūs plaukai, nuoširdi šypsena, už
krečiantis juokas... Baltas chalatas... Man viskas nepaprastai
patiko, toks jausmas, kad pamačiau tai, ko visą gyvenimą ieš
kojau. Jau po pirmos minutės žinojau, kad paliksiu savo šei
mą ir gyvensiu su ja. Nežinau, iš kur tas pasitikėjimas, bet
įvyko tai, ką pagalvojau pačią pirmą akimirką. Stebuklas, tiesa?
- Taip.
- Kaip galvoji? Jei būčiau dešimt, dvidešimt metų jaunes
nis, būtų kaip anksčiau? Aldona mylėtų kaip vestuvių dieną?
- Nežinau. Manau, ne metai esmė.
- Ne, sūnau. Aš pasveiksiu... privalau pasveikti... Aš bėgio
siu, kilnosiu svarsčius, kiekvieną rytą apsipilsiu šaltu van
deniu...
- Kam tau?
- Noriu grįžti, noriu grąžinti, man reikia. Jeigu dabar nebe
sugebėsiu, tai... jau amžinai. Pakalbėk su Aldona... pasakyk...
na, kad aš pasveiksiu ir viskas jau bus kitaip. Aš sulipdysiu
save iš naujo.

- Kodėl dabar? Jau prabėgo ištisi dvidešimt metų, kai jūs...
- Nereikia! Nereikia! - sumosavo rankomis. - Prašau tavęs,
nereikia. Visus tuos metus aš ruošiausi tam žingsniui. Gal pa
vėlavau, bet aš turiu tai padaryti. Jeigu ne dabar, tai kada?
- Tau teks labai pasistengti.
- Žinau, - skubiai pertarė. - Aš pasiruošęs. Visas tas dienas
ir naktis tik apie tai ir galvojau. Man reikia tik atsistoti ant
kojų. Visai ne laiku ta mano širdis... Jau geriau. Daktarai sakė,
kad jau geriau. Aš pakankamai žvalus, tiesa?
- Žinoma, - Mantas, nors dar sėdėjo nejudėdamas, bet vi
dumi dar labiau nuo Stonio atšlijo, nutolo ir jo bėdos visiškai
nejaudino, net nesistengė suprasti, įsigilinti, atjausti, kuo nors
padėti. Buvo absurdiška tikėti, kad po suvytusia, pageltusia
oda pradės sruventi jėgą ir sveikatą nešantis kraujas. Visiškai
svetimas, paliegęs žmogus. Lyg dar žaliuojantis, subrendęs me
dis, kurio šerdis jau supuvusi. Tie dvidešimt metų, kaip žu
dančios kinivarpos, suėdė patį stiprumą, išgraužė vidų ir įlin
do į mintis. Mantas staiga suprato, jog Stonys įsikabino į
paskutinius gyvenimo siūlus, tikėdamas, kad valia ir pasiutęs
ryžtas išgelbės jam gyvybę, grąžins seniai prarastą meilę ir pa
sitikėjimą. Gal?..
- Mantai, mano sūnau, aš visiškai tavęs nepažįstu, - dre
bančiomis lūpomis šnibždėjo senis. - Nežinau, kuo domiesi,
kur dirbi, ar mergaitę turi. Pasakyk man... Ateik pas mane
dažniau, papasakok apie save. Man labai įdomu. Aš kalbu nuo
širdžiai... Aldona, teatleidžia jai Viešpats, visai to nenorėda
ma visą gyvenimą pjudė, bet mes ne priešai, tiesa? Nesvetimi,
tiesa? Tu negali nei iš šio, nei iš to nusisukti nuo savo tėvo,
tiesa? Pasakyk man...
- Taip. Tėvas tik vienas. Koks yra, toks.
- Ačiū tau.
Vakare kaip vėtra iš kažkur parsirado išsipuošusi, kvepianti,
tiesiog žydinti motina.

- O o o o o o . . . mano sūnus... Vieninteli mano! - pribėgusi ap
sikabino, prisišliejo, pašiureno plaukus, dažytomis, sodriomis
lūpomis pakštelėjo į žandą.
- Kas tau? - nustebo Mantas.
- Ech, puiku, ir tiek. Šiaip. Sutikau seną savo draugą. Kaip
čia pasakius, jaunystės draugą. Šiek tiek pavaišino, pasėdė
jom restorane. Liuks!
- Tikiuosi, jis neapvers tavo gyvenimo?
- Neeee! Aš seniai nebe ta naivi mergaitė. Skaitau vyrų min
tis iš tolo.
gus
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Niekaip, nepaisant tavo sugebėjimų, neatspėsi, koks žmo
siunčia tau labų dienų.
Na, sakyk, nesimaivyk, - aiškiai susidomėjo Stonienė.
Tadas Sapiega.

Atkakliai, beveik kasdien, Mantas laukdavo, kol Astra baigs
darbą ir pasirodys troleibusų stotelėje.
- Nereikia, Mantai, nereikia... - kuždėdavo vos įlipusi. - Mes
negalime būti kartu... negalime... negalime...
- T u o s žodžius kartoji beveik kasdien. Neleidi bučiuotis, pri
siglausti, sakai, kad vaikino neturi. Nebijok manęs... Jei liga,
pasakyk. Abu žinosim, kad reikia gydytis. Lengviau bus, atsi
ras aiškus tikslas, mus jungs bendras noras nugalėti. Netylėk,
pasakyk...
Astra tylėjo, pirštais glostė smilkinius, niekur neužkliūdama žvalgėsi pro mašinos langus, neramiai judėjo, blaškėsi, ne
žinodama kaip elgtis.
- Sakyk, aš tau bjaurus? - visai tyliai paklausė ir nesulaukęs
atsakymo sustojo šalikelėje. - Pasakyk, gal tave kuo nors įžei
džiau?
- Taip tęstis amžinai negali... - ji atsisuko, žiūrėjo švelniu,
rimtu veidu.
- Tau nusibodo su manimi?

- Man niekada su tavimi nenusibos, - Astros akys paraudo,
ji vos tvardėsi. -Mantai, aš kada nors... ne dabar... Sudie... staiga atidariusi dureles bandė pasprukti, bet jis neleido, su
čiupo, truktelėjo atgal, užtrenkė dureles.
- Pasakyk... šiandien turi pasakyti. Taip tęstis daugiau ne
gali. Tu kankiniesi, aš kankinuosi, tavo motina kankinasi...
Kas tau? Kodėl net motinai negali pasakyti? Tu bijai? Ko bi
jai? Pasakyk... pasakyk... na...
Staiga mergina visu glėbiu apkabino Mantą, prisiglaudė, įsi
kniaubė. Prasiveržė rauda, drebėjo rankos. Iš visos širdies sa
vęs gailėdama ji raudojo nesivaržydama, visu balsu, glostė jo
plaukus, apsivijo, prisiplakė, šlapo ašarose.
- Astrute, kas tau? Nusiramink, na kas čia tau darosi, girdi?
Aš su tavimi. Nieko nebijok, Astra, girdi? Neverk... neverk...
neverk...
- Aš myliu tave... Dieve, aš bloga... aš bloga... palik ma
ne... aš neištversiu... - kuždėjo dar labiau glausdamasi.
- Nekalbėk taip... aš priimu tave tokią, kokia esi... Nereikia
nieko keisti, aš niekada tavęs nesmerksiu, girdi? Nusiramink...
gana... Atsisuk.
- O tu... O tu myli mane? Nors trupučiuką?..
Lyg karšto srėbtelėjęs Mantas pritilo. Niekada apie tai ne
galvojo. Argi tai meilė?
Astra laukė, pritilo.
-Žinoma. Kvailiuke, nejaugi tau neaišku? Nesupratai? - pats
gėdijosi savo žodžių, glostė, bučiavo.
Mergina staiga atšlijo, užverktu veidu pažiūrėjo į Manto akis,
delniukais suspaudė jo galvą, trumpais, karštais bučinukais
apipylė lūpas, skruostus, akis...
- Kur tu? - dar bandė sulaikyti.
- Leisk mane... Man reikia... - ji iššoko iš mašinos, neatsi
gręždama nubėgo gatve.
Ugnim svilino saulė.

Čaižus perdžiūvęs šienas dulkėjo ir lyg pūkas lengvai grėbėsi į
volus. Suvolavęs visą lauką, Sapiega, apvertęs grėblį dantu
kais į viršų, braukdamas srūvantį prakaitą, stūmė šieną į ku
petas. Grėbstė draikenas, mėtė šalin pasitaikančius dagių su
džiūvėlius. Kalvomis suspausta pieva, lyg katilo dugnas, ėmė
alsuoti pragarišku karščiu. Vos ne alpdamas Tadas skubėjo nors
kiek sutvarkyti lauką vakaro vežimui. Bet darbas darėsi lėtas,
apsunko grėblys, apsiblausė akys, tvinkčiojo smilkiniuose.
Sodyboje piktai sulojo aptingę šunys. Po minutės jau girdė
josi, kaip žvangindamas grandinę daužosi, springdamas loja
gražuolis Barsas, plonai suskato kiauksėti darbštuolė Pūga, įvai
riais balsais vampsėjo spanieliai - žinia, žmonės kieme.
- Ei!! - šaukė iš visų jėgų Sapiega. - Aš čia! Ko reikia?! - ap
žvelgė nesugrėbtą plotelį šieno, mostelėjo ranka, atseit vaka
re veždamas suskubs, sunkiai nulapnojo namo.
Kieme stovinčioje Manto mašinoje matėsi tik dviejų žmo
nių drabužiai. Paežerėje daugybė žmonių taškėsi šiltame van
denyje, šokavo, nardė, žaidė futbolą, sudribę leipo saulėje ar
sulindę pakrūmėse žaidė kortomis. Manto nematyti.
Sapiega puolė tvarkytis. Peržvelgė jau seniai Mantui sutvar
kytą kambarį, iš rūsio atitempė stiklainį šalto kompoto, užvi
rė kelis kiaušinius, surado sviesto, šviežios duonos, iš šulinio
ištraukė bidonėlį šalto pieno...
- Tėti, labas. Susipažink.
- Astra.
- Malonu. Sėskite. Štai išvirė kiaušiniai. Gal pieno? Gal kom
poto? Aš jums kambarį paruošiau, langus marle užkaliau, kad
uodai nelįstų. Galėsite miegoti kaip karalaičiai. Alyvų krūme
visai prie seklyčios įjunko lakštingala čirpinti. Tai paukšteliui
Dievas balselį davė... ai ai.
- Mes, tėti, sotūs, dėkui, - sūnus, išklausęs skubrią tėvo kal
bą, visa burna šypsojosi, stovėjo apkabinęs per pečius Astrą,
neskubėjo. - Ką veikei?

- Š i e n ą grėbiau. Man tie poilsiautojai štai čia, gerklėje, stovi.
Tai nucimpina pieną iš šulinio, tai daržus ištrypia, tai, žiūrėk,
koks vaikigalis į šiltnamį įlenda, vos ne žalius pomidorus nu
drasko.
- Jūs valtį turite?
- Turiu turiu, mergaite. Štai ant vinies raktai. Irklai darži
nėje, Mantas žino. Plauksite?
- Šimtą metų jau neplaukiau, - išsiruošė sūnus. - Astrute,
paimk tuos kelis kiaušinius, gal duonos sutepk, pietausime
saloje.
- Žinoma, žinoma, - pritarė Sapiega, vos ne prievarta įbru
kęs visą stiklainį kompoto, įmetęs krepšin keletą agurkų, švie
žutėlių kaip putinas raudonų pomidorų, primygtinai įsiūlęs
kumpio, žiūronus.
Nulydėjo iki valties, nustūmė nuo kranto, pamojavo ranka.
Pasauli, tu nuostabus! Ta žiežura saulė, karščio pritvinkę
medžiai, pievos, geltonuojančios pienės, cukrinėse dilgėlėse
ūžiančios bitės.
Tuoj iššoks iš krūtinės džiūgaujanti širdis, kaip pagrandu
kas nusiris pieva, paskui aplėks kaimą, visus žmones ir visiems
skelbs šventę Tado Sapiegos kieme.
Šeimininkas priėjo prie Barso, paniurkė, paglostė, leido iš
džiaugsmo aplaižyti veidą, pats nesigynė, šypsojosi.
- Eiii, šunys! Tra lia lia lia! Eiiiiii! - šunys, savaip supratę,
suskato kiauksėti, šokinėti, veržėsi į laisvę. - Eiiiiii! Po paraliais, gal ir man išsimaudyti? Eiiiiii!
Paleisti šunys išsilakstė kas sau. Vieni kiauksėjo mažame miš
kelyje, kiti pasileido per upelį žvyrduobės link, treti ratais lakstė
apie daržinę, tvartą, medžius.
Sapiega čaižiai sušvilpė, pats pasileido tik jam vienam žino
mos maudyklės link, siauručiu takeliu per aukštomis kvepian
čiomis žolėmis apaugusią kalvą, stengdamasis neužminti nė
mažiausios vynuoginės sraigės, vengdamas nuo karščio nu-

keipusių dilgienojų, pašokdamas tai kairėn, tai dešinėn, kai
užpakalyje išgirsdavo iš visų jėgų bėgantį šunį.
Staiga maudyklėje kažkas ėmė klykti priešmirtiniu klyksmu!
Tadas šoko į priekį ir, akimirksniu atsidūręs ežero pakrantė
je, vešliais krūmais apaugusioje aikštelėje, pamatė, kaip dvi
visiškai nuogos merginos, nežmoniškai išsigandusios viso tun
to šunų, plakdamos vandenį plaukia gilyn.
- Ei! Kur jūs?! Ten duobės! Atgal!! Atgal!
Vėlu!
Beveik vienu metu abi pasinėrė, ėmė taškytis, burbuliuoti.
Šunys, ypač spanieliai, be jokių abejonių, nuplaukė tiesiai prie
skęstančiųjų. Sapiega žaibiškai nubruko kelnes, šoko gelbėti.
Keliais greitais grybšniais pasiekęs pavojingą vietą Sapiega
paniro, sugriebė vieną merginą už plaukų. Iš karto suprato,
kad abi iš visų jėgų įsikirto viena į kitą, neleidžia išnirti, tem
pia gilyn. Sekundei išniro įkvėpti ir vėl panėręs jėga atplėšė
vienos rankas. Bet mergina nepasidavė, malė rankomis ir ko
jomis, sugriebusi nutvėrė už rankos. Tadas rijo vandenį, sprin
go. Pagaliau! Vos iškilusi į paviršių ir kvėptelėjusi oro, mergi
na staiga užšoko Sapiegai ant nugaros, stengėsi kaip galima
aukščiau išlįsti iš vandens. Jis pastūmė ją ir nunėrė giliai že
myn. Mergina sekundei jį paleido, Sapiega šastelėjo į šoną,
išniro už poros metrų, jau ant duobės krašto, atsistojo, giliai
įkvėpė, stengėsi po vandeniu sugriebti panirusią merginą. Ne
sisekė. Sapiega vėl paniro, ir mergina, jau po vandeniu, nu
tvėrė jam už kojos. Iš visų jėgų šiaip taip išsiyrė, atsistojo,
suėmęs už plaukų vilkte išvilko skenduolę. Kita mergina, pati
kažkokiu būdu išsigelbėjusi, paslika gulėjo ant žolės.
Kaip baslį ištempęs ant žolės, bandė kaip mokėjo gaivinti.
Maigė, stengėsi išpilti iš jos vandenį, priklupęs, apžiojęs jos
burną pūtė orą, spaudė krūtinę melsdamas Dievo, kad pasi
sektų.
Mergina kelis kartus kvėptelėjo, užsikosėjo, sujudėjo...

- Kaip jūs čia atsidūrėte? - po kurio laiko, kai abi visiškai
atsigavo, paklausė Sapiega. - Iš kur jūs?
- Iš Vilniaus. Dar pernai, ieškodamos aviečių, radome šią
vietą. Nežinau nė kaip jums dėkoti... Būtume žuvę...
- Nieko. Pats kaltas. Paleidau šunis... Man nė galvon... Už
eikite vėliau, pieno duosiu, gal dar šiaip ko. Dukros man.
Tik gerokai po pietų, beveik pavakary, merginos pasirodė
kieme.
- Et, jūs suvėlavote, teks palaukti! - kinkydamas arklį į šienovežį, riktelėjo Sapiega. - Teks palaukti.
- Kur jūs?
- Vežti šieno. Nedaug jo ten, gal keli vežimai.
- Gal galime padėti? Tiek dainų sudėta apie tą šieną, o mums
dar gyvenime ir prisiliesti neteko.
- O ką? Neatsisakysiu. Vis greičiau bus. Imkit grėblius, sės
kit į vežimą, tik vikriai, laukti, čiupinėtis nėra kada, - pats
lengvai įšoko, padėjo įsirepečkoti miestietėms. - Nooooo! Dar
bas lengvas, moteriškas, o po to šaltą pieną gersime, namine
duona su medumi pavaišinsiu.
- Nuostabu!
Vežant antrą vežimą prisistatė Mantas su Astra.
- Virginija?! Iš kur tu čia?! - net žioptelėjo Astra pamačiusi
universiteto bendrakursę. Abi glėbesčiavosi, šypsojosi, dalijo
si įspūdžiais.
- Nooooo! Šitiek talkininkų sulaukiau! Darbo tik geram pus
valandžiui.
- Palauk! - pribėgo sūnus. - Tu eik. Nešk tą medų, ieškok to
pieno, o mes čia subėgiosime.
Skėstelėjęs rankomis, patenkintas, Sapiega išlipo iš vežimo.
Darbas virte virė, vežimas po vežimo nyko iš pievos šienas,
kruopščiai išgrėbstyta pieva pasidarė panaši į lygų stadioną,
kuriame dar matyti vežimo vėžės ir išdžiūvusi išdraikytų kur
miarausių žemė.

- Neseniai turėjai kokią bėdą? - klausė Virginija Astros. Mirė kas nors?
- Ne. Iš kur tu ištraukei?
- Mačiau, kaip troleibusų stotelėje priėjo kažkoks vyras, jūs
pakalbėjote, tu pradėjai verkti...
- Palauk! - nukirto Astra, išgąstingai žvilgtelėjusi į Mantą. Einam! Sugrėbsim pradalges už krūmų, - pati bėgte nubėgo.
Mantas išgirdo, negalėjo neišgirsti. Tai šarka! Koks velnias
ją čia atnešė? Žinoma, jau po vidurnakčio, po sočios vakarie
nės, po ilgo paplepėjimo, kai liko vieni du jaukiame kamba
ryje, Mantas paklausė:
- Girdėjau, viduryje miesto verkei. Kas tas vyras?
Astra skubiai nusirengė, šmurkštelėjo po marška, susivynio
jo, susirietė, nusisuko į sieną, tylėjo.
- Nekalbėsi? Visą vakarą mane kamuoja klausimas, ką turė
jo pasakyti kažkoks vyras, kad mergina nei iš šio, nei iš to
troleibusų stotelėje imtų verkti? - lėtai nubrukes kelnes atgu
lė šalia Astros. Ji net nekrustelėjo, nepakeitė pozos, nenorėjo
dalintis marška. - Motina sakė, kad giminių Vilniuje nėra. Kas
jis tau? Jis tave kuo nors šantažuoja? Pasakyk man. Gal galiu
tau kuo nors padėti? Aš tau gi nesvetimas, kaip tikras brolis...
Paslaptis? Ta pati baimė?
Kas bus, tas! Astra nutarė nieko nesakyti, nieko neaiškinti.
Gal vėliau, kada nors, kai viskas pasimirs, nubluks pirmo įspū
džio spalvos, bus galima vienu dviem sakiniais paaiškinti tą
įvykį, ką nors nekalto sugalvoti. Gal viskas pasimirs? Kietai
suspaudusi kumščiukus, iki skausmo kramtydama lūpas, stip
riai užsimerkusi Astra meldė Dievo, kad greičiau pasibaigtų
tas tardymas, kad greičiau naktis užtrauktų miegą, sūkuriais
užliūliuotų smegenis, išblaškytų įtarias mintis.
- Na, ką gi... - nusiminęs visai tyliai kalbėjo toliau Man
tas. - Nepatvirtinai, bet ir nepaneigei. Šiek tiek paaiškėjo. Va
dinasi, vyras...

Astra vos valdėsi nepašokusi, neišrėkusi, kad tai nieko ben
dra neturi su jų santykiais, nėra jokio kito vyro, bet... visa tai
būtų šlykštus melas, baisi nuodėmė. Ji - auka. Auka! Niekas
niekada to nesupras, neatjaus, visi pirštais badys... Žinoma,
galima būtų kur nors išvažiuoti, lyg urvelyje pasislėpti, pratū
noti, bet tos nuotraukos... tas vyras... netylės, nenurims, ieš
kos. Viešpatie, apsaugok, neleisk sudaužyti sielos, palik dale
lytę tikėjimo, o Viešpatie!
Visą kiaurmiegę naktį nė krust! - išgulėjo kaip prikalta, vos
girdimai kvėpuodama, retkarčiais girdėdama sunkų Manto dū
savimą. Tik su aušriniu gaidžiu apsunkęs kūnas, iškankintos
smegenys ėmė grimzti kur šilta, malonu, gera, kur kažkas ple
vena, tyliai dūzgia, migdo...
... Kiek jėgų turėdama bėga Vilniaus gatvėmis, slepiasi už
namų, bet visur lydi greiti vyro žingsniai, karštas vyro šnopa
vimas. Grįžtelėjusi su siaubu mato, kaip apžėlęs Velnias tiesia
rankas, taikosi sugriebti, bet klyktelėjusi ji ištrūksta...
- Suk! Suk iš kelio! Slėpkis! - rėkia motina, bet jai nėra ka
da... Pašėlęs tempas, trūksta orooooo! Oroooooo! Oroooooo!
Jis griebia! Jo glitūs pirštai vyniojasi apie jos kūnąąąąąąą! Stai
ga ji visa įsisupa į riterio plieninius žvilgančius šarvus. Ne
žmoniško svorio tempiama krinta ant grindinio, kaip vėžys
skuba slėptis, ieško urvo... Visas gyslotas, apžėlęs vyras Šėto
no veidu kvatodamas tempia ją į vidurį...
- Neliesk! Paleisk! Paleisk!!! - klykia. - Žmonėėėėėės!! Aaaaaaach!
Šėtonas taškosi seilėmis, taukši dantimis, prisikišęs prie jos
veido šnypščia...
- Tu kurva, tu prostitutė, ko dabar?! Išdaviiiiikėėėėėėė! Kur
tavo pašiaušys? Cha cha cha cha... Tu mano, tu mano!
Astra guli nublokšta ant grindinio, liepsna alsuoja švytinti
saulė. Šarvas įkaito, degina. Tuoj užvirs kūnas. Orooooo! Oro
oooo!! Ji dūsta!

- Paleisk! Niekšas!! Išsigimėlis! Paleisk!!
Lyg duonos plutą vyras ilgais nagais laupo jos šarvą, plėšo,
mėto nuoplaišas. Vis labiau šėlsta, rėkia, kvatoja, dantimis kan
džioja kietą metalą, iš jo panagių srūva kraujas...
- Oroooo! Palik mane! Nenoriu! Nenoriuuu!
- Astraaaaaa! - rėkia verkdamas Mantas. - Astruteeeeee...
Lyg pažadinta, iš visų jėgų pasiblaškiusi, pagaliau ištrūksta,
spardosi, kandžiojasi, kumščiais muša, rauna šlykščius lyg šer
no gaurus. Kvatodamas vyras užlaužia rankas, lenda bučiuo
tis... Ji spjaudosi, muistosi, vaitoja...
- Gelbėkit! - klykė Astra. - Gelbėkit!!!!
- Astra! Kas tau?! Astraaaa! - Mantas kratė besiblaškantį mer
ginos kūną, daužė per žandus. - Astra, prabusk! Astra!
įbėgo persigandęs Sapiega.
- Kas atsitiko?! Klyksmas per visą trobą! Šunys sukilo! Kas
atsitiko?
- Nieko, tėti, prisisapnavo. Viskas gerai, - glausdamas mer
giną prie savęs, kuždėjo Mantas. - Viskas gerai. Eik miegoti.
Dar anksti.
- Koks ten miegas... - susirūpinęs mindžiukavo ant slenks
čio šeimininkas. - Kažkas slegia, kad šitaip. Tikras daiktas. Sau
gok ją. Puiki mergaitė. Tokių paieškoti reikia.
Degdamas nepaprastu noru sukurti save iš naujo, tiek sutvirtėjęs, kad galėjo vaikščioti, lyg vienu ypu atjaunėjęs, Stonys
gana spėriai vaikštinėjo po kiemą. Ką sunkesnio nutvėręs
mankštinosi.
- Ką jūs darote?! - už galvos susiėmė ligonio reabilitaciją
stebintis gydytojas. - Vos ne vos atsigavo širdis! Jūsų gyvybė
kabo ant plauko!
- Velniop! Taip ar taip gyvenimo nėra. Nieko, ištvers, o jei
ne - trinkt - ir gatavas, be šlykštaus merdėjimo, žaibiškai. Aš
pasiruošęs.

Laikas bėgo, ir jokių permainų nesimatė. Vis sunkiau prisi
versdamas Stonys mankštinosi toliau, tačiau ryžtas, kaip pa
vasarinis sniegas, blėso, kūnas šaukėsi poilsio, rytais vos ne
vos išlipdavo iš lovos, gydytojas pranašavo dar vieną, gal jau
paskutini, infarktą...
Nutaikęs progą, kada nebuvo nei Manto, nei Godos, nepasibeldęs įėjo į Aldonos kambarį... Daugybę metų nebuvęs, kiek
nustebęs skubiai peržvelgė sienas, gausybę krištolo, puikių mo
lio dirbinių, kelis senus paveikslus... įsisupusi į puošnų mėly
ną chalatą, patogiai atsidrėbusi minkštame krėsle Aldona sklai
dė madų žurnalą.
... Iš nuostabos išplėtusi akis net žagtelėjo...
- Ko tau?!
- Palauk, prašau tavęs, pakalbėkime labai ramiai. Maldau
ju... Nesikarščiuok, nieko nesakyk, išklausyk mane.
Stonienė jau buvo pasiruošusi išpilti visą kibirą pamazgų
ant vargšo senio galvos, bet paveikta šiltų žodžių susitvardė.
- Einam į virtuvę. Mano kambariuose ne vieta tavo šne
koms, - pakilo.
- Ne ne ne, - suskubo Stonys. - Koks skirtumas? Ne raup
suotas koks... Prašau... Vaikų nėra ir atrodo, kad greitai ne
bus. Pasilikim, pakalbėkim draugiškai.
- Tai ką tu nori man pasakyti, - nesitikėdama stebuklų pri
sėdo, pasitaisė chalatą, žvilgtelėjusi į veidrodį, pašiureno plau
kus, kostelėjo.
- Aldute, - prisėdęs ant paties sofos kraštelio iš tolo pradė
jo. - Gulėdamas pergalvojau visą mūsų gyvenimą... Laiko bu
vo. Suprantu, kad visa ramybė šiuose namuose priklauso nuo
mūsų tarpusavio santykių. Po mūsų susitaikys vaikai ir gy
vensime kaip prieš daug daug metų.
- J a u girdėjau. Ko tu nori?
- Taikos, Aldučiuk, o ko daugiau? Gal juokinga, bet myliu
tave ir kitos man nereikia.

- Nereikia? Kitos?! Prisipažink: paėmei mano auksą ar ne?
Kol nesužinosiu, apie jokias paliaubas negali būti nė kalbos!
- Žinojau, kad paklausi. Gerai. Jei atvirai, tai atvirai. Kaip
per išpažinti pasakyk man, ar su Končium tada susitikinėjo
te? Tai, kad abu važiavote į Bulgariją, aš žinau, bet anksčiau ir
po to... susitikinėjote?
- Niekaip negaliu suprasti kvailos vyrų logikos. Na, koks
dabar skirtumas, kaip ten buvo! Praėjo šitiek metų, o tau bū
tinai reikia paveikslų. Kaip mes tenai? O dar geriau būtų, kaip
mes lovoje. Kaip bučiavo, kada glamonėjo, kur numovęs kel
nytes padėjo. Tfu! Kam tau, sukriošusiam seniui, tos smul
kmenos?! - nežiūrėdama i Stonį išpyškino kapodama žodžius.
- Nepyk. Atrodo, aš mažai kuo skiriuosi nuo kitų... Man
svarbu...
- Aš va kiek vyrų turėjau, - putliu pirštuku perbraukė sau
per kaklą. - Soti iki grabo. Visi jūs vienodi, visiems vienas šnipš
tas galvoje. Na, susitikinėjau, ir kas iš to? Tikiuosi, nepradėsi
vaidinti įsimylėjėlio komedijos? Pavyduliausi?
- Tai jis atėjęs į mūsų namus specialiai mane nugirdydavo,
kad po to su tavimi?..
- Nereikėjo gerti, - ji skėstelėjo rankomis. - Pats kaltas. Aš
prisipažinau, o tu? Paėmei?
- Išeitų, kad mano kerštas buvo teisingas, tiesa? Prisipažįsti?
- Ahaaaaaaa, balandėli, - prisimerkusi Stonienė gręžte grę
žė senį. - Pagaliau, paukšteli. Vadinasi, visą gyvenimą aš bu
vau teisi. Taip tau, rupūžei, ir reikia!
- Mes abu kalti, - skubiai pertarė senis. - Aš kaltas, kad ne
sugebėjau išsaugoti tavo meilės...
- Pasakos. Aš tik galvojau, kad tave myliu, o iš tikrųjų visai
nemylėjau. Medum patepiau - mielėm atsirūgo. Jauna, dur
na buvau. Gaila gyvenimo.
- Niekada? Kaip vaikai?
- Niekada. Goda tavo, o Mantas turi savo tėvą.

Stonys staiga ilgam nutilo...
- Netiesa. Abu vaikai mano. Aš jaučiu.
- Kaip nori. Jokios išpažinties nebus, gali visas savo aistras
užgesinti. Kur paslėpei? Gal jau seniai pardavei?
- Noriu taikytis. Nenoriu pyktis. Kaip ten jau buvo, taip... senis maldaute maldavo. - Prisipažinkim vienas kitam, kad
neteisingai pasielgėm, ir pradėkim viską iš naujo.
- Iš naujo?! - net akis pastatė, kietai susičiaupė. - Gal vais
tai smegenis susuko? Kokios pradžios tu nori? Aš prisipažinau.
Atiduok kas man priklauso ir viso gero.
- O vaikai? O Goda? Nejaugi tu nenori taikos šiuose na
muose? Tau tas pats?
Tas perkaręs senis pataikė tiksliai. Dėl Godos nerimas graužte
graužė. Gal, kol tas puvėsis dar nenumirė, galės suartinti ją su
dukra? Na, nors pastūmės, nors pasakys apie ją daug gerų žo
džių, kurie kaip vaistai gal padės nugalėti įsisenėjusią ligą?
Dabartinė padėtis žadėjo tik vieną išeitį, kurią, kaip sunkų
akmenį, Stonienė diena iš dienos stūmė šalin - nenorėjo, ne
galėjo išsižadėti dukters. Protu nesuvokiama...
- Kaip ta pradžia turėtų atrodyti? - atsargiai paklausė.
- Na, - su viltimi suskubo Stonys. - Pasakytume vaikams,
kad susitaikome. Išgriausime tas bjaurias sienas, kaip ir anks
čiau padalinsime vaikams kambarius, patys įsikursime mie
gamajame.
- Vienoje lovoje?! - Stonienė artistiškai nusikvatojo. - Tu
gi visiškas senis. Moters glėbyje kvėptelsi ir galą gausi. Ar tau
dar reikia moters? Tu - užgesęs ugnikalnis, tik žodžiais, kaip
pelenais, purkštauji.
- Dar ne... - šyptelėjo. - Be reikalo tu mane nurašai. Dar
pakankamai tvirtas...
- Ne ne ne, brangusis, - ji pakėlė delniukus aukštyn, atsi
stojo. - Man to jūsų gero jau iki vėmimo. Nešk mano daiktus.
Paskui gal pakalbėsime.

- Pripažįsti, kad abu neteisingai pasielgėm?
- Kvailas tu vyras. Tada, Bulgarijoje, visą kelionę mane sąži
nė graužė. Verkiau, susipykau su tuo... Kaip širdį pametusi
lėkiau į namus, lauktuvių kiekvienam pripirkau... Radau lyg
po kratos. Jei būtum tą kartą pratylėjęs, mes gal ir šiandien
būtume viena šeima. Gal be meilės, be meilės bučinių, bet ne
taip, kaip dabar. Daug kas taip gyvena. Tu viską sugadinai!
Norėjai knaisiotis svetimose ėdžiose. Bukaproti tu! Visiškai ne
supratai, ko reikia gražiai moteriai, todėl gyveni vienas kaip
apspardytas benamis šuo. Tik pats, girdi, kaltas.
Žinoma, tai visiškas absurdas, ciniškas melas, šaltakraujiškas
dūris tiesiai į paliegusią Stonio širdį, bet jis buvo pasiruošęs
dar bjauresniems žodžiams, todėl tik susigūžė, suėmė save į
kumščius, ryžosi eiti iki galo.
- Neatsakei. Sutinki taikytis?
- Atnešk daiktus, - atšovė.
- Na, tada, - Stonys sunkiai prisivertė ištarti seniai apgalvo
tus žodžius. - Tada po kiekvienos kartu pragulėtos nakties grą
žinsiu po vieną daiktą.
- Dar ko! Šantažuoji! Turėčiau gulėti ištisus metus. Nesu
lauksi!
- Tada kaip nori! Viską parduosiu, po velnių, ir pinigus ati
duosiu Godai.
Ne pagal metus vikriai pasisukęs išėjo, tyliai uždarė duris.
Koks bjaurus senis! Stonienė įtūžo! Apvogė, sujaukė visą gy
venimą, supjudė su vaikais ir dar sąlygas kelia!
Niekada!
Šlykštynė!
- Klausau.
- Po valandos laukiu tavęs prie „Šeškinės" parduotuvės, ša
lia turgelio. Galėsi?
- Taip.

Mantas nesuprato, nei kas skambino, nei iš kur, nei kokiu
tikslu, tačiau jei galėjo paskambinti radiotelefonu, vadinasi,
savas žmogus.
Nuvažiavęs gerokai prieš sutartą laiką laukė, stebėdamas vi
sus atvažiuojančius ir išvažiuojančius iš apytuštės aikštelės.
Neskubėdamas graužė turgelyje nusipirktus obuolius.
- Laba diena, - iš už nugaros priėjęs vyras švelniai suėmė už
alkūnės.
Mantas žaibiškai atsisuko.
Mažas, kaip žirnis apvalutis, su juoda striuke, juodais džin
sais, plačiu šypsniu nušvitęs vyras skvarbiomis akytėmis bė
ginėjo Manto veidu, tyrė.
- Laba diena.
- Pradėsiu nuo to, kad apie tave viską žinau. Eime į tavo
mašiną, pakalbėsime, - lyg senas pažįstamas, pirmas nukry
pavo, įsėdo, užsirūkė. - Kaip sekasi?
- Ačiū. Gerai, - Stonys taip pat smalsiai apžiūrinėjo pašne
kovą.
- Mašina, žiūriu, ta pati. Nenusibodo? Naujos nenori?
- Ne. Patvarkau, negenda, lengvai rieda, patinka man, pri
pratau.
- Gerai, - putliais žandukais išpūtęs visą kamuolį dūmų,
pravėrė mašinos langą, nukratė pelenus, atsisuko, pilkomis,
taukuose paskendusiomis akytėmis įsisiurbė į Manto veidą,
sučepsėjo. - Reikia pakalbėti.
Mantas pasiruošė, įsitempė, įdėmiai stebėjo, kaip apvalus
žmogelis, vos pusę cigaretės surūkęs, išmetė, balta nosinaite
nusivalė lūpas, atsikrenkštė, kostelėjo, prarijo, patogiai įsi
taisė.
bą?

Kiek merų dirbi pas mus?
Greitai treji.
Na ir ką gali pasakyti? Kaip galėtum apibūdinti savo dar
Kas tu toks?

- Man nežinomos organizacijos eilinis darbuotojas, - po
pauzės atsakė.
- Prašau labai atvirai. Kokia, tavo manymu, tai organizaci
ja? Kuo verčiasi, kaip jai sekasi, kokios galimybės?
- Sunku spręsti, nes trūksta informacijos. Manau, kad tai
labai turtinga, turinti plačią klientūrą organizacija, klestinti
iš prostitucijos.
- Ir viskas?
- Taip.
- Nejaugi? O paskaita? Ką tu supratai? Koks ryšys tarp tavo
darbo ir tų teorinių žinių?
- Tai buvo palyginti seniai, - Mantas jau suprato, kur suka
pašnekovas, bet nutarė šiek tiek palaukti, neskubėti su savo
išvadomis. - Ten nebuvo kažkokio teorinio organizacijos pa
grindimo. Sakyčiau, tam tikros pakraipos filosofiniai išvedžio
jimai.
- K o k i e ? r&įįl&«jĮĮ^*:03itttf^^
- Iš vienos pusės krikščionybės, kaip religinės ideologijos,
neigimo, o iš kitos - visiškos asmens laisvės idealizavimas.
- Jauti prieštaravimus? Tau atrodo, kad asmens laisvės ide
alizavimas - žemesnė ideologijos forma negu krikščionybė?
- Tai vienas kitą neigiantys dalykai. Filosofine prasme prie
šybių vienybė padeda suprasti visumą. Krikščionybė dalina
žmogaus gyvenimą į dvi dalis: dabartinį ir po mirties. Pirma
sis labai konkretus, o antrasis - visiškas rokas. Absurdiška išsi
žadėti to konkretaus dėl kažko nežinomo. Krikščionys, nuo
latos garbindami Dievą, dažnai sąmoningai daro nuodėmes,
dėl kurių vėliau graužiasi, prašo per išpažintį atleidimo, ir vėl
ratu viskas iš pradžios. Esmė ta, kad, nepaisant gąsdinimo pra
garu, nepaprastai bijodami žmonės ryžtasi nuodėmei. Tai ro
do, kad žmogaus prigimtis stipresnė už Dievo tikėjimą. Jei
m a n o teiginys teisingas, tada visišku absurdu atrodo pats ti
kėjimas Dievu, nes nuolatinis žmogaus blaškymasis tarp to.

kas draudžiama, ir tarp to, ko norisi, atneša vien kančią, nuo
latinį nepasitenkinimą savimi. Iš esmės Dievas ne aukština
žmogų, o jį žlugdo, nes atgaila po nuodėmės reikalauja papil
domų valios pastangų tam, kad žmogus pakiltų į pirmykštį
būvį. Ne kiekvienam tai pavyksta.
- Puiku, Mantai, - labai patenkintas sumurmėjo storulis. Tai kodėl tiek daug tikinčiųjų Dievą ir tiek nedaug tikinčiųjų
savimi?
- Todėl, kad žmogus dažniausiai eina į Dievo namus jau
nusidėjęs, išsigandęs, bijodamas bausmės. Parkritęs maldau
ja, kad Dievas išklausytų ir atleistų. To paties prašė ir sutraiš
kęs sraigę, ir žmogžudys. Manau, kad krikščionybė eksploa
tuoja iš visuomenės pasisavintas dorovės normas. Atseit, jei
žmogus supranta žmogaus tobulybę, tai ta samprata negali
atsirasti be Dievo pagalbos. Tučtuojau ši prielaida verčiama
aukštyn kojomis tvirtinant, kad tik Dievas gali nusakyti, koks
yra tobulas žmogus. Visai natūraliai kyla klausimas, kaip vys
tytųsi visuomenė visai be religijos? Tada žmogus, ir apskritai
visuomenė, turėtų tikėti tik savimi. Manau, kad moralinės nor
mos mažai kuo skirtųsi nuo dabartinių religinių normų. Žmo
gaus elgesys būtų reguliuojamas vien papročių ir viešosios nuo
monės.
- Puiku, Mantai, - vėl sumurmėjo mažasis žmogus. - Štai
tu jau treji metai dalyvauji prostitucijos biznyje. Nejauti prieš
taravimo tarp savęs ir savo darbo?
Mantas minutėlę galvojo tylėdamas.
- Ne. Nejaučiu, - jis dar patylėjo. - Žmogui duotas protas,
kuriam padedant jis renkasi gyvenimo kelią. Žmonės nevie
nodai supranta nuodėmę. Teko kalbėti su daugeliu moterų,
kurios iš esmės - prostitutės, bet tiki Dievą, meldžiasi ir eina
išpažinties. Ko jos prašo? Neretai turi vaikų ir rimtą vyrą. Aki
vaizdus grubiausias šventojo sakramento išniekinimas. Kas
tai? Kokiomis moralės normomis jos vadovaujasi? Tai gali-

ma paaiškinti tik tuo, kad šalia krikščionybės sukurto misti
nio pasaulio egzistuoja laisvos asmenybės pasaulis, kuriame
dominuoja laisvas kūnas ir laisvas protas. Tie du pasauliai ly
giaverčiai.
- O kaip prostitutės?
- Kiekviena moteris turi šimtus galimybių užsitikrinti savo
egzistenciją. Atrodytų, kad protas turėtų nusileisti visuoti
niams moralės principams, bet iš tikrųjų viskas atvirkščiai.
Prostitucija - ne kritinė egzistencijos riba, o kiekvienos mo
ters asmens laisvės išraiška. Tai lyg natūrali fiziologija, kurios
patenkinimas atneša lengvus pinigus.
-Tada kaip man paaiškinsi, kad tu sąmoningai įstūmei daug
jaunų moterų į prostitucijos kelią padedant narkotikams? Pa
prasčiausiai pasinaudojai savo įspūdinga išvaizda, puikia iš
kalba, patirtimi ir kaip ant putpelių ramiausiai užmėtei tin
klą, suvystei ir atidavei išalkusiems vyrams? Be abejo, žinai,
kad kai kurioms moterims prabudimas sukelia moralinį šoką,
silpnesnės nusižudo, netenka proto ar pradeda paniškai bijo
ti vyrų?
- Žinoma, tai prievarta. Iš pradžių nežinojau.
- O dabar? Gailiesi?
- Manau, kad vyrams tas pats, kokiu būdu paguldytą mote
rį mylėti. Toks prievartos būdas veda į visuomenės degradaci
ją, nes nukenčia šimtai potencialiai gerų motinų, kurių dėka
išlieka, vystosi pati tauta. Toks būdas bizniui netinka. Galima
daug paprasčiau ir be jokios rizikos.
- Teisingai. Tai buvo reikalinga pačioje mūsų biznio pra
džioje. Dabar jau pakeitėme taktiką, sumažėjo išlaidos, ne be
tavo pagalbos atsirado pakankamas moterų kontingentas. Iš
imtį sudaro sekso maniakai, kurie moka milžiniškus pinigus,
kad galėtų gauti konkrečią moterį. Mes negalime atsisakyti
tokių pinigų, todėl kai kada prievarta dar išlieka, tačiau tai
išimtys. Dėkoju tau už atvirumą.

Po šito pokalbio Mantas ilgai negalėjo atsikvošėti. Astra maniakui? O siaubas! Kaip ištraukti, kaip sužinoti, kaip i$ge\Tik po gero mėnesio paskambinęs storulis pranešė, kad Man
tas vėl kviečiamas pokalbio.
Ach, sūnau, kam savo linkėjimais degantį degtuką įmeti į šir
dį? Na kam? Kam?!! Kažkas švelniais, karštais pirštais plėšė
laiko užtrauktas, niekada negyjančias žaizdas... Jos sruvo...
plūdo... degino. Na kam... Prašiau, maldavau... Nepaklausei...
Gal mes - kaip popierinės lėlės, kurias kažkas tampo už liki
mo siūlų? Kodėl nutrūko? Kas kaltas? Gal aš? Gal tu? Gal nie
kas? Gal tas, kuris tampo?
Aldona lyg volus stūmė šalin prisiminimus, kimšo atgal,
bet jie brukosi, veržėsi, nedavė ramybės.
- Koks jis, Sapiega?
- Normalus. Savo amžiui normalus.
- Vienas?
- Vienas.
- Apie mane kalbėjote?
-Ne.
- Aaaaa...
- Aš nuvešiu. Nori nuvažiuoti?
- Ne ne ne. Jokiu būdu.
-Kodėl?
- Nenoriu, Mantai, nenoriu. Vėlu... vėlu... vėlu... mes pa
klydę...
- Astra, tu visai susibaigsi. Taip negalima. Einam, papietausim, - kvietė Lili. - Pažiūrėk į save: paakiai pajuodę, neatsi
meni, kada šypsojaisi. Kas tau? Einam.
- Ne. Nenoriu. Turiu darbo.
- Kaip nori, - Lili gūžtelėjo pečiais.

- Aštrėja, - pravėrusi duris šūktelėjo docentė. - Ateik į ma
no kabinetą. Išsivirsim geros kavos, turiu sumuštinių. Eikš.
- Ačiū. Nenoriu.
- Na, taip negalima, - docentė be jokių ceremonijų priėjusi
paėmė už rankos, švelniai patempė. - Pagaliau aš vyresnė, ir
mūsų tautos papročiai liepia manęs klausyti. Einam. Būsim
vienos, na nesispyriok.
- Gerai, - tyliai sutiko laborantė. - Mama įdėjo kriaukšlį duo
nos ir mėsos mišrainės. Tiks?
- Žinoma. Einam. Jau vanduo turbūt verda.
Kaip anais gerais laikais, abi susėdusios prie plataus, knygo
mis ir popieriais apkrauto laboratorinio stalo su moterišku
stropumu išdėliojo į lėkštutes sumuštinius, surado druskos,
indelį pipirų, tamsiai mėlynus puodukus kavai. Prisipylė ka
muoliais garuojančio gėrimo.
- O kas čia? - paklausė Astra.
- Skiestas spiritas, - šypsojosi docentė. - Pripyliau sulčių,
gal mėnesį stovėjo, nufiltravau iškritusias pektino nuosėdas ir štai desertinis raudonas vynas. Nebijok. Ragavau. Vos vos
jaučiasi. Na, prašau, - ji pripylė dvi laboratorines stiklinaites.
-Aš...
- Nieko, nieko, Astrute, viskas gerai. Po trupučiuką.
Išgėrė. Docentė šypsojosi, pūtė karštą kavą, stebėjo savo my
limą laborantę.
- Matau, mokaisi. Dar iki sesijos toli.
- Susitvarkiau su skolomis. Parašiau du kursinius. Noriu iš
likti visų akyse kaip gera studentė.
Docentė sukluso.
- Tu... ruošiesi kur išvykti? - atsargiai paklausė.
- Neeee... - tylėdamos valgė, sriūbčiojo vos pravėsusią ka
vą. Sunerimusi docentė, svarstydama, ką galėtų reikšti mergi
nos žodžiai, kartkartėm stebėjo laborantės veidą. - Šiaip... Ne
siseka man...

- Nesisielok. Dar labai jauna. Pats žydėjimas.
- Neeeee... Jau nuvytau. Jau ruduo.
- Na, ką tu, Astrute. Visas gyvenimas priekyje. Šeima, vai
kai, gražūs darbai. Moters gyvenimas - jos šeima. Metams bė
gant šiandienos problemos atrodys mažos ir juokingos. Tu
net meilės neparagavai.
- J a u žinau...
- Kaip geras vynas subręsta ąžuolo statinėse, taip moteris
visu grožiu atsiskleidžia tik santuokoje. Dar girdėjau palygi
nimą, kad meilė, kol jauna, - panaši į šniokščiantį, putojantį
upelį, o subrendusi - į plačią, ramų vandenį nešančią upę.
Kartais upeliai išdžiūsta... Susipykai su Mantu?
- Neeee... Jis šventas, - kuždėjo.
- Susitikti nenori? Jis nelabai tau patinka, tiesa?
- Labai.
- Tada susitik. Netaupyk savęs. Man atrodo, puikus vaiki
nas. Elegantiškas, gražus, aukštas, - docentė tyčia tirštino spal
vas, kalbėjo su patosu. - Protingai kalba, paslaugus. Pasirodė,
kad myli tave. Visada žiūri švelnumo kupinomis akimis. La
bai gražu.
- T a i p . . . taip... aš žinau... - staiga dvi didelės ašaros nurie
dėjo skruostais, garsiai pakštelėjusios ištiško ant stalo.
Vargšė mergaitė...
Gailestis lyg žnyplės suspaudė docentės širdį. Kelis kąsne
lius nurijusi, vos pati neverkdama, nusuko akis. Lyg kažką
pamiršusi pradėjo raustis popieriuose. Kaip padėti puikiam
žmogui? Kaip rasti tinkamų žodžių? Kaip sušildyti, kaip įkvėpti
stiprybės?
Mantui paskambino pati, pirmą kartą, drebančiu balsu.
- Susitikim...
Visą kelią Varėnos miškų link Astra tylėdama ilgesingu
žvilgsniu žiūrėjo į Mantą, siūlė gėrimo, bandelių su varške,

kaip galėdama patarnavo. Tas žvilgsnis... Jis žinojo, jis supra
to... Vairuodamas glostė merginos ranką, palietė plaukus, ap
kabinęs priglaudė prie savęs. Nereikia žodžių... Visai nerei
kia... Liūdnas žvilgsnis. Rimtas, susikaupęs, pablyškęs veidas.
- Kaip tu?
- Gerai. Gyvenu šia minute. Nėra nei praeities, nei ateities.
- Kodėl? Ateitis visada yra.
Astra sunkiai atsiduso.
Dzūkijos pušynai - lyg akimis neaprėpiamas parkas. Šva
rus, tyras, žaliais kilimais išklotas, kankorėžių primėtytas. Pūpsantys grybai, sudžiūvusių šakelių pilkuma. Ir oras... Sakų kva
po, čiobrelių tvaiko ir rytinės rasos išsklaidyto rūko prisotintas.
Tyliai, lėtai Astra vaikščiojo tarp medžių, pirštų galiukais
glostė rimtyje sustingusių pušų žievę, sukaustytu veidu stebė
jo pro pušų viršūnes slenkančius rudeninius debesis, klausėsi
paukščiukų cypsėjimo, svaigo. Atsirėmęs į mašiną, sukryžia
vęs rankas ant krūtinės, susirūpinęs Mantas su didėjančiu ne
rimu stebėjo keistą Astros elgesį, lyg panašų į atsisveikinimą
su šiuo pasauliu.
Pamažėle tolo.
- Astra, kur tu eini?! Palauk, paimk krepšį! Eisim grybauti!
Palauk!
Atsisuko.
Supratęs, kad laukia, Mantas atidarė bagažinę, išėmė krep
šius, surado po peilį, iš kelionmaišio išėmė pusę sumuštinių,
kelis obuolius. Kai užrakinęs mašiną atsisuko, Astros niekur
nebuvo.
Kur?!
Baisi nuojauta persmelkė kūną. Vis dar kažko tikėdamasis
čiupo krepšius, nuskuodė ten, kur ką tik ji stovėjo...
- Astraaaaa!
Tyla.
- Astra! Kur tu?!

Aplink nebylūs medžiai, žemyn smingantis slėnis, dar že
miau neūžaugų prižėlusi pelkė...
- Astraaaa! - metęs krepšius lakstė kaip patrakęs žemyn,
aukštyn, žvalgėsi, be perstojo šaukė. - Astraaaaa!
Tik duslus aidas.
Kur ji galėjo per kelias minutes prasmegti? Pažvelgė žemyn...
Gal ten, pelkėje? Kur daugiau?
Pelkės pakraščiu, kietais, plačiais, pušimis ir žemaūgiais rai
tytais berželiais, išsidraikiusiomis žolėmis apaugusiais kups
tais šokinėti buvo lengva, Mantas greit skverbėsi gilyn. Vidu
rio link pušys nyko, pasirodė krūmokšnių sąžalos, kupstai
plokštėjo, kol galų gale virto kauburėtu kiminų kilimu. Ne
paisydamas žliugsinčio vandens, atvirų vandens plotų, Man
tas lėkė kaip pamišęs.
- Astraaaaa! Astraaaaa!
Žliag!
Pasinėrė akivare...
Baisiausiai išsigandęs pašėlusiai plakė kojomis ir rankomis,
bet gliti košė, apčiulpusi kūną, vis tirštėjo, iš visų pusių spau
dė, be gailesčio tempė žemyn. Jėgos greitai seko... Nuskęsiu!! šmėkštelėjo mintis. Gyventiiiiiii!!! Kiek galėdamas šastelėjo j
šalį, nutvėręs žolės kuokštelį bandė prisitraukti. Nutrūko. Čiu
po už plonytės šakelės, lėtai surietė kojas, staiga kaip varlė
liuoktelėjo, dar labiau nugrimzdo, bet kartu per kelis centi
metrus pasistūmė arčiau išganingo, suvargusio krūmelio. Čiu
pęs visa sauja už gležnų stiebelių, stengdamasis jokiu būdu
nenutraukti, vos vos pačiuožė artyn... dar... dar...
Juoda koše aplipęs, vos pakeldamas neišpasakytai apsun
kusias kojas, prisėdo ant šlapių kiminų, uždusęs, springda
mas ašaromis pirštais gramdė purvą, pradraskęs samanas, iš
spaudė į duobutę vandenį, plovė kelnes, valė kedus.
- Astraaaaaaaaaa!!! - kiek jėgų turėdamas, jau praradęs vil
tį, surėkė.

Pelkė akimirksniu prarijo garsą ir vėl paskendo ramybėje.
Visiškai nusiminęs, nesirinkdamas kelio klampojo atgal. Kai
prakeiktoji pelkė pagaliau baigėsi, niekaip negalėjo nustatyti,
kur atsidūrė. Vienodas miškas, vienodos kalvos, vienodas dan
gus. Nusprendė, kad geriausia pasukti kairėn, bėgti pelkės pa
kraščiu. Netrukus išvydo numestus krepšius. Visai nusiminęs
pakilo į kalvą ir staiga dešinėje, įduboje, pamatė sėdinčią Ast
rą. Lyg nusirito baisus svoris, lyg staiga kažkam trenkus per
kojas, norėjosi griūti ir mažumėlę atsigauti...
- Visas šlapias... Kur tu buvai?
- Rinkau grybus. Kodėl neatsiliepei?
- Atleisk. Norėjau pabūti viena.
- Astrute, čia miškas... Tu labai mane išgąsdinai, - jis pri
klaupė, paskui atsisėdo šalia. - Ieškojau.
- Tikrai? - bespalvis balsas.
- Einam. Aš persirengsiu. Kažkur turi būti prastos, mašinos
remontui skirtos kelnės. Einam.
- Tu eik. Aš pabūsiu.
- Ne ne. Daugiau tavęs nepaliksiu. Nenori grybauti? - švel
niai paklausė.
- Nenoriu. O tu?
Mantas apkabino, priglaudė jos galvą prie savo peties, kurį
laiką sėdėjo nejudėdamas, paskui surado jos lūpas...
- J e i nori... imk mane, - sukuždėjo Astra. - Šiandien man
viskas galima.
- Šiandien? Ši diena kažkuo ypatinga?.. Tu labai pasikeitei.
Daug kartų klausiau, bet tu vis nesakai. Sakykim, aš žinau ta
vo liūdesio priežastį, - ji žvilgtelėjo. - Išvažiuok iš Vilniaus.
Nors trumpam.
-Kur?
- Važiuojam abu, gerai? Gal mėnesiui, o gal ir ilgiau. Kaip
nutarsim. Aš nupirksiu turistinius kelialapius. Kur tik panorė
si, sutinki?

- Kaip?
- Kaip sužadėtiniai, - išsprūdo Mantui.
Astra užsimerkė, pamažu nusviro, išsitiesė bruknienojuose
aukštielninka, vos kvėpavo.
- Mantai, pakartok, - sukuždėjo. - Pakartok.
- Kaip sužadėtiniai.
- Šaipaisi? - ji nesujudėjo.
Žiūrėjo į jos putlias lūpas, lyg užliūliuotą veidą, išsidraikiu
sius šviesius plaukus, pūpsančias pilnas krūtis, ilgus, baltus
pirštus, ilgas kojas... Prisiminė Naujuosius metus, Klaipėdą,
tylius vakarus, jos užkrečiantį juoką, baisųjį sapną, savo kaltę...
- Noriu, kad būtum mano žmona, - visai tyliai, visai savęs
nepažindamas, lyg svetimu balsu, lyg išsakydamas svetimas
mintis...
Astra atsimerkė, žiūrėjo neišpasakytai rimtu, ramiu žvilgs
niu.
- Aš bloga... Kai viską sužinosi apie mane, pamesi. Aš neiš
tversiu.
Mantas pasilenkė, apibėrė bučiniais jos gražų veidą, kaklą,
plaukus.
- Niekas niekada neprivers tavęs atsisakyti. Net tada, jei kas
nors tave nuodijo narkotikais, prievartavo ir tu seniai nebe
mergaitė... - jis stengėsi pašalinti bet kokį psichologinį krūvį,
bet kokią abejonę savo žodžių tikrumu. - Svarbu, kad visada
mylėtume vienas kitą.
- O tu... myli mane?
- Taip. Dabar tikrai žinau, kad taip. Neversk dažnai kartoti
to žodžio, vyras turi mylėti tyliai, be reklamos, be aikčiojimo.
Manau, moteriai svarbiau už viską jausti, kad vyro meilė kaip
tvirta siena, į kurią visada galima tvirtai atsiremti ir nėra jo
kio pavojaus, kad ji kada nors sugrius.
- Man atrodė, kad protingai apie meilę gali kalbėti tik ne
mylintis žmogus. Aš klystu?

- Abejoji?
Astra kurj laiką žiūrėjo nemirksėdama. Staiga jos akys pri
tvino ašarų.
- Tu verki? Astrute, tu visiškai nesidžiaugi? Tau tas pats?
Ji atžagaria ranka nusišluostė savo veidą, šyptelėjo...
- Ach! - klykte išklykė klaikų garsą, puolė Manto glėbin,
įsikniaubė, prisispaudė, visu kūnu tirtėdama kūkčiojo. Jis glos
tė, spaudė prie savęs, ramino.
- Ačiū tau, - bučiuodama sukuždėjo. - Dovanojai man gy
vybę... Išvežk m a n e . . . Apsaugok mane... Apsaugok, mal
dauju...
Aldona laukė permainų, tačiau Stonys kaip ir anksčiau ne
skubėdamas šliaužiojo po namą, kiemą, pūškuodamas kuitėsi
virtuvėje, prisėdęs galustalėje čepsėdamas valgė - lyg nieko
nebūtų atsitikę.
Štai koks tu, paukšteli!
Stonienė siuto, bet neparodė.
Po savaitės, godžiai žiūrėdamas į buvusią žmoną, ant stalo
padėjo krištolinę peleninę...
Stonienė sučiaupusi lūpas tvarkė mėsą, bet, pamačiusi prieš
daug metų Čekoslovakijoje nupirktą ir seniai apraudotą daik
tą, suakmenėjo. Tada dar gyveno su Sapiega. Atvežė lauktu
vių, bet taip atsitiko, kad abu to paties komplekto daiktai nepaprasto grožio krištolinė vaza ir štai ta peleninė - liko jai,
Stonienei.
- O kur vaza?
- Bus. Tai kaip? - prisimerkęs paklausė senis.
- Ko tu nori?
- Šiandien miegosime kartu. Vaikų nėra. Niekas nesužinos.
- Pasirodo, tu ne tik vagis, bet ir niekšas.
- Mes abu vienodi. Nesitaškyk žodžiais. Laukiu. Šiąnakt. Ma
no miegamajame, - greitu judesiu čiupęs peleninę išsinešė.

Šlykštus, pageltęs senis! Aldona nežinojo kur dėtis. Nė už
ką! Tegu pasikaria! Tyčia tvarkėsi iki išnaktų, užsirakinusi iki
apsnūdimo žiūrėjo televizorių, lėtai nusirengusi atsigulė. Ne
sulauks!
Rytą po vonios vos įėjusi į virtuvę pamatė, matyt, seniai
laukiantį rūstų Stonį.
- Kodėl neatėjai? - sveikintis nebuvo pratę.
- Daiktai mano. Nesuprantu, kodėl turėčiau žemintis, prie
vartauti save? Pasidarysiu šlykšti pati sau.
- Oooooo... kaip pragydai... O su tais vyrais, su kuriais maleisi visą gyvenimą, nebuvo šlykštu? Tik nesakyk, kad visur
sukinėjosi meilė! Mes buvome vyras ir žmona, mylėjome vie
nas kitą, daug metų gulėjome vienoje lovoje. Senatvė jau, ne
supranti? Taikytis reikia.
- Prabudo gaidys po vidunakčio! Kur tu anksčiau buvai?
- Tai kodėl neatėjai? - Stonys žiūrėjo piktai, ryžtingai.
- Nenoriu! Ir nekalbėk! Atiduok daiktus, vagie! - rėkte iš
rėkė.
- Ach taip! - senis prisimerkė, baltame kaip popierius veide
sublizgo kerštingos akys. Atsivedėjęs trenkė peleninę į radia
torių...
Nuostabus talentingo meistro kūrinys akimirksniu virto
spindinčių stikliukų lietumi, su čaižiu garsu pasipylusiu ant
grindų.
- Ach! - šoko Aldona, trūktelėjo į šoną virtuvinį stalą, vos
ne verkdama žvalgėsi po virtuvę, pasilenkusi paėmė vieną šu
kę, kaip relikviją pasidėjusi ant ištiesto delno, sekundę apžiū
rinėjo, atsivedėjusi trenkė į sieną.
- Niekšas!! Aš tau parodysiu, rupūže nelaimingas, kaip ma
no daiktus daužyti! - apsižvalgiusi čiupo didelį medinį šaukš
tą ir kaip įniršusi ragana užpuolė vargšą senį. - Še... še... še...
gyvate tu! Še! Visą gyvenimą mane ėdi! Nekenčiu!! Še! Ne
kenčiu!

Pašokęs Stonys įnirtingai gynėsi, tačiau visai pašėlusi nu
skriaustoji prirėmė senį prie sienos, taikėsi žiebti per veidą,
per galvą. Pagaliau Stoniui pavyko nutverti šaukštą, staigiu
judesiu išplėšė iš rankos, atsivedėjęs išdžiūvusiu delnu trenkė
jai per žandą.
- Stervą! Liaukis! - iš pykčio perkreiptu veidu, kiek atšlijęs,
prašvokštė. - Duodu tris dienas... Atsikvošėk! Laukiu penkta
dienio naktį! Jei ne, šeštadienio rytą ištikš nuostabioji tavo
vaza.
Iš nevilties apsipylusi ašaromis, Aldona išlėkė iš virtuvės,
kiek galėdama trenkė durimis.
Nekenčiu! Nekenčiu! Tai šlykštynėėėėėė!
Lygiai po mėnesio, kaip ir buvo sutarta, Mantas buvo nuvež
tas į vienkiemį prie Žaliųjų ežerų. Iš išorės neišvaizdus, me
džiuose paskendęs namas, platus kiemas, lygiai nukirpta žo
lė, rožių krūmai niekuo neišsiskyrė nuo kitų kruopščiai
prižiūrimų sodybų. Tačiau vidus... Lyg Verkių rūmų aukšti,
prabangūs kambariai, puošnūs gobelenai, paveikslai ant lu
bų, aukštos, dvipusės, drožiniais ir vitražais puoštos durys,
kilimai, puošnūs, drožinėti baldai, daugybė antikvarinių daik
tų - akys raibo.
- Prašau paskui mane. Jūsų laukia, - juodas, malonus vyras
minkštai nužygiavo priekyje. Žiūrėdamas į blizgančius, lyg
riebalais išteptus, kietai sušukuotus tarno plaukus, į praban
gą, Mantas, truputėlį išsigandęs, stengėsi kaip nors susitvar
dyti.
Tarnas vedė kilimais išklotu koridoriumi, paskui per erdvų,
pilną žydinčių gėlių holą; pasuko į kairę, ir jie pro arkines
duris pateko į erdvią oranžeriją, kuri, be jokios abejonės, iš
išorės buvo panaši į didžiulį šiltnamį. Padvelkė drėgme ir
svaigiu kvapu. Iki pat stiklinio stogo įvairiausi žali, gelsvi, rau
doni, platūs, siauri, karpyti ir šlakuoti lapai lyg tunelis gožė

šlifuoto granito takelius. Pagaliau pasirodė erdvi, granitu grįsta
aikštelė su juodo marmuro baseinėliu, jame plonytėmis čiurkš
lėmis trykštąs vanduo taškė auksu žibančią Benvenuto Celi
nio skulptūros „Persėjas" gerokai sumažintą kopiją. Kampe
apie grakštų, apkrautą gėrimais ir vaisiais staliuką atsidrėbę
puikaus dizaino krėsluose sėdėjo trys vyrai.
- Aaaaa, - įsisupęs į raudoną chalatą atsisuko, matyt, šeimi
ninkas. - N a , pasirodyk... Atnešk kėdę ir visa kita, - sukoman
davo tarnui.
Mantui staiga išdžiūvo burna, kažkodėl baisus silpnumas
apėmė visą kūną, atrodė, kad nuo nesuprantamos baimės tuoj
nugrius.
Nekreipdami jokio dėmesio į atėjusįjį, vyrai ramiai šneku
čiavosi toliau aptarinėdami galimus ryšius su miesto savival
dybe, kažkokias statybas ir krovinių gabenimą.
Tarnas atnešė kėdę, taurę, juodą lėkštutę.
- Sėsk. Išgerti nori? įpilkit jam, - šeimininkas mostelėjo vy
rams.
- Ko tau, vaikine? - pasislinko vienas. - Gero vyno ar kon
jako?
- Vyno. Dėkui.
- Kaip sekasi? - kiek patylėjęs, pratarė šiek tiek pliktelėjęs,
griežtų, bet malonių bruožų prakaulus šeimininkas. - Susi
tvarkai?
- Dirbu.
- Žinau. Viską žinau. Seniai apie tave girdžiu. Išgerk.
Šeimininkas tylėdamas išlukšteno apelsiną.
- Sakė, kad gabus, puiki orientacija. Na, pasakyk mums, ar
homoseksualizmas - smerktinas reiškinys?
- Ne, - Mantas užsikirto, sriūbtelėjo vyno.
- O plačiau?
- Man teko kai ką skaityti, - priverstas kalbėti, stengėsi kaip
galima aiškiau formuluoti savo mintis. - Biologiškai pateisi-

namas tik heteroseksualizmas, kurio pasekmė - reprodukcija.
Homoseksualizmas neturi biologinės prasmės, iš esmės - ak
lavietė.
- Na na, toliau, - vyrai klausėsi susidomėję.
- Tai psichologinė problema. Dar niekas nėra paaiškinęs,
kodėl kai kurie berniukai nuo vaikystės linkę įsimylėti ber
niukus. Vieni sako, kad tai neteisingo auklėjimo padarinys,
kiti linkę kaltinti individo seksualinio formavimosi ypatumus,
treti tvirtina, kad tai tam tikras psichofiziologinis derinys. Su
augę vyrai tokie gali pasidaryti, kai, išskyrus onanizmą, nėra
kitų būdų, kaip patenkinti savo lytinį poreikį, na, kalėjimuo
se. Kiti tampa tokie iš smalsumo, sąmoningai, norėdami pa
įvairinti seksualinę patirtį.
- Gerai kalba, tiesa? - šeimininkas mirktelėjo vyrams. - įpil
kite jam dar. Tu neatsakei į klausimą.
- Dėkoju. Taip, - Mantas patylėjo, žvilgsnių raginamas tęsė
toliau. - Visuomenė negali toleruoti homoseksualizmo, kaip
vedančio į tautos mirtį. Natūralu, kad negali pripažinti mote
rų meilės moteriai ir vyrų vyrams. Viso pasaulio seksualumo
papročiai remiasi tam tikromis normomis, kurios pasireiškia
vyro jėgos, gal tam tikro šiurkštumo garbinimu, žavėjimusi
moterų nuogomis kojomis, veido makiažu, koketavimu, šo
kiais, muzika, piešiniais, knygomis. Atsainiai žiūrima net į
prostituciją, kaip į stiprų heteroseksualumo pasireiškimo at
vejį. Homoseksualistai yra už normos ribų, todėl kenčia paty
čias. Aš pripažįstu, kad jie egzistuoja, jų gydyti nereikia, bet
tegu savotišką seksualumą demonstruoja uždarame savųjų ra
te. Nereikia platinti užkrečiamo viruso.
- Hm, - krenkštelėjo vienas vyras. - Tu pats niekada neban
dei?
-Ne.
- Tu tas normalusis?
- Taip.

- Kaip? - kreipėsi šeimininkas į besišypsančius vyrus. Tinka?
- Taip, - pratarė vienas.
- Anas buvo primityvus, o šitas filosofuoja. Tegu, - pritarė
antras.
Šeimininkas atsistojo, sudėjęs rankas už nugaros pavaikš
čiojo blizgančiu granitu, keletą kartų kostelėjęs sustojo prieš
Mantą.
- Na ką gi, nuspręsta. Nuo rytdienos tu, vaikine, vadovausi
visam mūsų sekso bizniui. Tau priklausys visi homoseksualis
tų klubai, prostitučių taškai, seksomanai ir visa, kas su tuo
susiję. Per tavo rankas plauks fantastiški pinigai. Skirstysi at
lyginimus, verbuosi naujus klientus ir panašiai. Atsiskaitysi
tiesiogiai man. Telefonu kalbėti negalima, teks atvažiuoti čia.
Aišku? .
- Tiesiog nežinau...
- Neprieštarauk. Vėlu. Visapusiškai patikrintas. Jei siūlome,
žinome, ką darome. Ir dar... - šeimininkas žiūrėjo rūsčiai, kal
bėjo kapodamas žodžius, tvirtai sučiaupdamas lūpas. - Mes
visi čia viengungiai. To paties linkime ir tau. Jei kada nors
sumanysi spardytis ir prireiks į tavo vyną priberti nuodų, ne
bus gaila nei žmonos, nei vaikų. Meilužių gali turėti kiek pa
tinka. Už pinigus, kurie bus skirti tau, turėsi ko širdis geidžia.
Svarbu, kad protingai, ramiai, be šokinėjimo. Sėkmės tau.
- Aš rytoj tau viską parodysiu, papasakosiu, - skubiai prata
rė vienas vyras.
- Dėkoju.
Lyg paragavusi gaivinančios rasos, Astra visu kūnu, visa siela
atsitiesė, pralinksmėjo. Kaip anksčiau, abi su Lili čiauškėda
mos dirbo darbus, užlindusios už knygų spintos pakikendamos sriūbčiojo kavą, vos ne už parankės skubėjo į instituto
seminarus, įdomias paskaitas, susitikimus su žymiais profeso-

riais, rašytojais ir šiaip neramios lemties žmonėmis. Nepa
prastai patenkinta permainomis žiloji docentė savo laboran
tę glostė šiltu, motinišku žvilgsniu, stengėsi nors iš nuotrupų
sužinoti permainos priežastį, kaip nors atriboti nuo galimų
recidyvų.
Netoli instituto nuošalioje, lyg pamirštoje aikštelėje kasdien
Astros laukdavo Mantas. Tekina, uždususi puldavo į savo su
žadėtinio glėbį, išsibūdavę važiuodavo namo.
Mantas Astros namuose nesirodė, pridėjusi pirštuką prie lū
pų ji purtė galvą: „Neskubėkim, palaukim, tegu susiguli..."
Bet motina, pro langą jau seniai pastebėjusi šiltus įsimylėjė
lių atsisveikinimus, su šypsena pasitikdavo grįžtančią dukrą.
Prisiminusi savo jaunystės metus, godžiai gaudydama slaptas
užuominas, ilgesingus žvilgsnius, keistą dukters svajingumą,
pati maudėsi svetimos laimės spinduliuose.
Kartą erdviame instituto hole beveik kaktomuša susidūrė
su instituto direktoriumi. Šis, maloniai šypsodamasis, kažką
įdomiai kalbėdamas, švelniai suėmęs už alkūnės, lydėjo, ma
tyt, brangų svečią...
Astra suakmenėjo... Tas pats vyras!!!
Jis šypsojosi, linkčiojo direktoriui, nė kiek nesutrikęs pa
klausė:
- Ši graži mergina dirba jūsų institute?
- Taip. Tai mūsų gražiausia laborantė, - plačiai šypsodama
sis direktorius mostelėjo ranka, kviesdamas Astrą prieiti ar
čiau, bet nesulaukę vyrai patys prisiartino. Svečias ištiesė ran
ką pasisveikinti.
- Na, ko tu, Astra? - pamatęs, kad mergina stovi lyg stabo
ištikta, nusistebėjo direktorius. - Nekreipkite dėmesio. Jauna.
Neakivaizdininke. Puikiai mokosi, kaupia medžiagą diserta
cijai. Jos ateitis aiški.
- Sėkmės, gražuole, - vyro akyse šmėstelėjo šėtoniški žibu
riukai.

- Čia tu? - prakeiktas vyras negalėjo nepaskambinti, ji jau
tė, ji žinojo. - Rytoj. Tuo pačiu laiku. Kažkur dingusi buvai.
Puiku, kad sužinojau tavo vardą ir kur dirbi. Laukiu.
Visą naktį, lyg ant karštos keptuvės, raitėsi, blaškėsi, trūk
čiojo, dūsavo.
- Kas atsitiko? - vidunaktį prabudo išsigandusi motina.
- Nieko. Labai galvą skauda.
Motina kėlėsi, ieškojo tablečių, pripylusi stiklinę virinto van
dens nešė dukrai.
- Gulk, mam. Tuoj praeis.
Tik paryčiais trumpam sulipo akys. Paniškos baimės krato
mas kūnas niekaip nepajėgė atsipalaiduoti, tai šalo, tai kaito,
tai prakaitu šlapo. Nė akimirkai nepaliko priekaištaujančios
Manto akys.
- Astraaaaa! - vis rėkė, šaukė, viliojo bėgdamas artyn. - Pa
lauk! Palauk! - ji suprato, kad jis, nors ir labai stengiasi, bet
bėga vietoje. Tiesė rankas, veržėsi, bet kažkas lyg virvėmis tem
pė atgal... Pagaliau išsekęs, uždusęs sustojo, kančios perkreip
tu veidu lemeno:
- N e i k . . . Maldauju... Maldauju... Maldauju...
Vyras pilku elegantišku kostiumu mojavo nuotraukomis,
staiga jo gražus veidas pamažėle persikreipė, pasidarė rudas,
lyg raudonom dėmėm išdažytas, visas susiraukšlėjęs, persi
kreipęs, taškydamasis seilėmis kažką šaukė... Astra bėgo kiek
kojos neša, neatsigręždama, pro ausis švilpė vėjas, ji nieko
negirdėjo... Greičiau!!!
- Bėk, Astra, bėk!! - rėkė pavymui Mantas. - Dėl mūsų! Pa
sistenk! Bėk!
- Nenoriu! nenoriuuuuuu!
įpuolė į institutą...
O, Viešpatie! Visi koridoriai, visos laiptinės margos, nu
klotos šlykščiomis nuotraukomis. Ji nuoga! Visur, lyg priskre
tęs, tas vyras... Ji blaškosi, bet tas lyg pavasarinė varlė, lyg

šlykšti pamatinė rupūžė, apglėbęs savo rudais čiuptuvais, pa
dėjęs savo plokščią, gyvatišką galvą ant jos nugaros, tempiasi
paskui.
Viso instituto darbuotojai, suklupę palei sienas, naršo nuo
traukas, kvatoja ir bado ją savo žvilgsniais. Kokia gėdaaaaaaa!
- Begėde, pasileidėleeeee! - gaudė visas institutas.
Staiga uždusęs įsiveržia tas vyras!
- Aiii! - suklykė Astra ir kiek jėgų turėdama pasileido ilgais
koridoriais.
- Astraaaa! - rėkė Mantas.
- Kur tu?! Pražuuuusiiiii! - rėkė docentė.
- Vaikeli mano... - aukštybėse grąžydama rankas vaitojo mo
tina.
Astra pašėlusiai priešinosi, daužėsi, kandžiojosi, stūmė, rėkė.
- Nenoriuuuuu! Paleisk! Nenoriuuuuuuuu!!!
... Motina jau seniai uždegusi šviesą purtė dukrą...
- Astrute, kas tau?! Vaikeli mano... Baisus klyksmas... Ast
rute, vaikeli.
Pramerkė akis... Minutę žiūrėjo į lubas, į sienas nieko nesu
prasdama, paskui įsikniaubė į motinos krūtinę, prisispaudė,
pravirko.
- Man baisu. Sapnavau siaubingą sapną...
- Kas tave kankina? Pasakyk man. Astrute, aš tave pagim
džiau, įsčiose nešiojau, su tavimi dar negimusia kalbėjau ir
dabar visa savo širdimi, visu kūnu jaučiu, kad tu kažkokiam
pavojuje. Pasakyk man, gal galiu kuo nors tau padėti? Nerei
kia slėpti nuo motinos. Niekas niekada negali taip jausti, taip
trokšti vaikui gero, kaip motina. Pasakyk man... Aš jaučiu...
Visur skauda, krūtinėje kažkokia tuštuma veriasi... Nesislėpk...
-Nieko, mama. Praeis. Tai tik sapnas. Baisus, bet tik sapnas.
-Kurtu?
«:
- Išsimaudysiu.
- Dar tik šešios...

- Laikas greit bėga. Pagulėsiu karštame vandenyje.
Tvirtai nusprendė susitikti paskutinį kartą. Ji puls ant kelių,
maldaus, prašys pagailėti. Negali būti, kad toks elegantiškas,
gražus vyras, instituto direktoriaus draugas, neturėtų papras
čiausio žmogiškumo. Jis būtinai atiduos tas šlykščias nuotrau
kas, tuos slaptus negatyvus ir viskas virs į baisų, tolimą mira
žą. Kitaip būti negali! Tačiau tas veidas... Ji bus apdairi, nesileis
į jokias provokacijas, negirdės jokių įtikinėjimų, nesutiks su
jokiais įtartinais pasiūlymais. Dieve, padėk.
Vyras atėjo tiksliai sutartu laiku.
Pribloškė išvaizda: vietoj striukės ir džinsų - elegantiškas
kostiumas, pilkas demisezoninis paltas, baltas lyg sniegas ša
likas, kerinti šypsena, geros akys...
- Laba diena. Tavo instituto direktorius prikalbėjo apie tave
daug malonaus. Atleisk man, jei suteikiau tau sielvarto, skaus
mo. Nereikia manęs bijoti. Aš moku būti labai geras. Kaip ir
tu, rijau tabletes, o dabar, didžiulės valios pastangomis, pavy
ko nugalėti tą pagrindinę silpnybę, grįžau prie įprastos sau
veiklos, džiaugiuosi gyvenimu. Nebijai manęs?
- Prisipažinsiu, kai ėjau, kojos linko, o dabar lyg ir ne. Jūs
visai kitoks.
- Koks?
- ? - gūžtelėjo pečiais.
- Jaučiu, kad atsisveikinant nori man kai ką pasakyti, - jis
žiūrėjo kaip katinas į lašinių gabalėlį. Astrai lyg spygliuku kaž
kur dilgtelėjo, truputėlį išsigando, bet pastebėjusi kerinčią šyp
seną apsiramino.
- Taip, - ji visai sutriko. Iš kažkur atsirado nepaaiškinama
gėda prieš šį visiškai pasikeitusį žmogų. Tarsi grįžimas į baisią,
nemalonią praeitį. - Tos nuotraukos...
- Aaaaaa, - linksmai pratarė. - Aš taip ir maniau. Tai visai
ne mano darbas. Buvo vyras, kuris fotografavo. Jis turi visas
nuotraukas ir negatyvus. Dalį, kur buvo pas mane, aš jau su-

deginau. Labai gerai suprantu tave. Dar kartą nuoširdžiai pra
šau atleisti. Kalta mano liga. Dabar aš visiškai sveikas.
- Man neramu...
- Puikiai suprantu. Tavo vietoje mano nuotaika būtų lygiai
tokia pat. Nenurimčiau, kol nesudeginčiau visos kompromi
tuojančios medžiagos. Maža kas gali atsitikti? Po daugelio metų
staiga kas nors ras, gal parodys tavo vyrui, vaikams... Kam
toks kryžius? Ar maža gyvenime atsitiktinumų? Atleisk man,
jei gali. Mane tada dar neteisingai informavo, kad tu prosti
tutė... Ne ne ne, dovanok man už šj bjaurų žodį. Jokiu būdu
nenoriu tavęs įžeisti. Tu puiki, dora, tyra mergina.
Astra žvelgė visiškai suglumusi.
- Jeigu tu nieko prieš, važiuojam. Iš artimiausio telefono
automato paskambinsiu tam fotografui. Esu tikras, kad jis su
pras, - pamatęs merginos akyse abejonę, skubiai pridūrė: - Ma
tai, jis šiek tiek keistas. Pats būdamas impotentas domisi kitų
seksualiniu gyvenimu. Kolekcionuoja tokio pobūdžio įspū
džius. Be jokios abejonės, jis norės išpirkos, bet aš jaučiuosi
nepaprastai kaltas, todėl sumokėsiu tiek, kiek reikia.
Astra mindžiukavo, net nemirksėdama tyrė vyro akis.
- Tu manimi netiki? - žiūrėjo tėviškai, rimtai, atvirai.
Pasidavė.
Kažkokios abejonės lydima įsėdo į jo mašiną, vogčiomis ste
bėjo vyro profilį, šypseną, klausėsi žodžių, stengėsi įspėti nuo
taiką,
l
' , .<•;'.'. >vj.v,.v.>-.. ' Telefono būdelėje vyras ilgai kalbėjo, turbūt įtikinėjo, mo
savo rankomis ir pagaliau mostelėjęs ranka, matyt, susitarė.
- Na, matai, - įlipęs ir pradėjęs važiuoti grįžtelėjo į mergi
ną. - Teisingai sakiau: nė už ką nenorėjo klausyti, bet aš įtiki
nau. Prašė dviejų tūkstančių. Aš duosiu, o ką dabar daryti? Po
valandos bus soduose, fotografuos gražiausias sodybas kon
kursui.
- Aš ten nevažiuosiu, - pasišiaušė Astra.

- Gerai. Mes turime dar šiek tiek laiko. Siūlau užsukti į kavi
nukę. Išgersime kavos. Esu alkanas, suvalgysiu mielai kokį už
kandį, o po to nuspręsime, ką daryti. Gal reiks važiuoti į tą
sodą, o gal ir ne. Tinka?
- Kodėl į sodą? Gal galima kur nors kitur?
- Jau vėlu pakeisti. Aš sakiau, kad mes ten atvažiuosime.
Pažadėjo pasiimti visą medžiagą. Galų gale - kaip nori. Galiu
parvežti tave namo. Tačiau jei jis pats sugalvos kada nors tave
šantažuoti, pinigus turėsi mokėti pati. Paprastai jie kaišioja
po vieną kitą negatyvą ir lupa pinigus be galo be krašto. Kaip
nori. Suteikiu tau galimybę vienu kirčiu viską užbaigti. Kaip
ne kaip, aš jį gerai pažįstu. Eime. Štai kavinukė. Tiks.
Na, ką daryti?!
Nelaukdamas kelnerio vyras pats nupirko kavos, slapta tuoj
įmetė į vieną puoduką dvi tabletes, prikrovė lėkštutę pyragai
čių, sau paėmė dvigubą porciją šaltų užkandžių, mišrainės.
- Jūs nepasakėte nei savo vardo, nei pavardės, nei kur dir
bate. Paslaptis?
- Kam tau? - plačiai nusišypsojo vyras. - Gerk kavą, atšals
ir virs bizalu.
Pyragaitį Astra suvalgė, bet nuo kitko griežtai atsisakė.
- Tokia puiki kava. Žiūrėk, aš geriu ir nieko. Išgerk, na, iš
gerk, - toks atkaklumas ją išgąsdino.
- Na, velniai nematė. Nenori - negerk. Gaila geros kavos.
Jau laikas, - pavalgęs vyras pažvelgė į juodą laikrodį. - Jau se
niai laikas. Važiuojam. Nieko nebijok. Mes pavažinėsime gat
velėmis ir rasime, kur jis su visa komisija sukinėjasi. Ko tu
bijai? Mes gi išsiaiškinome. Tu vis dar netiki?
Jau važiuojant per Verkių mišką, visą kūną sukaustė nepa
aiškinama baimė. Vyras be perstojo malė visokiausias istori
jas, bet Astra, lyg prarijusi liežuvį, tylėjo, nieko negirdėjo, nieko
nesuprato, baikščiai dairėsi pro mašinos langus.
- Mes važiuojame tuo pačiu keliu... - pralemeno.

- Kokiu? Šituo keliu mes važiuojame pirmą kartą, - tvirtais
žodžiais vyras akivaizdžiai melavo. Mergina nuščiuvo, suny
ko, nežinojo kaip gelbėtis.
- Štai čia jo namelis, - stabtelėjo prie nedidelio mūriuko,
takeliu nuėjo į kiemą. Užlindęs už kampo, neskubėdamas su
rūkė cigaretę. Grįžo linksmai nusiteikęs. - Štai, žiūrėk, paliko
raštelį, kad bus mano namelyje.
- Aš ten neisiu! - net pasipurtė Astra.
- Gerai. Jei bijai, tegu. Pasėdėsi mašinoje.
Vyras įvažiavo tiesiai į garažą, greit išlipęs nuspaudė myg
tuką ir garažo durys automatiškai užsidarė, pats nuėjo į na
melį ir po minutės grįžo persirengęs sportiniu kostiumu. Išsi
gandusi Astra blaškėsi ir stengėsi kaip nors atidaryti garažo
duris.
- Kas tau? Kur tu?
- Aš nenoriu. Išleiskite mane. Man baisu. Aš nenoriu.
- Fotografas laukia. Einam.
- Ne! Išleiskite mane, maldauju! Išleiskite... - Astra grąžė
rankas.
- Gerai.
Vos priėjęs vyras staigiu judesiu griebė jai už plaukų, kita
ranka vikriai kažkokiu skuduru užspaudė burną, nutempė į
rūsį, užtrenkė duris...
Tėškė ant patiestų čiužinių. Akinamai švietė kelios lempos.
- Aaaaaaa!!! - iš siaubo išplėstomis akimis šastelėjo prie sie
nos, suklykė. Vienu šuoliu prišokęs vyras stipriai kirto į pašir
džius. Ji krito. Veidas akimirksniu pamėlo, žiopčiodama gau
dė orą. Plėšte plėšė drabužius. Atsigavusi griebė jam už plaukų,
už veido, suklykė priešmirtiniu klyksmu! Dar du profesiona
lūs smūgiai, ir ji prarado sąmonę.
Pamažėle grįžo tikrovė... Nuoga tysojo ant čiužinių...
Rankos kaip nukryžiuotosios - išskėstos ir pririštos prie kaž
kokių kablių.

- Atsigavai?! Na, Astrute, ryk, - jis grūste grūdo tabletes. Ryyyk! - jėga pražiodinęs brukte bruko. - Ryk! Ryk! Naaaa!!
Astra muistėsi, liežuviu stūmė laukan, bet jis kaip replėmis
sužnybo žandus. Ji norom nenorom išsižiojo, jis pasilenkęs
stebėjo, kad tabletės nukristų tiesiai gerklėn, pakratė galvą,
čiupo nebaigtą gerti butelį alaus, užvertęs kliukino į jos bur
ną, alus putojo ir liejosi per kraštus.
Jis šėlo.
Lūpos suputojo. Akys paklaiko.
- Aaaaaaa!!! - klykė, tempdama virvagalius, šliaužiojo po
rūsį. Vyras, metęs kirvį, šliaužė iš paskos, griebęs tempė į sa
ve, atgal, plačiu delnu mušė per sėdynę, per strėnas, rovė plau
kus, draskė krūtis, lošė galvą, kramtė, bučiavo lūpas... Tėškęs
iš įsiūčio perkreiptu veidu puolė smaugti, palaukė, kol galva
pamėlo, griebė peilį, prikišo prie gerklės.
- Aaaaaa... - gargdama, springdama stūmė nuo savęs ran
komis, paklaikusi, visa subraižyta, sudaužyta, suspardyta gy
nėsi kiek galėjo.
Pragariškas kvatojimas...
Metęs peilį, parmetė aukštielninką. Iš pasitenkinimo suriau
mojo.
Staiga Astra užčiuopė numestą peilį, baisiausiai skubėdama
įsipjovė į aštrius ašmenis. Čiupo už koto, visa drebėdama, alp
dama iš baimės, iš siaubo staigiu smūgiu dūrė vyrui į šoną...
Kelias sekundes nieko nesupratęs vyras dar plazdėjo, pas
kui pasižiūrėjęs griebė sau už Šono, bandė užspausti plūstantį
kraują.
-Kurva tu... Su kuo tu mane?..
Karštas kraujas tekėjo jos kūnu...
Astra nustėro, persigando, su siaubu, lyg pamišusi, žiūrėjo į
vyro veidą.
- Aaaaaa! - suriaumojo vyras ir kruvinomis rankomis grie
bė jai už kaklo, ėmė smaugti. Pasirodė, kad lūžo sprandas,

sutrupėjo gerklė, ji plėšė rankomis jo rankas, bet plieniniai
pirštai smigo vis gilyn. Astra karštligiškai griebė peilį ir dūrė,
dūrė, dūrė...
Vyras silpo.
Paleidęs, bandydamas užspausti žaizdas vos atsistojo, krau
ju plūsdamas lipo laiptais į viršų.
Astra žaibiškai pašoko, baisiausiai skubėdama kažkokiu sku
duru nušluostė kraują, kuo apsirengė, ką čiupo į rankas, puo
lė į garažą, bet negalėdama ištrūkti pasileido laiptais į viršų,
perbėgo koridorių, virtuvę, įpuolė į kambarį, kuriame pasli
kas ant grindų gulėjo vyras, suradusi duris šoko į lauką, kiek
jėgų turėdama pasileido takučiu žemyn...
Vos ne kniubdama nulėkė į pakalnę, baisiu greičiu pasilei
do per pievą, brovėsi per krūmus, pamačiusi juodą, sūkuriais
besimaišančią Neries tėkmę, skuodė pačia pakrante, kol visiš
kai nuvargusi krito ant šaltos, vėlyvu rudeniu alsuojančios
žemės.
Visą kūną kratyte kratė. Nenumaldomai veržėsi rauda, upe
liu liejosi ašaros, ramino, tildė išdraskytą sielą, sumaitotą kū
ną. Raudojo, kol sužvarbo.
Atsistojusi nežinojo, nei kur eiti, nei ką daryti. Galvoje vi
siška tuštuma. Suprato tik viena, kad šiame pasaulyje nebėra
jokio šviesulio, tik tamsa, amžinas pažeminimas ir pragariška
baimė.
Neryje šiek tiek apsiplovusi, nosinaite apsišluostė, nutrynė
veidą, pasitaisė plaukus, kiek pagalvojusi susišukavo.
Nepaprastai šaltas upės vanduo... Aukštybėse vėjas šuorais
vijo tamsius debesis. Dangus vis blausėsi. Pamažėle temo.
Pati nežinodama ko, brovėsi per krūmus, lipo aukštyn, lei
dosi žemyn, klampojo per pakrantės išmirkusias sąnašas ir
visai nebijojo užslinkusios nakties. Bijojo žmonių, tačiau ap
link tamsu, nematyti jokio žiburėlio, negirdėti jokio žmogaus
balso, net šunys neloja.

Gličiu skardžiu užropojusi į kalną, pajuto, kad po kojomis
čeža ražiena. Išsekusi, nusibaigusi ėjo pirmyn ir pirmyn, kol
kaktomuša atsitrenkė į šiaudų kūgį.
- Štai mano kapas, - nusmelkė baisi mintis, tačiau neišgąs
dino, nesutrikdė, nepakeitė minčių. - Gyvenimo galas...
Minutėlę pastovėjusi, gailėdama savęs, savo tragiško liki
mo, paklusdama visai nesuprantamai Dievo bausmei, neži
nodama, nei kada, nei dėl ko ji padarė mirtiną nuodėmę, ku
rios net Dievas negali atleisti, prapliupo verksmu. Dieve, už
ką tu mane? Už ką? Ką aš blogo šiame pasaulyje padariau?
Kodėl tu mane baudi mirtimi? Tu pats, Aukščiausiasis Tėve,
mokai žmones nežudyti, bet mane privedei prie kraujo, liepei
iškentėti patyčias, skausmą, pažeminimą.
Kaugėje iškapstė gilią duobę, nusivilkusi numetė striukę,
nuspyrė batelius, sugraibė šiaudus, atsigulusi į duobę užkam
šė skylę, susirietė, savęs gailėdama, liedama ašaras, laukė
mirties.
Tėve mūsų, kurs esi Danguje, teateinie Tavo karalystė... At
leisk man m a n o kaltes, kaip ir aš atleidau savo kaltininkams...
Viešpatie, kodėl negelbėjai nuo pikto? Amen... a m e n . . .
amen...
Sveika Marija, Dievo motina, malonės pilnoji...
Sveika Marija, Dievo motina, malonės pilnoji...
- M a m y t e mano... - kuždėjo vos krutindama lūpas. - Bran
giausioji mano... Niekada daugiau tavęs nematysiu... Kam ma
ne pagimdei, paleidai į šį baisų pasaulį?.. Viešpatie, apsaugok
mano mamytę nuo ligų, nuo skausmo, padėk pergyventi ma
no mirtį... Dovanok man, mamuliuk, brangiausioji... ach...
Viešpatie, - karštos ašaros sruvo kaip versmė, tyliai nyko šiau
duose. - Dovanok... nebėra vietos man šiame pasaulyje... aš
nenorėjau... aš nenoriu... nėra išeities. Nužudžiau žmogų...
Niekada negalvojau, kad galiu taip padaryti... niekada... At
leiskite man visi, neminėkite bloguoju... Mantai... mylimasis

mano... pirmas ir paskutinis sudie... Aš tavęs lauksiu ten, kaž
kur. Tu būsi danguje, o aš... Mes nesusitiksime... niekada, jau
amžinai. Kol gyva aš melsiuosi, prašysiu Dievo atleidimo, aš
maldausiu, kruvinomis ašaromis verkdama atgailausiu... gal
pasigailės... gal leis mums visiems susitikti... Koks Dangus be
mamytės, be tavęs... tuščia ir nyku... man nereikia nieko...
visai nieko... kad tik jūs būtumėte šalia...
Tėve mūsų, kurs esi Danguje...
Tėve mūsų, kurs esi Danguje...
Atleisk man, Viešpatie, būk gailestingas, aš tiek nedaug gy
venau...
- Palauk! - surėkė Aldona. - Palauk.
- Tai taikysies ar ne?! - Stonys rūsčiai žiūrėjo į buvusią žmo
ną. Dar sekundė, ir puikioji krištolinė vaza būtų ištiškusi.
- Susitarkim. Paieškokim išeities, - matydama geležinį se
nio ryžtą, Stonienė prakalbo visai kitu balsu.
- Kokios? - nepatikliai paklausė.
- Kodėl tik viena sąlyga - gulėti? Yra kitos išeitys. Galiu tam
tikrą laiką tau gaminti valgyti, na, išskalbsiu ką nors... - jos
pykčiui, įtūžiui nebuvo ribų, bet matydama, kad per kvailą
užsispyrimą gali prarasti visas savo brangenybes, prisivertė.
- Tai susitvarkys savaime. Svarbiausia - intymūs santykiai.
Nuo jų viskas prasideda.
- Na jau ne! Sekso nebus. Nejuokink svieto.
- Iš pradžių, po tiekos metų, tik priprasime. Tik iš tolo, pa
mažu, kol prisimeilins dūšia, o paskui ir kūnas... Man tu to
kia, kaip prieš trisdešimt metų. Lyg viskas buvo vakar. Tai at
eisi?
- Pasakysiu po pietų.
- Ne. Dabar! Tu vėl uodegą vizgini. Nieko nebus, aš nenusi
leisiu! Taip ir žinok!
- Negaliu. Galvoj netelpa. Po pietų, - ji išlėkė iš virtuvės.

- Lauksiu šiandien! Rytoj jokių atsikalbinėjimų nebus! - pa
vymui rėkė senis.
Kaip iš raupsuotojo namų, visa širdimi pasišiaušusi, pasišlykštėjusi, rūgodama savo gumbuotą likimą, Aldona išpurškė
į miestą. Surado draugę, nusitempė į restoraną, išbubino visą
butelį šampano, sočiai pavalgė, šiek tiek atlėgo, apsiramino.
- Gal dar šokoladinio gėrimo? - šelmiškai siūlė Gertrūda.
- Žinoma! Noriu siausti, pasigerti, mylėti... Šūdinas gyve
nimas.
- Na, nespjaudyk. Supergražių moterų gyvenimas niekada
nebūna rožėmis klotas. Tu tiek dėmesio, švelnumo, meilės pa
tyrei, kad kitai tiek nė sapnuose nepasirodo. Žydėte žydi. Ko
tu dar nori? Bijok Dievo.
Taurelė kita konjako, šokoladinis gėrimas su citrinos grieži
nėliais. Surūkė senu prisiminimu po gerą cigaretę. Velniop!
- Mes išleidome krūvą pinigų, - sudejavo Gertrūda. - Dar
gerai, kad nereikia niekam atsiskaityti... Esam, kaip čia švel
niau pasakius, vienišos moterys, lyg du į ramų uostą įplaukę
jūras ir marias išmaišę laivai. Aldona, padarom fokus maro
kus? Nupurtysim dulkes, a?
- Ką tu?! - pasidavusi nuotaikai, nusikvatojo Aldona. - Ne
tie laikai. Bobos jau...
- Kas sakė? Nesijaudink. Aš tuoj paskambinsiu. Lengvas flir
tas puošia kiekvieną moterį. Noriu pakelti tavo nuotaiką, pasiraususi rankinuke susirado užrašų knygutę, sklaidė ieško
dama telefono numerio. - Štai! Ir pakviesiu savo šinšilą. Tai
toks vyras, panašus į didelį triušį. - Gertrūda mirktelėjusi aki
mi vikriai atsistojo, nuplaukė tarp staliukų.
Aldona stebėjo puikią draugės figūrą, grakščią, visai ne pa
gal metus eiseną, puikius drabužius. Ech, puiku! Siausti tai
siausti! Susirado veidroduką, kruopščiai save apžiūrėjo, pada
žė lūpas, pataisė šukuoseną, kelis kartus perbraukė per veidą
kvepiančiu tamponu.

- Liuks! - draugė grįžo švytėdama. - Mano simpatuolis dar
be, bet dėl manės žadėjo viską mesti ir atvažiuoti. Nepatikėsi,
sutikau seną tavo draugą. Žiūriu - gi bare su sėbrais... Niekaip
neatspėsi. Plaukiu pro šalį, jis atsisuko... ooooooo, Ričardai,
šimtas metų...
Aldona apmirė...
- Kaip tu čia, klausiu. O jis šypsosi, atsistojęs paėmė už paran
kės, nupirko šokoladuką, o murkia, o meilus, tikras katinas.
Plepa apie šį bei tą, o paskui - ar Aldonos nematei? Mačiau,
sakau, restorane šokoladinį geriame. Tu maaaaatytuuuum...
jo veidas ištįsooooo, tapo lyg traktorium pervažiuotas... Štai
ateina... Na ir veidelis tavo... Nemanyk bėgti.
- Laba diena, - gerokai pražilęs, įraudusiais žandais, švariai
nusiskutęs vyras šypsojosi, žvilgsniu įsikirto į Aldoną. - Šitiek
metų, Aldute.
- Labas, - iš netikėtumo nežinojo, ar čia jai šypsotis, ar pa
vaidinti rimtuolę, tirštai paraudo, prisimerkė, staigiu žvilgs
niu įvertino, šyptelėjo. - Kaip tu čia?
- Galima šalia jūsų? Kaunas - bala, visos varlės žalios. Kuo
jus, damos, pavaišinti? Gal ko stipresnio? Dar iki vakaro toli.
Degtinės?
- Eeeech, neatsisakyčiau! - krestelėjo Gertrūda. Draugė gūž
telėjo.
Vakare, kai visas restoranas nuo prigužėjusių svečių gaudė,
ūžė, pasiutusiu ritmu klykė, cypė gitaros, čaižiai kalė būgnai,
pusnuogė dainininkė žemu altu vogravo angliškai, raitėsi dar
nuogesnės šokėjos, visa ketveriukė, gerokai pakaušusi, men
kai matė, kas dedasi aplinkui.
Ričardas šoko stipriai spausdamas prie savęs Aldoną, lyg bu
čiavo, lyg tik vos vos lūpomis lietė jos kaklą, skruostus, per
braukdavo per lūpas.
- Nereikia, - kuždėjo moteris, bet pati puikiai žinojo, su
prato, kad tai tuščias garsas... Ugnies ugnimi neužgesinsi...

- Mano šinšilas išbadėjęs, - čiauškėjo tualete draugei Ger
trūda. - Tempia į mašiną. Sako, minutėlei... Žinau aš jų tas
minutėles. Ant kaktos parašyta. Žiūri triušio akimis... Kažin:
eiti man ar ne?
- Kaip nori. Gimdymai negresia, niekas nevaržo, o malo
numo daug.
- Manai?! - juokėsi. - Nemėgstu paskubomis.
-Jaunystėje buvo gerai ir ant šalto dirvono.
- Gerai. Velniai nematė, tik jūs nepabėkit... Mes greitai...
Atia.
Ech, keliai, keleliai...
Ištempęs i lauką, Ričardas pasamdė taksi, kažkodėl važiavo
Lampėdžių link. Gavęs pinigų taksistas sustojo pušyne, pali
kęs mašiną nuėjo pasivaikščioti...
- Mes kaip studentai... - kuždėjo apgirtusi Aldona, paklu
susi ieškančioms rankoms, ieškančioms lūpoms, ieškančiam
kūnui... - Neskubėk.
Po pusiaunakčio, atlydėta iki namų, vos įvirto į vidų, žagsė
dama, pasvirduliuodama ruošėsi miegui...
Tarpduryje išdygo Stonys.
-Gėrei?
- Koks tavo reikalas?
- Aš laukiu. Ateik.
- Dabar?!
- Taip.
Pagaliau ji prisiminė senio grasinimus, tą nuostabiąją vazą.
Ką daryti? Klestelėjo ant sofos.
- Aš nenoooooooriuuuu! Supratai?! - pamačiusi atkaklų
senio žvilgsnį, suminkštėjo. - Nešk tą vazą ir storąjį auksinį
žiedą. Kitaip neeeee... - ji papurtė galvą, pavedžiojo ore pirš
tuku.
- Gerai, - senis vikriai susisuko, atnešė. Aldona, padėjusi
ant delno žiedą, ilgai tyrinėjo, prisiminė akimirką, kada Tadas

Sapiega užmovė ant bevardžio piršto. Kaip seniai tai buvo...
Lyg rūkas, lyg miražas. Užsimovė ant piršto, iš visų pusių ap
žiūrėjo.
- Eik, ko stovi? Man reikia persirengti.
- Ateisi?
- Pasikark tu, vagies šmote, eik. Eik!
įlindo į naktinius marškinius, ilgai prausėsi vonioje, minu
tėlę pastovėjo prie senio miegamojo durų, sunkiai atsidususi
stumtelėjo...
Rausvoje šviesoje, iki kaklo paskendęs iškrakmolytuose pa
taluose, gulėjo iš susijaudinimo vos kvėpuodamas Stonys.
- Kam tos rožės?
- Tau. Čia viskas tau.
- Nereikia. Man tokio cirko nereikia, man nieko nereikia.
Maloniai nugrimzdusi, susisukusi, apsunkusi Aldona grei
tai ėmė snausti, užmigo. Nakties vidury prabudo pajutusi, kaip
senio kaulėti, lyg giltinės, pirštai glosto nuogą jos kūną... Kažką
šnibždėdamas kuičiasi, kažkur ją stumia, kažko ieško...
- Palik mane ramybėje, - nors žinojo, kad nenurims iki ry
to. Lygiai taip, kaip prieš dvidešimt metų... visiškai... lyg va
kar. Tik tada ji priešinosi kiek galėdama, čiupusi pagalvę bėg
davo iš lovos, o dabar? Tegu. Nusiramins ir užmigs. Stonio
judesiai būdavo greiti, staigūs, šokinėdavo lyg įgeltas, o da
bar... vos vos, lyg gulėdamas ant grabo lentos.
- Vadink mane Petru, - švelniai suėmęs už alkūnės, vyras
pasodino Mantą prie stalo, pripylė kavos, atsisėdo pats. Darbas
tau žinomas. Nieko naujo, išskyrus keletą dalykų. Ankstes
nės mūsų veiklos sistema, kurioje dirbai ir tu, jau beviltiškai
paseno. Nebe tas laikas. Mergaičių galima pririnkti papras
čiausiai pateikus keletą skelbimų laikraščiuose. Svorio centras
persimetė į klientų paiešką, todėl mūsų pasiūla turi būti rafi
nuota, su polėkiu, kad kiekvienas ilgai prisimintų. Pridygo
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daug jaunų, turtingų vyrų, kurie retkarčiais norėtų visapusiš
kai atsipalaiduoti. Turėtų būti lyg sekso šou. Supranti? Štai
šito dar nėra.
- Reikalingos patalpos, priedanga nuo policijos, nuo visuo
menės. Kiltų baisus triukšmas.
- Taip. Patalpos yra, o visa kita organizuosi tu pats. Mes
padėsime. Nuo mūsų nieko niekada neslėpk. Visos tavo kor
tos turi būti atviros. Tai pagrindinė sąlyga, dėl kurios suklupo
daug gerų vyrų. Atmink tai.
Po kelių valandų pokalbio, visapusiškos informacijos anali
zės, kelių susitikimų su pavaldiniais Mantas suprato, kad or
ganizuotas sekso biznis panašus į visą Lietuvą apraizgiusį mil
žinišką voratinklį. Vilniaus skyrius, kuriam turėjo vadovauti
Stonys, - tik vienas lipnus siūlas. Dar buvo Kaunas, Šiauliai,
Klaipėda, Panevėžys ir kiti miestai. Kur tupėjo didysis voras,
tikriausiai nežinojo niekas.
- Kaip grybai po lietaus pradėjo dygti laisvieji suteneriai,
globojantys kelias ar keliolika prostitučių. Jie mažina mūsų
pelną, todėl jei sužinosite kažką panašaus, tuoj praneškite, o
mes gesinsime išsišokėlius.
Galiausiai Mantui pristatė grupių vadus, kurie rinko iš klien
tų pinigus, apmokėjo paslaugas specialiems taksistams, išve
žiodavo užmokesčius „taškų" šeimininkėms. įspūdingai atro
dė apsaugos būrio vadas, e l e k t r o n i k o s grupė, ryšių su
restoranais, slaptais butais, kompromituojančios medžiagos
rinkimo, organizavimo grupė ir dar kelios smulkios tarnybos.
Ištisas ansamblis nuodugniai parinktų, visapusiškai patikrin
tų žmonių!
- Tau reiks bendrauti su daugeliu žmonių, - toliau kalbėjo
vyras. - Tokiai veiklai tas kambarėlis, kurį tu dabar nuomoj i,
visiškai netinka. Štai keletas adresų. Tai parduodamos Vilniaus
mieste lūšnos. Kuri labiausiai patiks, tą ir nusipirk. Perstatysi,
įsirengsi ir gyvensi kaip normalus žmogus. Kuo greičiau, tuo

geriau. Mes turėsime draugauti iki grabo lentos, todėl tėviškai
rūpinamės kiekvienu mūsų žmogumi. Sėkmės tau.
Likęs vienas Mantas su didžiuliu nekantrumu puolė prie
kompiuterio. Surinkęs kodą laukė, kol pasirodys reikalinga in
formacija. Pagaliau! Ekrane keitėsi veidai, skaičiai, tekstai ir
staiga - Astra! Taip gerai pažįstamas besišypsantis veidas...
Šalia - eilė stulpeliu surašytų skaičių, keli sakiniai ir gale
MR 142. Daugiau nieko. Mantas suprato, viską iššifravo: ver
bavimo data, užverbavusio, tai yra Stonio, kodas, asmeniniai
Astros duomenys: studentė, kiek metų, namų adresas, darbo
vieta, nuoroda, kur saugoma kompromituojanti medžiaga...
Ką reiškia MR 142? Maniako kodas? Kodėl prie kitų tokio kodo
nėra? Mantas dar kartą peržiūrėjo visas sekso maniakams ati
duotas merginas ir rado tą patį MR 142 prie dar vienos mergi
nos pavardės. Skubiai nusirašė visus duomenis. Ką tai galėtų
reikšti? Jolanta Mickevičiūtė... dirba kepykloje... technologė...
dvidešimt treji metai...
Mantas paskambino telefonu.
- Alio!
- Klausau. Mickevičienė.
- Laba diena. Prieš keletą dienų mes su Jolanta susitarėme
dėl reportažo apie kepyklos darbą. Aš žurnalistas. Kur galė
čiau ją surasti?
- Jus mane girdite?
- Taip... Kažkokia klaida... - suvargęs, liūdnas balsas. - Jūs
nieko nežinote?
- Ne. Kas atsitiko?
- Nuskendo. Dar vasaros pradžioje. Atrodo, kad kažkas nu
žudė, o paskui įmetė į vandenį. Iš kokio jūs laikraščio?
Mantas išjungė. Štai kaip... Staiga pasidarė silpna, pradėjo
drebėti rankos... Kur Astra!!! Reikia skubėti! Gal dar ne vėlu?
Kas tas MR 142?

Laukdama dukters Astros motina stovėjo prie lango iki vidu
nakčio. Nežinodama, ko tvertis, dūsavo, šildė valgį, grąžyda
ma rankas, retkarčiais paverkdama, vaikščiojo po kambarius
beveik iki ryto. Visuose sąnariuose, visame kūne tai augo, tai
silpo, tai su nepaprastu skausmu plėtėsi, spurdėjo, lyg spyg
liai spaudė nepakeliamas skausmas.
Gal pas drauge? Žiebėsi, nepaliko viltis. Seniau taip būda
vo, bet visada paskambindavo, nors perspėdavo, ramindavo
pašėlusį motinos protestą, o dabar...
Bemiegė naktis... O Viešpatie, kaip skauda, maudžia, ge
lia... Rytą, vos devynios, paskambino į darbovietę, paklausė
docentės... Ne, nėra. Iki pietų nėra... Iki vakaro nėra...
- Gal dar nereikia pulti į neviltį? Gal dar nieko baisaus? kaip mokėjo ramino mokslininkė. - Tiesa, gerokai anksčiau
buvo liūdna, bet savaitės pradžioje ir dar vakar buvo linksma,
guvi. Tiesa, vakar pietavo laboratorijoje, gal buvo kiek sukaus
tyta.
- J i sapnavo baisų sapną. Toks klyksmas... Prašiau papasa
koti... Nutylėjo.
- Klausinėjau Lili. Nežino. Tikėkime, kad viskas bus gerai.
- O Viešpatie... Mano mergaitė...
Artėjo dar viena naktis... Nebežinodama kur dėtis, raudo
dama paskambino į policiją, teiravosi visose ligoninėse, Rau
donajame Kryžiuje. Ne, nėra... Ką daryti?!
Sučirškė telefonas.
- Alio! Alio! - motina griebė ragelį.
- Čia Mantas. Labas vakaras. Astros nėra?
- Atvažiuok, Mantai, greičiau, tuoj pat.
Motina pasitiko vaikiną tarpduryje.
- Kas atsitiko? - išsigando Mantas.
- Astra prapuolė... - kumščiais užsidengusi veidą motina
prapliupo nesulaikoma rauda.

- Kada? - lyg žaibas trenkė.
- J a u vakar iš darbo negrįžo... Visur skambinau, niekur nė
ra... Baigiu iš proto išeiti... Dieve, Dieve, už ką tu mus nubau
dei?
Staiga prieš akis iškilo skenduolės Jolantos Mickevičiūtės
pavardė.
- Palaukime dar, gal kur... - nė pats netikėdamas lemeno
vaikinas.
- Nevažiuok, Mantai, pasilik. Aš viena neišgyvensiu. Paklo
siu tau salone. Gal dviese ką nors sugalvosime? Viešpatie,
Viešpatie...
Koks ten miegas?..
Nuo pat labo ryto, beveik švintant, abu apvažiavo, prisibeldė visas ligonines, klausinėjo išvargusių budinčių gydytojų.
- Ne. Pas mus tokių nebūna...
- Ne. Nieko nebuvo...
- Viena atvežta, bet rusė...
- Yra. Pažiūrėkite... - iš susijaudinimo vos kvėpuodami, įė
jo į palatą, apžiūrėjo autokatastrofoje sumaitotą merginą apibintuota galva. Ne ne.
Užsuko į blaivyklą. Apžiūrėjo visas knarkiančias, baisiu dvo
ku smirdinčias, pasišiaušusias, vos ne apsivėmusias moteris,
merginas, bet ir čia Astros nebuvo...
- Nuvažiuokite į morgą, - pasiūlė policininkas. - Lavonus
veža tiesiai ten.
Tylėdami, vydami klaikias mintis nuvažiavo...
- Ne. Šį kartą neatpažintų lavonų nėra. Yra du vyrai, trys
moterys, bet tokio amžiaus nėra.
Visur paliko savo adresą, telefono numerį, paprašė praneš
ti... Būtinai.
Laukimas virto nežmoniška kančia. Vis dar kažko tikėdama
si, bet pamažu save tikindama blogiausiu, Astros mama susi
ieškojo spintoje juodą suknelę, juodas kojines, juodą skarelę...

Kažkada prisipirko šiaip, atsargai, ir niekada nepagalvojo, kad
prireiks savo dukters apraudojimui.
Nemiegojusi, nieko nevalgiusi, nuo ašarų ir skausmo pa
juodusiais paakiais, drebančiomis rankomis tvarkė kambarius
šermenims. Kaip gyvus glaudė prie savęs Astros drabužius, ap
kabinusi ilgai virkavo tai prisiglaudusi, tai šliauždama palei
sienas, kaip brangiausias relikvijas glaudžiai dėjo spintoje, den
gė, kad akys neužkliūtų, baltu popieriumi...
Kažkas skambino telefonu...
Bijodama blogos žinios kelias sekundes nekėlė, stovėjo ir
laukė...
- Alio! Alio! Klausau.
- Ponia Lingienė?
- Taip.
- Astra Lingytė jūsų dukra?
- Taip... taip... - laukė likimo kirčio.
- Ji pas mus. Girdite? Reanimaciniame. Atvežė prieš va
landą...
- Gyva?! Daktare, ji gyva? Sakykite...
- Jos būklė kritiška. Rado ardamas ražieną traktorininkas.
Pamatė baltą striukę ir rudus batelius, o paskui ir šviežiai iš
kapstytus šiaudus. Nieko gero pažadėti negaliu. Matyt, gulėjo
jau seniai. Išgelbėjo šiaudai. Darome viską, kad grąžintume
gyvybę. Kartoju, būklė kritiška.
- Palaukite, palaukite... Aš tuoj atvažiuosiu, aš tuoj...
- Nereikia. Mes neleisime, girdite? Aš pranešiau, kad žino
tumėte. Neturiu kada, dovanokite, - pypt... pypt... pypt...
Kaip stovėjusi išpuolė į gatvę... taksi... štai ta mūro tvora...
aidintys koridoriai... balti chalatai...
- Ne ne ne, negalima. Jokių kalbų!
- Aš tik žvilgtelti... aš noriu pamatyti... - ji suklupo.
- Stokite, na stokite... Ką daryti... Sesute! Apvilkite motiną
steriliai, tegu iš bokso pažiūri...

Vos ne alpdama, motina prilipo prie storo bokso stiklo. Žiū
rėjo į baltame kambaryje ant specialaus paaukštinimo pagul
dytą baltą žmogaus pavidalą su kvėpavimo kauke, kvėpavi
mo žarna, baltai apklijuotomis rankomis su besitiesiančiomis
permatomomis žarnelėmis, spalvotais laidais iki stikluose la
šančių skysčių, iki kreives brėžiančių prietaisų.
- Viešpatie, Viešpatie, dėkoju tau... Tėve mūsų, kurs esi dan
guje... Šventoji Marija, malonės pilnoji... - motina meldėsi,
bučiavo šaltą stiklą, už kurio, vos už kelių metrų, pats bran
giausias šioje žemėje žmogus.
- Ko norėjote? - bejausmiu veidu priėjęs prie vartelių paklau
sė juodasis tarnas.
- Aš Mantas Stonys.
- Man įsakyta jus praleisti be perspėjimo. Galite įeiti bet
kuriuo paros metu. Užtenka savo kortelę įkišti štai čia, - jis
parodė. - Varteliai automatiškai atsidarys. Prašau paskui
mane, - Mantas lydėjo tarną per visą rudeninį kiemą, užlipo
laipteliais, tarnas atsisuko. - Šeimininko nėra. Manau, greitai
turėtų būti. Pranešiu. Kur n o r ė t u m ė t e palaukti: hole ar
oranžerijoje?
- Man tas pats.
- Tada hole. Pasakysiu, kad paruoštų šaltų užkandžių ir gė
rimo. Galite pasklaidyti žurnalus, paklausyti geros muzikos
ar pažiūrėti kokį videofilmą.
- Nereikia. Nieko nereikia.
Vis dėlto po keliolikos minučių atsivėrė šoninės holo durys
ir, stumdama gausiai apkrautą užkandžiais ir gėrimais stalo
vežimėlį, pasirodė juodaakė mergina. Mantas buvo matęs daug
gražių moterų, bet ši... negalėjo atitraukti akių.
- Laba diena, - patenkinta efektu mergina plačiai nusišyp
sojo. Šiltai nužvelgusi svečią, pasiūlė: - Gal kavos? Štai čia kepta šviežia žuvis drebučiuose, rodos, vėgėlė. Paragaukite.

- O jūs... galite pasėdėti su manimi?
- Taip. Jokių ypatingų reikalų neturiu, o be to, mano parei
ga užimti svečius. Mielai išgersiu kavos su grietinėle... Dė
koju.
- Aš Mantas... - klausiamai žiūrėjo į žaviąją pašnekovę.
- Mano vardas labai negražus, net gėda sakyti.
- Tokių vardų nebūna. Tai kaip jus vadina jūsų mama?
- Mama? - ji nusijuokė. - Mano mama mane vadina Pra
nute, pase - Pranė. Šlykštesni vardą mergaitei sunku sugalvo
ti. Jonas vadina mane Kamėja. Sako, kad esu panaši į spalvo
tą, graviruotą brangakmenį. Juodame fone lyg papudruotas
veidas. Jokios pudros nėra, tai natūrali mano veido spalva.
- J i s visiškai teisus. Labai malonus derinys, o kas tas Jonas? Mantas kaip pakerėtas, visai nesislėpdamas, apžiūrinėjo juo
dąją gražuolę.
- Nežinote? Šeimininkas.
- O jūs... seniai pažįstami?
- Dveji metai, - staiga ji sukluso, pakilo pasitikti. - Štai ir
Jonas.
- Sveikas. Einam, - numetęs tarnui striukę, nepadavęs sve
čiui rankos, nuvedė į savo darbo kabinetą. - Sėsk. Dėstyk.
- Dirbame nuosekliai. Viskas gerai. Turime keletą gerų idė
jų, kurias, kruopščiau išnagrinėję, pasiūlysime jums.
- Vienas. Vienas! - jis pakėlė pirštą. - Jokių „mes". Aišku?
Atėjai asmeniniu reikalu. Klausau.
- Hm, - šiek tiek sutriko Mantas. - Astra Lingytė - mano
pusseserė. Ji pateko klientui MR 142. Prieš dvi dienas paslap
tingomis aplinkybėmis dingo. Sugretinus aplinkybes, jos nuo
taiką, visiškai aišku, kad visi keliai veda to kliento link. Gal
galite padėti ją surasti? Motinos gaila.
- Gerai. Palauk, - staigiu judesiu pakilęs Jonas išėjo iš kabi
neto. Po kelių minučių grįžęs klestelėjo į krėslą. - Kažkas ne
taip. Tu pats ją atidavei mums, tai ko dabar nori?

- Įvyko klaida... Buvau žalias ir nieko neįtariau, - Mantas,
ganėtinai sutrikęs, su viltimi žiūrėjo į šeimininko veidą.
- Na ką gi... pasitaiko. Reikalas tas, kad klientas MR 1 4 2 labai aukštas valdininkas. Hm... labai aukštas... Šiuo metu
serga, bet namuose jo nėra. Sekso maniakai pasižymi viena
savybe - jei akys prilipo prie kokios nors mergos, neatmuši.
Jiems visiškai nesvarbu, ar ji nepilnametė, ištekėjusi, ar visiš
ka senutė. Tiesą pasakius, jų to užsispyrimo aš nesuprantu.
Lyg vanagai gaudo tam tikro skonio grobį. Kartą vienas eida
mas gatve pamatė garsią Lietuvos aktorę. Užsigeidęs pasiūlė
milžiniškus pinigus - ir mes savo darbą atlikome.
- Kas jai atsitiko?
- Lyg ir nieko. Mačiau reklaminiuose plakatuose.
- Gal galite pasakyti MR 142 pavardę?
- Ne. Niekada. Šantažuoti, o juo labiau knaisiotis po tokio
rango klientų asmeninį gyvenimą aš neleisiu. Tai nepaprastai
naudingi mums žmonės. Viena merga daugiau ar mažiau, koks
skirtumas? Šiuo atveju pats kaltas. Aš labai abejoju, ar ji tau iš
tikrųjų pusseserė. Pasakysiu savo vyrams, kad išaiškintų. Jei
tai tavo mylimoji, aš pasistengsiu, kad tu greit atšaltum.
Vos prabudusi, nepaprastai bijodama, kad netyčia neužklup
tų, nepamatytų, nesužinotų vaikai, Aldona akimirksniu šoko
iš lovos, tekina išbėgo iš Stonio miegamojo. Prakeikimas! Toks
jausmas, lyg būtų niekieno neverčiama atlikusi bjaurų, dvo
kiantį, nekenčiamą darbą. Lyg visi pirštai, delnai, visas kūnas
būtų išteptas smirdinčiu, nors ir nematomu dergalu.
Kaip gaidys, pagaliau pavijęs ir patrepenęs savo vištą, Sto
nys nepaprastai patenkintas sukinėjosi po virtuvę, stengėsi
kaip nors atkreipti Aldonos dėmesį. Lyg sau, lyg virtuvės sie
noms, bet taip, kad girdėtų buvusi žmona, lengvai kažką paistė,
kaip įmanydamas demonstravo dar nesurambėjusio proto
lankstumą. Kur sukęs, kur nesukęs lyg netyčia užkliūdamas,

pirštų galiukais paliesdamas Aldonos pečius, liemenį ar net
perbraukdamas per stangrius sėdmenis atsiprašinėjo, kūrė šilto,
meilaus bendravimo aplinką.
- Nepersistenk! - kirto Aldona. - Nešk krištolinį sietyną.
- Aldute, mes susitarėme... aš jau du...
- Kas su kuo susitarė? - šaldė Stonio karštį nuskriaustoji. Pats riktelėjai, pačiam aidas ir atkartojo. Malonėk! Vakarykš
čiai daiktai - avansas už mano nuolaidą, kad tu pastiptum.
Stonys karštligiškai blaškėsi, nežinodamas kaip pasielgti. Po
šios nuostabios nakties atsirado mažytis takelis į santarvę, į
visišką perversmą buityje, pagaliau į ramią senatvę, kuri per
susitaikiusius vaikus pasipuoš pavasariniais žiedais. Skubėk,
žmogau, kalk geležį, kol karšta... Neatleisk! Kelias minutes
įtemptai pažiūrėjęs į dirbančios Aldonos veidą, nustūmė abe
jonės kirminėlį, įtikėjo, kad pagaliau kaip pūlinys trūko dau
giametė įtampa, lyg rūkas visiškai sklaidosi nepasitikėjimas,
gilion užmarštin grimzta patyčios, abejingumas, neapykanta.
Dar kažkas liko, dar toli iki pergalės... Tešlos, kurią minkė Al
dona, dviem žmonėms aiškiai per maža... Atsidusęs pakilo iš
užstalės, sunkiu žingsniu nuėjo į savo kambarius...
Aldona, tylutėliai prišokusi prie durų, įtemptai klausėsi, kur
aidės ir kur nutils senio žingsniai. Kur slėptuvė?
Stonys kuitėsi gana ilgai. Pagaliau pasigirdo lengvas krišto
linių girliandų dzindzenimas, iš kurio galima buvo tiksliai pa
sakyti, kad slėptuvė yra ne kur kitur, o tiesiog miegamajame.
Aišku!
-Štai, - senis padėjo sietyną ant grindų, nenuleisdamas akių
tyrinėjo moters veidą. - Tai įrodymas, kad mano pažadai nuo
širdūs ir noriu visiškai susitaikyti. Dabar, Aldut, mums sun
kiausias metas, lyg po vestuvių, lyg gyvenimas iš naujo. Už
mirškim nemalonią praeitį...
Stonienė šyptelėjo. Pasilenkusi čiupo sietyną, sekundę pa
žiūrėjusi nusinešė į savo kambarius. Ach, tu prakeiktasis! Sie-

tynas švietė kaip naujas. Jokių voratinklių, dulkių! Nuo drėg
mės nepajuodo jokia metalinė detalė! Slėptuvė turėtų būti sau
sa ir sandari. Na, palauk! Kaip sukiršintas širšynas nesulaiko
ma srove veržėsi, plūdo, žaibišku greičiu rikiavosi mintys j
nesibaigiančią seriją variantų. Kaip išguiti tą šlykštų senį? Iš
draskyti visą miegamąjį, surasti ir pasiimti pavogtus daiktus!
- Štai... - sulaukęs, kada Stonienė grįžo prie tešlos, senis
ant stalo padėjo auksinę grandinėlę. - Už tai, kad šiandien tu
meili... Gal galėtum ir man paruošti pusryčius, na... pietus...
Prisimerkusi Aldona žvilgtelėjo į pavandenijusias Stonio
akis, paskui į grandinėlę, paėmė, pavartė, įsidėjo į chalato ki
šenaitę, pridėjo šešis šaukštus miltų, suradusi įmušė kiaušinį.
- Aš pasveiksiu, daug valgysiu, mankštinsiuosi... Anądien
parodė senutę, kuri gydo žmones žolelėmis. Davė ir man. Po
vieną lašą ant cukraus gabaliuko. Su kiekviena diena lyg spar
nai auga, nepaprastai pagerėjo sveikata. Atjaunėjau. Tikiu, kad
viskas bus gerai, - jis kalbėjo visai tyliai, meiliai, lygiu bal
su. - Tie vaistai labai stiprūs, liepė saugoti, kad, neduok Die
ve, nepapultų vaikams, bet tokių pas mus nėra...
Aldona sukluso.
Tylėdama save ramino, kad mažmožiais pavyko ištempti
senj į atvirą vandenį. Pakliuvai, paukšteli! Visiškai praradęs
budrumą, apakintas greito susitaikymo perspektyvos, jis buvo
pasiruošęs bet kokiam žingsniui. Norėjo boti dosnus, mylin
tis, rūpestingas. Aldona paslapčia stebėjo senio šokinėjimą,
klausėsi, godžiai gaudė užuominas, kurias vikriai panaudojus
būtų galima išsikovoti kuo daugiau teisių. Norėdama dar la
biau sustiprinti senio iliuziją, suminkštinti ir taip praskydu
sią širdį, nutarė paruošti ne šiaip sau pusryčius, o tikrą ska
nėstą - skrylių ir sūrio apkepą su džiovintų grybų padažu.
- Dieviška... dieviška... - rydamas slidžius, padaže išmirku
sius skrylius gyrė senis. - Gyvenime skaniau nevalgiau.
- Esu dariusi. Klaipėdoje, neatsimeni?

Pagaliau normalus, šeimyniškas, žmogiškas Aldonos balsas!
Lyg tiltelis - nepaprastai maloni praeities užuomina. Ma
žytis, šiltas spindulėlis...
Tuoj po pusryčių, net nesuplovusi indų, ko su malonumu
griebėsi Stonys, Aldona išpūtė į miestą. Grįžo po vidunakčio
pavargusi, šiek tiek kvepianti linksmumu.
Vėl išdygo Stonys.
- Negaliu pakęsti įkyraus persekiojimo! - įsiutusi treptelėjo
koja, sumosikavo kumščiukais. - Nešdinkis! Ko stovi?!
- Aš laukiu, - plieninis senio balsas. Išėjo.
Ką daryti?
Suėmusi save į kumštį, kietai suspaudusi pyktį, išdidumą,
prisivertė nueiti į vonią, apsivilko naktinius marškinius, užsi
metė chalatą ir buvo pasiruošusi derėtis su tuo dvėsena dėl
kiekvieno savo daikto.
Stonys virtuvėje sriūbčiojo arbatą.
- Atnešk mano servizą.
- Kokį? Jų trys.
- Žinoma, pietų, dvylikai žmonių, - staiga ji pamatė cuk
raus gabaliukus ir buteliuką su gelsvu skysčiu.
- Labai sunkus. Gal rytoj? Galiu atnešti tą porcelianinį.
- Gerai. Tuoj pat.
Senis išėjo.
Nieko nelaukusi Aldona drebančiomis rankomis atkimšo
slaptąjį buteliuką ir iškliukino pusę skysčio į Stonio arbatą.
Kol senis krapštėsi miegamajame, įtampa, nerimas dėl gali
mų pasekmių augo kaip ant mielių. Norėdama nors kiek save
nuraminti, Aldona susiruošė išsikepti kiaušinienę. Kiek pa
galvojusi įmušė dar du kiaušinius Stoniui.
- Štai, - jis žiūrėjo maldaujamai. - Labai prašau tavęs, ne
rėk ant manęs. Nereikia istorijos ir triukšmo... Puikiai girdžiu
ir suprantu tave. Tau sunkiau, nes tu moteris.
Jis sriūbčiojo...

- Nori kiaušinienės? Na, kai išgersi savo...
- Prieš naktį? Sunkus maistas. Man užteks. Einu miegoti.
Tai ateisi?
- Ateisiu... - išplėstomis akimis žiūrėdama į Stonį praleme
no Aldona.
Vos kvėpuodama Stonienė gulėjo šalia išsitempusio, išsitiesusio senio, visą naktį klausėsi trūkčiojančio kvėpavimo, ste
bėjosi, ko jis nemiega, kodėl nejuda... Laukė kokių nors po
žymių...
Rytą Stonys nesikėlė... Išplėtęs akis žiūrėjo į lubas, glostė
krūtinę, kartais keistai žiopčiojo...
- Aldute... Aldute... - lyg šnypštė, lyg šaukė. - Man blo
ga... Rodos, širdis tuoj iššoks iš krūtinės... Aš noriu šlapintis,
bet negaliu atsikelti... Padėk šalia lovos naktipuodį, palik ma
ne vieną... Ojei kaip blogai... Kas čia man pasidarė? Gerai...
gerai... Dėkoju tau...
Aldonai linko kojos, džiūvo burna, drebėjo rankos... Gal
senis miršta? Gal jau galas? Ar gali kas nors nustatyti, ką ji
padarė? Gal gali? Jei jis numirs, ji niekam nerodys to buteliu
ko, o jei ne...
Su baisiu kaltės jausmu išbėgo iš namų palikusi Stonį ka
muotis vieną. Tolyn! Vaikščiojo po parduotuves, kažką čiupi
nėjo, kažko menkai suvokdama klausė, pati nežinodama ko
ieškojo, greitu žingsniu šmirinėjo iš gatvės į gatvę, prisipirko
žurnalų, vaisių, daržovių. Jau dvi nepaprastai išsitempusios
valandos. Gal jau mirė? Su taksi parlėkė namo, sumetusi pir
kinius ant virtuvės stalo puolė į Stonio miegamąjį...
Gulėjo užsimerkęs, tankiai, nelygiai kvėpuodamas. Trūkčiojo
rankos, pirštai. Priėjus Aldonai senis nesureagavo, neatmerkė
akių... Dvoskė šilto myžalo kvapas. Pakėlusi antklodę pama
tė, kad ligonis gausiai apsišlapinęs. O Dangau!
Greičiau!
- Alio! Alio! Greitoji pagalba? Stonys... Jam blogai...

Po pusvalandžio Stonį išvežė.
Artėjo vakaras. Stojo naktis. Tylu, net ausyse spengia. Aldo
na įslinko į senio miegamąjį, peržiūrėjo spintas, išgriozdė pa
lovį, iščiupinėjo kiekvieną sienų centimetrą - nieko įtartino.
Kur galėtų būti?
Liko tik grindys. Staiga atsiminė, prieš daugelį metų Stonys
kliedėjo buto remonto idėja, pats prisipirko medžiagų, klija
vo, dėjo parketą, baltino lubas. Vos ne nosimi ardama kiek
vieną centimetrą, įsižiūrėdama į kiekvieną parketo plyšelį, pa
galiau pamatė, ko ieškojo. Tai ir yra! Ilgai krapštė, kol pavyko
pakelti sudėtingą, parketu apkaltą dangtį. Metalinėje dėžėje
lyg blizgantis lobis pasirodė celofaniniuose maišuose sukišti
visi daiktai!
Skubėdama, tarsi vytų šimtas velnių, sunešė visas brange
nybes į savo kambarį, užrakinusi visas duris, kruopščiai uždangsčiusi storomis užuolaidomis langus, įniko apžiūrinėti
prisiminimais apipintus, nepaprastai brangius daiktus. Die
ve, tu mane išgirdai, tu man padėjai... dėkui... dėkui tau.
Trumpa juoda barzda, platūs akiniai slėpė gydytojo akis, mas
kavo veido išraišką ir sunku buvo suprasti, kokia žinia laukia
suvargusios motinos.
- Sakykite, daktare... nebeiškenčiu... - tyliai prašė.
- J ū s ų dukters mūsų ligoninėje jau nėra...
- Kur jinai?!
- Aš viską pasakysiu. Leiskite ramiai paaiškinti, gerai? - pri
dengęs baltais, ilgais pirštais burną, sausai krenkštelėjo, pa
siūlė, padėjo atsisėsti, susikaupė. -Nesijaudinkite... Reanima
cijos skyriuje jau po paros prietaisai ir biologinių mėginių
analizė rodė, kad didelių nukrypimų nuo normos nėra, išsky
rus nenormaliai retą pulsą, lėtą kvėpavimą, sumažėjusį krau
jospūdį ir ligonės visišką abejingumą aplinkai. Manėme, kad
tai kūno atšalimo pasekmė. Man, kaip traumų specialistui,

parūpo nustatyti priežastinį ryšį ir net buvau prie tos šiaudų
kaugės... Sušalti tikrai negalėjo, nes iš visų pusių, net iš apa
čios, buvo storas šiaudų sluoksnis, na gal kiek plonesnis ties
landa. Abejonių neliko, ir mes iškvietėme psichiatrą... Dabar
ji Vasaros gatvėje, pirmame skyriuje. Gyvybei jokio pavojaus
nėra. Sunkiausia jau praeityje...
- Dėkoju jums...
- Jūs suprantate, kad tai buvo bandymas nusižudyti?
- Taip. Aš kalta. Reikėjo man susiprotėti...
- Gal jums žinomos priežastys?
- Ne... galvoj netelpa... - motina ieškojo nosinaitės.
- Nereikia ašarų.
- Aš negaliu...
- įvairiausi įdrėskimai, sumušimai ir net kraujosruvos, na
gų žymės ant kaklo, trijose vietose pramušta galvos oda, nuo
kraujo sulipę plaukai rodo, kad ji buvo išprievartauta. Tai sa
disto braižas. Gaila, kad beskubėdami nuo viso kūno nuplo
vėme kažkieno kraują. Dabar jau sunku bus įrodyti... Apžiū
ros aktas policijoje... Mes privalome... Gal suras?
Vilniaus centre Vasaros gatvė - tik garsus pavadinimas. Iš
tikrųjų tai siauras, vingiuotas, trumpas, lyg skardyje iškirstas
akligatvis, kurio gale - psichiatrijos ligoninės vartai. Pati ligo
ninė panaši į mažą kurortinį miestelį su įvairiuose aukščiuose
pūpsančiais žaliai dažytais mediniais namais. Vieni langai už
kalti grotomis, kituose žydi gėlės, visur baltos užuolaidėlės,
nepaprasta švara. Kur bepažvelgsi, vien kalvos ir slėniai, ap
augę šimtamečiais medžiais, vos girdisi Vilniaus ūžesys. Tylu
ir ramu.
Ant aukščiausios kalvos - garsusis pirmasis, pačių sunkiau
sių ligonių, skyrius.
Vos įėjus motinai, nedidukė rudakė psichiatrė pakilo nuo
kėdės, ištiesė ranką pasisveikinimui, maloniai nusišypsojo, pa
kvietė prisėsti.

- Laba diena, - visiškai nekreipdama dėmesio i sukaustytą
motinos veidą, nerimo pilnas akis, vis šypsodamasi gydytoja
atsisėdo, laibais savo pirštukais palietė motinos ranką. - Šian
dien Šlapdriba. Šalta lauke?
- Ne. Nelabai.
- Aš jus iš karto pažinau. Anos ligoninės gydytojas labai
šiltai apie jus kalbėjo. Atėjote pėsčiomis ar kas atvežė?
- Pati...
- Astrute kol kas nereaguoja į aplinką. Prireikė pamaitinti,
pavedžioti. Jūs dirbate? - gydytoja profesionaliai blaškė mo
tinos dėmesį, neleido visu svoriu pajusti įvykusios nelaimės,
1
pamažėle artėjo prie paties svarbiausio.
- Ne. Pensininkė.
- Tai jūsų vienintelis vaikas?
- Taip, - pastebėjusi klausiamą gydytojos žvilgsnį, prisiver
tė paaiškinti. - Kai gimdžiau, buvo netoli keturiasdešimties...
sužadėtinis nuskendo... likau vieniša... gyvenimas bėgo... ta
da pagimdžiau... Augo be tėvo.
- Suprantu. Dabar Astrute reaktyvinės būsenos. Jau gydo
me. Mums su jumis prireiks kantrybės, švelnumo daugeliui
mėnesių. Susikaupkim.
- Aš viską atiduosiu...
- Nereikia ašarų. Pakalbėkime. Kaip mergaitė klausinėjo apie
tėvą? Ar matė? Kokie jų santykiai?
- Nuo pat vaikystės sakiau, kad mūsų tėvelis nuskendo. Jos
kambaryje visada buvo jo nuotrauka... Tikrojo tėvo ji neži
no... norėjau vaiko...
- Suprantu. Mokykloje nebuvo skriaudžiama? Gal dainavo,
šoko?
- Aš gerai uždirbau. Visko buvo gana. Šoko, dainavo, ir net
solo.
- Aaaaaa, o šiaip mėgo puoštis? Dažnai stovėdavo prieš veid
rodį? Pati sau siuvo ar reikalavo, kad nupirktumėte?

- Pati, pati. Norėjo būti originali. Prie veidrodžio... kaip mes
visos, gal dažniau, kai sukako šešiolika.
- Taip. Suprantu, - patyrusi psichiatrė meistriškai valdė po
kalbį, kalbėjo tai tyliai, tai truputį garsiau, tai žiūrėdama tie
siai į motinos akis, tai žiūrėdama į stalą, kažkur pro šoną. At
rodė lyg paprastas dviejų draugių, susėdusių ant suoliuko,
paplepėjimas. - Astra labai graži mergaitė, o ji pati žinojo, kad
graži?
- Žinojo. Atvirai nekalbėjo, bet jautėsi. Daug berniukų no
rėjo draugauti, bet ji ne ir ne...
-

Per prasti?
Na... taip... lyg ir taip...
O dabar?
Draugauja. Labai puikus berniukas.

- Gal jis galėtų ateiti?
- Manau, būtinai. Mes abu ieškojome.
- Astra tikinti? Dažnai melsdavosi, eidavo į bažnyčią?
- Taip. Dažnai. Mes abi.
- Gerai. Iš pradžių jūs pažiūrėsite į dukrą paslapčia. Po kelių
minučių atlėgs pirmas įspūdis, nusiraminsite ir tada galėsite
prieiti. Susitarkim: jeigu jus pamačiusi Astra išsigąs, pradės
bijoti, nors ta prielaida atrodo absurdiška, jūs iš karto išeisite.

Gerai?

'< driįjjiį

- Gerai... - sušnibždėjo.
- Gailesčio, ašarų nereikia. Niekada nereikia. Elkitės papras
tai, nuoširdžiai, kaip visada. Eime.
Astra sėdėjo viena, ant paties kraštelio, žvilgsnį įdūrusi į
kampą. Su baltais taškeliais mėlynas flanelinis chalatas, dry
žuotos kelnės, panešiotos šliurės... ir tos bukos, nemirksin
čios akys.
Motina vos tvardėsi.
- Mes truputėlį patrumpinome plaukus, nes sesutės neturi
kada sutvarkyti, - šnibždėjo gydytoja.

- Aš pati. Aš sutvarkysiu.
- Na, kaip jūs? Gerai?
- Taip.
- Eikite.
Ligonė nesujudėjo, nepažvelgė.
- Vaikeli mano... - motina paglostė dukters plaukus, per
braukė per skruostą.
Astra pasuko galvą, kelias sekundes žiūrėjo buku žvilgsniu,
paskui suraukusi antakius skausmingai kažką norėjo prisimin
ti. Kelis kartus prisimerkė. Staiga visas veidas atgijo, sušvelnė
jo akys... įsitvėrusi motinos rankos lėtai atsistojo, atviru žvilgs
niu slidinėjo taip pažįstamu veidu...
- Astrute, vaikeli mano... - motina vėl pirštų galiukais pa
lietė jos skruostą.
- M a m a . . . mamyte...
Prievarta ir narkotikai - taip galima būtų apibūdinti pastarų
jų trejų metų Manto darbą. Vos vos pastebimu, siauručiu ta
keliu prasideda nusikaltėlio kelias... kelios akimirkos abejo
nės ir tap! - žingsneliu peržengta centrinė žmogaus linija, riba,
anapus kurios lieka paminta sąžinė ir lyg ant kairės kojos už
mautas dešinys batas - moralė. Mantas nuolatos sau tvirtino,
kad jis nė kiek nepasikeitė. Nė kiek nenusilpo aktyvi atsako
moji reakcija į pripažintus visuomenės reikalavimus, normas.
Nė kiek nenurimo emociniai išgyvenimai, vadinami sąžinės
graužimu.
Taip, jam nepaprastai gaila Astros. Taip, tų moterų, mergi
nų ir mergaičių, kurios prieš savo norą tapo aukomis. Taip, tai
šiurkšti prievarta, taip, jis nusikaltėlis, prievartautojas. Taip,
jo nesusekė, nepagavo, nenuteisė ir neužvilko dryžuotų marš
kinių...
Tik idiotui galima atleisti absurdiškus poelgius, tačiau tu,
Mantai? Dėl ko tau tas žiaurus žaidimas? Pinigai? Tu gi nieko

didelio nenusipirkai! Neužkliuvo garbė, nepadaugėjo draugų,
švelnumo, vilties. Nutolo Dievas...
Tik Astra. Gal buvo, gal yra, gal niekada nebebus...
Tave šildo paguoda, kad esi tik tarpininkas? Teisiniesi tuo,
kad kiek pasaulis gyvas, tiek patinai laksto paskui pateles? Ži
noma, tada išmirtų tas pasaulis. Tau atrodo kaip dukart du,
kad moteris gali būti bet kada ir su bet kuo? Gali! Ir nieko.
Tau atrodo, kad visi vyrai išdrožti iš beržo, o visos moterys iš
liepos? Tu klysti - jie skirtingi ir išdrožti iš skirtingų pliauskų.
Netiesa!
Gal matėte, kaip miršta perdžiūvę senoliai? Jų rankos ten,
po marška, ant nuogo kūno, tarp kojų, ir jie pasiruošę poruo
tis! Visiškas absurdas... Visiškas... Išsižioję, užsimerkę, lyg per
senusios bulvės susiraukšlėję, visu kūnu traukdami orą... Štai
kas sieja mus visus. Lyties šauksmas! Pats stipriausias instink
tas, prieš kurį nublanksta alkis, baimė ir net artėjanti mirtis.
Ar gali, ar turi teisę kas nors papriekaištauti vyrui, kad jis kaip
sunerimęs žvėris risnoja, blaškosi ieškodamas rujojančios pa
telės kvapo? Ar yra tokia moteris, kuri nesuvirpėtų išvydusi
veislini patiną? Neapgaudinėkime savęs... Kiekvienas, kuris
žvilgsniu nurenginėja moteris, sugeba suuosti palaimintąjį mo
ters kvapą, vaizduotėje piešia šlaunų linijas, krūtų apvalumą,
tiesiog fiziškai, iki saldumo jaučia jų minkštumą, švelnumą,
net skonį... - jau yra potencialus prievartautojas. Kiekvienas!
Kiekviena moteris, kuri vos pirmą kartą paima į rankas lūpdažį, iki gašlumo patrumpina sijoną, šiek tiek praveria krūtų iš
sišakojimą, - jau yra potenciali auka. Kiekviena! Jūs galvoja
te, kad veido makiažas, auskarai, žibantys papuošalai - tik tam,
kad gražu? Girdite Šėtono kvatojimą? Tik vyrui ir niekam ki
tam kuriamas šis grožis! Tik vyras ir gali jį įvertinti. Dekoruo
tas veidas, blizgučiai, šukuosena, rūbai lyg rūku aptraukia, lyg
paslepia tikrąjį moters įvaizdį. Nosytė, akys, lūpytės ištirpsta
kažkokiam fone, nutolsta, ištyžta, ir vyras, štai už pusmetrio

matydamas moterį, staiga jos nebemato, vaizduotėje susiku
ria tokią, kokios pats nori, kokios geidžia, kokią nori matyti,
liesti, mylėti. Jei moterys tai žinotų... kaulas už mėsą sueitų.
Prievarta?
Mes visi prievartos vergai. Visi! Nenorime, tačiau reikia. Ne
galime, tačiau mums naudinga, ir, pamynę vidinį balsą, me
luojame, apgaudinėjame, vagiame. Kas sau, kas kitiems, kas
daiktus, kas garbę. Kiekvienas krikščionis vakare šnibžda: esu
kaltas kaltas kaltas, labai kaltas... Dievas lengvai viską pamirš
ta, netrepsi kojomis, negrūmoja pirštu, jis atleidžia, apvalo
sąžinę, užlygina moralės duobes. Žmogau, tu vėl teisingas,
doras, žvalus! Tu vėl tyras kaip šaltinio versmės lašas ir vėl
gali kitus murdyti į purvą, kelti viešumon svetimas nuodė
mes, badyti pirštais, šaipytis iš svetimo skausmo ir vėl kartoti:
esu kaltas kaltas kaltas... labai kaltas... Pažiūrėkite į savo tėvą,
į savo motiną, į savo brolį ar seserį... Begalinis kompromisų
pasaulis. Mantas tūkstantį kartų savęs klausė, kur ta prievar
tos riba, kada nusigręžia užrūstintas Dievas? Mokslininkai ir
teisėjai, vairuotojai ir gamyklų direktoriai, studentai ir muzi
kantai, pasmerktieji ir išaukštintieji, sukriošę seniai ir vos apsiplunksnavę - visi sekso biznio klientai. Visi vienodi!
Mantai, o moterys?
Norite įteigti, kad moterys - nelaimingos, pažemintos, apspardytos, apspjaudytos aukos?! Mantas nuspaudė keletą kla
višų, ir kompiuterio ekrane pasirodė Kristina Ruzgienė... Taip,
tai ta pati, kurią Mantas surado Dailės salone... Aukščiausios
kvalifikacijos prostitutė, du šimtai keturiolika vyrų per me
tus, milijoninis uždarbis, aptarnauja nuo devynių iki septy
nioliktos... Ištekėjusi. Vyras - bibliotekos tarnautojas. Ar gali
kas nors pasmerkti mane, Mantą, kad pastūmėjau, sulaužiau
kažkieno žmonos likimą? Kristina - auka? Atsiprašau, ponai,
nebūkite juokingi... Štai Justė Rudokaitė... Dailės instituto stu
dentė. Iš Rietavo. Jau dveji metai aptarnauja klientus nakti-

mis. A grupės prostitutė... Auka? Štai Dovilė Meškonytė, pa
čios žemiausios - C - grupės prostitutė. Aptarnauja bet kur ir
bet kada. Žinoma, uždarbis kelis kartus mažesnis, bet už tai
kokia lėlytė! Proporcingas veidas, švelnios akys, ilgi plaukai...
Auka?
Mantai, o Astra?
Taip... taip... taip...
- Gana! - rėkė Mantas savo pavaldiniams. - Gana! Nereikia
prievartos! Nereikia narkotikų! Nereikia medžiojančių mote
ris gražuolių alfonsų. Pagalvokim, neskubėkim, pasitarkim.
Nuvažiavęs pas bosa išdėstė savo planą.
- Galima organizuoti kokią uždarąją akcinę bendrovę ar in
dividualią įmonę. Pavadinkim ją „Euridike", gal „Antilope".
Tinka bet koks šiek tiek bohema kvepiantis pavadinimas.
- Koks gamybinis profilis?
- Paslaugos turistams. Paskelbsime laikraščiuose, kad indi
viduali įmonė, na, „Apolonas", teikia ištisą parą paslaugas Vil
niaus turistams. Galima pridėti, kad parūpina vietas viešbu
čiuose, suteikia transportą, ir lyg tarp kitko - nuomoja gidus.
- Nereikia žodžio „Vilnius". Vėliau įsteigsime savo filialus
visuose didesniuose Lietuvos miestuose. Kaip atrodytų pats
aptarnavimas?
- Paprastai. Žinoma, oficialiai firma priklausytų kokiam mū
sų statytiniui. Ištisą parą prie telefono budėtų mūsų mergai
tės. Klientai paskambina, mes sodiname katytę į mašiną ir
vežame katinukui.
- Arba atvirkščiai, - nusišypsojo Jonas. - O pinigai? Kokia
taksa?
- Pagal katytės kvalifikaciją. Nuo penkiasdešimties iki pus
antro šimto dolerių už porą valandų. Trečdalis lėlytei, o du
mums. Žinoma, arbatpinigiai nesiskaito.
- Kamėja! - kaip juodasis gamtos stebuklas, neskubėdama,
siūbuodama klubais, kerinčiai šypsodamasi gražuolė pasirodė

ilgo koridoriaus gale, priėjo. - Atnešk ko nors išgerti. Yra pro
ga... Puiku, Mantai. Idėja nuostabi. Aš pats seniai kažką pa
našaus norėjau padaryti, bet mano planui trūko to konkretu
mo, kurį tu pasiūlei. Visiškai paprasta, lyg seniai kvepiantis
panosėje vynas. Puiku.
- Čia dar ne viskas.
- Na na, - laukdamas kažko superefektingo bosas ryte rijo
akimis.
- Šimtas dvidešimt antruoju straipsniu draudžiamas vyrų
sanguliavimas. Nėra jokio įstatymo, draudžiančio prostituciją,
lesbijietišką meilę. Būtų puiku organizuoti kokį restoraną, ku
riame šoktų kelios varjetė grupės. Žinoma, su striptizo sean
sais ir kūno nuoma.
- Kaip kelios?
- Apie dvidešimt, trisdešimt pačių gražiausių mergaičių, ta
čiau ne sulysusių penkiolikmečių, kaip Šiauliuose, o žavių jau
nų moterų.
- Taip. Suprantama, o kita grupė?
- Gal dešimt puikiai nuaugusių gražių vyrų, gal net kultūristų.
- Moterims?
- Taip. Viskas, kas tobula, - gražu.
Kamėja atnešė raudonojo itališko vyno, vaisių, dvi taure
les.
- Atsinešk sau. Pabūk su mumis, - pakvietė Jonas. Gražuolė
pažvelgė tiriamu žvilgsniu į šeimininką, blykstelėjo į Mantą,
nusiūbavo indaujos link. - Puiki merga, tiesa?
di,

Tikra senovės meistrų kamėja.
Kodėl seniena? Grožis amžinas.
Norėjau pabrėžti, kad ji unikalaus grožio. Atrodo, nuošir
nesugadinta.

- Nepaisant to, ruošėsi prekiauti kūnu. Laiku spėjau uždraus
ti, - abu vyrai godžiai apžiūrinėjo prieinančią merginą. Jonas

kalbėjo atsainiu balsu. - Man pranešė, kad ta Astra, dėl kurios
tu taip stengiesi, visai tau ne giminė. Pirmą kartą atleidžiu,
bet turiu perspėti, kad tai labai nemalonus simptomas. Su
K:
tinki?
a-v.
- Taip, - Mantas kažkodėl tirštai nuraudo.
- Gerai. Išgerkim. Idėjos puikios. Griebsimės darbo.
Klinikose Stoni greitai pastatė ant kojų. Grįžęs dėl viso pikto
dvi dienas gulėjo lovoje, bet trečiąją atsargiai pakilęs lėtai, lyg
busilas, šlepinėjo po kambarius.
- Ojeiiii... - pamatęs atkimštą stebuklingo skysčio buteliu
ką sudejavo. - Kaip aš čia pamiršau?.. Ojeiii... Ojeiii... pusė
nugaravo. Kaip gaila.
Nieko nesuprato. Puiku.
Be jokios abejonės, kai senis pamatys tuščią slėptuvę ir su
pras, kad nebėra priemonių priversti buvusią žmoną sangu
liauti, pasius kaip šuo, iš kurio atėmė kaulą. Jei taip prieš dvi
dešimt metų, Stonys pultų muštis, klupdytų žmoną ant grindų,
rautų plaukus, šokinėdamas kaip spirginys trankytų daiktus
ir pasistengtų klūpančiai moteriai kelis sykius ūkiškai įspirti į
minkštą vietą...
Visa sudirgusi laukdama nuosprendžio, lyg kultuve apvelėta Aldona capt, trinkt išsikepė kiaušinienės, pasišildė arbatos
ir išlėkė į savo kambarius valgyti. Čia jautėsi saugiai, nes per
tas dienas, kol nebuvo Stonio, pasamdytas stalius į pagrindi
nes duris įdėjo dviejų užraktų anglišką spyną, sutvarkė visus
langus, pritvirtino papildomus kablius. Laukimo siaubas bu
vo toks didelis, kad nieko nelaukdama surinko visas savo bran
genybes, supakavo j kartonines dėžes ir išvežė į Šančius pas
gerą savo draugę. Abi pūškuodamos sutempė į namo palėpę,
kruopščiai užmaskavo, užkapstė spaliais.
- Važiuojam pas mane, pavakarosim, išgersim šampano, per
nakvosi, - beveik maldavo savo draugę Stonienė.

- Negaliu... bijau. Jis gali ir su peiliu...
- Ne, nemanau. Važiuojam...
-Neprižadu. Ne... ne... ne.
Važiuojant namo Aldonai tirtėjo rankos, kojos, kleketavo
širdis. Ne! Ji jokiu būdu nepasiliks atokiai nuo gatvės, nuo
kaimynu pastatytame namelyje su Stoniu. Jos niekas negalės
apginti! Jei Stonys sugalvos kirviu kapoti užrakintas duris, ži
noma, ji paskui gali paduoti į teismą, bylinėtis, bet...
Atsargiai įėjusi, užsirakinusi žaibiškai sudėjo į lagaminą rei
kiamus drabužius, čiupo saują pinigų ir, sumetusi viską į ma
šiną, išlėkė į Klaipėdą pas brolį.
Grįžusi po savaitės įsėlino į namus kaip vagis. įsmukusi į
kambarį užtrenkė duris, klestelėjo ant sofos. Staiga su paleng
vėjimu išgirdo, kaip virtuvėje kuičiasi Goda. Ačiū Dievui...
Tačiau Stonienė negalėjo sau prisiekti, kad jei Stonys ją puls,
tai dukra būtinai šoks ginti. Ta akiplėša gali susivienyti su tė
vu. Vis svarstydama įvairiausius variantus lėtai persirengė ir
įsliūkino į virtuvę tikėdamasi išgirsti kokių nors naujienų.
- Labas, Goda. Kaip sekasi?
- Normalu.
- Kaip tėvas? - duktė nerodė jokio noro kalbėti. - Nekal
bėsi?
- Nėra apie ką, - staiga paėmusi taburetę pastatė tiesiai prieš
motiną, apžergusi klestelėjo, įsispitrijo į Stonienės veidą.
- Klausyk, nejaugi tu neturi kur išvažiuoti, a? Palik mus su
tėvu visiems laikams. Aš tau tai kartoju gal tūkstantąjį kartą.
Nejaugi tau negaila savęs? Pražilai, veidas smulkiai susiraukš
lėjo, paakiai pajuodę, slankioji čia kaip piktoji dvasia. Nejau
gi visi tavo vyrai buvo tik meilužiai ir nė vieno padoraus, įsi
mylėjusio, pasiruošusio pasiūlyti ranką ir širdį? Kaip? Jie visi
suprato, kad tu tik mėsa? Nejaugi turėdama tokią gigantišką
patirtį nesugebėjai nė vienam apsukti galvos, suvystyti? Kaip
čia tau? Iš pašalės žiūrint tu pasiutusiai graži moteris, man

daug bernų tai yra sakę, bet kaip čia, užtenka tau tik išsižioti,
ir visiems aiškiau nei aišku, kad tu profesionali kekšė?
To jau per daug!
Tuoj trenkti, ar dar palaukti?!
Stonienė įtūžo, bet tvardėsi.
- Ar turi ką nors švento? - kiek galėdama ramiau išgriežė.
- Yra, o kaip, yra. Dievas, apaštalai, švenčiausias sakra
mentas.
- Vien tas faktas, kad tavo gyslomis teka mano kraujas, kad
išnešiojau, pagimdžiau, krūtimi penėjau, naktimis ant rankų
nešiojau, nieko nesako?
- Sako. Nereikėjo manęs gimdyti. Neprašiau. Visiškai nesi
džiaugiu, kad atėjau į šį pasaulį. Be meilės buvau pradėta, be
meilės užaugau ir be meilės gyvenu. Nenuostabu, kad esu kaip
valkata. Kam tokia reikalinga?
- Goda, tai... absurdas. Ar galima kaltinti motiną už dova
notą gyvybę?.. Mes tave su Stoniu pasikeisdami ant rankų
nešiojome ir tik gimus Mantui mūsų santykiai sugedo.
- Netiesa. Man sakė, kad su Sapiega lakstei ir anksčiau, duktė aiškiai tilo, nesitikėjo tokių argumentų, prieštaravo
tikėdamasi sulaukti atsakymų į seniai iškilusius klausimus.
Atsistojusi maišė kepamas bulves.
- Aš jį mylėjau.
- O kaip tėvas? Kas jis? Šuva?
- Pasakyk man: buvai kada nors įsimylėjusi? Palauk... motina raminamai palietė dukters ranką. - Ar tau skaudėjo?
Nereikia... matau iš akių. Tau verkiant reikia tekėti. Greit tris
dešimt.
- T u maišai taukus su vandeniu, - vis žiūrėdama į čirškančias
bulves kiek kimiai bandė išsisukti iš nemalonios padėties
Goda. - Stengiuosi kalbėti labai aiškiai, suprantamai, o tu veli
veli ir negalima suprasti, ar tu nuoširdi, ar tavo galvelėje
visiškas blūdas, - Aldona jau nebepyko. Ji viską suprato...

Dukra gynėsi puldama, bet puolė ne pykčio, pagiežos, savo
skausmo vejama, norėdama kaip nors apsisaugoti. - Jei nega
lėjai gyventi su Sapiega ir norėjosi zylioti, nereikėjo tekėti už
tėvo. Tie dalykai nesuderinami. Vyrai niekada neatleidžia ne
ištikimybės. Niekada...
- Matai, Goda... - motina nudelbė akis, pirštais slydinėjo
virtuvės stalo paviršiumi. Kaip priversti dukrą dar labiau atsi
verti? Aldona jau suprato, kur pati jautriausia vieta, kur su
veržtas tas mazgas, kurį vienu smūgiu perkirtus, atsivertų duk
ters širdies paslaptys. Kelias sekundes įtemptai stengėsi atrinkti
patį efektyviausią pokalbio tęsinį. - Mes, moterys, tik stipriai
mylėdamos atsiduodame visiškai, lyg gyventume paskutinę
dieną. Nutyla protas, sustoja laikas, jausmai susikoncentruo
ja viename taške ir ištirpsta kūnas. Visais kitais atvejais mes
siekiame kažkokio tikslo, dažnai tampame šantažo aukomis.
- Žinoma, - dukra susizgribusi pridūrė: - Šie išvedžiojimai
tavęs nepateisina. Buvai ištekėjusi. Iki santuokos pernelyg nesireklamuodama moteris gali daryti ką nori, bet po to...
- Taip. Tu teisi, bet visa bėda ta, kad mes nei prieš santuoką,
nei po jos negalime pasikeisti.
- Kodėl kalbi apie visas? Mes, atrodo, kalbame tik apie ta
ve, - Godos balsas buvo taikus, be tos irzlios, piktos pašaipos.
Veidas, kuriame lyg veidrodyje atsispindėjo motinos žodžiai,
Aldonai tiksliai pasakė, kur tas paslaptingasis mazgas...
- Ne, dukrele... - Stonienė stengėsi kalbėti liūdnu, sielvar
to kupinu balsu. - Mes viena nuo kitos nedaug kuo skiriamės.
Matau. Tave kankina kelios įkyrios mintys. Papasakosiu. Vos
keli sakiniai... Tada su Sapiega buvome vos pusmetį vedę. Vi
sai atsitiktinai atvažiavo jo giminaitis, sportininkas, Lietuvos
rinktinės vyriausiasis treneris. Buvau jauna, labai graži... Jis
ryte rijo akimis ir pasiūlė išvyką į Čekoslovakiją. Tadas, nieko
neįtardamas, nesipriešino.
- Būtų beviltiška.

- Greičiausiai. Taip. Labai norėjau. Po varžybų visa delega
cija atšventėme pergalę... Vidunaktį įsiveržė į mano kambarį
viešbutyje ir tiesiog išprievartavo. Tik paskui supratau, kad jis
specialiai paskyrė man kambarį kitame koridoriaus gale su
dviem lovomis, televizoriumi ir telefonu. Štai taip ir prasi
dėjo...
- Negraužė sąžinė? - Goda išjungė dujas, gal pirmą kartą
per šitiek metų į atskirą lėkštutę įkrėtė garuojančių, paskru
dusių bulvių, pastūmė motinai. - Valgyk. Imk sūdytos žuvies
su svogūnų padažu. Tėvas miega. Jei reiks, pakepsiu dar.
- Ačiū, - vienu žvilgsniu motina suprato, kad eina teisingu
keliu. - Graužė, o ką padarysi? Jau po laiko.
- Vieno karto tam suskiui, manau, neužteko? Lyg maitva
nagiai lesa ir lesa.
- Tu visiškai teisi. Grįžau, bet, matyt, šiek tiek pasikeitusi,
nors savyje nieko ypatingo nejaučiau. Tadas kažką įtarė, pasi
darė nekalbus, kartais net šiurkštus... - dukra žiūrėjo nenu
leisdama akių. - Tai... labai panašu į tavo gyvenimą... tiesa?
- Aš netekėjusi.
- Nesvarbu. Gyvenai su juo. Tas pats.
- O paskui? - bandydama kaip nors užmaskuoti savo susi
domėjimą, Goda nenorom ėmė valgyti. Karingumo neliko nė
kvapo. Nežinojo, kaip elgtis, nes motina dar nė karto taip ne
kalbėjo.
- Paskui susirgau gimdos uždegimu ir man rekomendavo
jauną, ką tik baigusį medicinos institutą ginekologą. Gydė
namuose...
- Viskas aišku, o Sapiega?
- J a m taip pat buvo aišku, nors stengėsi nuslėpti. Pykomės
dar labiau ir išsiskyrėm.
Valgė tylėdamos. Įsipylė arbatos. Aldona perpjovė kelias ban
deles, sutepė puseles sviestu, uždėjo sūrio, pasiūlė dukrai...
Neatsisakė...

- Labai noriu iš čia išsikraustyti, bet kur eiti? Vienas valdi
ninkas žadėjo atskirą butą, bet pareikalavo, kad su juo gulė
čiau. Pasiunčiau po velnių. Žinau, kad blogai. Žinau, susiraukšlėjau, pražilau. Žiūriu į tave ir iki smulkmenų prisimenu savo
jaunystę. Tu dar gražesnė, negu aš buvau, vadinasi, ir pavojų
daugiau. Nežudyk savo ateities. Tekėk ir gimdyk. Aš visą gy
venimą trankiausi po turgų ir štai tik dabar vos galėčiau su
krapštyti butui. Buvo rožės, paskui gvazdikai, vėliau megzti
niai... Pirksiu ir išvažiuosiu. Gal... retkarčiais aplankysi mane?
- G a l . . . - Stonienė visa esybe jautė, kad laimėjo. Goda abiem
rankom apglėbusi puoduką sriūbčiojo nesidrovėdama, paska
naudama, pačepsėdama. - Tai tu tą Sapiegą visada mylėjai?
- T a i p . . . Visada.
- Kai pirmą kartą išsiskyrėte, Mantas atsirado po penkioli
kos metų. Kodėl su juo negyvenai? Iš visko sprendžiant, jis
taip pat tave mylėjo.
- Aš negaliu... negaliu atsakyti. Daug kartų bandėme. Kai
po ilgų išsiskyrimų, būdavo, susitinkame, lyg benzinu apipil
ta širdis suliepsnoja. Degina, varo iš proto... Praeina kelios
dienos, savaitės, mėnesiai, ir abu pradedame svarstyti... Vėl
skyrybos, ašaros, bemiegės naktys, blaškymasis. Taip ir smilks
ta, peršti, skauda visą gyvenimą. Nors vilku stauk. Kartais pra
šau Dievo, kartais puolu neviltin, bėgu nuo visų, slepiuosi.
- Lygiai kaip aš, - sukuždėjo Goda. - Tu... tu mano tėvo
niekada nemylėjai?
-Turbūt niekada. Buvau susižavėjusi. Gal metams, gal dve
jiems kažkas rūku apvyniojo smegenis, užmigdė širdį, išblaš
kė, prikėlė kitam gyvenimui.
- Dabar suprantu, kodėl manęs nemylėjai. Sudygo nemyli
mo vyro sėkla. Mantas visai kas kita...
- Netiesa. Moteriai, žinoma, norisi pastoti nuo mylimo vy
ro, bet apskritai nesvarbu nuo ko. Atsiribojusi nuo viso pa
saulio aš mylėjau tą gumulėlį įsčiose ir buvau pasiryžusi bet

kokiai aukai, kad tik jis augtų padorioje aplinkoje. Gal todėl
jo pavardė Stonys, o ne Sapiega. Tadas tada dar labiau įsižei
dė... - Aldona su visam nutilo, susiradusi nosinaitę nusišluostė
akis. - Man jūs vienodai brangūs, vienodai mylimi. Skirtu
mas tik tas, kad tu iki šiol mano meilę stūmei, o Mantas ją
priėmė. Tik tiek.
- Tėvas tave myli. Kuo jis nusikalto? Jam visai nerūpi tavo
išgyvenimai. Nori paprasčiausios žmogiškos meilės, tiesiog ši
lumos.
- Pridėk dar... ir lovos, - Aldonai atsirado puiki proga pasa
kyti visą teisybę ir dar labiau įtikinti dukrą savo teisumu. Atsimeni? Visus dvidešimt metų mes pjovėmės dėl pavogtų
mano daiktų. Jie atsirado.
- Kaip?!
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- Paprastai. Miegamajame, po grindimis yra slėptuvė. Ten
viskas buvo sudėta. Visus dvidešimt metų.

-?

- Gal kai ką parodyti?
- Neeee... Čia tai bent...
- Kartą, kai buvome vieni, atnešė daiktą, parodė ir liepė
gulti su juo į lovą. Po nakties atiduoda ir kitu daiktu vilioja
ateinančiai nakčiai... Kaip tau patinka?
Goda žiūrėjo išplėtusi akis.
- T u ką... Gulėjai? Dėl daiktų?!
-Nesikarščiuok. Pasistenk suprasti... Stonys visai nebe tas...
prieš dvidešimt metų. Senis. J a m tik šilumos reikia. Daugiau
n i e k o . Nebuvo išeities... Kaip ne kaip, šiais laikais tai
milžiniškas turtas.
- Tai tu dėl daiktų pamynei savo principus, išdidumą, pyktį
ir pasidavei šantažui?
- Priešinausi, bet nebuvo išeities. Svarbiausia - sužinojau
kur slėptuvė ir, kai po eilinio pablogėjimo išvežė į ligoninę,
nuėjau, atkėliau dangtį ir viską pasiėmiau.

- Čia tai bent...
Abi vienu akimirksniu atsisuko... Tarpduryje stovėjo Stonys.
Bekraujis veidas, blizgančios akys, kietai sučiauptos lūpos...
- Neįsižeiskite. Tai labai svarbu, - rudakė psichiatrė, stengda
masi pagauti menkiausius išraiškos niuansus, nemirksėdama
žiūrėjo tiesiai į Manto veidą. - Kokio pobūdžio buvo jūsų su
sitikimai? Draugystė?
- Na... aš, kaip čia man... sakiau, kad sužadėtinė, - gydyto
jos veidas nė nevirptelėjo ir Mantas šiek tiek apsiramino, su
pratęs, kad visi pokalbio žodžiai veda į vieną tikslą - kaip pa
dėti ligonei.
- Jūsu ketinimai rimti? Jos mylite Astrute?
- Hm... taip. Atleiskite, man nepatogu apie tai kalbėti. Jau
čiuosi...
- Suprantama. Labai svarbu. Jūs tikite, kad jos psichosteninė būsena laikina, tiesa?
- Taip. Būtinai, - Mantas žvelgė tiesiai, ryžtingai. Gydyto
jai, be jokios abejonės, tai patiko.
- J ū s . . . esate nors kartą fiziškai suartėję?
- Neeee... nė karto, - suprato, kad paraudo, todėl dar la
biau sutrikęs, nudelbęs akis suskubo paaiškinti. - Gal du kar
tus... kai ties riba, bet...
- Gerai. Jau kelios dienos, kai ji šiek tiek žvalesnė. Noriu,
kad jūs gerai suprastumėte. Tai visai ne šizofrenija ir nieko
bendro neturi su morfologiniais pakitimais smegenyse, na,
su bukaprotiškumu, liaudiškai šnekant, - gydytoja prisispyrusiai žiūrėjo į pašnekovą, kalbėjo ramiai, gal net per tyliai,
tačiau tvirtai ir aiškiai. - Ji labai stipraus šoko būsenos. Mes
dar nežinome priežasties, nes paprastai ji paaiškėja daug vė
liau, todėl gydymo sumetimais mums būtina žinoti kuo dau
giau jos gyvenimo faktu. Toks šokas pasitaiko ir labai stiprios
dvasios žmonėms. Niekas nuo to neapdraustas, - psichiatrei

patiko, kad Stonys nesimaivė, sėdėjo tiesus, rimtas, santūrus. Astra labai graži, nepaprastai grakščios figūros mergaitė. Jūs
abu puiki pora. Visa ši liga laikina, galiu patikinti jus. Po kele
rių metų neliks nė pėdsakų, tačiau aš prašau padėti mums.

-Kaip?
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- Savo kantrybe, dėmesiu, švelnumu. Turbūt nepasakysiu
nieko naujo, kad visas moteris gydo, ramina ramūs žodžiai,
nuoširdus rūpestis, natūralus švelnumas. Galėsite lankyti nors
kasdien. Lankytojų kambaryje jums niekas netrukdys. Ji dar
nežino, kad jūs atėjote, todėl gal bus nepasiruošusi. Vis dėlto
ligonė, todėl neišsigąskite. Na, kaip jūs?
- Gerai. Suprantu. Viskas gerai.
- Eime.
Žinoma, puiki psichiatrė nė žodeliu neužsiminė, kad vos
Mantui įžengus į kabinetą budinčiai sesutei buvo pranešta pa
ruošti ligone Lingyte susitikimui. Kaip bebūtų keista, šiame
kosmoso, lazerių, robotų, nepaprasto galingumo kompiute
rių amžiuje klinikinė psichiatrija nuo šimtmečio pradžios taip
ir nepažengė nė vieno žingsnelio į priekį. Tie patys vaistai, tie
patys metodai, todėl ypatingą reikšme įgijo kiekvieno psichiat
ro unikalūs ieškojimai. Reikia tik stebėtis, kokio lygio turi bū
ti žmogaus sielos ekologijos specialistai, kurie didžiulėmis pa
stangomis tiesiog privalo užkariauti ligonio pasitikėjimą
paprasčiausiam pokalbiui, kad paskui iš atskirų jo žodžių, ato
dūsių, nutylėjimų, išplėstų akių, drebančių rankų, minčių se
kos, jų šokinėjimo nustatytų psichikos spragas ir neretai tik
savo žodžiais, situacijų modeliavimu sugebėtų jas ištaisyti.
Mantas jokiu būdu negali nusivilti Astros išore! Moters efek
tas turi likti visada! Ištiso pusvalandžio, kol vyko pokalbis,
metu sesutė Astrą gražiai sušukavo, net padarė šiokią tokią
šukuoseną, parausvino išbalusias lūpas, vos vos skruostus, pri
vertė užsivilkti chalatą, įkišo į kišenėlę motinos atneštą nosi
naitę, padrąsino, paglostė, nuvedė...

Mantas laukė pasimatymu kambaryje vienas rydamas sei
les, šiek tiek drebėjo, stovėjo akis įbedęs į šonines duris. Visai
tyliai, kad niekas net įtarti negalėtų, už užuolaidėlėmis už
maskuotų durų visa tai stebėjo kiek nerami gydytoja. Kas jau
kas, ji tikrai žinojo, kad nuo šio susitikimo priklauso gal treč
dalis, o gal ir pusė visos sėkmės.
Lyg sulėtintame filme sesutė pasodino Astrą ant kėdės, link
telėjusi Mantui išėjo. Ligonė lėtu žvilgsniu peržvelgė kambarį
ir niekur neužkliuvusi sustingo. Gerokai pablogęs ir, atrodo,
dar pagražėjęs taip gerai pažįstamas veidas, tie patys plaukai,
tos pačios rankos... Tik tas bukas bejausmis žvilgsnis.
Mantas priėjo.
- Astra, nepažįsti manęs? - pritūpęs stengėsi pagauti jos
žvilgsnį. - Astra?
Staiga, lyg išgirdusi tolimą aidą, mergina pasuko galvą, su
raukusi antakius įtemptai žiūrėjo į kažkokio žmogaus veidą...
- Mantai... - pirmu judesiu instinktyviai pasitaisė sau plau
kus, pirštais perbraukė per veidą, vėl pačiupinėjo plaukus.
- Astra... - jis palietė jos ranką. Ligonė šiek tiek atitoko,
atsistojo, peržvelgė savo chalatą, įsispoksojo į Manto veidą.
Tik gydytoja galėjo tiksliai įvertinti kiekvieną ligonės ju
desį, žvilgsnį, kuždėjimą. Labai gerai - ramino save - adek
vatus dirgikliams elgesys, kritiškas savęs vertinimas, noras pa
sirodyti gražiai, šiek tiek p a s i t e m p t i . Gal tai dar tik
nesąmoningi judesiai, bet, be jokios abejonės, iliustruoja šiek
tiek isteriškos, kaip, beje, ir visos moterys, ligonės dinaminį
stereotipą. Kita nepaprastai svarbi išvada buvo aiški lyg ant
delno - jokiu būdu ne šis malonus vaikinas yra ligonės ligos
priežastis.
Nekreipdamas dėmesio į vis dar neatitokusią merginą Man
tas apkabino, priglaudė prie savęs, prispaudė, bučiavo kaktą,
plaukus. Susigraudinęs, visa širdimi gailėdamas, keikdamas
save, dėkodamas likimui, kad pagailėjo, neatėmė šio gležnu-

čio kūno, virpančių rankų, nuostabių plaukų, kažką kuždėda
mas glostė, mylavo...
Rubikonas peržengtas...
Nejaudino psichiatrijos ligoninės visiškai nepelnyta bjauri
šlovė, vaistų, prakaito, šlapimo kvapas, kuriuo atsidavė Astros
plaukai, oda, chalatas, visas kambarys. Negalėjo sau prisipa
žinti, kad glėbyje - mylimoji, sužadėtinė, gal būsima žmona
ar net jo būsimų vaikų motina. Egzistuoja tik ši akimirka, tik
tas nuo visų akių paslėptas nuogas nuoširdumas, gailestis, viltis.
- Mantai... Mantai...
-Tylėk... viskas gerai... gerai...
Niekas netrukdė. Tik po geros valandos įėjusi sesutė pasa
kė, kad ligonei laikas pietauti. Vedė Astrą vos ne atatupstą...
niekaip negalėjo atitraukti nuo Manto akių...
- Gal galėčiau atnešti ligonei šiltą chalatą, gal galima susi
tarti dėl geresnio maisto, dėl geresnės palatos? - prašė gydy
toją Stonys.
- Komunistų laikais tai būtų visiška utopija, o dabar gali
ma. Už gydymą nereikia mokėti, bet dėl papildomos priežiū
ros galima susitarti. Mes perkelsime ją į dvivietę palatą.
- Dėkui, - Mantas išėmęs padėjo ant stalo šimtą dolerių.
- Ne ne ne, ką jūs... - šoko gydytoja. - Čia lyg kyšis! Jokiu
būdu. Tučtuojau paimkite pinigus, kol nepamatė bendra
darbiai.
- Na tada... - Mantas išėmė dar keturis Šimtus dolerių, pa
dėjo ant stalo. - Štai tie pinigai tebūnie labdara. Gal vaistams,
gal prietaisams.
Gydytoja nežinojo nė kaip pasielgti.
- Gerai. Jie mums labai pravers. Dėkui.
Ištisas dienas senis Stonys tipinėjo lyg lazda perdaužtas. Dūsau
damas gulė, dūsaudamas kėlė, nė žodžio netardamas valgė,
sausai dėkojo.

- Kas čia tau pasidarė? Bloga? - su užuojauta klausinėjo
dukra.
- Neeee...
- Sakyk, tėti, tiesa, kad buvai paėmęs mamos daiktus?
- Aaaaaaa... - Stonys net sudejavo. - Jau spėjo... Visą gyve
nimą prakeiktoji suko uodegą, blizgino dantis visam pasauliui.
Tik man visko gailėjo. Nekenčiu. Pasmaugti maža... Šliundra...
- Tėti... - net išsižiojo Goda. - Tu gi myli ją...
- Velniop! - riktelėjo senis. - Nezysk! Pasinaudojo mano li
ga, įlindo į svetimą kambarį, viską išnešė. Tai išpera!
Goda apstulbo.
- Tu neteisus! - tvirtu balsu stojo ginti motinos. - Tu kelis
kartus neteisus! Tai dar per švelniai skamba! Ne ji iš tavęs pavo
gė, o tu! Tu ir tik tu! Ištisus dvidešimt metų niekšiškai slėpei
vagystę. Tikėjau tavimi, kad nekaltas, ir rėkiau ant motinos, o
tu... Maniau, kad ji meluoja, išsisukinėja, dengia savo nuodė
mes, o iš tikrųjų tu melavai. Girdi? Kam tau reikėjo svetimų
daiktų? Kam?! Jūs jau buvote išsiskyrę. Kaip tai paaiškinti?
Staiga Stonys suprato, kad blogi popieriai. Gali nei iš šio,
nei iš to susipykti su vieninteliu artimu žmogumi. Lyg prari
jęs, numalšinęs, užgožęs pyktį, baisų nusivylimą, sunkiai at
sigulė ant lovos, nusisuko į sieną.
- Kas tau? Bloga?
- Ne kas... - žinoma, Stonys puikiausiai galėjo apsimesti
sunkiai sergąs, bet jam visiškai nesinorėjo palikti dukters ne
žinioje. Žūtbūt reikėjo grąžinti pasitikėjimą, iš naujo pelnyti
rūpesti, kuriuo mylinti duktė supo jį štai jau ištisus penkioli
ka metų. - Prisėsk. Pakalbėsim.
- Norėjai tokiu būdu susigrąžinti meilę? - Goda negalėjo
atsistebėti tėvo naivumu. - Per vogtus daiktus? Šantažo keliu?
- Nereikia, - senis pakėlė ranką, sustabdė, susiraukė, nusi
suko. - Nėr jokios meilės... Pasakos... Vaikeli, namai, parei
ga - štai ir visa meilė.

- Naaa, tėti, - kažkas trūko viduje. - Sakyk, kodėl išsiskyrei
su pirmąja žmona? Buvo namai, buvo vaikai ir buvo pareiga.
Kam prireikė m a n o motinos?
- Žinojau, kad kada nors paklausi, - senis neatsisuko, nepa
keitė pozos. - Blūdas buvo užėjęs. Būčiau puikiausiai ir po šiai
dienai gyvenęs. Gera moteris buvo... Šiaip. Negraži, bet gera,
o šita... tikra kurva. Nesuprasi, kuris galas niežti.
- Baik! - nukirto dukra.
Aldona džiūgavo.
Pagaliau!
Visos ankstesnės pastangos it tušti riešutai, ir štai - pilnas!
Gal Goda jau subrendo? Gal išgaravo durnos mintys, skub
rios išvados, vaikiškos ambicijos, purkštavimas, staigūs veiks
mai? Gal jai pagailo savęs? Metai it žirniai ant stiklo išsibars
tė - nebesurinksi, nebesurikiuosi, iš naujo nebeužgyvensi? Et,
kaip gerai pasakiau! Lyg seilė prie siūlo prilipo žodžiai apie
nepagimdytus vaikus.
- Štai, Goda, kažkada tau nupirkau puikų vilnonį kostiu
mėlį... dar odinj puspaltį... Gal paimsi? - sutikusi virtuvėje
dukrą nedrąsiai pasiūlė.
Gal paims? Gal ne...
Motinos veide - tik paprastas nuoširdumas, be slapukiškos
užuominos, be pretenzijos, be reklamos. Goda šyptelėjo...
- Tu turi skonį, mama... - lyg kažko bijodama paėmė, prisi
dėjo.
- Kiek aš tau skolinga?
- Nereikia, dukryte. Seni laikai. Gal penkerius metus spin
toje gulėjo.
- Man labai pravers. Rytoj išvažiuoju dviem savaitėms į
Prancūziją. Tiesiog nežinojau, kuo apsirengti. Dėkoju tau... tačiau nepriėjo, nepabučiavo, net neprisilietė.
Viskas ateityje.
Lyg pirmi žingsniai, lyg per pirmąjį ledą.

Net pačius drąsiausius lūkesčius pralenkė kelių iš pažiūros vi
sai nekaltų skelbimų dienraščiuose rezultatai. Per dvi savaites
siekiančiu lengvo pinigo atsiliepė apie keturis šimtus moterų
ir mergaičių. Žinoma, buvo ir suklydusių, neteisingai supra
tusių darbo specifiką, bet, kaip bebūtų keista, tik kelios iš jų
griežtai atsisakė tolesnio tikrinimo. Prireikė specialios komi
sijos atrankai.
Mantas reikalavo, kad visi šeši komisijos nariai griežtai lai
kytųsi tam tikro etiketo. Jokių šiurkščių žodžių! Jokių dvipras
mybių, pakikenimo ar lėkštų komplimentų! Prostitucija bu
vo vadinama darbu, o prostitutės - mergytėmis, katytėmis,
seksiukais, dar geriau - lėlytėmis. Visai netiko rusiški: „žaba",
„finda", „pliska".
Pasirodė, kad atrankos darbas ne toks paprastas. Peržiūrėję
visas kandidates su maudymosi kostiumėliais, nustatė, kas ga
lėtų pagalvoti, kad gražūs veidai pasitaiko dažniau negu puiki
figūra. Dažniausiai aukštos merginos pasižymėjo gražiomis ko
jomis, bet beveik visada - visai plokščia krūtine. Dėl šių prie
žasčių daugelis atkrito, nes retas vyras mėgsta aukštesnę už
save moterį.
Dar labiau nustebino elgesys: vienos raudo, kitos judėjo lyg
ką tik ištrauktos iš šaldytuvo, trečios sukinėjosi pernelyg įžū
liai, o dauguma be jokios priežasties maivėsi, kikeno, blevyz
gojo, tarsi norėdamos įteigti, kad joms tinka bet koks elgesys.
Mantui nepatiko, jis raukėsi ir riebiu pieštuku braukė iš sąra
šų. Robertui, priešingai, atrodė, kad kaip tik tokia ir turi būti
lėlytė.
- Man atrodo, kad turime turėti kažkokį standartą. Kiekvie
nas vyras, nugalėjęs moterį, turi pajusti pergalės džiaugsmą,
todėl katytė privalo turėti bent minimalų savigarbos jausmą.
Vyras jokiu būdu neturi suprasti, kad jis - gyvulys. Net rujojanti kalė šiek tiek prieš tai paerzina šunį, o apie kates, tigres
ir panteras aš net nekalbu - tikras mūšis.

- Na žinai... Moteris ne tigrė, ir vyras ne seksomanas. Kitas
tam ir ieško seksiuko, kad visiškai nemoka, o gal nedrįsta asis
tuoti moteriai.
- Ne ne ne... Aš už pinigus noriu nusipirkti mažytę meilę.
Štai mano išrinktoji ir štai aš, trokštantis ir aistringų bučinių,
ir glostymo, burkavimo, meilių žodžių...
- Naa... tu jau per kraštus... Nė viena katytė nesutiks daly
vauti tokiame cirke. Be jausmo švelnūs žodžiai skambės ba
naliai ir net įžeidžiamai. Čia reikia artistės talento.
- Tada ieškokime, - niekaip negalėdama apsispręsti, komi
sija ginčijosi kelias valandas. Pagaliau buvo nutarta, kad visas
reikia skirstyti į grupes. Pačiai žemiausia j ai - C - grupei turė
jo būti priskirtos primityviausios, žemo intelekto, visiškai pa
laido elgesio merginos, ieškančios ne tik pinigų, bet ir šėl
smo, malonumo, svaiginančių nuotykių. Mantas bijojo, kad
tokios be visiškos atsakomybės mergytės gali paversti niekais
šiaip neblogą sumanymą. Nieko nepadarysi, tokios turėjo bū
ti pačios pigiausios, masiniam neturtingų vyrų poreikiui. B
grupei priklausė gražios, išsilavinusios, tačiau riboto mąsty
mo, be polėkio, pernelyg praktiškos merginos, o A grupei pačios gražiausios, puikios figūros, žaismingos linksmuolės.
Buvo būtinas šioks toks originalumas, puiki savitvarda, po
linkis į bohemą. Mantas siekė suburti supergrupę moterų, ku
rių pagrindinis išskirtinis bruožas - ryškus protas. Tokių buvo
tik vienetai.
Mergytes į C ir B grupes buvo galima suskirstyti vadovau
jantis jų fiziniais ir anketiniais duomenimis, o A grupei rei
kėjo skirti papildomai dėmesio, ir to darbo ėmėsi pats
Stonys.
- Nereikia manęs įkalbinėti. Aš nusprendžiau, - taisyklingu
bruožų blondinė šelmiškai teigė. - Esu sulipdyta lyg iš dviejų
dalių. Viena dalis - atsukta į visuomenę, kurios akyse aš esu
gera studentė, mokausi labai gerai, mėgstu teatrą, aplankau

kiekvieną dailės parodą, daug skaitau... Kita dalis priklauso
slaptajam mano pasauliui ir susijusi su jausmais, nepaten
kintais norais, kažkokiu nirtuliu, kurio nė pati negaliu paaiš
kinti...
- Jūs labai graži, puikiai nuaugusi, protinga. Kam jums šis
kelias? Organizuodami šį verslą mes manėme, kad bus mergi
nos, kurios, išskyrus kūną, negali kitu būdu užsidirbti pragy
venimui. Jūs supratote mane?
- Puikiausiai. Norite pasakyti, kad netelpu į jūsų rėmus, ta
čiau aš ir nenoriu būti lyg dirbtinė karvė, lyg mėsos staklės
ištroškusiam buliui. Mane visada žavėjo moterys, tarnaujan
čios žvalgybai... Ach! Ten, kur pavojai, azartas, protų kova,
rizika.
- Oooooo... tada jūs ne čia pataikėte, - nusišypsojo Man
tas. - Tokie dalykai mūsų nedomina.
- Matau, kad organizuodami jūs nepakankamai viską ap
galvojote. Jūsų veikla būtinai susidomės saugumo tarnyba,
politinių intrigų konstruktoriai, įvairiausio plauko šantažuo
tojai, firmos, kurioms reikia slaptų žinių iš konkurentų. Lie
tuva - darbščių žmonių tauta, dabartiniai sunkumai laikini,
mes būsime turtingi ir tada pramoninis šnipinėjimas taps la
bai reikšmingas.
Žodžiai pritrenkė!
Mantas žaibiškai svarstė visus už ir prieš. Be jokios abejo
nės, prieš jį sėdėjo unikali moteris. Ori laikysena, atviras, tie
sus žvilgsnis, madingi, puikūs drabužiai, raiški, logiška kalba,
jokio maivymosi - stačiai iš paveikslų nužengusi kunigaikš
tytė.
- O jūs... mokate kokią nors užsienio kalbą?
- Angliškai kalbu laisvai, jau dveji metai lankau vokiečių
kalbos kursus ir savarankiškai studijuoju italų kalbą. Man pa
tinka. Labai melodinga kalba.
- J ū s , žinoma, netekėjusi.

- Žinoma, ne. Prisipažinsiu, kad niekada nebuvau paleistu
vė. Tiesa, vyrų buvo, ir būtų nenormalu, jei mano amžiuje jų
dar nebūtų buvę, bet jie širdies nepalietė. Tai kaip? Tinku?
Darbdavys jautė, kad pokalbio iniciatyva jau šios nuosta
bios merginos rankose.
Mantas jautėsi kaip pelė, į kurią savo hipnotizuojančiu
žvilgsniu spitrijo alkanas žaltys. Tuoj hap! - ir tik uodegytė
mataruos plačiose žiotyse.
Gražuolė kerinčiai šypsojosi...
- Jūs, žinoma, nesutiksite, kad mes jus kaip avelę vežiotu
me po viengungiškus butus sekso sportui? Kitokio darbo mes
neturime.
- Aš palauksiu.
- J ū s tikitės, kad jūsų pageidaujamas darbas bus geriau ap
mokamas?
- Žinoma. Mažiausiai dešimt procentų informacijos vertės.
Matau, kad jūs nežinote, ką su manimi daryti, - ji pasikrapščiusi rankinuke išsiėmė užrašų knygutę, kažką parašė, ištiesė
Mantui išplėštą lapelį. - Štai mano adresas, telefonas. Paskam
binkite. Nebūtinai atsiradus reikalui, galite šiaip, jei jums as
meniškai reikės pašnekovo, vertėjo ar tiesiog moters, kuri jus
supranta.
Ji pakilo.
Mantas palydėjo iki durų.
- M a n o vardas Jūratė, - stabtelėjusi, atsisukusi paglostė Man
tą meiliu žvilgsniu.
- Aš Mantas.
- Iki pasimatymo.
_ ?i
Už durų laukė dar dvylika merginų.
- Aš nesuprantu, kur aš patekau?! - purkštavo nedidukė,
trumpais juodais plaukais, apėminga krūtine, ryškiai pasida
žiusi mergina. - Kas čia? Filosofijos egzaminas? Man reikia

pinigų! Aš sutinku pardavinėti save tik todėl, kad reikia daug
pinigų, ir viskas. Nė girdėti nenoriu apie Mieželaitį, Juozapaitį, Granauską ar Marcinkevičių - velniop! Jei norite, žinau Kantas sakė, kad pasaulį suvokiame dėl jutimų transformaci
jos prote, kad poezija - aukščiausias menas. Šaronas mokė,
kad pirminis dalykas žmoguje - dorovė, ir per ją išpažįstame
religiją. Žinau, kad pasaulyje trys tikėjimai: krikščionybė, is
lamas ir budizmas. Ko dar reikia? Ar jūs pats žinote, ką reiškia
konsekvencinė etika? Tai etinė teorija, mokanti, kad morali
nis poelgis vertinamas priklausomai nuo jo pasekmės.
Mantas tylėjo.
- Viskas?
- Kas viskas? Aš nesinervinu. Man visiškai neaiškus šio po
kalbio tikslas. Sakykite tiesiai, ką norite sužinoti. Jei galėsiu,
pasakysiu arba nurodysiu, kur galima paskaityti.
- Nusiraminkite. Visiškai nenorėjau jūsų įžeisti.
- Jei kišate pirštus į pašnekovo smegenis, tai būkite malo
nus, nusiplaukite bent rankas. Negalima gi klausinėti filosofi
nių dalykų, jei jūs pats nežinote filosofijos abėcėlės, - papū
tusi lūpytes mergina demonstratyviai žiūrėjo sau po kojomis,
krestelėjo, kostelėjo, grakščiai perbraukė per savo plaukus. Jei organizavote pornobiznį, tai gal bent sekso srityje jūs pro
fesorius?
Mantas šyptelėjo.
Na ir charakteris!
- J ū s šiek tiek nepataikėte, mane domina ne filosofinių ka
tegorijų apibrėžimai, o jūsų mokėjimas lengvai išlaikyti psi
chologinę įtampą.
- Kai prispiria, vyrai paprastai taip skuba, kad nespėji net
kelnyčių nusimauti, kur ten iki filosofijos... Po to ilsisi išsi
žioję. Kokia psichologinė įtampa? Ką jūs turite omenyje? Štai
jei lyg bulių klientą tik paerzinčiau raudonu skuduru ir ne
duočiau, tada būtų begalinė psichologinė įtampa! Jums svar-

bi mano nuostata? Taip. Aš klientui duosiu visada, nes man
reikia, kartoju, daug pinigų.
- Kam jums pinigai? Kam jų daug? Neįsižeiskite.
Mergina, matyt, suprato, kad jei dar purkštaus, gali prarasti
pelningą darbą. Atlyžusi šyptelėjo, jau švelniau pažvelgė į
Mantą.
- Gal... truputį pasikarščiavau... Turiu dukrytę. Gyvename
su mano mama vieno kambario bute. Pragariškos sąlygos. Man
reikia prasimušti. Baigiau institutą, tobulinausi, sėdėjau išti
sais vakarais bibliotekose ir nepaisant to esu priversta sėdėti
štai prieš jus, štai šioje kėdėje. Mane žemina tokia padėtis, bet
nerandu kitos išeities. Prasidėjo visuotinis nedarbas, netekau
gero darbo. Kažko nepagalvokite - bankrutavo mūsų firma.
Štai...
- Seksas... kas jums? Malonumas?
- Jaučiu.
- Visada?
- Beveik visada. Aš normali.
- Gal galite pasakyti, kaip jūs įsivaizduojate būsimą darbą?
- Norėčiau aptarnauti pasiturinčius rimtus vyrus. Nenorė
čiau reklamos. Galiu su jais nueiti į restoranus, pobūvius, iš
važiuoti kur į turistines keliones. Gerai žinau Vilniaus istori
ją, galiu papasakoti daug įdomaus. Nemėgstu seksualinių
iškrypėlių. Tegu būna bet kokio aktyvumo normalūs vyrai.
- Gerai. Dėkoju. Pokalbis baigtas. Kitus darbo momentus
aptarsite gretimame kambaryje, kitos durys į kairę.
- Žinau. Viso gero.
Mantas visą dieną sėdėjo tame pridvisusiame kambaryje,
sustingo sąnariai, nutirpo raumenys. Atvėręs langą pasižiūrė
jo, kaip gatve šmižinėja žmonės, kaukdamos lekia mašinos,
kažkur ūžia gamyklos, krykštauja vaikai. Artėja vakaras.
Atsisuko.
Prie durų stovėjo nedidukė didelėmis akimis mergaitė.

- Iš kur jūs? Aš jūsų dar nemačiau.
- Aš tik šiandien atvažiavau. Iš Raseinių.
- Mes priimame tik gyvenančias Vilniuje. Gal samdysite

butą?
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- Taip. Jau turiu. Aš labai prašau jūsų... priimkite. Labai
prašau...
- Kodėl?
- Negaliu sakyti... Gėda.
- Taip nieko nebus. Aš turiu žinoti viską. Kiti gali nežinoti,
bet aš noriu būti visiškai garantuotas, kad mano darbuotoja
neiškrės kokios šunybės. Galite važiuoti atgal į Raseinius...
- Neee, - lemeno. - Jokiu būdu.
- Klausau, - Mantas patogiai atsisėdo, tušinuku ėmė piešti
visokias figūras. Pauzė užsitęsė. Pakėlęs galvą, klausiamai pa
žvelgė į mergaitę.
- Aš... aš... negaliu grįžti. Ten patėvis. Jis verčia mane...
Suprantate?
- Kiek jums metų? Šešiolika?
- J a u septyniolika.
- Kada tai prasidėjo ir kodėl aš turėčiau jus priimti?
- Pirmą kartą... kai buvo trylika. Kambaryje miegojo maža
sis broliukas. Patėvis nusiviliojo mane j daržinę ir ten... ant
šieno... užkišęs burną. Sakė užmuš, jei... Tylėjau. Paskui pra
dėjau draugauti su vienu vaikinu. Patykojęs patėvis jį taip su
mušė, kad Vytą paguldė į ligoninę. Paskui bėgau iš namų, val
katavau, bet patėvis mane surado, sumušė, parsivežė namo.
Vėl prasidėjo. Kartą pamatė mano mama... Kilo baisus triukš
mas, ir aš vėl pabėgau iš namų. Nėra kur grįžti... Priimkite...
prašau jūsų.
- Gerai. Eikite.
- Ačiū jums, - mergina lyg ant sparnų išskrido iš kambario.
Viskas! Pagaliau. Stonys surinko visus savo popierius, sutvar
kė stalą, sustumdė kėdes, apsivilkęs striukę, užtrenkė duris.

Tamsiame koridoriuje, beveik prietemoje, atsirėmusi į pa
langę stovėjo elegantiška mergina.
- Jūs manęs laukiate?
- Taip. Nuo ryto. Aš iš Klaipėdos.
- Iš Klaipėdos? Jus ne taip informavo, be to, Klaipėdoje yra
panaši firma.
- Aš žinau. Nenoriu. Noriu gyventi Vilniuje.
- Ką su jumis daryti? Aš alkanas kaip šuo. Gal sutiktumėte
pavakarieniauti su manimi?
- Mielai. Aš taip pat nieko nevalgiau. Sukramčiau šokola
duką, bet tai ne maistas, tiesa?
Visą vakarą sėdėdami vienas prieš kitą mažame, jaukiame
restoranėlyje prie dviviečio staliuko, ant kurio degė lyg ugni
nis kamuolys po baltu gaubtu stalinė lempa, jie kalbėjosi apie
Klaipėdą, jūrą. Nerijos kopas, kalnapušes, Juodkrantės Raga
nų kalną, apie naftos terminalą, dėl kurio iš proto kraustosi
pakvaišę žalieji...
- Kokia puiki muzika... Jūs nemėgstate saksofono muzikos?
Norėčiau pašokti... Čia gal niekas nešoka? Maža vietos.
- Š o k a . Ten, vestibiulyje. Matote? - pastebėjęs vylingą žvilgs
nį, šyptelėjo. - Einam, pašoksim, nors aš jaučiuosi velniškai
pavargęs. Jau neatsimenu, kada paskutinį kartą šokau.
- Nieko. Aš prisitaikysiu.
Tik dabar Mantas pajuto, koks stangrus merginos kūnas,
kietos krūtys, nejučia slydinėjančios jo krūtine, minkštos šlau
nys, kvepalų ūkas. Kaito kraujas... Kažkas tiesiog į ausis kuž
dėjo, kad negalima sau leisti jokių avantiūrų, ir kažkas begė
diškai juokėsi, viliojo, šaukė. Merginos grožis Mantą pakerėjo
pačią pirmą sekundę ir per visą vakarą jis niekaip negalėjo
atsikratyti to malonaus svaigulio. Stabdė mintis, kad jo glė
byje daugelio nučiupinėta prostitutė. Tos temos jie nelietė.
Nenorėjo, bet dabar nutarė paklausti, gal...
- J ū s perskaitėte skelbimą, paskambinote ir atvažiavote?

- Ne. Pasakė draugė, bet jos šiandien nebuvo. Gal apsigal
vojo.
- Aš... būčiau nelaukusi, bet netikėtai atsirado viena prie
žastis ir aš pasilikau. Tai tegu būna mažytė mano paslaptis.
- J ū s norite pas mus dirbti? Žinote, kuo verčiamės?
- Per visą dieną stovėdamos koridoriuje mes viską sužino
jome. Aš žinau savo verte, todėl gal galėčiau aptarnauti ypatin
gus klientus. Na... ministrus, užsienio svečius, net maftozus,
stiprius komercininkus ir panašiai.
- Tai kodėl? Kas jus čia vilioja?
- Iš esmės niekas. Mano seksualinis patyrimas visai men
kas, niekada nebuvo fatalinės meilės, dūsavimų, iki šiol už
dirbau pakankamai. Tokiam profiliui galėtumėte priimti?
- Neverta, nes tokių klientų vienetai. Jūs nepasakėte prie
žasties.
- Dirbu nuo keturiolikos metų. Augau vaikų namuose. Nei
tėvo, nei motinos nepažįstu. Iš pradžių nešiojau laikraščius,
paskui valytoja pensionate, po to pozavau dailininkams, o
dar vėliau viename kooperatyve dažiau vaikiškus žaislus. Kartą
kavinėje mane pamatė gražus žilas vyras ir pakvietė sekretore
dirbti. Nenorėjau, bet jis aukso kalnus pasiūlė ir sutikau. Po
to, kai nusivežė į mišką, pradėjau gauti trigubą atlyginimą.
Gyvenau karališkai. Supratau, kad už visa tai turiu buti dėkin
ga tam direktoriui. Suprantate? Prieš du mėnesius jis mirė.
Infarktas. Iš karto atleido, tapau bedarbė. Bėgu ten, bėgu šen,
ir nieko padoraus nėra. Už grašius aš gyventi nebemoku. Drau
gė sakė, kad laikraščiuose pasirodė skelbimas: jaunoms, gra
žioms merginoms garantuojame dvidešimties tūkstančių už
darbį... Štai ir atvažiavau. Nenoriu nusivalkioti, o ką daryti?
- Turite kokią nors specialybę? Gal mokėtės kur nors?
- Baigiau vidurinę mokyklą, mašininkių kursus, o dabar ne
akivaizdiniu būdu studijuoju pedagoginiame institute. Vie-

nas dėstytojas buvo to direktoriaus brolis. įstojau labai leng
vai, o dabar jau penktame kurse, kitais metais baigsiu.
- Mat kaip... - išpažintis maloniai nustebino.
- Ar jums neatrodo keista, kad viso vakaro metu nė karto
neprireikė m a n o vardo? Mes kalbame, valgome, šokame lyg
du atskiri gabalai. Nėra jokios jungties. Tai jūsų profesionalu
mo bruožas? Per atstumą nuo moterų?
- Mantas, o jūs?
- Birutė. Vaikų namuose visiems vaikams paprastai duoda
tautinius vardus. Buvo keli Povilai, daug Jonų, Algirdų, Kęs
tučių, o vienas net Jogaila.
- Jūsų puikūs pelenų spalvos plaukai, gražios pilkos akys,
taisyklingos lūpos, veido ovalas, ideali figūra... Tai duome
nys, leidžiantys tikėtis sėkmės bet kur. Nereikia pardavinėti
savęs. Gai kur nors vaikšto vyras, kuris bus nepaprastai lai
mingas gyvendamas su jumis. Pataupykite save. Kai pradėsite
srėbti tą purvą, supus jūsų vidus ir liks tik apvalkalas, nuoga
dekoracija.
Muzika nutilo.
Grįžo prie savo stalelio. Birutė įdėmiai žiūrėjo į Manto vei
dą. Kas jis? Verbuoja prostitucijai ir atkalbinėja. Ką visa tai
reiškia?
- Restoranas baigia darbą... Visi išeina. Jau vėlu?
- Taip. Jau po pusiaunakčio. Einam, - pakvietęs padavėją,
Mantas sumokėjo.
Ištuštėjusiu, apsnūdusiu, reklamų šviesomis nušviestu Vil
niumi važiavo lėtai, tylėdami, paskendę savo mintyse. Slėgė
kažkokia nuoskauda, nusivylimas, lyg sopulys, kad štai kaž
ko norėjau, ir nėra... Visai šalia, šiltoje mašinoje, apsupta
atšvaitų ir magnetofono muzikos, šiek tiek apsvaigusi nuo
išgerto konjako išdidžiai sėdėjo mergina. Tobulas Dievo kū
rinys. Gal iškaltas iš akmens, gal nulipdytas iš molio, gal iš
lietas iš aukso, bet be vidaus, be centro, be to taško, kuriame

sukoncentruota visa esmė. Gal klystu? Bet iš kur tas prakeik
tas zirzimas? Kūne? Smegenyse? Gal širdyje, gal išplitęs be
konkrečios vietos...
- Mes jau atvažiavome, - tyliai pasakė Birutė. - Sustokite
štai prie tų šoninių durų.
- Pedagoginio bendrabutis? Niekada nesu čia buvęs, - su
stojo, išjungė, užgesino šviesas, atsilošė, atsiduso. - Palydėti?
- Ne. Nereikia. Aš visada čia gyvenu per sesijas ir dabar...
jau daug metų. Nei kambarys, nei sandėlis, nei slėptuvė. Be
langų. Seniau čia kiemsargiai susidėdavo šluotas, semtuvus,
kibirus, prijuostes, grandiklius, o dabar prigrūdo studentų di
plominių darbų, makulatūros, atseit archyvas. Dar liko vietos
kušetei. Nelinksma, tiesa?
- Kodėl? Nieko.
- Sakykite, Mantai, aš vos jaunesnė, o mes visa vakarą tik
jūs... Aš... jums visai nepatinku? Nė kiek? Nei truputėlio?
- Tu nepaprastai graži.
- Noriu konkretesnio atsakymo. Kodėl? Man ko nors trūksta?
- Man liūdna, kad tu šiandien atėjai, - po pauzės atsiliepė
Mantas. - Tu nežinai savo paskirties. Visai nežinai...
- Aš klausau. Sakyk viską iki galo.
- Nepertrauk manęs... - Mantas dar minutę kitą patylėjo,
išjungė magnetofoną, dar pasėdėjo tylėdamas. - Pasistenk su
prasti. Kai pirmą kartą išgirdau dainuojant rusą Sergejų Zacharovą, dar visai jauną, buvau sužavėtas. Nepaprastai pla
taus diapazono, melodingas, skambus baritonas. Koncerto
metu Vilniuje sėdėjau pirmoje eilėje, iki saldumo maudžiausi
garsuose. Puiki išvaizda, vešlūs plaukai, rudos akys... Mergi
nos spiegė, apipylė gėlėmis. Staiga, kai jis priėjo arčiau, pa
mačiau, kad jo frakas sulamdytas, o kelnės patižusios, seniai
nemačiusios lygintuvo, dėmėtos. Kaip stiklas sudužo mano
žavesys... Jis, vargšas, visai nesuprato savo paskirties. Jau tada
žinojau, kad antro Magomajevo nebus. Laikas parodė, kad bu-

vau teisus. Nebegirdėti. Kažkokios skandalingos istorijos. Ne
paprastos Dievo dovanos pražudė žmogų... Štai dabar tu...
Tavęs niekada nebuvau matęs ir galbūt daugiau niekada ne
matysiu, bet žinojau, kad tu tokia esi. Mes, visi vyrai, įsivaiz
duojame, žinome, norime žinoti, kad kažkur gyvena, vaikšto,
šypsosi nepaprasto tobulumo moteris, lyg saulė, lyg amžinas
šviesulys, lyg visų vyrų mėlynoji paukštė. Mes lyg skruzdėlės
stiklinėje stiebiamės, ieškome, blaškomės, tiesiame rankas, ir
mums niekada nepavyksta, - Mantas visai pritilo, kalbėjo vos
ne šnibždėdamas. - Tave kurdamas Dievas išliejo daug pra
kaito. Visas dalelytes iki mažiausios sulipdė į vieningą visu
mą ir, jau įkvėpęs gyvybę, paleido kentėti ir nugalėti, kad vi
sada ir visiems būtum moteriškumo simbolis, o tu... atėjai
pas mane...
Suglumusi mergina nemirksėdama spoksojo į Stonį.
- Mantai... tu... perdedi...
Jis pakėlė ranką, sustabdė.
- Nė žodžio... Tavo paskirtis šioje Žemėje rodyti visiems,
kokia turi būti moteris. Atmink: moters guolis turi būti šven
tas! Tik šviesybės, tyrumo ištroškęs maldininkas gali įeiti pas
tave. Tik tas, kuris nuo ryto iki vakaro sudėjęs rankas kaip
prieš altorių, pasiaukojimo kupinomis akimis žiūri į tave ir
kužda savo maldą, vadinamą meile. Tik jam, pačiam atkak
liausiam, pačiam nuoširdžiausiam ir labiausiai geidžiamam,
tavo guolis atviras... Nekalbėk... Paklausyk... Būk išdidi ir sau
gok save. Tavo pasirinkimas šventas, ir niekas neturi teisės
tau priekaištauti. Tu lyg mažytis upeliukas, kuris savo čiurle
nimu maitina plačiausią upę, vadinamą tauta. Užmiršk visas
prostitučių panašias firmas. Mūsų toks darbas, bet ne tau. Mes
maudomės purve. Purvinos rankos, purvinos smegenys, dvo
kiantys pinigai. Tame purvyne slidinėja, murdosi išsipurvi
nusios mergos, kurios nenori nusiplauti ir niekada nebenusiplaus. Tu - švytintis akmuo, atsitiktinai įkritęs tarp mūsų.

Aš noriu tave nuplauti ir išnešęs padėti ten, kur visi galėtų
tave matyti ir tavimi gėrėtis, - jis išsitraukė piniginę, išėmęs
pluoštą banknotų ištiesė Birutei. - Imk ir atsisveikinkim. At
mink, kad mes niekados nebuvome susitikę, bet aš dabar ži
nau, kaip tu atrodai. Sėkmės tau. Sudie.
- Mantai...
- Nereikia.
- Aš nenoriu...
- Labanakt. Dėkoju.
- Niekada nematysiu?.. Aš nenoriu... nenoriu...
Visai susmukęs Stonys net nebandė Aldonai priekaištauti. Ty
lėdamas pūškavo po virtuvę, ilgam pranykdavo savo kamba
riuose. Stonienė pastebėjo, kad pageltęs senis beveik nieko
nevalgo. Dar nuo vakar konservų dėžutėje gulėjo pusiau su
valgytos sardinės, apgraužta kriaukšlė duonos. Tik arbata su
medumi, matyt, palaikė jėgas.
- Kaip tavo sveikata? - paklausė be užuojautos, tik norėda
ma tiksliai nustatyti, kiek tos gyvybės liko išdžiūvusiame kūne.
- Blogai. Nieko nenoriu.
Praėjo savaitė, bet Stonys nei blogėjo, nei gerėjo. Pasibaigė
stebuklingi gelsvojo skysčio lašeliai... Tuščias buteliukas...
- Aldute, aš duosiu pinigų... Gal gali, nueik į turgų ir nu
pirk iš tokios senutės, prekiaujančios vaistažolėmis, dar tų ge
rųjų vaistų.
Pinigus paėmė, bet vakare, net neužsukusi į jokį turgų, tėš
kė seniui:
- Nėra jokios senutės.
- Ojoiii... - sudejavo Stonys.
- Kam tau vaistai? Visas pageltęs, pajuodęs, susitraukęs niekas negelbės. Kvit! Nejauti?
- Ach tu, gyvate... - sušniokštė senis. Pakilęs bandė vytis,
bet čiupęs sau už krūtinės sustingo skausmo iškreiptu veidu.

- Žiū, jau dvesi! Tavo širdis jau maskatuoja kaip skuduras ir
tuoj, klakt, sustos. Nudvėsi kaip šuva. Niekas nelankys tavo
kapo. Suėdei mano gyvenimą, prakeiktasis! Girdi?! Prakeikiu
aš tave! Prakeikiu! Pasmirdėli, dvėsk greičiau! Nekenčiu! Ne
kenčiu! - švogždė, rėkė įniršiu paženklinta.
Praėjo trys dienos, bet Stonys, dar labiau sulinkęs, dar la
biau papilkėjęs, nė nemanė mirti. Tuoj turėjo grįžti Goda. Su
Mantu buvo susitikusi Gariūnų turguje, kalbėjo. Jis važiuoti į
Kauną nežadėjo.
Proga!
Stonienė nutarė pagreitinti įvykius.
Pusdienį palaksčiusi po parduotuves prisipirko kalną viso
kių produktų. Pasikvietusi Gertrūdą iki vakaro pjaustė, raga
vo, čirškino, pakikendamos kuždėjosi laukdamos aistringo va
karo. Visas namas pakvipo kepsniais, pyragaičiais, troškintais
svogūnais, aviečių gėrimu.
Alkanas Stonys kelis sykius buvo įėjęs į virtuvę, papliumpino savo arbatos, sučepsėjo džiūvėsėlį ir, nežiūrėdamas į mo
teris, gausiai rydamas seilę, sliūkino lauk. Nei Stonienė, nei
Gertrūda, abi susimokiusios, nieko nedavė, nieko nepasiūlė,
net nepažvelgė.
Vakare įgriuvo du vyrai.
- Oooooo, mano šinšiliukas... - pribėgusi Gertrūda išbu
čiavo dvimetrinį vyrą. Aldona padėjo nusirengti vos per tris
dešimt perkopusiam žaliūkui.
- Na ir kvepia pas jus... - trindamas rankas patenkintas lai
žėsi šinšiliukas. - Valgyti noriu. Žvėriškai.
- O žmogienos nenori? - sukikeno Gertrūda. - O degtinės,
šampano...
Ūžė per naktį.
Girti, patižę po vidunakčio sulindo į skirtingus kambarius,
sukrito ant lovų. Viskas vyko pagal scenarijų. Kol Aldonos
Robertas tupėjo tualete, ji įjungė magnetofoną, patikslino įrašo

stiprumą, įsitikino, kad mikrofonai reaguoja į kiekvieną, net
mažiausią garsą.
Puiku.
Šiek tiek apsinuoginusi, šiek tiek kai ką paslėpusi, atvirtusi
aukštielninka taip, kad galva būtų tarp paslėptų mikrofonų,
Stonienė laukė savo patino. Iš kito kambario jau seniai sklido
prislopintas Gertrūdos kikenimas, dūsavimas ir nuo baisaus
svorio įdubusios sofos girgždėjimas.
Robertas, lyg nuo plieninės grandinės nutrūkęs staininis eržiliukas, puolė be jokios preliudijos. Aldona, ko gyvenime nie
kada nedarė, šūkavo, ragino, lyg skerdžiama rėkė, vaitojo, kuž
dėjo ir, draskydama ilgais dažytais nagais plačią vyro nugarą,
norėjo, kad jis rėktų duetu. Ech, pirmyn!
Žinoma, jei Stonys turėtų nors truputėlį daugiau sveikatos,
šoktų su kirviu, bet dabar...
Beviltiškai, įsikniaubęs į pagalvę, raudojo, gniaužė kumšVisą naktį klausėsi paklaikusių garsų, keikė tą dieną, kada
pirmą kartą sutiko tą prakeiktą moterį, tą jos akmeninį grožį,
laukinio arklio nirtulingą charakterį, kurio visą gyvenimą vi
somis priemonėmis taip ir nepajėgė pažaboti.
O, Viešpatie, Viešpatie, kuo aš tau nusikaltau?..
Ryte prišiukšlintoje virtuvėje visiškoje tyloje Stonys gėrė sa
vo arbatą. Paleistuviai, matyt, miegojo... Žvėriško alkio ap
imtas senis slapčia suvalgė gabalėlį kepsnio, šaukštą seniai at
šalusių troškintų bulvių, prarijo žiupsnį žalių žirnelių.
Och, prakeiktoji...
Užsikniaubęs paašarojo, visa širdimi savęs gailėdamas kru
tino lūpomis. Pasidarė silpna. Atsistojo eiti, bet susvyravęs
vos nepargriuvo. Norėdamas išlaikyti pusiausvyrą, mėgino at
siremti į stalą, bet nepataikė, čiupo už staltiesės, vožėsi aukš
tielninkas, kartu su staltiese nutempdamas kalną neplautų
lėkščių, taures, du stiklinius dubenis.

Bach!
- Oi, kaip bloga... - išsigandęs šoko ant kojų, palei sieną
slinko į savo kambarį.
- Ką?! Jau m a n o indai užkliuvo! - kaip vėtra išlėkė beveik
nuoga Aldona. - Robertai, žiūrėk, tas susna viską sudaužė!
Bjaurybė! Duok jam! Duok!
- Aš... - bandė kažką pasakyti Stonys, bet žaliūkas lyg replė
mis suspaudė krūtinę, pakėlė Stonį nuo žemės, spyriu atidaręs
duris atsivedėjęs tėškė ant lovos.
- Išdžiūvęs kaip skiedra, o dar kerštauji! - rėkė žaliūkas. Nė cypt, sakau!
- Tu man, bjaurybe, užmokėsi! I teismą paduosiu! Liudi
ninkų užtenka! Šitiek indų sudaužė, prakeiktasis... O Dieve,
mano stikliniai dubenys! Dabar tokių nė su žiburiu negausi.
Užmušiu, bestija...
Senis gulėjo vos kvėpuodamas.
Vakare, šiek tiek susitvarkiusi, išleidusi svečius, Aldona visu
garsu paleido magnetofoną.
Aš tau, gyvate, visus nervus ištampysiu!
Mirdamas atsiminsi!
Tačiau Stonys menkai girdėjo. Nei vakare, nei ryte virtuvė
je nepasirodė...
Sunerimusi Aldona slapta džiaugėsi savo sumanymo efek
tu. Užvaldė pašėlęs noras pažiūrėti, kaip jis tenai. Lyg koks
žmogžudys tylutėliai pravėrusi duris įslinko į kambarį... Gir
dėjosi tik garsus šnopavimas. Ji priėjo šiek tiek arčiau... Užsi
merkęs, išsižiojęs, visai nusilpęs...
- Aldute... Aldute... - lemeno vos krutindamas lūpas. Pri
ėjusi dar arčiau, pamatė, kad senis neįprastai baltas. Pamėlę
pirštai, pamėlusios lūpos, apsišlapinęs...
Pirmą kartą ją apėmė siaubas. Žiūrėjo išplėtusi akis ir visiš
kai nežinojo, ko griebtis.
Senis atsimerkė.

- Aldučiuk, man bloga... Iškviesk greitąją... Mirštu... Gal
pagelbės?.. Labai bloga.
- Nesulauksi! - atšovė. - Dvėsk greičiau! Nieko negausi! tyčia rėkė save ragindama, užgniaužusi gailestį, žmogišką pa
reigą, atsakomybę.
Stonys pakrutino išdžiūvusias lūpas.
- Gerti... gerti...
Stonienė, lyg vapsvos įgelta, skriste išskrido iš kambario.
Žaibiškai apsirengusi spruko laukan, du kartus pasukusi raktą
spynoje, sėdo į savo mašiną ir dideliu greičiu nurūko į Kauno
centrą.
- Robertai, nebučiuok... negaliu. Atrodo, Stonys miršta. Na,
ne laikas dabar...
-Visi mirsime. Kas jis tau? Visiškai svetimas žmogus! Eikš... nuo lėbavimo krauju pasruvusiomis akimis patukęs eržiliukas gašliai grabinėjo Aldonos sėdmenis, kėlė sijoną. - Na, ko
tu, ko tu? Vakar buvo gerai, tiesa?
- Baik! Aš negaliu... Negaliu, supranti? Jis miršta, negaliu...
Paleisk mane... Na, paleisk, sakau!
- Tai ko atvažiavai pas mane? Reikėjo sėdėti prie to sukrio
šėlio lovos ir raudoti. Na, eikš...
- Robertai! Man ne tai... Palik...
- Velniop! Jei atvažiavai, esi mano. Eikš, sakau! Ko spyrio
jiesi? Paskui pakalbėsim... - nepaisydamas priešinimosi, pa
kėlęs nunešė, nutėškė ant sofos, užgulęs ėmė ieškoti kūno.
- Aš nenoriu! Paleisk! Ne laikas dabar, Robertai, supranti?
- Puikiausiai... - darė kas jam reikėjo...
- Niekšas tu! Aš gi dvigubai už tave vyresnė, kaip tau negė
da? Galėčiau būti...
Ji pasidavė.
Draskoma baisios baimės, girdėdama savo sąžinės riksmą,
supratusi, kad šiuo metu niekas jokia jėga negali išvaduoti iš
vyro letenų, iš ištroškusio glėbio, apginti nuo ciniško niurnė-

jimo, gerklinio gargaliavimo, nuo to alkano kūno, ji staiga
persimainė, skubino, ragino, kad kaip galima greičiau...
- Robertai, brangusis... pagailėk manęs... Nereikia... nerei
kia...
Jis nepaisė.
Nieko nepaisė.
Tik savęs.
Pasiliko nakčiai.
- Dabar jau viskas... viskas... viskas... - kuždėjo pati sau
drebėdama visu kūnu, vilgydama seilėmis džiūstančias lūpas,
tramdydama ranku virpėjimą. - Kas atleis man? Kas pagailės?
Stervą... sterva... aš baisi. Baisi nuodėmė.
Rytą Stonys buvo miręs. Seniai atšalęs.
Aldona stovėjo spengiančioje tyloje, šalia lovos, ištiesusi ran
ką užmerkė stiklines akis, paspjaudžiusi nusitrynė pirštų ga
liukus. Niekaip negalėjo suprasti - verkti jai ar džiaugtis. Nu
sirito baisus akmuo. Ji viena, nuo šios minutės visiškai laisva
ir niekieno nevaržoma. Viskas jos! Nenusirengusi ir net nepa
dėjusi rankinuko atidarė spintą, peržiūrėjo Stonio daiktus, iš
čiupinėjo kišenes, pakilnojo skalbinius. Nuėjusi į saloną ati
darė medinę gintaru puoštą dėžutę ir, radusi pluoštą pinigų,
susikišo į rankinuką. Kas dar? Tvarkingai sudėti Godos daik
tai... Tegu.
Paskubom sutvarkė virtuvę, savo kambarius, persirengė juo
dais drabužiais ir paskambino į klinikas Stonį gydančiam gy
dytojui.
Manoooo!!!
Butas... baldai... iki siūlelio! Viskas!
- Vakar buvo atėjęs Mantas, - psichiatrė šiltu žvilgsniu stebė
jo motinos veidą. - Ilgai buvo, gal ilgiau negu valandą. Pui
kus berniukas. Sakė, kad jie sužadėtiniai ir ruošėsi vestuvėms.
- Taip? Nežinojau, nors jaučiau. Man nesakė.

- Paliko penkis šimtus dolerių labdarai. Nupirksime gerų
vaistų. Šiandien įėjusi į palatą nustebau: stovi Astrutė prie lan
go ir žiūri į kiemą. Viskas gerai. Vakare Mantas atnešė puikų
chalatą, šiltus treningus, kailines šlepetes guminiais padais,
taigi vėliau galės vaikščioti lauke. Dar - kompoto. Viskas ge
rai. Eikite. Sėkmės jums, sveikatos.
Astra stovėjo prie lango. Pajutusi, kad palietė kažkieno ran
kos, atsisuko.
- Mama... mama ...
- Kaip, vaikeli, tu nuostabiai atrodai! Žydras chalatas, o šle
petės... Kas tau atnešė? Mantas?
Dukra buku žvilgsniu žiūrėjo į motiną. Niekas nerodė, kad
suprato.
- Mama...
- Aš tave sušukuosiu... Sėsk patogiai. Štai taip. Gerai.
Stonienė širdyje kvatojo iš savo gedulingu drabužių. Tarsi ak
torė, kuriai visai neįdomus numirėlis, pozavo sėdėdama juo
dame krėsle, įdėmiai stebėjo visus įeinančius, išeinančius, pirš
tuku pasikvietusi gedulo n a m ų patarnautojus duodavo
nurodymus, kad atsisveikinimas su Stonio palaikais vyktų pa
gal visas tradicijas.
Jokių telegramų!
Jokių pranešimų!
Niekam! Nė vienam!
Tegu išnyksta kaip vandens lašas vandenyje!
Kažkokiu būdu sužinoję, vainikais, gėlėmis nešini tylutėliai
įslinko Stonio brolis, brolienė, jų du vaikai. Juodas patarnau
tojas padėjo gėles, vainikus velionio kojūgalyje, pataisė juo
das juostas, nudelbęs akis tylutėliai pasišalino. Ištaigingai ap
sirengęs žilagalvis brolis nubraukė kelias ašaras, pusvalandį
pastovėjęs paragino savo artimuosius ir net nepriėjęs, net ne
pažvelgęs į Stonienę, išslinko iš salės.

Suskiai!
Tegu. Stonienė sėdėjo tiesi, išdidi, kiek pasipūtusi, nekreipė
jokio dėmesio į atėjusius pagerbti mirusiojo kaimynus, buvu
sius jo bendradarbius. Tik vienas kažkoks nepažįstamas vyras
priėjęs prie Aldonos paguodė, palinkėjo stiprybės, išreiškė ap
gailestavimą, kad Stonys taip anksti paliko gyvųjų pasaulį.
- Kaip?! Jau vidunaktis. Aš einu namo. Tuoj išjungs gedulo
muziką, užgesins šviesą.
- Aš noriu pasilikti. Noriu pasėdėti tyloje.
- Kas jūs?
- Buvusi žmona. Pragyvenome septynerius nuostabius me
tus.
- Nuostabius? Neatrodo. Tai ko skyrėsi?
- Nereikia... Šalia mirusiojo - tai šventvagystė. Neverskite
velėnos...
- Nekalbėkite nesąmonių. Man jis buvo visiškai nereikalin
gas. Visiškai. Galėjau dovanoti kaip niekam nereikalingą daik
tą. Su džiaugsmu!
- O Dieve, kokia jūs žiauri... - moters išplėstos akys dvelkė
gailestingumu, - dabar po laiko. Velionis buvo labai nuošir
dus, rūpestingas vyras, geras mūsų dukros tėvas.
- Čia tai naujiena! Jūs visus tuos metus susitikinėjote?
- Po skyrybų gal penkerius metus ne, bet paskui labai daž
nai.
- Kaip?! Už mano nugaros?! Štai kodėl tas niekšas nesiskai
tė su manimi...
- Bijokite Dievo... - moteris persižegnojo, pritilo.
- Nešdinkitės... - sušvogždė Stonienė.
- T a i . . . tai... nežmoniška... negirdėta...
Aldona suprato, kad peržengė padorumo ribas.
- Tiek to, pasilikite. Mes abi viena kitai sugadinome gyve
nimą. Vyrai negali vienu metu mylėti dviejų moterų.
- J i s mylėjo tik jus.

- Tai ko jam iš jūsų reikėjo?
- Gal šilumos, kurios jūs pagailėjote? Mylėjo mūsų dukrą,
gailėjo manęs.
- Aaaaaa, - patarnautojui pasakė, kad viena moteris lieka
budėti, o pati neatsisveikinusi išpurškė namo.
Tik keli žmonės lydėjo Stonį į kapines. Tik viena moteris
virkavo.
Šunie! Šuniškas tavo galas!
Namelis skendėjo dulkėse. Laikraščiais uždangstyti baldai, ai
dėjo plaktuko smūgiai, šūkavo vyrai. Stonienė ragino meist
rus negailėdama. Ieškojo dažų, klijų, tapetų, iškvietė sendaik
čių supirkėją ir urmu pardavė visus Stonio drabužius, avalynę,
prastesnius baldus.
Grįžusi Goda net išsižiojo. Jokių pertvarų! Erdvus koridorius,
daug šviesos, naujos užuolaidos, puikiai dekoruotos sienos.
- Labas, Goda. Kaip kelionė?
- Kur tėvas?
- Sėsk. Nusiramink.
- Kur tėvas?!
- Mirė.

-Kada?
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- Prieš keletą dienų. Užvakar palaidojau, - akinamai baltu
chalatu pasidabinusi motina įdėmiai stebėjo dukros veidą,
akis. - Eigulių kapinėse.
Vienu žvilgsniu peržvelgusi kambarius ir neradusi jokios juo
dos spalvos, jokių gedulo žymių, Goda kaip įėjo su kelionmaišiais, taip ir išėjo su kelionmaišiais į kiemą, sunkiai temp
dama nušlepsėjo į gatvę, sėdo į taksi.
Grįžo po dviejų dienų.
- Kur tu, dukrele, buvai?
- Nelįsk į širdį. Laukia mašina. Atvažiavau pasiimti savo
daiktų.

- Išsikraustai?!
- Taip.
-Kur?
- Ne tavo reikalas.
- Tu vėl?.. Aš maniau, kad mes jau susitaikėm, - motina
sekiojo paskui dukrą, skubiai kraunančią savo daiktus ant so
fos, rišančią į ryšulius, kemšančią j dėžes, ieškančią smulkme
nų spintose, stalčiuose, dėžutėse, nukabinėjančią įrėmintas
nuotraukas, peržiūrinėjančią knygas. - Aš nenoriu, kad tu iš
važiuotum. Vietos mums abiem užtenka. Pasikalbėkim...
- Aš netikiu, kad tėvas mirė savo mirtimi. Supratai?! - duk
ra begalinio pasmerkimo akimis žiūrėjo į motinos veidą, tyrė
savo žodžių teisumą.
- T u kliedi... Infarktas...
- Štai ir pakliuvai. Jokio infarkto! Aritmija! Man gydytojai
sakė, kad mirtis buvo ilga ir skausminga. Patinimai, dusimo
žymės ir visa kita. Jį dar buvo galima išgelbėti. Supratai?! Su
pratai?! Nenoriu! Nė minutės daugiau su tavimi. Nekenčiu.
Nekenčiu...
- Goda...
- Užsičiaupk!
- Goda...
- Nekenčiu!!!
- Per tą visą savaitę, kol jūsų nebuvo, Astrutės psichikoje įvy
ko lūžis. Tokios būklės apibrėžimui nevartosiu specifinių ter
minų, bet pasakysiu, kad tai tam tikra gijimo stadija, rudakė
psichiatrė, meiliai žiūrėdama į Mantą, stengėsi apsaugoti Ast
ros mylimąjį nuo galimo streso. - Prieš kelias dienas kaip di
džiausią paslaptį papasakojo savo motinai, kad ji nužudė
žmogų ir jai gresia kalėjimas, bausmė, visuotinis pasmerki
mas, pažeminimas. įsitikinusi, kad tokios gėdos nepergyvens,
niekas jos niekada nesupras. Tikra, kad net Dievas jai negali

atleisti tos baisiausios nuodėmės. Kalbėjo, kad geriausia išei
tis mirtis.
Staiga Mantas prisiminė paslaptingąjį MR 142. Jonas tada
sakė, kad tas klientas serga, vadinasi, gyvas ir nieko ypatingo
jam neatsitiko.
- Kas jums? Pasikeitė jūsų veido išraiška. Jūs ką nors žinote
apie tai?
- Pamaniau... - neramiai sujudėjo vaikinas. - Tada tie su
mušimai, žaizdos galėjo būti susiję su grumtynėmis. Gal tai
visai ne haliucinacija? Gal tai baimė prieš realioje tikrovėje
įvykusį faktą?
- Taip. Žinoma. Tokia prielaida galima. Aš pasidomėjau. Po
licija paneigė. Tomis dienomis nuo smurto žuvusių vyrų ne
buvo. Peršasi išvada, kad tai autosugestijos, savęs įtikinimo,
reiškinys.
- Gal tas vyras buvo tik sužeistas, bet pagijo, o Astra mano,
kad mirė? Kaip tada?
-Tada... tada... viską išspręstų faktas, kad tas vyras gyvas ir
sveikas. Manau, jei iki Šiol nieko nesužinojome, tai jau nieka
da nesužinosime. Gydymas bus lėtas. Lieka tik vienas kelias:
ištrinti tą įvykį iš atminties, įtikinti, kad to nebuvo ir negalė
jo būti.
- Vaistais?
- Ne tik. įtaiga.
- Suprantu, kad gydymas remiasi tik įvykio pasekmių paša
linimu neliečiant priežasties? Vadinasi, galimas atkrytis? Jūs
garantuojate?
- Žmogaus psichikoje nėra jokių garantijų. Nei jūs, nei aš
negalime pasakyti, kaip pasielgsime pasikeitus aplinkos veiks
niams. Galimos tik pačios bendriausios nuostatos. Pasitaiko,
kad palūžta nepaprastai stiprūs žmonės ir išlieka visiški beva
liai. Tik meilė gimdo stebuklus, - psichiatrė nė sekundę nesi
liovė žvilgsniu tyrusi pašnekovo veido.

- Sakote, tai gijimo pasekmė? Lyg komplikacija? Ilgai tai
tęsis?
- Ilgai, Mantai. Prireiks kantrybės. Mėnesius. Su jūsų pagal
ba gal trumpiau. Neišsigąskite, nebijokite, stenkitės Astrute
įtikinti, kad nieko panašaus nėra buvę, kad ji nepadarė jokios
baisios nuodėmės.
- J i verkia?
- Kartais. Depresinių duobių metu stengiamės būti šalia, žinoma, gydytoja net neužsiminė apie galimą savižudybę. Na, kaip jūs? Gerai?
- Taip.
- Tada eikite. Niekuo nesistebėkite. Čia ligoninė, o ne poil
sio namai. Jūs labai tvirtas, stebėtinai tvirtas. Jūsų nervai stip
rūs, tiesa?
- Nesiskundžiu, - šyptelėjo Mantas.
- Eikite. Sėkmės jums.
Susirietusi į kamuoliuką, nusisukusi, sukišusi kumščiukus į
burną Astra gulėjo stiklinį žvilgsnį įdūrusi į sieną. Sukrėstas
to, ką pamatė, Mantas minutėlę stovėjo nejudėdamas. Dar
taip neseniai Astra laukdavo jo ateinančio, pasitikdavo tarp
duryje... Tiesa... tas žvilgsnis... lyg išplautas, lyg už blakstie
nų tuštuma.
- Astra... Astra... čia aš, Mantas... atsisuk...
Dar labiau susirietė...
- Astra... - bandė paliesti, bet, lyg karštą geležį pajutusi,
mergina gūžėsi, slėpėsi, plojosi prie sienos.
Mantas, visai sutrikęs, nebežinojo kaip elgtis. Kažkas palie
tė ranką.
Atsisuko.
Psichiatrė judesiu pakvietė minutėlei išeiti iš palatos. San
dariai uždariusi duris, ramiu balsu paaiškino:
- Tai visai normali reakcija. Jei liga - duobė, tai dabar pats
jos dugnas, pati giliausia vieta. Ne be jūsų pagalbos mums

pavyko pašalinti šoko būseną, ir dabar Astrutė jau sugeba kri
tiškai vertinti tikrovę, poelgius, perkrato įvykius. Suprantate?
- Stengiuosi.
- Tai lyg ankstyvas rytas. Jau ne naktis, bet dar ir ne aušra.
Lyg balzganas brūkšnys dangaus skliaute. Vėliau bus galima
įžiūrėti daiktus, sučiulbės paukščiai ir nušvis saulė. Jūs tikite,
kad po nakties visada būna diena?
- Žinoma, - šyptelėjo Mantas.
- Gerai. Norėjau pasakyti, kad, nepaisant sustingusios po
zos, tariamo baikštumo, atsiribojimo, lyg susvetimėjimo, ji
viską girdi ir labai jautriai reaguoja į žodžius, gėrį, švelnumą,
rūpestį. Raminantys žodžiai labai padėtų. Jūs jai labai svar
bus žmogus. Po kiekvieno ankstesnio jūsų apsilankymo jos
veidas dar ilgai šviesdavo vidine ramybe ir gerumu. Aš neži
nau, ką jūs jai kalbėdavote, kaip elgėtės, bet tai buvo patys
geriausi vaistai. Dabar to reikia labiau negu bet kada. Jūs su
prantate?
- Taip.
- Sakoma, kad žmones reikia priimti tokius, kokie yra, ir
nereikia stengtis jų perdaryti. Taip, tai tiesa, tačiau už kiekvie
ną patinkantį žmogų reikia kovoti. Kasdien. Kas valandą, kas
minutę - visada. Šioje kovoje nėra pertraukų. Ta kova, Man
tai, ne kitame žmoguje, o tavyje. Aš kasdien, kiekvieną minu
tę turiu būti patraukli savo vyrui, ramus uostas savo vaikams.
Net miegodama aš kovoju. Tai viso gyvenimo variklis, jo pras
mė. Tik dėl artimo žmogaus, tik vardan jo, tik puoselėjant
gėrį, grožį, tarpusavio supratimą. Tai ir yra laimė. Reikalas tas,
kad šiuo metu Astra negali taikytis prie jūsų, negali tobulėti,
negali kovoti už savo laimę. Iniciatyva priklauso jums. Ne
kreipkite dėmesio į lyg iš siaubo išplėstas akis, jos krūpčioji
mą, į sustingusį kūną. Visa tai laikina, tikėkite manimi, mano
daugiamete patirtimi.
- Ar ilgai taip?

- J ū s vis norite to paties, - gydytoja šyptelėjo. - Kiekvienas
atvejis skirtingas. Aš tikra, kad kai Astrute pasveiks, ji už save
sugebės pakovoti ir kompensuos visus savo praradimus. La
bai moteriška, graži mergina...
- Supratau.
- J e i galite, dar pabūkite su ja. Tiesiog pasėdėkite, gal galite
ką nors pasakyti, - psichiatrė žiūrėjo su viltimi ir pasitikėjimu.
Mantas grįžo.
Sustingęs pažįstamo žmogaus kūnas nebe taip gąsdino.
Pastebėjo, kad ji apsiklojusi, vos vos kūkčiodama tylutėliai
verkia.
Visą savaitę Stonienė tvarkėsi, kuitėsi, grožėjosi atjaunėjusiais
šviesiais kambariais, mėgavosi visiška laisve. Mantas nesirodė
ir dar nieko nežinojo apie Stonio mirtį. Atrodo, kad Goda ga
lutinai atsižadėjo motinos ir visiems laikams išnyko iš šitų
namų. Kur ji išsikraustė, ką veikia, iš ko gyvena, motina nė
menkiausio supratimo neturėjo. Skaudu pripažinti savo bejė
giškumą, bet Aldonai išsiskyrimo faktas iš pradžių didelių iš
gyvenimų nesukėlė. Pasąmonėje vis tikėjosi, kad kažkokiu bū
du viskas susitvarkys savaime. Bus žentas, marti, anūkai, ir ji
būtinai kada nors myluos mažus vaikus. Kada nors namas pri
sipildys džiugaus krykštavimo, meilės ir pasitikėjimo. Kitaip
būti negali!
Žinoma, ne dabar, ne šiandien, ne po savaitės. Ji dar turi
gražaus laiko, sklidina energijos, neseniai atsivėrė naujos veik
los perspektyva, viliojo kelionės, paūžavimas restoranuose,
pilni intymios romantikos vakarai. Susirūpinimą kėlė smul
kių raukšlelių tinklas apie akis, lūpas, dvi senatvę rėkiančios
gyslos pasmakrėje, gerokai pavytęs kaklas. Žinojo, kad dar nie
kam nepavyko pabėgti nuo savo senatvės, bet Stonienė iš vi
sų jėgų stengėsi atitolinti tą valandą, kada pagaliau turės sau
pripažinti: aš sena sena sena.

Išdidi, puikiai apsirengusi, nusidažiusi trumpus, jaunatviš
kai atrodančius plaukus, vaikščiojo Kauno Laisvės alėja, lyg
kažko ypatingo ieškodama, žvalgėsi po parduotuves, nesku
bėdama siurbė kavutę. To buvo maža. Pardavusi savo ir Sto
nio mašinas, šiek tiek pridėjusi, nusipirko nenaują fordą, de
monstratyviai važinėjo į pagyvenusių žmonių sveikatos
stiprinimo grupės užsiėmimus. Pagaliau Stonienė galėjo sau
pripažinti, kad gyvena taip, kaip nuo vaikystės svajojo: Kau
no viduryje, šalia Neries. Nuosavas namelis, daug prabangių
kambarių, puošnūs baldai, paveikslai, krištolas, sidabriniai in
dai, tyli muzika, senovinio stiliaus telefono aparatas, kelios
lentynos brangių knygų, kilimai, puošnūs chalatai, peniua
rai, šiltos, puošnios šlepetės ir... retsykiais gera cigaretė, tau
relė puikaus vyno, minkštas, kvepiantis guolis.
- Pasilepinkim, - siūlė gabalėlį šakočio savo draugei. - Ger
trūda, nepatikėsi, bet dabar jaučiuosi padoriu žmogumi.
- Pavydžiu tau. Tik paukščių pieno trūksta.
Stonienė reikšmingai šyptelėjo. Šaunu, Gertrūda! Pataikei!
- Štai mes ir susitikome, - pristūmusi kėdę Birutė prisėdo prie
šais Mantą, parėmusi savo gražią galvutę, įsistebeilijo į vei
dą. - Iš kur tu čia?
- Dažnai čia pietauju. Man patinka mažytis „Žarijos" resto
ranėlis. Visada geras šašlykas, puikus padažas, kmynų gėri
mas, o tu?
- Aš... palauk, pasakysiu savo kursiokui, kad su tavimi... ji pakilo.
- Birute...
-Šššššš... - pridėjusi prie lūpų pirštuką, koketiškai sušnypš
tė. - Aš ne angelas ir ne fėja, ne rūkas ir ne šešėlis, o gyva,
kalbanti, jaučianti mergina, - nuplaukusi praėjimu, kažką pa
šnibždėjusi savo gerbėjui grįžo su šampano taure. - Kaip gy
veni, Mantai?

- Ką tu jam pasakei? Gal aš jau pasidariau tavo brolis?
- Nemėgstu meluoti. Reikia, ir tiek.
- Nori šašlyku?
- Dėkui. Soti. Valgyk, netrukdysiu.
- Tu dar Vilniuje? Maniau, kad seniai grįžai į Klaipėdą.
- Negrįšiu. Radau darbą. Aš angliste. Dabar dirbu ekskursijų
biure vertėja, bet greit pereisiu į kitą darbą.
- Puiku.
- Turiu savo klientūrą. Verčiu kelioms firmoms angliškus
tekstus, ruošiu tarnybinius raštus užsieniui, dalyvauju priėmi
muose. Viena firma kviečia nuolatiniam darbui. Nuomoju bu
tą. Moku po penkiasdešimt dolerių per mėnesį.
-Puiku. Gal ir savo išrinktąjį susiradai? Šitiek permainų per
tokį trumpą laiką.
-v-Taip.
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- Tu išties šaunuolė. Kas jis?
- Valgo šašlykus.
- Matau - humoras tau nesvetimas... - Mantas vos neuž
springo nusijuokęs.
- O aš visai nejuokauju, - šypsodamasi atšovė Birutė. - Šian
dien esu pakviesta į „Stiklių" restoraną. Gali pabūti mano fran
tu? Mokėsiu aš, vakar gavau šimtą dolerių ir negaila praūžti.
- Visai neseniai skundeisi skurdu. Iš kur tas dolerių lietus?
- Dirbu. Atskleisiu mažytę savo profesinę paslaptį. Prigulu
si studijuoju Lietuvos istoriją ir pasinaudodama ekskursijų biu
ro reklama kartais lydžiu turtingus užsieniečius. Prieš kelias
dienas su viena šeima apvažiavome beveik visą Lietuvą. Sma
gu. Pavažinėjau, valgiau restoranuose, miegojau viešbučiuo
se ir dar pinigų gavau. Tai kaip? Kviečiu. Rytoj Kalėdos, o šian
dien gal gali?
Mantas minutėlę galvojo, keletą kartų žvilgtelėjo į žaviąją
pašnekovę, atstūmė tuščią lėkštę, neskubėdamas sriūbčiojo
savo kmynų gėrimą.

- Tavo palydovas neįsižeis? Gal jis šiuo metu lygina savo
baltinius?
- Neeee, - šyptelėjo Birutė. - Planavau viena. Ten susirinks
Oslo ir Vilniaus privačių firmų atstovai. Su žmonomis. Taip
kad viskas tvarkoje. Kalbėsime apie odas, mišką, benzopjūk
lus, plastmasę, suvenyrus, stakles. Sutinki?
* Kada?
/;-$įštą.
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- Mokėsiu aš. Tokiai gražuolei kaip tu pinigai verkiant rei
kalingi.
- Mantai, negražu. Aš visai neprovokuoju, nenoriu, kad vė
liau imtum manęs vengti, sutik, mokėti turiu aš.
- Nebijok, - nusišypsojo. - Nenubiednėsiu. Be to, pasiilgau
prabangaus vakaro.
Mantas važiavo pasipuošęs baltais marškiniais, balta pete
liške, apsivilkęs naujutėlį juodą kostiumą, švariai nusiskutęs,
kvepiantis „Consul" kremu, susimąstęs, be šypsnio ir vilčių.
Nė pats gerai nežinojo, kam jam tas vakaras, ta Birutė, tas
restoranas. Gal noras prasiblaškyti, gal šiek tiek pakvėpuoti
prabanga, pajusti savo vertę, palyginti save su kitais ir pajusti
savo pranašumą.
Prie restorano grūdosi vaikinai su džinsais, aptrintomis lie
menėmis, vos ne pliažinėmis palaidinukėmis, apsiavę kedais.
Mantui šmėstelėjo mintis, kad persistengė, kad niekas nesu
pras jo pastangų, kad visiškai neišmano pritinkančio jo ap
rangai etiketo ir nežino tokiems atvejams visuotinai pripa
žintų taisyklių.
- Mantai, labas, einam, jau laukia, - Birutė čiupo jį už ran
kos, nutempė paskui save, prasibrovė pro durininkus, paly
dėjo iki drabužinės. - Renkis... O Viešpatie, koks tu elegantiš
kas... Tikras pasakų princas. Einam, - greitu judesiu atsisukusi
sukuždėjo: - Jei pradėsi asistuoti kokiai damai, aš sprogsiu iš
pavydo.

- Gal persistengiau?
- Nė kiek. Šaunu. Atmink, aš šiandien tavo dama.
- Nebijok, - šypsojosi vaikinas. - Jokių pretenzijų šiam va
karui neturiu. Noriu pailsėti, pasiklausyti geros muzikos, pa
žiūrėti į žmones.
- Gerai.
Rafinuoti judesiai, pabrėžtinai mandagi šneka, elegantiškų
vyrų šypsenos, drąsūs, ramūs žvilgsniai, švytinčios, šlaman
čios, puošnios moterys, svaiginantis kvepalų ūkas... Visą va
karą prie stalo stovintys jauni, elegantiški padavėjai, leduose
šąlantis šampanas, lengvai tarp dantų slystantis vynas, ana
nasų kvapas, kaitinantis savo artumu Birutės kūnas... Žavėjo
nuoširdus juokas, lengvas pokalbis, sinchroniškas, ramus Biru
tės vertimas be tų bjaurių pauzių, kurių metu paprastai su
trinka bendras pokalbių žaismingumas. Dieviška saksofonų
muzika...
Mantas siurbte siurbė vakaro nuotaiką, šypsojosi, klausėsi
kitų, neįkyriai patarnavo Richle žmonai. Maloniai šypsoda
masis nuolatos klausė, ar ko netrūksta Birutei, bet kiekvieną
kartą jį pralenkdavo viską matantys, greiti, tylūs padavėjai.
Be jokios abejonės, greita Birutės reakcija, tobulas anglų kal
bos mokėjimas, įgimtas grožis, kerinti šypsena, laisvas, natū
ralus elgesys žadėjo puikią ateitį. Tarsi sau, tarsi kitiems, tik
trumpam žvilgtelėjusi į kalbančiuosius, vienodu, lygiu greitu
balsu ji vertė specifinį tekstą nė karto nesutrikusi, be mikčio
jimo, neatsisakydama tostų, skanių valgių, vikriai manipu
liuodama stalo įrankiais, retkarčiais šmaikščiu posakiu ar net
anekdotu nutraukdavo pernelyg įsigilinusių į komercines plo
nybes vyrų kalbą.
Mantas net nesistengė nuslėpti savo susižavėjimo. Neišsiduodamas įgudusiu žvilgsniu analizavo kiekvieną jos jude
sį, lygino žodžius su veido išraiška, balso intonacija, akių bliz
gėjimu. Stengėsi atspėti, ką reiškia kuklia juoda suknute

aptemptas nuolatos įsitempęs jos kūnas, natūraliai krintan
tys plaukai, kukli auksinė plaukų sąvaržėlė, lyg girliandų py
nė smulkučiai auksiniai auskarai, plonytė auksinė grandinėlė
ant kaklo su mažytėje auksinėje saulutėje įrėminta rubino aku
te, vienintelis kuklus auksinis žiedelis ant kairės rankos be
vardžio piršto. Kam priklauso šis žavus derinys? Gal tam mi
rusiam direktoriui, o gal jai pačiai? Gal kiekvienas auksinis
daikčiukas reiškia kuklią dovanėlę su audringos seksualinės
iškrovos tęsiniu? Ar visa tai, ką ji kalbėjo aną vakarą, - tiesa?
Negali būti, kad tokia tobula gražuolė neturėtų svaiginamų
nuotykių, nebūtų patyrusi romantiškos meilės įspūdžių. Man
tas guodėsi mintimis, kad yra visiškai laisvas, jo neslegia jokie
intymūs įsipareigojimai ir nejaudina jo paties tyrinėjimų iš
vados.
Slėgė prisiminimai...
Dingus Astrai jautė viduje stiprų skausmą. Kaip oro trūko
jos žodžių, šypsenos, jos lūpų, jos plaukų svaigaus kvapo,
žvilgsnio, trapių, švelnių prisilietimų, svajingų subtilios tylos
minučių. Paskui atradimo džiaugsmas sumišo su nepaprasto
bukumo žvilgsniu, bejėgiu kūnu, lėtais, sunkiais judesiais...
Skausmą kėlė begalinis gailestis ir lyg tolimi kurantai ėmė ryš
kėti kaltė. Du mėnesius beveik kasdien važiuodamas j Vasa
ros gatvę tikėjo, kad pamatys mylimosios veidą žvalesnį negu
vakar, negu užvakar, negu prieš savaitę.
Koks lūžis? Kokia duobė? Koks dugnas?
Mantas pirmą kartą suabejojo rudakės psichiatrės žodžiais.
Paklaikęs pamišusio žmogaus žvilgsnis, susirietusio kūno dre
bulys... Ankstesnės Astros neliko nė pėdsako. Nepažįstamas
veidas, svetima aplinka, slogus kitų ligonių judėjimas, troš
kus kvapas. Kaip įkyri bėda į vidų beldėsi mintis, kad Astra
jau niekada nebebus tokia geidžiama, viliojanti, suprantama
kaip anksčiau. Matyt, ne veltui gydytojai uždarė į durnyną su
grotomis. Su pasibaisėjimu Mantas jautė savyje kažkokių sro-

vių blaškymąsi. Lyg sniegas, lyg ledas tirpo, nyko ankstesni
jausmai ir augo, plėtėsi baisios kaltės jausmas dėl tragiško mer
ginos likimo. Nenorėjo, negalėjo matyti jos motinos. Gydy
toja prašė neužmiršti raminančių žodžių, gal gydančių meilės
žodžių, nuolatinio tvirtinimo, kad aš su tavimi, su tavimi vi
sada ir per amžius. Dabar Mantui atrodė, kad tokie žodžiai
gali gimti tik prote ir jokiu būdu ne širdyje. Jokiu būdu nega
lėjo garantuoti, kad kaip ašaka neįstrigs gerklėje ir jokia vidi
nė jėga negalės jų išstumti į lauką. Kaltės jausmas tarsi žudan
tis vėžys skverbėsi per mėsą ir kaulus. Ilgi čiuptuvai, pamažu
vyniodamiesi apie kiekvieną raumenį, apie kiekvieną gyslą,
jau pasiekė pačius tolimiausius kraštelius ir kausto visą kūną.
Kas gali paguosti? Kas gali užjausti? Kas gali pateisinti? Ar yra
kas nors, kas galėtų atleisti?! Jei Astra būtų žuvusi, tada kaž
kas karštu peiliu būtų nurėžęs pusę širdies, kuri pakraujavusi
gal užgytų, gal kada nors išsilygintų randas, gal nebeliktų nė
pėdsako, o dabar? Amžinai persekios paklaikusios akys? Blūdinėjantis bevalis kūnas? O, siaube! Ką daryti?
- Mantai, kas tau? - susirūpinusi žvelgė Birutė.
- Nieko. Visiškai nieko.
- Bet... tavo žvilgsnis... Lyg skaudėtų.
Mantas lydėjo merginą per visą Vilniaus senamiestį siauru
tėmis gatvelėmis „Lietuvos" kino teatro link, paskui aukštyn
J.Basanavičiaus gatve iki gėlių turgelio ir dar toliau.
- Tu nuostabi vertėja, - po gerokos tylos pagaliau prabilo
vaikinas, - geriau verčiant negirdėjau. Kur išmokai?
- Nuolatos verti grįžti į praeitį... - ji skėstelėjo rankomis. Antanas, na tas direktorius, dažnai kviesdavo į uždams vaka
rus. Iš pradžių man atrodė, kad ten susirenka pati grietinėlė.
Visi tokie išdidūs, turtingi, nepasiekiami, lyg tolimo, kito pa
saulio dundėjimas. Gal dėl to, kad buvau direktoriaus prote
žė, o gal dėl kitų priežasčių visi vyrai įkyriai man asistavo,
lepino, globojo, o aš net žuvies valgyti nemokėjau. Namuose

pristūmusi stalą prie veidrodžio skaičiau, su savimi kalbėjau,
mokiausi stalo etiketo. Vėliau pradėjo važinėti užsieniečiai,
pradėjau versti, lankiau greitojo, sinchroninio, vertimo kur
sus... Prisiminus juoktis norisi.
- Gal gali patenkinti mano smalsumą - kodėl atsiliepei i
mūsų skelbimą? Klaida tokio fakto nepaaiškinsi.
- Taip, - Birutė valandėlę ėjo tylėdama. - Iš pradžių nesu
pratau, apie kokį darbą kalbama. Kai sužinojau...
- Ko nepabėgai?
- Galiu atvirai? Rizikuoju, bet man nėra išeities.
- Gali.
- Pamačiau tave ir panorau pasikalbėti. Daugiau nieko. Jo
kių užkulisių.
- Tada kam kalbi apie turtingus klientus?
- Tai buvo grynas muilo burbulas. Išeitis iš padėties. Tau
taip nebūna?
- O dabar?
- Dabar? Dabar situacija šiek tiek pasikeitė. Praleidome du
vakarus ir turime apie vienas kitą šiokią tokią informaciją,
kuri leidžia bent minimaliai prognozuoti ateitį. Nors nežinau:
gal tu susižiedavęs, gal įsimylėjęs, gal net žmoną turi. Tai kaip?
- Tu labai skubi.
- Kankinės vaidmuo man nepatinka, - ji įdėmiai stebėjo
Manto veidą. - Tarp kitko, aš jau prie savo namo. Štai tos du
rys. Gal nori geros kavos?
Nežinodamas kaip pasielgti, Mantas minutėlę stovėjo ramiu
žvilgsniu žiūrėdamas į merginą ir, kai tyla pernelyg ilgai užsi
tęsė, atsidusęs pasakė:
- Dėkui. Aš pavargęs ir noriu miego. Atleisk man.
- Na ką gi... - aiškiai nesitikėjusi tokio atsakymo Birutė už
sikirto, mindžikavo vietoje, nenuleisdama akių žiūrėjo į Man
tą, išsitraukusi nosinaitę pasišluostė veidą, gilioje kišenėje su
siradusi raktą pasisuko durų link, grįžtelėjo. - Nepranyk visam

laikui... Žinoma... jei gali. Antras aukštas, trisdešimt antras
butas, štai tie langai. Turiu telefoną, galiu užrašyti, - pasirau
susi rankinuke išsitraukė lūpdažį, priėjusi prie vaikino atvertė
jo delną, pakeverzojo keletą skaičių.
- Originalu. Ačiū už vakarą. Labanakt, - neatsisukdamas nu
ėjo tolyn.
- Labanakt, Mantai...
Koks puikus vakaras... Viskas būrų gerai, viskas būtų lyg
sviestu patepta, bet Astra... Ar tikrai nebegrįš senieji vakarai?
Gal dar nenumirė viltis? Gal gydytoja teisi? Tos... tos... nesu
prantamo siaubo išplėstos akys... Geriau būtų nematęs, neži
nojęs, negirdėjęs... Ko paklausti? Kam pasiguosti? Kaip užge
sinti nerimą?
Vaizduotė glostė Birutės sodrias lūpas, pailgą veidą, dide
les, kiek įstrižas akis, grakščius antakius, besibanguojančius
šviesius plaukus, bet jos grožis lyg stiklas dužo nepasiekęs Man
to širdies. Grožis be vidaus - lyg riešutas be branduolio. Gali
ma kiek nori įtarinėti moterį, turėjusią intymių ryšių su vy
rais, bet j o s p a č i o s savanoriškas p r i s i p a ž i n i m a s lygus
savižudybei. Vyras gali susitaikyti su moters neištikimybe, bet
atleisti - niekada. Vyras myli savyje žvėrį ir niekada nesutiks
dalintis grobiu! Vien mintis, kad kažkada kažkoks senis niur
kė Birutės kūną, - šaldė lyg ledinis dušas.
Nenoriu!
Kurdamas vyrą Dievas padarė klaidą, apdovanodamas tva
rinį neišpasakyta fantazija. Gal ne kiekvienas gali sukurti ei
lėraštį, dainą, paveikslą, bet kiekvienas su pašėlusiu polėkiu,
potėpiais, vertais Pikaso teptuko, žodžiais, kokių net Šekspy
ras nesugalvojo, garsais, kurie net Bethovenui padarytų gar
bę, gali įsivaizduoti visas įmanomas moters neištikimybės sce
nas. Pagailėjo Dievas proto moteriai, kuri, karštai tikėdama
vyro atlaidumu, lyg iš Viešpaties laukdama pagalbos, prisipa
žįsta, o dar blogiau, nupiešia abstraktų nuodėmės paveikslą,

kurį vyras tučtuojau patobulina, įgarsina ir iki mirties nešio
jasi tik jam vienam matomą šedevrą.
Mantas norėjo užmigti, bet mintys, lyg šmižinėjančios pe
lės, neleido sumerkti akių. Na, kam tau ta Birutės nekaltybė,
tyrumas, apnuoginta siela? Kam tas amžinas ieškojimas mėš
le, visuotiniame skubėjime, piniguose to, kas tam pasauliui
nepriklauso ir negali priklausyti? Seniai niekas netiki meile ir
nepakyla iki palaimintos aukštumos. Priimta, kad jausmai,
lyg monetos po traukinio ratais, susiplojo, išsilygino ir savo
slidumų negali užsikabinti už kažko konkretaus, augti ir užpil
dyti viso žmogaus vidaus. Na ir kas, kad buvo tas senis? Ne
jaugi apsivertė pasaulis? Kvaily, gal daugiau nieko ir nebuvo?
Vienintelis! Vienintelaitis! Tai jos likimas, jos kelrodė žvaigž
dė ir tavęs neliečia. Tu pašalinis! Taip!
Neeeeee...
Taip norisi šilumos... Tokia nepakeliama vienatvė, visiška
tuštuma, jokios perspektyvos... Toks įkyrus danties skausmas
širdyje...
-Nesimiega. O tu... jau miegojai?
- Ne. Skaičiau. Jau trys.
- Žinau, - Mantas tylėjo ilgai. Pašėlusiai plakančia širdimi
Birutė laukė...
Na, kas nors pasakykite! Išjunkite telefoną! Prašau... mal
dauju...
- Atvažiuok pas mane.
- Tu manai, kad aš turiu daugiau drąsos? - sukuždėjo Bi
rutė.
- Gerai. Noriu tavo kavos. Be cukraus, kad kartumas degin
tų gerklę ir raitytų liežuvį.
- Kas jūs ligonei?
- Hmmm... - Sapiega nežinojo nė kaip pasakyti. - Niekas.
Šiaip, matėmės keletą kartų, ir tiek... Mantas... mano sūnus...

- Aaaaa, - psichiatrės žvilgsnis sušvelnėjo, kelias sekundes
dėliojo ir taip dailiai sudėliotas ligonių ligų istorijas, knygas,
neskubėdama ant viršaus padėjo užrašų knygutę, laibais,
plonais pirščiukais pridengusi lūpas sausai kostelėjo. - Tada...
tada galima. Paprastai lankytojų pas mus nebūna. Tik patys
artimiausi, patys nuoširdžiausi. Būtina, kad kiekvienas lanky
tojas norėtų ligoniui tik gero.
- Taip, tai suprantama, - suskubo Sapiega.
- Astrute jau kalba, bet ją nuolatos persekioja baimė. Įsiti
kinusi, kad padarė baisų nusikaltimą. Tikiuosi, Mantas jums
minėjo?
- Taip... taip... - sumelavo.
- J e i reikės - tikinkite, kad nieko panašaus neįvyko, ir apskri
tai apie jokius nusikaltimus, bausmes, jų atleidimą nereikia
net užsiminti. Geriau papasakokite, kaip gyvenate, pasakyki
te, kad laukiate jos savo namuose ir panašiai.
- Taip. Aš atnešiau gėlių. Galima?
- Puiku. Eime, - palatoje Astra buvo viena. Rimta, išplėtusi
akis žiūrėjo į atėjusius. - Astrute, čia Manto tėvelis. Pažįsti?
- Taip.
- Pakalbėkite, - padrąsindama, palietusi Sapiegos alkūnę,
šiltu žvilgsniu palinkėjusi sėkmės, psichiatrė išėjo.
Mergina, lyg stabo ištikta, žiūrėjo nemirksėdama. Manto
tėvas, visai nežinodamas kaip elgtis, sumišęs skėstelėjo ran
komis, kreivai šyptelėjo.
- Labas, Astra, - ji neatsakė. - Man Mantas pasakė, kad...
na, kad tu čia. Aš gyvenu gerai. Karvė atsivedė teliuką, kai
atvažiuosi, būtinai parodysiu... Mes su Mantu kiškių medžiok
lėje buvome. Atvežiau tau troškintos kiškienos. Čia šventoms
Kalėdoms. Žinai, kad Kalėdos?
- Taip.
- Nuo pat ryto Vilniuje. Buvau Katedroje. Labai daug žmo
nių... Visi meldžiasi.

- Gražu? - pagyvėjo mergina.
- Gražu. Groja vargonai... choras... Seniai bažnyčioje buvai?
- Seniai.
- Kai išeisi iš čia, mes būtinai nueisime į Katedrą.
- Iš čia gyva neišeisiu... - sukuždėjo.
- Kodėl? Visas gyvenimas prieš akis, - ji lėtai papurtė gal
vą. - Kodėl?.. Kai pasveiksi, tas dienas prisiminsi kaip sapną.
- Ne, - veidą iškreipė skausmas.
-Kodėl?
- Padariau baisią nuodėmę... Nėra pasigailėjimo...
- Nieko tu nepadarei, - pertraukė Sapiega. - Kas sakė?
- Nužudžiau žmogų.
- Apsaugok, Viešpatie... ką tu kalbi?
- Aš... aš... tikrai...
- Kokie niekai! Niekas tavęs nekaltina, policija neieško.
- Nesvarbu, - nuleido akis, blyškiais skruostais, lyg rytinė
rasa, nuriedėjo dvi didelės ašaros. Nešluostė. Sėdėjo tyli ir ra
mi. - Dievas žino.
Kairėje, dešinėje, priekyje - visur prie staliukų sėdėjo, stovė
jo, kalbėjo, juokėsi, bučiavosi, vienas kitą glostė jauni ir ne
visai jauni vyrai. Vieni buvo drąsūs, atvirai žvalgėsi, nesidro
vėdami demonstravo savo slaptus norus, o kiti, paslėpę akis
už tamsių akinių, lyg susigėdę, lyg užgintą vaisių glostė kitų
vyrų rankas, veidą, kaip nors stengėsi pasislinkti arčiau, pri
siglausti. O dangau! Kiekvienas kūnu, protu, akimis siurbte
siurbė tvyrantį vyrišką tvaiką.
- Puiku, Mantai, - Jonas patapšnojo per petį. - Pasirodo, tu
geras organizatorius. Per tokį trumpą laiką... Šis restoranastikra dovana gėjų klubui. Klubas veikia jau seniai... labai se
niai. Gal tave šokiruoja tai, ką matai? Neskubėk su išvadomis.
Nesistenk pasprukti, užsidengti akis, užsikimšti ausis. Pasistenk
suprasti. Nereikia įkyrumo, bet nutaikęs progą kiekvieno pa-

klausinėk, kaip viskas prasidėjo, ir tau atsivers visai naujas
pasaulis. Ką pasakysi? Nepatiks?
- Nežinau, - gūžtelėjo pečiais. - Neįprasta.
- Tai nereiškia, kad smerktina. Vieną žmogaus dalį valdo
maištaujančios smegenys, o kitą besiblaškantis kūnas. Visos
žmogaus aistros - žmogiškos. Vienos tenkina protą, o kitos kūną.
Savas tarp savų Jonas, matyt, pažinojo visus klientus. Svei
kinosi, šypsojosi, lengvai plepėjo, tapšnojo per petį, suradęs
vienišą vyrą prisėdo. Prie Manto niekas nepriėjo, niekas ne
užkalbino. Nieko nestebindamas lėtai vaikščiojo po pusrūsy
je dar dažais kvepiantį restoraną ir stebėjo susirinkusiųjų vei
dus. Kiek š v e l n u m o , p a s i a u k o j i m o , n u o š i r d u m o , geros
nuotaikos! Lyg sala, lyg oazė, kurioje rėkte rėkia visiškai neti
kėti tarpusavio santykiai.
Čia kažko trūko. Vienos vertybės buvo pakeistos kitomis.
Nuo lopšio iki senatvės kiekvieną vyrą slegia intensyvus su
pančios aplinkos presas.
Nuolatinė berniukų tarpusavio konkurencija dėl lyderio
vaidmens verčia ieškoti savyje išskirtinių bruožų. Kai ką gelbsti
greitos kojos, kitus - proto miklumas, trečius užsispyrimas,
lyg nirtulys, padedantis pasiekti užsibrėžtą tikslą. Vėliau kon
kurencija dėl moterų, dėl geresnio darbo, dėl savojo aš įtvirti
nimo. Bet pasenęs vyras saugo savo namų gerovę ir ramybę
tarsi haremą šakotaragis vestuvinis elnias.
Mantas visada tikėjo, kad tik tokiu būdu gali susiformuoti
tikras vyriškas charakteris. Vyrui nereikia globos! Nereikia pa
guodžiamų žodžių, užuojautos ir asfaltuoto kelio! Tėkšt! įmetė
tave į pelkę. Kapstykis! Nerėk ir nelauk jokios pagalbos! Subliz
go tikslas kalno viršūnėje - ropškis sukandęs dantis! Jokios
ištiestos rankos! Jokios pagalbos. Nukrisi? Velniai tavęs nematė!
Jei negali, pasirink mažesnį kalną, mažesnį tikslą. Tik pats!
Visada pats! Užgrūdintas vyras panašus į randuotą banditą.

Žvilgsnis kietas, atviras, net įžūlus, ryškiai demonstruojantis
savo vertę. Visada lyg pantera pasiruošęs šuoliui. Treniruoti
raumenys, treniruoti jausmai, pažabotos smegenys! Tikram
vyrui moteris negali būti vienintelis tikslas! Tik priemonė! Jei
ašaroji, dūsauji, suskystėjai, vyre, tu pralošei! Tik pirmyn, tik
aukštyn, į kalną, atakuok net patį Dievą ir užmušk įkyriai į
ausį lendantį uodą! Gal moterys mato kitaip, gal joms nerei
kia tokio pastabumo, bet vyras gali akimirksniu įvertinti kito
vyro jėgą.
Čia, restorane, lengvame šurmulyje, to vyriškumo nebuvo
nė kvapo!
Pačiame kampe Mantas surado laisvą staliuką ir atsisėdęs
taip, kad visus matytų, pakvietė padavėją.
- Konjako. Gerą užkandį. Alkanas, - linktelėjęs padavėjas
dingo virtuvėje.
- Jūs vienas? Nieko nelaukiate?
- Ne, - Mantas įdėmiai apžiūrinėjo aukštą, stambų, pilvotą
raudonskruostį vyrą. Negi pederastas? Vos pilvą paneša.
- Galima? - be ceremonijų prisitraukė kėdę, atsargiai, lyg
bijodamas, kad nesulūžtų, atsisėdo, lipšniai išsišiepęs žiūrėjo
į Stonį. Jonas tikino, kad niekas jo neužkabins, tai ko tam
storuliui reikia?
Atnešė konjako, šaltų užkandžių.
- Atneškite ir man, - laibu balseliu, nė nepažvelgęs į pada
vėją, burbtelėjo.
- To paties?
-Taip, - išsitraukė pakelį cigarečių, ištiesęs riebią koją gilio
je kišenėje susirado dujinį žiebtuvėlį.
- Čia rūkyti negalima, - valgydamas Mantas stengėsi ne
kreipti jokio dėmesio į neprašytą svečią. - Norėjote ką nors
pasakyti?
- Rimas. Mane atsiuntė Jonas.
- Aaaaaa. Na ir ką?

- J ū s valgykite. Nekreipkite dėmesio.
- Norėjau pabūti vienas.
- Nesutrukdysiu. Gal jums bus įdomu, nes aš kadaise do
mėjausi, kodėl vyrai pasidaro homoseksualistais. Atmeskime
visus prietarus ir į viską žiūrėkime Terencijaus filosofine pras
me. Vadovaukimės prieš tūkstantmetį gyvenusio romėno sen
tencija h o m o sum, humani nihil a me alienum puto - esu
žmogus ir niekas, kas žmogiška, nesvetima. Jūs plačių pažiū
rų žmogus?
- Šia prasme - taip. Manęs nedomina konkrečios priežas
tys. Žinau pats. Stebina švytintys veidai. Kas tai? Meilė?
- Man patinka staigus pokalbio sukonkretinimas. Žinoma,
žmogus ne homunkulas, ne alchemikų tvarinys, Dievo pada
ras ir jam būdingi jausmai. Mūsų gyvenimas susideda iš trijų
dalių: darbo, pokalbių ir sekso. Sutinkate? - nesulaukęs atsa
kymo tęsė toliau. - Man nuo pat vaikystės patiko tik berniu
kai. Turiu žmoną, suaugusią dukrą, bet... - jis skėstelėjo ran
komis, - ateinu į klubą. Nereikėjo man vesti.
- Kaip žmona? Myli jus?
- Bala žino. Gal myli. Ji nieko nežino.
- Ką nors jūs vis tiek mylite? Jei patiko berniukai...
- Ana prie to žalio staliuko sėdi tamsus vaikinas. Robertas.
Štai tą aš myliu.
- Kaip? Taip pat, kaip moterį?
- Ėėėėė, čia kitokia meilė. Na, man jame patinka viskas.
Labai lengva bendrauti. Jokių problemų. Lengva, malonu, jo
kių įsipareigojimų, baimės ir priekaištų. Žmonai visko reikia.
Atnešk pinigų, nupirk batus, stovėk eilėse. Negaliu vaikščioti
nuogas. Žinote, aš mėgstu nuogas po butą, o čia lyg gėda, lyg
kažkam į dūšią spjaunu. Amžinai priekaištai, kad storas. Koks
jos reikalas?!
- Natūralu. Ji nori, kad jūs būtumėte gražus, lieknas, impo
nuojantis.

- Šūdas. Kaip noriu, taip gyvenu. Jums patinka gyventi su
varžytam? Niekada nenorite maištauti, pasidraskyti, nutrūkti
nuo grandinės?
- Ne. Esu visiškai laisvas.
- Tik neveskite. Plepalai. Jokios laimės. Boba, kaip prieka
ba, tamposi iš paskos. Apskritai kam reikalinga moteris ir vi
sas tas su ja susijęs vargas?
- Kas gimdys vaikus? Kas auklės? Tauta išmirs.
- Taip taip taip... senas argumentas. Niekas neišmirs. Ho
moseksualistai - nežymi žmonių populiacijos dalis ir jų nie
kada nebus per daug. Gamta taip sutvėrė, kad dalis vyrų pasi
žymi nepaprastai stipriai išreikšta heteroseksualine orientacija.
Tie tegu ir vaisina.
- Mūsų pokalbis panašus į turgaus paplepėjimą. Jokios
naudos.
- Tarp mūsų yra žymių politikų, profesorių, net akademi
kų. Pažiūrėkite į visų veidus - jie laimingi. Nieko neslepia,
negudrauja, nepozuoja. Štai pačiame paviršiuje grynas jaus
mas, apnuoginta siela, atsiduodantis, sau nepriklausantis kū
nas, įsižiūrėkite. Ar matėte kur didesnę palaimą žmogaus aky
se? Niekada nematysite, nes likęs pasaulis visa tai kaip retą
brangenybę slepia. Eime. Šalia restorano salės yra keli kamba
riai. Neišsigąskite. Tik pasižiūrėkite. Niekas į jus neatkreips
dėmesio. Žiūrėkite ilgai ir stenkitės suprasti. Eime.
Koridoriaus gale storulis lengvai atidarė duris. Du vyrai my
lėjosi. Vangus raivymasis, aistringas šnopavimas, vos pramerk
tos akys... Neee, jie jau ne šiame pasaulyje...
Griežtu judesiu Mantas staiga apsisuko ir rovė iš kambario.
- Kur jūs? - storulis lyg replėmis suspaudė riešą.
- Paleiskite. Man gana.
- Einam į kitą kambarį. Ten įdomiau.
- Ne. Paleiskite, sakau! Kas čia, po velnių, per prievarta?!
Nenoriu! Vemti verčia! Išsigimimas kažkoks. Man šlykštu. Ne-

priimu, nesuprantu, nenoriu. Buvau beprotnamyje ir mačiau
panašius veidus.
- Mantai, palauk, o konjakas?! Išgeriam! Pasėdėsim dar. Aš
niekuo nesistebiu. Tai visai natūrali tavo reakcija. Paskui apsi
prasi ir viskas susitvarkys, tik nebėk, nesikarščiuok, palauk.
Jonas sakė, kad būtinai tave sulaikyčiau. Palauk.
- Gerk vienas!
- Kur buvai dingęs? - tarpduryje pasitiko sūnų Stonienė. - Jau
pavasaris.
- Labas. Oooooo... - supratau... mirė?
- Seniai. Praėjusiais metais. Palaidojau Eigulių kapinėse.
-Jaučiau, kad gali kažkas panašaus atsitikti, - nusivilko striu
kę, susirado šlepetes, žvalgydamasis vaikščiojo po kambarius. Gražiai susitvarkei.
Aldona tylėdama vaikščiojo iš paskos, šiltu žvilgsniu gla
monėjo suvyriškėjusį sūnų. Toks jausmas, lyg saulės spindu
lys įspigo pro langą. Nušvito, sušilo vienišos sienos. Bijoda
mas net prisiliesti prie statulėlių, vazų, krištolo, kad nesuardytų
nepaprastai tvarkingai sudėlioto ansamblio, Mantas iš tolo, iš
visų pusių apžiūrinėjo nematytus daiktus. Gerokai žilstelėju
si Aldona netrukdė, guodėsi mintimi, kad štai jos vienatvė
baigėsi, sūnus bus dažnas svečias, namai prisipildys malonaus
laukimo, rūpesčio, šilumos. Darbas vienatvės neužpildo. Pa
stangos laiką užlopyti naudingu turiniu tapo savęs apgaule,
miražu, gyvenimu išgalvotame pasaulyje. Kaip nuostabu, kad
visas praeities košmaras, tylos rytai ir dar tylesni vakarai pa
galiau baigėsi. Ačiū tau, sūnau...
- Tu... ilgam?
- Nežinau. Vakare norėjau grįžti namo.
- Tavo namai čia, - dilgtelėjo per širdį. - Pasilik su manimi.
Pavakarosim, pakalbėsim.
- Apie pinigus, turtą aš nenoriu kalbėti.

- Ne ne ne, - suskubo motina. - Šiaip. Liūdna vienai. Vaka
rais kaukti noriu. Goda po Stonio mirties nė karto nepasirodė
ir atrodo, kad greit nepasirodys. Einam į virtuvę. Pavaišinsiu
tave blynais, gera kava. Turiu torto.
- Kur jinai?
- Nežinau. Nieko nežinau. Nesakė. Gal nori ko stipresnio?
- Ne. Sotus. Kavos, žinoma, galima, - nusekė motiną į vir
tuvę, galustalėje atsisėdęs stebėjo neskubius jos judesius, ge
rokai sulieknėjusią figūrą, nuo senatvės pablyškusią veido odą,
tvarkingus drabužius. Lyg taip gerai pažįstamas veidas, ran
kos, net kvapas ir įkyrus susvetimėjimo jausmas. Nejautė jokio
dvasinio ryšio, noro prieiti, apkabinti, paglostyti, paguosti.
Nieko. Tarytum svetimi namai, svetimas šalia žmogus, nepa
žįstami žodžiai, svetimos mintys, valdiškas mandagumas. Papasakok, kaip gyveni.
- Daug vandens, sūnau, nubėgo. Stonys prieš mirtį prisipa
žino pavogęs mano daiktus. Susigrąžinau. Per laidotuves at
ėjo jo buvusi žmona. Pasirodo, jie visus tuos daugybę metų
susitikinėjo. Štai kaip. Jautė širdis. Dvigubą gyvenimą gyveno
senis. Norėjo laimės, meilės, geros šeimos... Visur apgaulė.
- Aaaaa... Tave mylėjo. Aš tikrai žinau, - Mantui visai nerū
pėjo motinos gyvenimo vingiai. Nenorėjo lyg pamazgose knai
siotis po seniai mirusio žmogaus gyvenimą. - Neminėkime
Stonio. Amžiną atilsį jam.
- Gerai, - patylėjo. - O kaip tu gyveni? - pripylė du puode
lius kvepiančios, garuojančios kavos, padėjo tortą, surado
šaukštelius, peilį, supjaustė, įdėjo po gabalėlį skanėsto į por
celianines lėkštutes. - Kam tau Vilnius? Pakankamai darbo
Kaune. Kartu gyventume...
- Vėlu, mam, - nudelbęs akis maišė cukrų. - Žvėryne statau
namą. Pripratau.
- Kaip ta mergaitė?
- Astra? - atsiduso. - Ligoninėje. Nelieskim tos temos.

- Gerai. Išsiskyrėte?
- Ne. Ne tai. Visai ne tai.
Stonienė nutilo.
- Matau, sublogai. Man gražiau, kai senyva moteris šiek tiek
patukusi.
- Aš sena? Labai matyti? Pražilau...
- Ne. Ne visai, - sūnus suprato, kad užgavo skaudžią vietą. Žinau, kiek tau metų. Kitas tikrai neatspės.
- Nereikia apie metus.
- Gerai.
Valgė, sriūbčiojo tylėdami.
- Kaip Sapiega? - sunkiai ištarė motina. - Nuvažiuoji?
- Kelis kartus medžioklėje buvau. Pirtyje pėrėmės, per šven
tas Kalėdas vakarojome.
- Aaaa, dažniau būni negu pas mane, - Stonienė viduje įsi
žeidė, dar kartą skaudžiai dilgtelėjo. - Papasakok apie jį: ką
veikia, kaip gyvena, ar labai pasenęs. Septyneriais metais vis
dėlto vyresnis.
- J i s nei ūkininkas, nei inteligentas. Kažkoks kaimiškas mi
šinys. Sodyba, arklys, karvė, šunys, medžioklės, apsakymai.
Rodė knygos rankraštį.
- Romanas?
- Ne. Medžioklių prisiminimai.
- Oooo kaip... šiaip?
- Sveikas kaip ridikas ir stiprus kaip jautis. Niekada nepati
kėčiau.
- Kalbėjote apie mane?
- Užuominom.
- Ir kaip? Prisimena?
- Mylėjo tave.
Stonienė pakilo, pripylė dar kavos, iš salono atsinešė rau
dono vyno.
- Neprieštarauk. Man reikia.

- Gerai.
- Išgeriam, Mantai, už mūsų ateitį. Norėčiau, kad kada nors
tu su žmona ir mano anūkais gyventum šiame name, būtum
čia viso to šeimininkas ir priglaustum mane, - ji pripylė kriš
tolines taures.
- Palik visa tai Godai. Man nieko nereikia. Čia niekada ne
gyvensiu.
- Kodėl? - motina jautė, kad pokalbis visai nenusisekė. Į
vidų brovėsi Šaltis.
- Nenoriu. Jaučiuosi čia svetimas. Lyg būčiau šiems namams
skolingas.
- Ką tu, vaikeli, čia paistai? Kokios skolos?
- Už vaikyste, už drabužius, už valgį.
- Neįžeidinėk, - nusuko akis. - Ar galima šitaip kalbėti moti
nai? Protas maišosi... Aš tiek dėl tavęs prisikentėjau... Stonys
visą gyvenimą ėste ėdė, nuolatiniai Godos priekaištai, panie
kinantis žvilgsnis, kažkoks kerštas, dviprasmiški kaimynų, gi
minių žvilgsniai...
- O kaip aš? Viską mačiau, viską jaučiau. Stonys vis sakė,
kad va, vaikeli, tu geras vaikas, bet ne mano sūnus. Godai tai
šį, tai tą nuperka, o man - nieko.
- Gali neaimanuoti. Tikrai nebuvai nuskriaustas.
- Nesupratai. Stonio akimis buvau lyg nereikalingas, skaus
mą sukeliantis priedas. Žinojau, kad svetimas, todėl nepriei
davau, nelaukdavau jokios malonės, stebėdavau iš tolo. Tu
mus su Goda lyg vienodai mylėjai, duodavai šio to, bet mes
niekada tarpusavyje nesidalinome. Niekada kartu nežaidėme,
mušėmės. Nekreipdavau dėmesio, kai ją skriaudė gatvės vaiki
galiai. Dabar visai susvetimėjome. Neatsimenu, kada mačiau.
Sėdėjo tylėdami.
- Suprantu, kad tau turėčiau būti dėkingas už dovanotą gy
vybę... Gal motinos sąvokos apibrėžimui to užtenka, neži
nau. Atmintyje neliko nieko šilto, pasiaukojančio, didelio, ku-

rio ilgėčiausi, kuris, kaip pasaka, persekiotu visą gyvenimą.
Gal tada ir šie namai būtų brangūs? Kur mano tėviškė? Neži
nau. Gal visas Kaunas? Gal aplinkinės gatvės, kuriose augau,
vyriškėjau, lošiau kortomis ir kartu su kitais persekiojau mer
gaites? Keletą kartų nakvojau svetur, ir nieko. Niekas nepasi
gedo. Tu amžinai trankeisi su skudurais po Lenkiją ir visai
nesidomėjai, kaip gyvena tavo šeima.
- Netiesa. Mano piniginėje visada buvo jūsų nuotraukos ir
visos mintys sukosi apie namus. Širdis plyšo, o ką galėjau pa
daryti? Iš ko gyventi? Iš pradžių su Stoniu vertėmės gėlėmis,
o paskui jis man neduodavo nė grašio. Ką turėjau daryti? Go
dą jis prižiūrėjo, o tu? Kaip su tavimi?
- Mane išvarydavo į gatvę. Palikdavai man pinigų. Dešimt
mečiam vaikui. Kartą per vakarą viską pralošiau ir visą savai
tę, kol grįžai, šlitinėjau alkanas. Stonys nedavė, Goda špygą
parodė. Gerai, kad gatvės vaikai kokį kriaukšlį atnešdavo. Kam
man tie firminiai džinsai, odinės striukės, kalkuliatoriai, jei
ištisomis savaitėmis nematydavau motinos?
- Dovanok man, sūnau, - Aldonos akyse pasirodė ašaros. Vis guodžiausi mintimi, kad štai ateis toks laikas, kada bus
pinigų, niekur man nebereikės važinėti, pamiršiu prakeiktus
Gariūnus, susitvarkysiu... Štai, sulaukiau...
- Neverk. Pavėlavai. Mes jau suaugome, užsidirbame patys
ir tavo parama nebereikalinga, - nudūręs akis Mantas lėkštu
tėje sukinėjo tuščią puoduką. - Niekaip negaliu atsikratyti min
ties, kad iš mano vaikystės iškrito kažkoks nepaprastai svar
bus akcentas. Puikiai prisimenu epizodą, kada tu parvežei
Godai lėlę, o man visą dėžę kvapnių, minkštų tešlainių su
uogomis, riešutais ir šokoladu. Apsikabinusi lėlę Goda rijo seilę
žiūrėdama į tešlainius, bet aš nedaviau. Jos akivaizdoje, nors
pačiam buvo gaila, keletą sušėriau šuniui. Rijo nekramtyda
mas, bet aš mėgavausi kažkokiu kerštu, piktu įniršiu ir glos
čiau šunį. Net dabar žandai rausta. Gėda.

- Kodėl tu toks buvai? Mylėjau jus su Goda vienodai.
- Nežinau. Ačiū, mama.

-Kurtu?!
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- Važiuosiu. Laikas.
- Mantai... Neskaudink manęs... Vos valanda, kai atva
žiavai...
- Nenoriu. Dovanok. Sudiev.
- Mantai...
Važiuodamas pro Eigulių kapines stabtelėjo, paskendęs min
tyse minutėlę pasėdėjo mašinoje, žvilgtelėjo į kapinių medžius,
kryžių, antkapių mišką, gražiai nušluotus takelius ir atsidusęs
sparčiai nuvažiavo tolyn.
Nematoma sąsaja su Astra lyg siūlas tempėsi... tempėsi... tem
pėsi... ir... staiga trūko. Kaip ruja, kaip blūdas, kaip išalkusio
kūno aistra, pašėlusi jėga, lyg brendantį per putojančią, šėls
tančią, riaumojančią kalnų upę, tarsi šiaudą sulaužė ištikimy
bės Astrai viziją ir vartaliodama, daužydama į uolėtus kran
tus, gludindama jausmus, bukindama protą, alindama kūną
pagavo ir nešė pasroviui, vyniojo, trankė, laužė į gabalus.
Ooooooo!
Kur tu?! Kur aš?! Kodėl negaliu sustoti?! Maldauju, verkiu ir
šaukiu tave... padėk... Padėėėėk!
Niekas negirdi.
Eiiiii!
Kapstykis pats! Tik pats! Blaškykis, ištiesk rankas ir kruvinais
nagais kabinkis į slidžiusakmenis. Nepasiduok! Nepasiduok...
Mantai!
Kaip nors... Mielas mano... kaip nors kapstykis... išplauk...
Nebijok... Sudaužytas kūnas išgis, kraujuojantys delnai užsi
trauks nauja oda, randais pasidengs širdis, gal surambės siela
ir iki beprotybės sustiprės tikėjimas.
Tik ne šiandien, tik ne dabar.

Per akmenis.
Per velnišką šėlsmą.
Per kančią.
Birutė atsidavė tik paryčiui...
- Baik maivytis, - švogždė Mantas. - Aš tave tuoj pradėsiu
draskyti...
- Draskyk. Aš ne avelė, ne kalė ir visiškai nenoriu vyro. Gir
dėjai? - nuoga, prispausta prie sienos, įraudusi, uždususi, su
šėlsmo žiburiukais akyse stūmė Mantą nuo savęs, gaudė ran
kas, pasiutusia jėga sukinėjosi, daužėsi, neleido priglusti ir pa
ragauti nektaro. Jis siuto, draskė, mėtė...
- Tyčiojiesi?
- Mano guolis šventas... Nenoriu tavęs... Kodėl neatsiža
di?.. Tu ne tas, kuris alpdamas kaip prieš altorių meldžiasi
mano dievui, mano meilei... Girdi? Sakyk... gali paaukoti sa
ve? - gaudydama orą karštligiškai kuždėjo, stūmė su dar di
desne jėga. - Sakyk... tu mano?.. Sakyk... sakyk...
- T a v o , na tavo...
- Kaip prieš altorių?.. Taip?.. Meldiesi?.. Sakyk... netylėk...
meldiesi?..
- Taaaip...
- Meldiesi?..
- T a i p . . . gana... naaaaa...
- Mano pasirinkimas šventas... Tiesa? Pasirinkau tave... Me
las... Niekada neturėjau jokio vyro... Girdi?.. Mano šventas
melas... Aš bijau... Aš bijauuuuu!.. - riktelėjo, atmetė rankas,
užsimerkė, nusisuko, įsitempusi, visu kūnu drebėdama, alp
dama pasidavė gaivališkai jėgai.
O, dangau!
Medus niekada nebus saldesnis už moters kūną! Ar gali būti
nuostabesnė muzika už aistringą moters kuždėjimą, trūk
čiojantį kvėpavimą, slystantį šlamesį? Tik moteris vyrui gali

suteikti palaimintąjį skausmą, lyg besikartojantį klyksmą, lyg
vienišo nervo it stygos degantį virpėjimą, bangomis plūstan
tį, iš proto varantį aidą visame jėgos kamuoliu virtusiame kū
ne. Tik vyras, iki galo paaukojęs visas proto, kūno ir dvasios
jėgas, pagaliau priartėjęs ir susiliejęs su moterimi, gali pajusti
tikrą pergalės žavesį.
Tik tada ir tik tada kūnas, be proto, be atminties, lyg tarp
gyvybės ir mirties, staiga virsta virpančiu, saldaus skausmo
laukiančiu tašku ir priima nuostabiausią dovaną, kokią tik gali
duoti gamta. Nepaprastai kvepia, šaukia, vilioja, degina pra
kaituotas tavo kūnas. Lūpos pačios ieško tavo veido, tavo kak
lo, tavo ranku, tavo krūtinės - visos tavęs.
Visiška laisvė, ištirpęs laikas, pabėgusi gėda, beprotiškas pa
siaukojimas.
- Mantai... Mantai... - kai po valandos atkutęs, atsigavęs
pradėjo bučiuoti jos įraudusį, dar karščiu alsuojantį gražų vei
dą, lyg rojaus obuoliai krūtis, kaklą... - Aš atsiduosiu tau...
rytoj... būtinai... Pagailėk manęs... man per daug... Atnešk
vandens... trokštu... dėkoju...
Šventas melas!
Kai atnešė vandens, Birutė jau sėdėjo prie stalo įsisupusi į
chalatą ir ieškojo kažkokių vaistų.
- Atleisk, man negera.
- Kas tau?
- Duria. Štai čia.
- Šelme, tu čiulpi gliukozės tabletes!
- Man padeda. Gydytojai rekomendavo, - nė kiek nesutri
kusi paaiškino. Mantas šypsojosi. Aistras raminanti išmonė
patiko. Lyg paukščių pieną prarijo dar lovoje pasakytus žo
džius... Atsiduos... Kaip smagu jaustis viešpačiu! Štai šis nuo
stabus veidas, nuostabūs plaukai priklauso jam ir tik jam! Gun
dantis, paslėptas kūnas taip pat jo, ir viskas jo. Manto!
Rytojaus nebuvo.

- Aš tau visą savaitę kelis kartus per dieną skambinau ir
niekas neatsiliepė. Kur buvai dingusi? - sunerimęs klausinėjo
Mantas.
- Tu gal nesupratai, bet aš tau sakiau, kad keičiu darbą ir
man reikia kai kurių dokumentų. Buvau Klaipėdoje.
- Taip ilgai?
- Ten mano butas. Sumokėjau mokesčius, suradau nuomi
ninkus, susitvarkiau ir atvažiavau. Dabar ramu. Kaip gyveni?
- Pasiilgau tavęs.
- Labai?
- Nežmoniškai.
- Dėkoju, nors nesuprantu, ar tai komplimentas.
- Gal alkana? Gal į restoraną?
- Ačiū. Ne. Siūlau baleto spektakli „Gulbių ežeras". Matei?
-Gal...
- Puiku. Paskui... paskui... paskui aš tau išvirsiu nuostabios
kavos. Gerai? - jos balsas viliojo, šaukė, ragino, žadėjo. Pra
keikimas! Žinoma!
- Mamyte, kodėl neateina Mantas? - pablyškusi, įdirginta, vi
su kūnu tirtėdama, lėtais judesiais, lėtu žvilgsniu sekiodama
motiną, vikriai tvarkančią dukters daiktus, klausė ligonė. - Pa
miršo mane?
- Žiūrėk, kiek visko pripirko... Nepamiršo, Astrute, jokiu
būdu nepamiršo.
- Kodėl neateina? Niekina mane? Aš žinau... žinau... ži
nau... Aš bloga, mane pagaus... - ji susigūžė, apkabino save
rankomis, tvirtai suspaudusi kelius, siaubo išplėstomis akimis
žiūrėjo į motiną.
-Nusiramink, vaikeli tu mano brangiausias... nusiramink, pripuolusi apglėbė dukters galvą, tvirtai priglaudė prie savęs,
švelnumo kupinais žodžiais kiek galėdama ramino. - Išvažia
vęs jis. Kai grįš, būtinai ateis. Būtinai. Aš tau pažadu.

- Kur išvažiavo? Toli?
- Nežinau. Nesakė. Gal negalėjo pasakyti? Nekalbėkim, ge
rai? Pabūkim tyliai. Na, pabūkim, nusiramink, prisiglausk, ap
kabink.
- T u niekada nemeluoji. Aš žinau... Man baisu. Baisu. Bai
su, - Astra abiem rankomis apglėbė motinos liemenį, prispau
dė veidą prie jos pilvo, pravirko, kūkčiojo, visu kūnu nera
miai kratėsi, silpo.
Po kelių minučių pakėlusi paraudusias, bet visiškai sausas
akis, žvilgsniu įsikirto į motiną. Visas nuostabiai blyškus vei
das svieste švietė nežemiška palaima:
- Mamyte, atnešk man rožančių. Noriu melstis. Gal Dievas
sušvelnins bausmę?
- Žinoma, Astrute, žinoma. Atnešiu. Kurį? Stiklinį ar tą, ku
rį senelė nešiojo?
- Medinį. Stiklinis labai smulkus.
Tarsi akmeniu prislėgta, motina išėjo iš ligoninės. Ji, aišku,
nežinojo, kad iš antro aukšto, pasislėpusi už užuolaidėlių, ją
atidžiai stebi nedidukė susirūpinusi psichiatrė. Kas atsitiko?
Kodėl Astros sužadėtinis pamiršo ligoninę? Ko verta riebiai
apmokėta personalinė priežiūra, kalnai egzotiškų vaisių, vita
minizuotų sulčių, brangiausių pyragaičių, vaistų, kurių užtektų
keliems ligoniams, jei nėra paties svarbiausio, lyg gydančio
stebuklingo balzamo - raminančių brangaus žmogaus žodžių?
Iki šiol gydymas vyko sklandžiai ir žadėjo puikius rezultatus,
o dabar? Prasidėjo visiškai nenumatytos komplikacijos. Bai
sios nuodėmės persekiojimo baimė pasipildė gilia savęs kriti
ka, depresiniu nevisavertiškumo sindromu.
Kur klaida? Nejaugi sužadėtinis išsigando? Gal krizės metu
reikėjo nutraukti lankymą? Ateikite po mėnesio... Nejaugi pir
mas įspūdis buvo klaidingas? Atrodė tvirtas, nepaprastai tvir
tas... Atviras žvilgsnis, sklandi, argumentuota kalba, ryžtingi
veiksmai, o dabar? Gal visa tai laikina? Gal iš tikrųjų išvažia-

vo? Per tą laiką galima buvo grįžti net iš papuasų šalies. Jei
štai šiomis dienomis pasirodys, viskas susitvarkys... O jei ne?
Ką pasakyti? Koks tolesnis gydymo planas? Kaip apsaugoti
nuogą, it nudraskytu šarvu, sielą? Ar užteks vien motinos ir
jos, patyrusios psichiatrės, žodžių? Mantai, gal tu rytoj, gal
poryt? A?
Mantas nesirodė.
Pamelžęs karve, nešdamas apypilnį kibirą pieno, vingiuoda
mas per krūmus takeliu savo kiemo link, Sapiega dar iš tolo
pamatė kieme stovinčią baltą mašiną. Koks tas vienišo vyro
gyvenimas... Sušukuoti galvą, pakloti lovą gal būtina, o visa
kita... Pirmiausia gyvuliai, o žmogus... kaip išeina.
- O Viešpatie... Aldona.
Pasipuošusi, kvepianti, išsidažiusi, juodais it varno sparnas
plaukais Stonienė žibėjo kaip rasa padabinta aguona. Tirštas
raudonis versme mušė net pro stropiai užglostytas raukšleles,
baltučiai dantukai paryškino keistą, lyg priverstine, lyg skaus
mo iškreiptą šypseną.
- Pažinai... Sveikas, ūkininke, - nežinojo, ar jai prieiti, ar
dar pastovėti ir kaip čia toliau?
- Labas... Tu kažko nepagalvok... Pabūk dar kieme, o aš... nežinia, ar susigėdęs, ar žado netekęs, Sapiega mikliai nėrė
pro duris į savo trobą. Pasiutusiai skubėdamas sudėliojo, su
slėpė netinkamai numestus drabužius, tvarkingiau sustumdė
malkas pakrosnyje, surikiavo puodus, švariu rankšluosčiu nuo
stalo nužėrė trupinius, galvotrūkčiais puolė į seklyčią. Vos ne
nurovęs barzdaplaukių, nusiskuto, čiupo tautiškai išsiuvinė
tus drobinius marškinius, kuriais nepaprastai didžiavosi, pa
žiūrėjo, ar nesukapojo kandys, vikriai užsitempė, susirado
kostiumines kelnes... Pasiuto, kur vasariniai batai? Negi ba
sas?! Et! Negi vestuvės? įsispyrė į pliažo šlepsės ir jau šiek tiek
atsigavęs vėl pasirodė kieme.

- Ką tu ten tiek ilgai darei? Bildėjo visas namas, - be jokios
abejonės, ji tiksliai įvertino jo pastangas ir jau tvirtai žinojo,
kad toks skubėjimas ne iš piršto laužtas. - Dieviškas kampas...
Priekyje ežeras, šone ežeras, šimtamečiai medžiai, paukščiu
čiulbėjimas... Kvepia. Atrodo, gultum ir lengvai, be skausmo
numirtum. Gražu.
- Patinka?
- Labai.
- Šviežiam žmogui taip atrodo, o kai pripranti... atrodo,
taip ir reikia. Nežinau nė ką daryti... Kviesti tave į vidu ar
lauke pasėdėsim? Kaip tu?
- Lauke, ten, pavėsinėje, tarp medžių. Gal pienu pavaišinsi?
- Žinoma, o gal ko stipresnio nori?
- Negaliu,- skėstelėjo rankomis. - Vairuoju.
Aldona jau nebesišypsojo. Demonstruodama savo vertę, to
bulai nušlifuotais judesiais, melodingu balsu, viliojančiu mė
lynų akių žibėjimu stengėsi atgaivinti magišką įspūdį vyrui.
Turėdama didžiulės patirties kiekvieną Sapiegos žodį žaibiš
kai išnarstė, pasvėrė, įvertino.
Staiga abiejų atmintyje pamažu ėmė verstis stora, apdulkė
jusi velėna. Kilo ir kilo sustabarėję negyvėliai, tarsi mumijos
seniai palaidoti bendri prisiminimai, išdžiūvusiomis vagomis
ėmė sruventi trumpo gyvenimo atgarsiai. Tadas pasenęs... la
bai pasenęs, bet... ir aš ne jauniklė. Niekas nepajėgė užgesinti
to paties žvilgsnio, mėgstamų palyginimų, balso intonacijos,
veido išraiškos... Viskas, žinoma, girdėta, matyta, lyg vaka
rykštė diena.
- Gerai. Pasėdėk. Aš tuoj susisuksiu. Ša, Barsai! Ša, sakau!
Ko čia siautėji!
Tai iš indaujos, tai iš klėties, tai nubėgęs į seklyčią, tai per
kiemą į šaltą rūsį, prinešė dūmais kvepiančio kumpio, sūrio,
naminės duonos, raugintų agurkų, svogūnų laiškų, indelį švie
žių krienų...

- Ar iš proto išsikraustei? - juokėsi Aldona. - Kas tiek suval
gys? Gana, prisėsk. Aš visai valgyti nenoriu.
- Gal pabandom tokio susitikimo proga? Gerai? - Sapiega
padėjo pilvotą, siauragurklį buteliuką kaip kraujas raudono
gėrimėlio. - Niekaip neatspėsi, kas čia per daiktas.
Kaip kamuolys vyniojosi kalba, liejosi pragyventas gyveni
mas. Vis dažnėjo tik jiems vieniems suprantamos užuominos,
prasmingi nutylėjimai. Siejo bendras užkrečiantis juokas, se
niai pamiršti anekdotai, seniai po pasaulį išsiblaškiusiu, o gal
ir mirusių draugų gyvenimo analizė.
- Manęs niekas nelaukia, - lyg tarp kitko užsiminė Aldo
na. - Jei pasiūlytum kokį kampą, galėčiau ir aš paragauti to
stebuklingo skystimėlio. Sėdžiu čia kaip kuolą prarijusi, o tau
jau linksma.
- Žinoma! Visas anas namo galas tavo. Nors gyvenk.
- Tikrai? - žaibiškai pagavo Stonienė. - Neišvarysi?
Pirma nemalonios praeities užuomina. Sapiega pritilo, Aldo
na nudelbė akis. Nereikia... nereikia grįžti atgal. Tegu miega...
- Visą gyvenimą draskomės. Už ką tokia Dievo rykštė? Gal
dabar, kai tiek metų prabėgo, kas nors paaiškėjo? Gal proto
daugiau turime? Gal patirties?.. - Stonienė kalbėjo visai ty
liai, vos ne pašnibždomis. Dieve, kiek kartų tie žodžiai girdė
ti... Tie patys... Visiškai... Nevykusi gyvenimo spiralė. Galė
jome puikiausiai gyventi... Sūnų išauginau... Tavo sūnų...
Akys pritvinko, lūpos virpčiojo, Tadas dar bandė kažkokia
sentencija gelbėti padėtį, bet... didelės, karštos ašaros papte
lėjo ant stalo. Sapiega nesuvirpėjo. Jis laukė. Daugybę kartų ji
verkė, ir tos ašaros pasirodė nieko nevertos, šiaip, tik priedas.
Dar daugiau: po tokio pašlakstymo, lyg po staigaus posūkio,
pradėdavo elgtis visiškai netikėtai. Tarytum nusikaltęs šuo, ji
kurį laiką stebėtinai kantriai iškęsdavo visus Tado priekaištus,
su pasiutusiu užsispyrimu kuisdavosi virtuvėje ruošdama gran
diozinius pietus, meistriškai provokavo seksualines iškrovas,

kaip kekšė raitėsi lovoje, kuždėjo pačius švelniausius žodžius
visu savo elgesiu šaukte šaukdama, kad jos vienintelė laimė,
vienintelė paguoda, pats karščiausias troškimas - mylėti ir būti
mylimai.
- Taduti, mielas mano, aš negaliu amžinai atgailauti, tie
sa? - po poros savaičių murkė prisiglaudusi. - Mes normali
šeima ir turime elgtis normaliai, tiesa?
Sapiega puikiai prisiminė, kad po tokio pasakiško tarpsnio
prasidėdavo reikšmingi nutylėjimai, kažkoks neramumas, blaš
kymasis, paslaptingi pasėdėjimai jos darbovietėje, po kurių ji
tyliai kaip pelytė slankiojo po butą. Kažkokios kantrybės ap
akinta stropiai nuo kiekvieno daiktelio šluostinėjo dulkes, su
sirietusi, nusisukusi į sieną, anksti užmigdavo ir valandomis
prasėdėjusi prie veidrodžio, išsipuošusi, kvepianti, lygiai tokia
kaip šiandien, lėkdavo iš namų.
Sapiega net pasipurtė.
Aldona suprato, kad ašaros tikslo nepasiekė.
- Atleisk man, - pakėlusi užverktas akis paėmė taurelę, kils
telėjo. - Visai suskystėjau. Nelabai saldus mano gyvenimas.
Išgeriam, Taduti, už tave, už tavo ateitį. Girdėjau, knygas ra
šai. Linkiu, kad taptum garsiu rašytoju, kad tave gerbtų visa
Lietuva, na, ir aš, mažytis žmogus. Sėkmės tau.
- Kam tu šitaip?.. - visai čia pat, vos per stalą, staiga iš nu
mirusių kėlėsi seniai miręs klastingas slibinas. Be jokios abe
jonės, jo viena galva liejo ašaras, kita akylai stebėjo jį, Sapie
gą, o trečioji rezgė pasalūniškus tinklus. Viešpatie, kažkas
kaulėtais pirštais ėmė gniaužti širdį, atgijo senas skausmas,
ėmė kraujuoti senos žaizdos. Vėl tas bėgimas, lyg nuo moters,
lyg nuo savęs. Nepasiduok! Nepriimk! Nedovanok! O, dan
gau! Negaliu apginti savęs... Nėra jėgų, nuo įtampos ištirpo
nervų apdangalai, ir dabar aš visas lyg dilgsintis danties skaus
mas. Prakeikimas!
Aš myliu tą moterį...

Visados mylėjau...
Visą gyvenimą.
Mano džiaugsmas, mano kančia, mano kryžius.
- Kam tu šitaip?
- Negaliu kitaip. Mes nesimatėme daugybę metų, bet mano
jausmas tau nė kiek nesumažėjo ir aš nieko nepamiršau.
- Nereikia...
- Žinau. Taip lengviau.
Takeliais vaikščiojo iki panakčių, sėdėjo ant kauburėlio, kol
užmigo ežeras, kol nuščiuvo paukščiai, dieninis medžių šla
mėjimas, suspindo žvaigždės.
- Krenta rasa. Šalta, - pratarė Aldona.
- Einam. Paklosiu.
Pakilo.
- Aš tave, Aldona, visą gyvenimą stengiausi suprasti ir ne
supratau. Būtų geriau, jei visai nebūtume susitikę... - ji nieko
nepasakė, ėjo tylėdama. - Kodėl tu tada, per Naujuosius me
tus, palikusi savo vyrą, išvažiavai į Kauną? Niekada, net šian
dien negaliu rasti pateisinamos priežasties.
- Aš pati nežinau.
- Man buvo taip nyku, kad lėktuvu nuskridau paskui, su
taksi pasisukiojau Yliškėse, mačiau tą namą, tuos langus, už
kurių tu buvai pasislėpusi. Žinoma, tai buvo visiškai bepras
mės pastangos, bet aš troškau veiklos ir negalėjau susitaikyti
su žmonos neištikimybe.
-Nereikia, Taduti, jau praeitis. Šitiek metų praėjo... Aš jau
visai nebe ta. Visai... Viskas pranyko, nugrimzdo, ištirpo. Tik
tu likai.
- O kai gimė Mantas? Galėjome gyventi kartu? Kodėl pas
Stonj pabėgai? Ko tau trūko? Turto? Pinigų? Buvo tik pati pra
džia, ir mes būtume visko užgyvenę. Tu skubėjai... Atsimenu,
vaikelis bėginėjo aplink, o tu, atgulusi ant numesto čiužinio,
atmetei mėlyną suknutę...

- O Viešpatie, kokios smulkmenos... - ji užsidengė ranko
mis veidą.
- Atsidavei be meilės. Dar nieko nebuvo įvykę, bet jau su
pratau, kad tavo galvoje bręsta išdavikiškas planas. Vėliau bu
vo tik laukimas ir po savaitės viskas pasitvirtino. Kodėl tu taip
padarei?
- Nežinau. Gal išsigandau. Prašau tavęs, nereikia tokiu pri
siminimų, tokio teismo ir klaidų įvertinimo. Dūmų be ugnies
nebūna. Aš taip pat visą gyvenimą apie tave galvojau ir nesu
pratau: myli tu mane ar ne. Jei myli, tai kodėl varei iš namų?
Tavo aspirantūros metais aš buvau pasiryžusi dalintis pasku
tine duonos plutele, o tu... prie Kauno halės - viskas baigta.
-Jaučiau, kad tavyje vėl prasideda periodas, kada prabunda
pašėlęs noras lėkti, trankytis, šėlti. Nenorėjau kritinės ribos...
Kirtau pats. Tada nuoširdžiai tikėjau, kad prasideda laimingas
gyvenimas su tavimi. Spjoviau į viską. Važinėjau traukiniais,
nežmoniškai vargau, bet tvirtai tikėjau mūsų ateitimi.
- Nepaisant to, tučtuojau ištekėjai už Stonio. Iš visko spren
džiant, jūs jau anksčiau susitikinėjote, ir nuojauta manęs neap
gavo. Be to, tau mano žodžiai nebuvo jokia naujiena, neparo
dei jokio noro pakovoti už mane. Sutikai be jokio skausmo,
ramiai, lyg taip ir turėjo būti.
- Tadai... mes vėl pradedame kaip anksčiau... - Stonienė
buvo aiškiai nusivylusi. - Atvažiavau į svečius ir neturiu jokių
ypatingų planų. Nejaugi tu taip visus sutinki?
- Dovanok man. Persūdžiau. Žinoma.
- Nieko. Tai mūsų gyvenimas, ir jeigu šiandien aš su tavimi,
daug ką pasako, tiesa?
- Taip.
Neklausinėkite moters - visus atsakymus rasite lovoje.
Ištisas dvi savaites Mantas kaip vanagas atakavo Birutę, vos
ne kas naktį ieškodavo jos kūno ir pagaliau pasisotino. Nebe-

liko jokių paslapčių, pasakų karalaitė tapo paprasčiausia mo
terimi. Nuščiuvo kalbos, pablėso žvilgsnis, nebeužkliūdavo
netyčia parodytas nuogumas. Mantas nesulaikomai tolo. Ką
daryti? Birutė iš visų jėgų stengėsi išlaikyti savo žavesį. Pirko
madingiausias sukneles, kasdien su šukuosena, besišypsanti,
žaisminga, žėrinti sąmoju, intelektu, gundanti, viliojanti, bet...
atrodo, Mantui užrištos akys, užkimštos ausys ir atbukę
jausmai.
- Rytoj dailės parodos atidarymas. Gal nori? Aš lydėsiu ang
lus, bet po to mes būsime kartu, gerai? Paprastai per atidary
mą dalyvauja visi darbų autoriai ir galima pigiai nusipirkti
nuostabių daikčiukų.
- Ne. Dėkui. Negaliu.
Su nuoskauda Birutė pastebėjo, kad jis visiškai nepavydu
liauja. Be jokio rūpesčio išleidžia į uždarus vakarus, kameri
nes išvykas, kur tiesiog varžydamiesi ją atakuodavo įvairiausi
klientai.
Ji mylėjo.
Ji matė, suprato.
Kaip sudominti? Kaip įžiebti aistrą, išjudinti jo nervus, pa
sėti nerimo sėklą širdyje, apmuturiuoti smegenis? Meldė Die
vo, nebegalėjo užmigti, ištisomis valandomis vieniša vaikšti
nėdavo Vilniaus gatvėmis. Sena kaip šis pasaulis problema.
- Balerūno darbas vyrui - pats prasčiausias, niekingiausias
darbas, kokį tik galima sugalvoti. Visiškas moters šešėlis. Kaip
žemai reikia kristi, kad taptum tokiu pastumdėliu, - kalbėda
vo po baleto spektaklių.
- Tau baletas nepatinka? Visiškai?
- Man patinka šokančios moterys. Šokis - tai aistros preliu
dija. Tai vilionė, šauksmas, gundymas. Išimtinė moterų pre
rogatyva. Tai tęsinys to žaismo, kurį pradeda moterys paryškindamos lūpas, akis, veidą, truputį apnuogindamos krūtis ir
patrumpindamos sijonėlius. Gal gali paaiškinti, kodėl šokio

metu balerinos taip dažnai kilnoja kojas? Negali? Moteris aki
mirkai parodo savo pačią slapčiausią vietą...
- Mantai...
- Mane dirgina ir aš žiūriu. Jei tik baleto spektakliuose pra
dės šokti su drabužiais, niekada neperžengsiu teatro slenks
čio. Anksčiau su malonumu stebėjau moterų krepšinį, bet da
bar sportininkės pradėjo dėvėti šlykščius reitūzus, ir aš išjungiu
televizorių. Afroditės sūnus Erosas visada tupi manyje ir visa
da pasiruošęs paleisti strėlę į m a n o nurodytą taikinį.
Gal juokauja? Nejaugi rimtai?
Blogiausia, kad Mantas neturėjo jokio hobio. Nedomino nei
mašinos, nei šunys, nei pašto ženklai. Birutė su didžiausiu
dėmesiu stebėjo, kaip jis kalba, kaip mąsto, kokie dalykai pa
traukia dėmesį. Organizaciniai darbo reikalai surydavo didžiau
sią dalį jo laiko, bet ji niekuo negalėjo jam padėti. Žinoma,
apie jį sukinėjasi dešimtys gražuolių, pasiruošusių tučtuojau
savo kūnu pamaloninti žavųjį šefą, bet Birutė visa galva pra
noko bet kurią iš prostitučių kohortos. Mantas niekada nemi
nėjo nė vienos vardo, pavardės, o tuo labiau nepasakojo jo
kių p i k a n t i š k ų i s t o r i j ų . T a r y t u m p a p r a s č i a u s i a s gerai
apmokamas darbas, ir tiek.
Vis dėlto Birutė - reprezentacinė moteris, Mantas tai pui
kiai suprato. Vos pasirodžius su ja restorane, teatro fojė ar plia
že, šį tą reiškė susmigę beveik visų vyrų žvilgsniai. Žinoma, jis
matė jos pastangas, suprato, kad bet kokioje draugijoje no
rom nenorom jai tekdavo tarsi lyderio vaidmuo. Dažnas klaus
davo, prašydavo patarimo, nuolankiai dėkodavo. Šaldė jos ne
priekaištinga, ori laikysena, punktualumas, pareigingumastarsi vaikščiojanti sąžinė. Retkarčiais vėluojantį savo kavalie
rių sutikdavo iškalbingu tylėjimu, ir tas žvilgsnis... Buvusi di
rektoriaus sekretorė turėjo marias laisvo laiko ir darbo metu,
matyt, skaitė viską, ką galima buvo perskaityti. Mantą tiesiog
išmušdavo iŠ vėžių Birutės gilios žinios. Nuolatinis bendravi-

mas su užsieniečiais dar labiau praplėtė jos akiratį. Nenorėda
mas pasirodyti prasčiokas, Mantas norom nenorom buvo pri
verstas tylėti ir nejautė jokio noro tobulėti. Suvokė, kad tai
didžiulis moters pliusas, bet nuolatinis jos dominavimas erzi
no ir pykdė.
Jautėsi lyg vabzdys po lupa, kurį paslaptinga trečioji akis,
lyg nenuilstantis kritikas, stebi visur ir visada. Net lovoje, už
gesinus visas šviesas, iškalbingas Birutės tylėjimas geriau ne
gu bet kokie žodžiai bylojo, kad paslaptingasis ciklopas budi
ir analizuoja.
Nenoriu!
Ko čia slėpti? Beveik mėnesį pagyvenęs Birutės bute, Man
tas suprato, kad ilgiau taip tęstis negali, ir susirinkęs visus sa
vo daiktus dingo. Ji viską suprato. Sugniaužusi širdį į kumštį,
kietai susičiaupusi, kad nepradėtų rėkti, kentėdama pragaro
kančias, neskambino ir neieškojo. Paslaptinga intuicija kuž
dėjo, kad tai pats sunkiausias ir pats teisingiausias kelias.
Ji padarė baisią klaidą! Vyrą lyg bulių reikia nutverti už šner
vių ir geležine lazda stumti nuo savęs. Tik taip! Žinoma, vyro
tikslas - lova, bet jo vieta - palovyje. Tegu girdi, kaip vartausi,
tegu uodžia mano kvapą, tegu jaučia šilumą, ir tik tada, kada
peralkęs vyro žvėris ims staugti, galima duoti truputėlį lai
mės. Kas užmigdė m a n o budrumą? Kas atėmė protą? Ne vel
tui ir Ieva prie paslaptingojo rojaus medžio leido Adomui tik
paragauti uždrausto vaisiaus, o aš? Mantas čiupo, sučiaumojo
ir net graužtuką prarijo.
- Garbė Dievui...
- Laba diena, - sunkiai ištarė Goda.
- Nieko, kad aptvarkiau? Ilgai niekas to kampo nežiūrėjo.
Gėlės nuvyto, kaspinai išbluko, lietus priplakė prie žemės, iš
purvino, pušų spygliai nubyrėjo.
- Žinau. Gerai.

- Ar galiu pabūti šalia? - pakumpusi, juoda skarute apsigo
busi senutė sunkiai atsisėdo. - Kapus tvarkau. Žinote, yra to
kių, kurie negali, tai aš vos ne už ačiū, na kiek kas duoda,
nuraviu, smėliuku pabarstau, gėlių pasodinu, palaistau. Daug
tokių... - po ilgos tylos bedantę burna lemeno toliau. - Tu,
vaikeli, ateini rytais, dažniausiai po pietų, o kartais visai nak
tį... Brangus žmogus buvo...
- Tėvas.
- Aaaaa... daugiau prie to kapo niekas neateina. Mamytė
mirusi?
- Ne. Jie išsiskyrę.
- Aaaaa... O tu... šeimos neturi?
-Ne.
- Kai ateisi kada vakare ar naktį, nesvarbu kada, užeik pas
mane. Prie įėjimo mažas namelis. Kapų sandėliukas, bet ir
man ten vietos užtenka. Viena aš, vaikeli, visai viena. Nieko
nebijok, užeik. Arbatos įpilsiu. Garbė Dievui... - sunkiai paki
lusi nušlepsėjo takeliu aukštyn.
Goda nieko neatsakė, sunkiu žvilgsniu toli nulydėjo ilgu
sijonu, kažkieno švarku apsirengusią močiutę, dar sunkiau at
siduso.
Vidury nakties pasibeldė...
Senutė be žodžių, be baimės atidarė duris, taip pat tylėda
ma, visu liesu kūnu palinguodama surado arbatinuką, iš kibi
ro prisėmė vandens, uždėjo ant dujinės viryklės.
-Sėsk, ko stovi... Gerai, kad atėjai. Pasiilgau žmonių, - pirmą
kartą senukė raukšlių giliai išvagotu veidu, padribusiais pa
akiais, pavandenijusiomis, lyg išskalautomis akimis prisikišu
si įdėmiai apžiūrinėjo vėlyvą viešnią. - Gražiiii... Ko liūdna?
Vadink mane močiute. Tu gal ir močiutės neturi?
- Ne. Neturiu. Mirė, - Goda atsargiai atsisėdo galustalėje.
- Aaaa... Kodėl tu naktį ateini į kapus? Nebijok manęs. Se
na, apžlibusi... nebijai?

-Ne.
- Kiti bijo. Sako, vaidenasi. Pusę amžiaus gyvenu prie šitų
kapų ir nieko panašaus nemačiau. Miega visi amžinybėje. Dan
gaus karalystę jiems.
Goda tylėjo.
- Mano gyvenimas šuniui ant uodegos nuplaukė, - lyg ne
iškentusi pirmoji prabilo senutė. - Mylėjau jaunystėje vieną,
bet jis manęs nenorėjo. Visai nenorėjo. Oi, kaip skaudu buvo...
Oi oi... Bandžiau žudytis... kaimynai išgelbėjo ir dar primu
šė... Tada paragavau vieną gurkšniuką, paskui kitą, ir pra
dėjau, - ji atsainiai mostelėjo sudžiūvusiais, nuo pienių ra
vėjimo dėmėtais pirštais. - Atsirado draugas, o paskui jau
nebeprisimenu... Ojeiiiii...
Goda sužiuro.
- Tau su cukrumi ar be?
-Be.
- O gal pernykščių liepžiedžių užplikyti? Man patinka,
kvepia.
- Tas pats.
- Gal tau pinigų reikia? Ne kažkiek turiu, bet man mažai
reikia.
- Ne. Turiu, o paskui?
- O ką, vaikeli, paskui? Tokie laikai buvo... Pagavo ir nu
vežė priverstiniams darbams. Oi, kaip privargau... Susidrau
gavau su dviem rusėm ir visos pabėgome. Tu gerk, atšals. Tuoj
liepžiedžiai išvirs, pakeisiu.
- O paskui?
- Pagavo, vaikeliuk, pagavo... kur ten... Mušė, spardė... Iš
vežė į Rusiją. Ten penkis universitetus baigiau. Vogti išmo
kau. .. žoles visokias rūkiau, bledavojau... Ko tik nebuvo... ojei
ii... - atsiduso, drebančiais pirštais užgesinusi viryklę, nukėlė
arbatinuką, pripylė du puodelius kvapnaus skysčio. - Grįžau
tokia pat sena kaip dabar... Metų tiek, kiek tau buvo. Jauna, o

pražilusi, oda pageltusi, viduriai išdraskyti, nusibaigusi, plau
čiai supuvę... ojeiiii... Imk, gerk, neskubėk, karšta, nuside
ginsi...
- Šeimos neturėjote?
- Kokia ten šeima... Mirti paleido... Tuberkulioze sirgau...
Ojeiii... Vienas gydytojas išgelbėjo. Čia guli. Dažnai gėles ne
šu. Žmona žino, nepyksta. Daug kas neša... Galvoju, kad šia
me pasaulyje viskas laikina, tik žmogaus gerumas amžinas.
Gyvenk kitiems ir tave prisimins... šiaip... Dievas iš dulkių
sulipdė, dulkėmis į žemę grįžtame. Čia, šalia trobelės, ir ma
no kapas yra.
- Sutvarkytas, akmenimis išklotas, kryžius pastatytas, pa
vardė ir vardas... na, kaip turi būti, iškaltas. Tik mirimo datos
nėra, gal reiks užrašyti kitus metus, galas jau. Niekas mano
kapo nelankys, žolėmis užžels. Tik akmenys ir kalbės, kad gy
venau... - močiutė visai pritilo, susmuko, susigūžė.
- Giminių nėra?
- Turėjau, bet jie pamiršo, aš pamiršau. Tavo tėvas kaip?
Turėjo?
- Yra. Brolis ir kiti.
- Matai... nė vienas nepasirodė...
-Taip... - laibais pirštukais susimąsčiusi Goda sukinėjo puo
duką.
- Tu graži merga. Kodėl neturi vyro, vaikų? Nenori?
- Nežinau. Mylėjau, bet manęs nenorėjo. Neturiu nieko:
nei vyro, nei vaikų, nei padoraus kampo... nieko... Gal jūs
miego norite? Trukdau? - Goda pakilo, įdėmiai žiūrėdama
stengėsi įsiminti senutės veidą, pasuko prie durų.
- Ne ne... Išsimiegu. Kur tu leki? Pasėdėk, niekas tavęs ne
varo. Išsimiegu. Ištisomis dienomis drybsau, o ką man veikti?
Sėsk, pasėdėk, - Goda pamažu nusileido, senutė pasikrapščiusi
indaujoje surado pakelį sausainių, atplėšė, išbarstė į lėkštutę,
.'M

pastūmė viešniai. - Valgyk, pačiulpk, skanu. Kas tau tėvas bu
vo? Draugas?
- Kas buvo?.. Vienintelis, ką nuo vaikystės mylėjau. Visada
suprasdavo, užtardavo, pamyluodavo... Dabar nėra...
- Tikinti?
-Ne.
- Sunku tau. Dievas visiems padeda.
- Nėra Dievo. Esu kaip sužeistas paukštis ir nežinau, kur
skrendu. Prie kapo pasikalbu su savimi, prašau tėvo... Kartais
jis pabara, kartais pagiria, paglosto. Dažnai, ypač naktimis,
taip dažnai jaučiu jo šilumą, kad, atrodo, ištiesčiau savo ran
ką ir galėčiau paglostyti jo veidą.
- Nesupranti, vaikeli, tai yra Dievo apraiška. Ta šiluma Die
vui priklauso, tau dovanoja, tave stiprina ir neleidžia palūžti.
Pasimelsk. Dar lengviau bus. Mane tik tas daktaras ir Dievas
išgelbėjo. Būčiau mirusi.
Gal?..
Kodėl tos šilumos nėra niekur kitur? Tik prie kapo, šalia
visų pamiršto tėvo. Netiesa. Jei nors vienas žmogus prisime
na, vadinasi, jis nėra pamirštas?
- Na, ką gi... mūsų klubas tau nepatiko, - nieko neslėpdamas,
atviru tekstu prabilo Jonas. - Gaila. Tai gal sprintas patiks?

- Kas tai?
- Pamatysi, - šelmiškai mirktelėjo. - Tu puikus organizato
rius. Aš ir šiaip, ir taip, - jis skėstelėjo rankomis, - ir nerandu
jokio kabliuko. Nejaugi tu toks nepriekaištingas, a? Žinoma,
iš to fakto, kad mėnesį gyvenai pas tą angliste, negaliu pada
ryti sukrečiančių išvadų, bet... - jis pakėlė pirštą. - Noriu tikėti,
kad pavyks tave užkrėsti pikantišku virusu. Kaip manai?
Kelios brangios mašinos, pravažiavusios Trakus ir pasuku
sios Semeliškių link, rado kelią į mišką... Sovietmečio komu
nistai žinojo kaip linksmintis. Prabangi pirtis su vaišių sale ir

minkštais kambariukais stūksojo apsupta gražuolių pušų ant
paties ežero skardžio.
Temo.
Išėjęs į savo kambario balkoną, Mantas negalėjo atsigėrėti.
Tirštas rūkas paskandino vandenį, lyg tamsios šmėklos kamuo
liais pūpsojo pakrantės medžiai, pranyko miškas. Lyg gabalė
lis dangaus nusileido ant žemės, debesimis lyg baltais pata
lais apklojo ežerą...
Pasaka.
Viduje - tuštuma.
Tyruose paklydusi siela.
Po Stonio mirties Mantas aštriau negu bet kada pajuto, ko
kie silpni dvasiniai saitai su motina. Jokių bendrų interesų,
lėkšti pokalbiai, nėra tarpusavio santykių ateities. Kažkokia
miglota praeitis, lyg būta, lyg sapnuota... Ištirpo, nuskendo,
išnyko.
Žinoma, jis nuvažiuos, aplankys... Kaip tu? Gyva, sveika?
Sudiev, iki kito karto... Gal tylėdami ką nors išgers, gal...
Tuščia.
Kaip tolimas aidas retkarčiais pasigirsta Astros vardas. Bliz
gančiuose rėmuose įrėmintas liūdnas, gražus veidas. Neryš
kus, lyg paskendęs vandenyje, lyg rūke, lyg dūmuose. Tik
akys... Kupinos išgąsčio, gailesčio, liūdesio, nebyliai seka kiek
vieną jo žingsnį. Sklinda nežemiškos šviesos spindulys, gręžia
smegenis ir be užtūros skaito mintis. Vienintelis tikras, neri
mą keliantis jausmas. Gana! Gana! Nereikia! Tas veidas, tos
akys kasdien, kas valandą, kas minutę stovėjo prie Manto są
žinės vartų ir beldėsi į vidų. Tu kaltas, kaltas, kaltas... labai
kaltas... Kaip gerai, kad vartai stiprūs ir Astros šauksmas, bel
dimas nepasiekia širdies...
Birutė... O ką Birutė? Mantas nekaltas. Nė žodelio apie
jausmus, jokių pažadų, todėl absurdiška tikėti kokia nors atei
timi.

Godą prisiminė be pykčio ir gailesčio. įsikirto paskutinis,
bene pats taikiausias pokalbis. Kažkodėl atrodė, kad jos per
nelyg didelės pretenzijos gyvenimui, beribis cinizmas moti
nai, begalinė meilė tėvui ir tikra neapykanta pusiau broliui
susiję su neapčiuopiama, bet tiesiog fiziškai jaučiama, tragiš
ka Godos gyvenimo linija. Visada, iki pat šios dienos, negalė
jo atsikratyti minties, kad jų likimai panašūs ir susieti nema
toma gija.
Gal darbas užpildo tuštumą? Anoks ten darbas... Treji me
tai, kai Mantas niekaip negalėjo atsikratyti minties, kad visa
tai - laikinas, lengvas it pienės pūkas, kupinas nutrūktgalviš
ko svaigulio žaidimas. Visi, su kuriais reikėjo kalbėtis, dalintis
darbo užduotimis, gyveno tik šia diena ir vengė kalbų apie
ateitį. Tarsi vienadienės peteliškės, kasdien skrendančios į ug
nį, nerūpestingos mergytės su pasalūniška šypsena, kvepian
čios, išsidažiusios, pasipuošusios, atsainiai klestelėjusios ant
taksi užpakalinės sėdynės, verždavosi į kažkieno glėbį. Nors
viena susičiupo sifilį, o kitos neretai grįždavo sumuštos, su
spardytos, išniurkytos, bet visuotiniame lengvumo, grožio pa
rado, prabangos, kūno kulto fone tai buvo tokios smulkme
nos... Vienadienės karalaitės. Mantas puikiai žinojo, kad tik
nedaugeliui toks kūno draskymas susijęs su malonumu, o ki
tos nuolatos skaičiavo pinigus ir meldė, kad greičiau išmuštų
paskutinioji jų darbo diena.
Svetimas, tačiau nepaprastai malonus, geras, dar širdies ne
pripažintas tėvas, Sapiega. Jokių tarpusavio įsipareigojimų, mo
ralinių teisių ir atsakomybės. Žinoma, Sapiega jokiu būdu ne
turi žinoti, kuo Mantas verčiasi ir kuo gyvena. Visai ne todėl,
kad gėda ar bijotų priekaištų, smerkiančio žvilgsnio, bet pa
siutiškai norėjosi, kad kaip galima ilgiau išliktų nepaprastai
šilti, nuoširdūs, vis intymesni santykiai. Atrodė, kad ta pa
skendusi medžiuose, apsupta ežerais sodyba panaši į ramų uos
tą šėlstančioje jūroje besiblaškančiam laivui.

Vienišas lyg platybėse vėjo nešamas debesėlis. Pranyko no
rai, Manto nebedomino nei politika, nei sportas, nei akvariu
mo žuvytės - niekas.
Po audringos nakties, vienu ypu patyręs visus kūno malo
numus, Mantas miegojo kaip užmuštas. Tik pavakariu, kanki
namas pasiutusio troškulio ir žvėriško alkio, nulipo žemyn.
- Oooooo, Tigras, - suniurnėjo visai nusilesęs Šernas. Va
kar, pačioje vakaro pradžioje, sąlyginės konspiracijos tikslu
kiekvienas pasirinko sau slapyvardį. Meistriška pradžia! Juo
kas, klegesys, neskausmingas švilpavimas vienu ypu suartino
įvairiaspalvę šutvę. - Kur taip ilgai buvai?
- Matai? - Pūgžlys plačiu mostu aprodė stalą, žagsėdamas,
girtas kaip pėdas, lemeno: - Liko, ik ik, tik Plekšnė ir... kaip
ten, ik ik, tave... Cimbolą, nežinau, kas tai per gyvulys...
- Ožka, latre tu, Ožka, - suspigo tokio pat girtumo mote
ry tė.
- Velniop! Išgeriam... Eiiii! Tigre, pirmyn!
- Nenoriu. Suėsčiau visą keptą jautį.
- Žvėrys ėda tik žalią mėsą. Supratai!! O skaniausia jiems...
žmogiena, - Voras paglostė vos chalatėliu pridengtas Plekšnės
krūtis. Ši koketiškai trinktelėjo per nagus, kikendama nustū
mė, išsisuko.

-Kurkiti?
- Seniai išvažiavo. Gerk.
Mantas lūžo.
Visą naktį pašėlusiu ritmu kalė, riaumojo juodojo metalo
muzika. Visą naktį iki galo patvirkusi kaimenė bėrų, juodų,
šyvų ir obuolmušių kumelaičių viliojamai žvengė ir rietė už
pakalius. Visą naktį solidūs vyrai, staiga virtę šėtoniškos jėgos
eržilais, apkvaitę nuo rujos kvapo, nuo gašlaus raivymosi, puo
lė žvengiančias mergas, draskė, spaudė prie sienų, mėtė ant
grindų, guldė ant stalo, ant kėdžių... Prakaito tvaikas, žvėriš
ka energija, žvėriškas alkis, kunkuliuojanti iškrova. Sprintas!

Kas minutė vis kita moteris! Kas ištvers maratoną? Kas minu
tė dvi pozos! Kas ilgiau?
Moterys skaičiavo savo balus...
Alinamas karštis pirtyje, šaltas baseinas gaivino jėgas. So
tus maistas papildė ištaškytą energiją, konjakas, degtinė, šam
panas kaitino kraują, gožė smegenis ir nuogino kūną. Pirmyn!
Sprinto karaliui Didžiajam Drambliui - videomagnetofonas.
Mantui moterų paguodos prizas - puikus laikrodukas.
Pūgžliui, vos ne impotentui, - kelialapis į Druskininkų gy
dyklą.
Dovanos visiems vyrams! Kas moterims? Pinigai, o kas dau
giau!
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Jau rytas. Gana. Iki soties, iki kaklo. Ganaaaaa!! Žinoma,
kas organizavo vakarą, sugalvojo tokio sprinto taisykles, be
jokios abejonės, buvo puikus žmogaus juodųjų želmenų ži
novas. Nukirsti moralės varžtus ir lyg iš perskelto kiaušinio
išlieti ne tik baltymą, bet ir trynį - velniškas uždavinys. Visai
nepaprasta mylėti moterį, kai stebi dešimtys akių. Tiesa, šalia
tą patį daro kiti... Visai nepaprasta peržengti bet kokias pado
rumo ribas ir keiktis paskutiniais žodžiais, vadinti savo ir kitų
veiksmus tokiais žodžiais, kurių net vienatvėje nedrįstame iš
tarti. Tačiau ne tu vienas... keikiasi ir kiti.
Šėtoniška laisvė!
Velniško saldumo laisvė!
Net prabėgus ištisai savaitei Mantas nejautė jokios gėdos,
jokio nuopuolio ar sąžinės graužimo. Niekas niekada nesuži
nos, kada ir kokios ribos peržengtos. Dar daugiau! Mintyse
dažnai analizuodamas tą vakarą vis prisimindavo patį akty
viausią dalyvį - Gorilą, kuris neišsiskirdamas iš kitų meistriš
kai valdė visos žmonaujos nuotaiką. Čia tai darbas! Viskas iš
anksto sugalvota, paruošta, atrinkta. Atkreipė dėmesį į dova
nas. Tai buvo patys reikalingiausi vyrui daiktai: laikrodžiai,

rašymo priemonės, kišeniniai puošnūs žiebtuvėliai... Visiškai
aišku, kad jų paskirtis - kasdien, kas valandą badyti akis ir
jokiu būdu neleisti užmiršti atmintino vakaro. Kaip komu
nistų socialistinio darbo nugalėtojų gairelės. Šlamštas, skudu
ras, bet raudonumas kiekvienam akis trina. Taip ir žmonių
juodųjų želmenų žinovai. Puikūs meistrai, kitaip nepasakysi.
Dvi savaites Mantas apie moteris nė pagalvoti nenorėjo.
Atsaini kalba, jokio dviprasmiško žvilgsnio, jokio nereikalin
go prisilietimo. Tarytum graikų dievas Dionizas pavaišino už
keiktu vynu. Moteryje nebėra jokių paslapčių. Atskleista kny
ga, išnaršytas kiekvienas lapas, žinoma kiekviena eilutė.
Prakeikimas! Kiek nedaug tos paslapties. Mantai, tai tik nuo
go kūno paslaptis... Tik tiek. Tarsi virš ežero vandens išlindę
meldai... Šaknys, be kurių nebūtų ir to stiebo, juk po vande
niu. Velniop! Nenoriu nieko žinoti! Man nereikia jokių šaknų!
Girdite?!
Iš Sapiegos sodybos Stonienė važiavo susikaupusi, primerkusi
akis, nervingai kramtydama lūpas. Ach, tu seni! Nenori?! Ne
pastebi, neprieini, neprisilieti? Manai, nematau? Viską ma
tau, viską pastebiu. Tavo, brangusis, akys visiškai kaip seniau
blizga, glamonėja, nurenginėja. Išsidavei, paukšteli... Niekur
nepaspruksi, balandėli... Pakliūsi. Taip paspęsiu, kad nei oru
praskrisi, nei vandeniu praplauksi, nei kurmiu prasirausi.
Jausmai, tarsi audros bangos, ritosi, taškėsi, maišėsi - galo
nebuvo. Stonienė tai ašaromis tvino, tai įtūžiu liepsnojo, tai
savęs gailėjo. Šūdinas gyvenimas... Nejaugi tokiuose metuo
se jai turi rūpėti kažkoks Sapiega? Kodėl ji viena, kodėl išsi
lakstė vaikai, kodėl dingo visi ištikimiausi draugai? Kur ji sku
ba? Kas jos laukia? Tušti namai, kurtinanti tyla, tylūs savo
pačios žingsniai, vienos valgymas prie virtuvinio stalo, knap
sėjimas prie televizoriaus, šaltas guolis. Goda - tai Goda, ji
visą amžių buvo tarsi ne į tuos ratus įsėdusi, bet Mantas? Ko

tam trūksta? Pamanykit - badavo. Nereikėjo lošti, pats kaltas.
Kuo čia dėta motina? Ir tai toks berno supratimas, jokio gai
lesčio motinai, kad ji visą gyvenimėlį su tais megztiniais po
Gariūnų turgų, su nešuliais po Maskvą, po Lenkiją ir dar vel
niai žino kur? Užsimanė džinsų - prašau, dviračio - prašau,
videomagnetofono - prašau, arbatpinigių niekad negailėjo.
Sulaukiau...
Žinoma, Mantas jau suaugęs. Bizūno nepaimsi, barniai ne
padės, saldainiuku nepriviliosi. Nejaugi visai pamirš namus?
Stonienei vien nuo tokios minties širdis piestu stojosi. Ji pri
valo Sapiegą parklupdyti. Būtinai! Būtų tarsi normali šeima trise. Pagaliau Sapiega vienišas, neturi nei žmonos, nei vaikų,
turėtų būti suinteresuotas, kad atsirastų mylima moteris, gal
net antrą kartą ta pati žmona ir suaugęs sūnus. Seniui tokia
nuostabi perspektyva nė sapnuose nesisapnavo. Žinoma, tas
tvirtai suręstas kaimo mužikėlis spyriosis, prašys, kad Aldona
persikeltų į kaimą. Ką gi? Jei būtinai reikia, teks važiuoti, bet
Kauno ji niekada neatsisakys ir, jei tik Tadas nors kiek, nors
truputėli sunegaluos, akimirksniu atsidurs Kaune. Ji jau tikrai
mokės už gaidį vištą iškišti.
- Aldona, brangute, kur prapuolei? - užsipuolė paskambi
nusi telefonu Gertrūda. - Mano šinšiliukas čia tokį savo drau
gą sužvejojo. Jie kažkada vienoje darbovietėje dirbo. Aukštas,
žilas, gal kiek per storas, bet jam geros bobos, kareiviško mušt
ro - ir kaipmat sulieknės. Atvažiuok. Supiršim.
- Nenoriu. Pavargau.
- Nepraleisk progos. Žaliakalnyje namą turi, žmona mirusi,
dukra ištekėjusi ir turi butą miesto centre. Būtinai atvažiuok.
Koks tau skirtumas - vienu vyru daugiau ar mažiau, o čia gal
kas rimto išeis? Ieško reprezentacinės ponios. Geresnės už ta
ve nė su žiburiu nerasi. Sutarta?
Stonienė dar kiek pasispyriojusi sutiko. Galų gale jai pra
rasti nėra ko.

Pasipuošusi, kvepianti, su žėrinčiais auskarais, aukso žiedų
rietuvėmis vos ne ant kiekvieno piršto, Aldona privažiavo sa
vo nuostabia mašina prie Gertrūdos namo vartų, pyptelėjo,
draugė potekom išbėgusi atidarė vartus, kuždėdama, skubė
dama kuo greičiau apsakyti visas naujienas, apkabinusi Aldo
ną per liemenį, nulydėjo į namą.
Čia tai vyras... Nors ant pinigų spausdink, nors Lietuvos
prezidentu statyk. Pati nesuprasdama ko, Stonienė nuraudo,
šiek tiek susinepatogino, norėdama kažką labai gudraus pasa
kyti, prašovė pro šalį ir galutinai sutrikusi, ko jai niekada ne
pasitaikė, kukliai atsisėdo prie valgiais ir gėrimais nukrauto
stalo. Naujasis gerbėjas Vaclovas nuo pat pirmosios pažinties
sekundės kaip užkerėtas spoksojo į efektingą moterį, visais
būdais stengdamasis kaip nors užkariauti jos palankumą.
- Žinote, mieloji ponia, pirmadienį turiu išvažiuoti poil
siauti į Palangą. Labai norėčiau pabūti, pabendrauti su jumis.
Liko vos kelios dienos. Jūs kažko nepagalvokite, gal galėčiau
ir jums nupirkti kelialapį? Būtų nepaprastai malonu.
Aldona šelmiškai nužvelgė suskystėjusį gražuolį, nusišyp
sojo ir nutarė išsikovoti dar papildomų nuolaidų.
- Labai gaila, bet negaliu. Pigiai gavau siuntą braziliškos
kavos, iki kito ketvirtadienio turiu realizuoti ir atsiskaityti su
tiekėju.
- Daug ten tos kavos? - atsargiai paklausė.
- Nedaug. Viso labo už penkis tūkstančius, bet kaip vienišai
moteriai, žinote, pinigas. Aš kitų pajamų neturiu, - net ne
raudonuodama melavo.
- Gerai. Parduokite man tą kavą ir reikalas bus išspręstas.
- Kur jūs tiek kavos dėsite? Iki gyvenimo galo užteks.
- Aš ruošiuosi ilgai gyventi, - žaibiškai atšovė Vaclovas. Tai kaip? Tinka?
- Pagalvosiu, - toliau branginosi Aldona. - Gal labai pasi
stengusi galėčiau.

Visam mėnesiui į Palangą... veltui!
Stonienė nė nemirktelėjusi pardavė ištroškusiam gerbėjui
visas savo kavos asmenines atsargas ir nepaprastai patenkin
ta, kad gerai uždirbo, kvepianti, koketuodama su Vaclovu,
„Volga" išrūko poilsiauti.
Sapiega palauks. Nieko jam neatsitiks. Visi palauks. Gyve
nime, tu nuostabus!
Psichiatrija - medicinos viršūnė, žmogaus sielos formavimo
menas. Tai medžio vainiko formavimo menas. Menas pama
tyti ir nukirsti nepageidautiną išaugą. Menas atgijusiame pum
purėlyje pamatyti būsimą galingą šaką, kuri harmoningai de
rinasi prie visos lajos.
Smulkutė rudakė psichiatrė ištisomis valandomis meiliai kal
bino Astrą, stebėjo jos elgesį, reakciją į žodžius, į mintis, kaip
ji sugeba abstrahuoti, kaip greitai pagauna atitolintų minčių
sąsajas. Be jokios abejonės, ši ligonė - ypatingas atvejis. Kuo
žmogus primityvesnis, tuo jo medyje mažiau šakų, tuo dau
giau lėkštos ambicijos. Tada daug paprastesnis gydymas, tiesmukiškesnės priemonės, konkretesnė prognozė. Gydytoja kuo
toliau, tuo labiau įsitikino, kad Astra - labai sudėtinga asme
nybė. Jos baimė nebuvo primityvi fizinė baimė - kalėjimas.
Labiau bijojo visuomenės: draugų, bendradarbių, bendrakur
sių teismo, o labiausiai - Dievo. Šakos tarsi suaugo viena su
kita ir gydytojai kol kas niekaip nesisekė jų išpainioti. Prie
visos tos pynės prisidėjo supratimas, kad ji, Astra, nepateisi
no motinos vilčių. Apvylė, įskaudino, pažemino. Buvo šven
tai įsitikinusi, kad dėl nusikaltimo prarado savo Mantą ir nie
kada nebegalės mylėti taip, kaip anksčiau. Minčių tėkmė
neretai buvo tokia gili ir plati, kad tarsi aprėpdavo visas mo
ters gyvenimo sritis, paliesdavo pačią egzistencijos prasmę.
Tai nebuvo tas primityvus, bukas potencialaus savižudžio įsi
tikinimas, kad gyvybė nereikalinga. Astra sugebėjo išplėtoti

ištisą filosofinį aiškinimą, kad nusidėjusi moteris su savo
nuopuolio padariniais negali tekėti, gimdyti vaikų, dirbti bet
kokio auklėjamojo darbo. Atseit pasekmė kaip uodega visur
velkasi iš paskos ir kaip yla iš maišo gali pasirodyti bet kuriuo
gyvenimo momentu. Tokios motinos vaikai neišvengiamai bus
nuskriausti ir nelaimingi. Žinoma, svarbiausia - Dievas. Jis vis
ką mato, viską girdi, viską supranta, skaito mintis ir negailes
tingai, it budelis, baudžia.
Tokia polifoninė baimės samprata sunkino gydymą. Žino
ma, psichodepresantais galima prislopinti bendrą baimės re
akciją, bet juk tai ne išeitis! Kraštutinė priemonė. Iš ligoninės
turi išeiti žmogus su kuo mažesniais praradimais, psichiškai
suderintas, su aktyvia reakcija į aplinką, žodžiu, toks, kokio
jam gimstant panorėjo Dievas.
Ką daryti?
Gydytoja jokiu būdu nenorėjo sau pripažinti, kad jau iš
naudotos visos priemonės ir nėra gydymo efekto. Ją užvaldė
tarsi kūrybinės kančios. Nei dieną, nei naktį nebeturėjo ra
mybės, juk šalia buvo dar kiti ligoniai, kuriems taip pat reikė
jo dėmesio. Švariame popieriaus lape atsirado žodis „baimė"
ir išvestinės: fizinė, moralinė, dvasinė. Iš jų gimė dar išvesti
nės, dar... dar... Atsirado išvestinių tarpusavio ryšiai - ištisas
miškas žodžių ir strėlių.
Nuo ko pradėti?
Iš karto paaiškėjo, kad diferencijuoto gydymo pagal atski
ras baimės rūšis įgyvendinti nepavyks. Dėl nepaprastai lakios
fantazijos Astra niekaip nesutiko atriboti vienos baimės rū
šies nuo kitos. Lengvai rasdavo ryšius tarp baimės Dievui ir
visos likusios žemiškosios aplinkos. Galų gale, jei kaip nors
gydytojai pavykdavo atriboti Dievą, Astra tučtuojau priešpa
statydavo baimę savyje, kurios jokiais būdais nepavykdavo
pajudinti. Vis dažniau gydomieji pokalbiai baigdavosi padi
dėjusia depresija.

Reikėjo žūtbūt skubiai keisti gydymo metodiką. Tačiau kaip?
Vis dažniau įkyriai lindo mintis vaistais apglušinti Astros
psichiką, padaryti abejingą aplinkai, įspūdžiams. Gal laikinai
ar ilgesniam laikui, nes tokio drastiško gydymo pasekmes sun
ku prognozuoti. Astra praras ypač svarbią savybę viską anali
zuoti ir daryti gana apibendrintas išvadas. Tai proto savybės,
be kurių negali apsieiti joks mokslininkas ir joks filosofinės
pakraipos žmogus. Tai reikštų iš protingo, imlaus žmogaus
dirbtinai padaryti šiokį tokį idiotą. Neeee...
Netinka.
- Padarykime taip... - mokė gydytoja Astros motiną. - Pri
minkite Astrytei nedidelius jaunystės nusikaltimus, pražan
gas ir įrodykite, kad jūsų reakcija visada buvo teisinga ir tikė
jimas dukters sąžine, morale visada laimėjo. Pasistenkite
įtikinti, kad tarp tų jaunystės pražangų ir šiandienos yra tie
sioginis ryšys ir jūsų tikėjimas jos nekaltumu nekelia jokių
abejonių. Pabandykime. Sugebėsite?
- Sugebėsiu. Aš jau panašiai tikinau, bet ji nesutinka.
- Pabandykime dar kartą. Aš imsiuos moralinių aspektų.
Noriu pasiūlyti eksperimentą... Gal tai negirdėta, bet... reiktų,
kad į ligoninę ateitų policijos valdininkas ir įtikintų, kad niekas
jos neieško ir nelaukia, kol ji pasveiks, kad iš karto uždarytų į
kalėjimą. Toliau. Gydymą apsunkino Astros stiprus tikėjimas
Dievu. Lazda turi du galus. Viena vertus, apsunkino, o kita teikia vilčių, kad jei pavyks įtikinti - prieš Dievą nekalta, tada
gydymas iš karto palengvės, gal net visiškai pasveiktų. Reikė
tų pakviesti dvasininką. Mes kažkuria prasme kolegos, rūpi
namės dvasiniais reikalais, jis supras ir, tikiuosi, padės.
- Kunigą?
- Taip. Mes dar taip nebandėm. Pabandykime. Komunistų
laikais vien už tokią mintį išlėkčiau iš darbo, jei ne dar blo
giau, o dabar galima. Gal padės? Tiesioginė šoko pasekmė jau
pašalinta. Šiaip Astrute visiškai sveika. Jeigu mums pavyktų

pašalinti baimės jausmą, galėtume teigti, kad ji galutinai pa
sveiko.
- Viešpatie, padėk mums.
- Ji meldžiasi?
- T a i p . Labai.
- Sakykite... - psichiatrė susirūpinusiu žvilgsniu žvelgė į mo
tiną. - Manto nematote? Gal žinote, kur gyvena? Gal turite
telefoną?
- Ne ne. Nieko nežinau, - iš karto nuliūdo motina. - Dingo
kaip į vandenį.
- Manote, dingo?
- O kaip daugiau? Pamatė, kad tokioje baisioje ligoninėje,
ir išsigando.
- Išsigando? Neeee... Neatrodo. Daug mačiau išsigandusių,
o jis... neeeee. Čia kažkas ne taip. Kitos priežastys, - gydytoja
minutėlę patylėjo. - Jei Mantas pasirodytų, jis mums labai pa
dėtų. Labai.
- Šaunu, Mantai, - Jonas kilstelėjo mažytę taurelę konjako. Gerk. Štai ir perlaužiau tave. Radau, katine, tavo silpną vietą.
Eeeeech! Radau. Liuks. Tu velniškai greitai tobulėji. Keliuose
sprinto vakaruose jau buvai?
- Trijuose.
- Koks pagrindinis leitmotyvas?
- Laisvė. Visiška laisvė ir atsipalaidavimas. Viena bėda, kad
paskui nė už ką apie moteris nenoriu pagalvoti. Lyg kopūstų
persiėdęs - pilvas išpūstas, o sotumo vos per nago juodymą.
- Gal nori ko nors pikantiškesnio? Na, kad kartu ir sielai, ir
protui?
- Sunku net įsivaizduoti, kas dar galėtų būti. Man ir taip
atrodo, kad čia laisvės viršūnė.
- Gerai. Pakviesiu tave. Nuvešiu. Nesigailėsi. Pažadu.
Po trijų dienų Jonas išvežė Mantą į... Kauną.

Kaip ir anksčiau, vos įėjus į prieškambarį, moteris užmetė
ant Manto ir J o n o pečių juodą ilgą apsiaustą, uždėjo juodą,
panašią į bitininko su tinkleliu ant veido skrybėlę ir įvedė į
raudoną salę. Lygiai tokie pat raudoni stalai, raudona šviesa
ir ramiai sėdintys vyrai.
- Broliai... - toks pat balsas... - Mes išpažįstame, kad dabar
prasideda šventosios mūsų dienos, Sirijus seka po Saulės. Tai
saulė po saulės... Mes išpažįstame Šėtoną kaip teisėtą Dievo
sūnų. Mes išpažįstame, kad mūsų Šėtonas yra tokios pat, tik
priešingos, bet vienodos savo galia tiesos skelbėjas, kaip ir Jė
zus Kristus! Jėzus Kristus skelbia, kad Žemėje nugalės gėris, o
mes skelbiame, kad Žemėje nugalės blogis. Jis skelbia: žmo
gau, gailėkis, atgailauk, jei ne - būsi nubaustas. Mes sakome:
žmogau, niekada nieko nesigailėk, niekada neatgailauk ir nie
kada niekas negali tavęs nubausti. Tu laisvas... Tu laisvas! Mes
esame stiprūs! Mūsų nedaug, bet mes valdome lygiai pusę žmo
gaus. Kas dieną, kas valandą žmoguje dygsta juodieji želme
nys, kyla ir kyla maištaujančios mintys. Tai mes esame jų įkvė
pėjai! Mes kovojame, kad kiekvienas iš mūsų būtų laisvas.
Laisvas! Laisvas! Laisvas! Laisvas kūnu, laisvas protu, laisvas
pasirinkimu... Vagys, žudikai, melagiai, apgavikai, šantažuo
tojai, pletkininkai, tinginiai ir apsileidėliai yra mūsų tiesos
nešėjai. Jie visai žmonijai primena, kad egzistuoja blogis, ant
roji, lygiavertė gėrio pusė. Mes egzistuojame! Mes! Mes! Mes...
Narkomanija, prostitucija, alkoholizmas - štai mūsų garanti
ja ateičiai! Mes niekada nežlugsime. Niekada! Visada būsime
šėtoniškai stiprūs! Visada. Mūsų vėliava, mūsų teorija, mūsų
siekis, mūsų religija - žmogau, tu esi laisvas... - lektorius nu
tilęs lėtai sukryžiavo rankas ant krūtinės, nuleido galvą, susi
kaupė... - Dabar, broliai, atsipalaiduokime... Atleiskime rau
menis... jaučiate... sruvena šiluma...
Staiga iš šoninių durų išėjo keli vyrai su raudonais padėk
lais, ant kurių buvo padėtos raudono skysčio sklidinos taurės.

- ... Išgerkit... ir jūs pasinersite į neregėtą malonumų kara
lystę... - visi iš eilės ėmė ir gėrė. - Gerkite... gerkite... ir nie
kada netikėkite, kad yra tik vienas Jėzaus Kristaus pasaulis.
Yra dar galingesnis Šėtono pasaulis. Žmogų amžinai perse
kioja vidinė kova. Amžina kova tarp gėrio ir blogio. Kartais
laimi Jėzus, kartais Šėtonas. Niekada, niekada nebus visiško
pralaimėjimo ir niekada nebus visiškos pergalės. Jėzus me
luoja. Jis tiki ir moko, kad gėris nugalės. Niekada to nebus...
niekada. Gerkite... broliai. Jūsų laukia nepaprasti malonumai.
Mes tyčiojamės iš Kristaus todėl, kad jis dergia mus. Kaip nėra
rojaus, lygiai taip nėra pragaro. Lėkšti prasimanymai bukoms
galvoms. Visi svajoja, kad rojuje paragaus kūniškų malonu
mų, bendraus su artimaisiais, atsigriebs, ko Žemėje nepatyrė.
Kokie niekai! Tik pas mus, pragare, tai įmanoma... jei iš viso
tai įmanoma. Nėra nei pragaro, nei rojaus. Yra pragaras ir ro
jus pačiuose mumyse, pačiame žmoguje nuo gimimo iki mir
ties, o paskui... O paskui... viskas išnyksta. Niekas neįrodė ir
niekada neįrodys, kad kada nors bus kitaip... Todėl Kristaus
mokslas yra bevaisis, paremtas melu ir apgaule. Šėtonas siūlo,
kad nereikia žmogui žadėti to, ko nė pats nežinai. Žmogau,
būk laisvas, netikėk savo baime, gyvenk, kaip to nori kūnas ir
tavo protas...
Mantas jau nebegirdėjo...
Išgertas skystis iš pradžių maloniai, lyg stiprus vynas, nu
degino gerklę, šiltu gumulu nuslydo žemyn, o paskui tvino,
plėtėsi po visą kūną. Pasidarė lengva, norėjosi skristi, bėgti,
vartytis... Atsirado pašėlusi jėga ir baisus miklumas. Atrodė,
ištirpo kaulai ir plieno virvėmis virto raumenys. Echhhh! Kalną
nuversčiau!
Po to...
Po to... jau rytą, burnoje šleikštus kvapas, visas kūnas tarsi
sumuštas, raumenys išsekę, drebius, nepaklusnūs, maudžia ir
tvinkčioja. Lyg per rūką prisiminė, kad kažkokioje šventyklo-

je, kodėl šventykloje... Kodėl aplink altoriai... Iš auksu žiban
čių rėmų žvelgia besijuokiantis Šėtonas... Degančios žvakės...
Ooooo siaube... Kažkodėl ausyse kala ir kala juodojo metalo
ritmu šėtoniška muzika, šėtoniškas žviegimas, šėtoniškas kuž
dėjimas.
Tach! Tach! Tada tada tada tach! Tach! Tach! Nuogi vyrai
gaudo nuogas moteris... vyrai vyrus... moterys moteris... Juo
da muzika, juodas, kalantis ritmas, juodas seksas, juodas juo
das... juodas!
Nejaugi paskutinė pasaulio naktis?
Nejaugi iš amžių atgijo Kaligulos imperija?
Juodas kvatojimas! Kvatojimas...
Nejaugi tai tiesa?
Nejaugi realybė?
Siaubas kaustė kūną, baisus šaltis smelkė per kaulus...
- Na, kaip? - Jonas vairavo, žvalgėsi neskubėdamas, atsai
niai, lūpose žaidė velniška šypsena. Pro šalį plaukė miškas...
Rumšiškės... Žiežmariai... Vievis.
- Beveik nieko neatsimenu.
- Tu tylus, lyg išplautas. Geriau negu sprintas?
- Geriau. Kas tai per skystis? Jaučiausi lyg paukštis.
- Nežinau. Malonu, tiesa?
Atrodė, ir diena tokia kaip vakar... Saulė lygiai tokia pat...
Vilniaus Gedimino prospektas lygiai toks pat, ir žmonės, ir
garsai, ir kvapas...
Netiesa! Mantui viskas staiga persivertė. Smelkte smelkėsi
supratimas, kad jis jau žengia į visiškai naują pasaulį. Negir
dėtą, neištirtą, baisų... Niekaip negalėjo patikėti, kad tokioje
mažytėje Lietuvoje... ir kur? Kaune! Kas tie žmonės? Tie vy
rai? Tos moterys... Kas visus juos surinko? Kodėl šventyklo
je? Kam tie kryžiai? Kam... kam... kam...
Lekiu žemyn?!
Tarsi į šulinį, į tamsą, į nežinią?

Mantas su vis didėjančiu nerimu ėmė suprasti, kad nebėra
jokio tikslo gyventi. Dėl ko? Aplink tuščia... nė gyvos dva
sios. Jis vienišas, paliktas, pasmerktas, užmirštas.
- Kaip gyveni, Mantai? - sutikusi gatvėje klausė Birutė. - Din
gai. Nebeužeini, nebeskambini. Daug laiko prabėgo. Gal kada
prisimeni?
- Atleisk. Nenoriu. Tu puiki. Pasiutusiai puiki, bet aš... Aš
visiškai nebe tas. Tau kitokio reikia.
- Tik aš viena žinau, kokio man reikia, - ramiai paaiškino. Jei kada sugalvosi, ateik. Tau patiko mano kava... Aš jos dar
turiu... - Birutė buvo paruošusi visą planą, kaip pamažu vėl
apraizgyti Mantą. Šį kartą, balandėli, tikrai nepersisotinsi, il
gam prisiminsi. Jos planas realus, logiškas ir turi pasisekti. Bū
tinai!
Vargšė moteris. Nereikia man tavo kavos.
Nieko nereikia!!!
Mantas žvilgsniu kelis kartus nurengė, aprengė, išnaršė, at
rodo, net kvapą pajuto...
Nenoriu!
Velniam reikalinga moteris? Vyrai, na, kam reikalinga mo
teris?
Tegu sau gimdo vaikus, žindo, plūkiasi su šūdinais vystyk
lais viena. Tegul. Gal tam sutverta? Gal jai reikia? Gal be to
gyventi negali? Mes, vyrai, lyg gražiausi gamtos vaikai, su
tverti be rūpesčių nuo žiedo prie žiedo skrajoti ir rinkti, siurb
ti, sotintis nektaru. Kvailelės jos... Nėra jokios meilės! Nėra
jokio bendro džiaugsmo. Nėra jokių bendrų vaikų. Visa tai siekimas gyventi tokiame pasaulyje, kokio nėra ir niekada
nebus.
Mantai, o Astra?
Velniop! Yra daug daugiau kenčiančių. Daugelis iš jų tik
kančioje mato savo egzistenciją. Kur egzistencijos prasmė? Jei

tu, Astra, priešiniesi, tai tik tau pačiai nuo to blogiau. Nerei
kia priešintis gyvenimo srovei. Neužteks jėgų, išsikvėpsi ir baig
si tuo, kuo pradėjai. Kam tau reikalingas materialus kūnas ir
kokia jo paskirtis? Tu veržiesi į dangų. Tai mirk ir keliauk!
Kodėl delsi? Tu kirminas! Iš dulkės į dulkę, iš nieko į nieką.
Kiekviena moteris didžiuojasi savo vaiku ir galvoja, kad pa
gimdė Jėzaus pateptąjį. Kodėl Jėzaus? Lygiai tokia pat galimy
bė pagimdyti Šėtono įvaikį. Kodėl turi nusisukti visuomenė
nuo blogį nešančio žmogaus? Kodėl dirbtiniu badu išjungia
me aršiausią kovą už savo būvį? Vagis, žudikas - tas pats vil
kas tarp žvėrių, vanagas tarp paukščių ir lydeka tarp žuvų.
Visi turi stengtis kaip nors išlikti ir niekada neprarasti savo
budrumo. Tai gamtos dėsnis. Kodėl reikalingi kalėjimai? Tai
neteisinga. Blogį nešantys žmonės - mūsų grobuonys ir turi
teisę gyventi tarp mūsų. Nežiopsok! Tie, kurie nėra pakanka
mai budrūs, turi mirti iš bado apvogti ar žūti pralaimėję. Kam
tokie reikalingi? Nereikia leisti jiems veistis ir platinti žioplių
veislės!
Kam reikalingi sergantys?
Niekam! Greičiau išmeskite! Girdite?!
Mantas pamiršo motiną, Kauną ir tik labai retai prisimin
davo Astrą. Tuštuma aplink ir viduje. Vaikščiojo, kalbėjo, dir
bo lyg savyje miręs.
Jokių norų! Jokio tikslo! Nieko!
Pamatęs Astrą, Tadas Sapiega maloniai nustebo.
- Kaip tu pagražėjai? Sunku net pažinti. Matau, ir nuotaika
pasitaisė.
- Netiesa. Man bloga. Labai bloga. Meldžiuosi ir prašau Die
vo, - ji žiūrėjo išplėtusi akis, lyg laukdama dar kokių nors žo
džių.
- Tu beveik sveika... aš matau. Aną kartą tu buvai ligonis, o
dabar... Tu jauti ką nors? Skauda?

- Širdis skauda. Va, čia, - ji pirštuku palietė krūtinę. - Nie
kada nenurimsta ir niekada nenurims.
- Na, kam tu šitaip? Žmonės kojų, rankų, net akių netenka
ir tai susitaiko, o tau nieko netrūksta.
- Man trūksta savęs, - ji vis dar žiūrėjo tuo pačiu žvilgs
niu. - O Manta? Mantą jūs matote? - o dangau! Koks neapsa
komo skausmo pilnas žvilgsnis.
- Mantą? - Sapiegai užteko proto padaryti reikšmingą pau
zę. - Kodėl klausi?
- J i s pamiršo mane, ir aš žinau kodėl.
- Kodėl?
- Todėl, kad padariau mirtiną nuodėmę. Man niekas nieka
da negali atleisti. Aš neturiu ateities. Kaip moteris niekam ne
reikalinga.
- Astrute, na kam tu šitaip? - Tadas visai pamiršo, kad jis
psichiatrijos ligoninėje, palatoje ir kalba su ligone. J a m at
rodė, kad prieš ji visai normalus, tik pernelyg pesimistinis
žmogus. Reikia, reikia tik rasti tinkamus žodžius, paguosti,
spalvingomis, sodriomis spalvomis nušviesti jos ateitį - ir vis
kas pasikeis. - Tu jauna. Visiškai jauna. Tavo jaunas, stiprus
organizmas sutriuškins visas negalias. Kam save kankinti kaž
kokiu visiškai nerealiu dalyku? Tu tokia gera, kad niekam tie
siog negali padaryti nieko blogo. Tu sutverta gėriui. Aš žinau.
Kai buvai mano namuose, aš mačiau, kaip tu glostei mano
karvytę, kaip mylavai arklį... net šunys ant tavęs nelojo. Jie,
gyvulėliai, jaučia. Gerą žmogų vidum pažįsta. Tu blusos ne
galėtum užmušti. Už ką tave kas baudžia? Kam tu užkliuvai? - Sapiega guodėsi, kad jam pavyko rasti tai, ko būtinai
reikėjo.
- Aš visų bijau.

-Ko?!

i\
- Baisios bausmės. Kančios. Jei tai būtų fizinis skausmas, aš
tikrai iškentėčiau. Galvočiau, kad tai pelnyta bausmė, ir man

mažai skaudėtų, bet m a n o skausmas prasideda manyje, ma
no viduje. Aš žinau, kad tas skausmas kada nors išsilies, išsi
verš iš manęs ir pradės nuodyti kitus. Kam reikalingas žmo
gus, kuris kitiems sukelia skausmą, kančią, nerimą? - ji žiūrėjo
sielvarto kupinu žvilgsniu.
- Astra, miela mano mergyte, na kam tu save kankini? Sapiega, staiga susigraudinęs, prislinko arčiau, švelniai apka
binęs priglaudė jos galvą prie savo peties, sugrubusiomis nuo
darbo rankomis glostė švelnius merginos plaukus.
- Man baigta... man baigta... man galas. Visai čia pat.
- Astru te, vaikeli, tu tiki manimi? Sakyk, tiki? - jis pasilen
kė norėdamas sugauti jos žvilgsnį, bet jos bukos akys nieko
gero nežadėjo. Teikė vilčių trumpučiai proto blyksniai. Tik
tiek... - Kokį skausmą? Kam tu gali sukelti skausmą? Jei nori,
važiuok pas mane, būsi mylima m a n o dukra. Aš niekada ne
leisiu apnuodyti manęs kokiu nors skausmu. Pažadu tau.
- Netiesa. Jums taip atrodo. Mantą aš jau apkrėčiau. Galite
man nesakyti - aš viską žinau. Jis dingo. Jis suprato ir neištvė
rė. Kam aš tokia reikalinga? Nebėra meilės - nebėra gyveni
mo. Mamytė rūpinasi, visi čia rūpinasi, o aš jaučiu, kad visa
tai veltui. Gal žmonės ir gali vieni kitiems padėti, bet Dievas
neatleidžia. Kaip išgydyti jausmą mano širdyje?
- Astra, kam tu save šitaip kankini? - Sapiegą apėmė ne
viltis.
- Aš sau jau nebepriklausau. Nežinau, kodėl man leidžia
dar gyventi... Aš nežinau, kaip man gyventi... - staiga ji užsi
dengė rankomis veidą ir visu kūnu kretėdama ėmė raudoti.
- Astrute, na kas tau? Ašaros čia visiškai nereikalingos. Vai
keli, girdi? - Sapiega stipriai prispaudė merginą prie savęs.
- Kodėl Mantas neateina? Aš laukiu... laukiu... jau duobė
prie lango...
- Neverk, neverk... - jau visai nebežinojo nė kaip jam ra
minti ir kaip toliau elgtis. Tvirtai žinojo viena, kad pamatęs

Mantą išbars ir lieps tučtuojau važiuoti čia. Jis gali, jis turi
teisę. Mantas jo sūnus. Vyras negali kitaip pasielgti. Tegu iš
gyja, o vėliau daryk kaip nori. Jis privers, turi priversti.
Tokio galantiško gerbėjo Aldona dar niekada neturėjo. Aukš
tas, galingas, vilnijančiais žilais plaukais, nuolatos besišyp
santis, pasitikintis savimi, nesiskaitantis su pinigais Vaclovas
Vėbra atitiko pačius aukščiausius reikalavimus.
- Kas būtu atsitikę, jei mes būtume susitikę, na, prieš ko
kius trisdešimt metų? - svajingai klausė Aldona. Patogiai atsidrėbęs restorano krėsle, Vėbra akimis ryte rijo savo moterį.
- Žinoma, būtų liepsninga meilė ir vedybos, - jis kerinčiai
šypsojosi.
- Tikrai? Tu taip visada pasitikėjai savimi?
-Visada.
- Žinok, aš buvau beveik ideali gražuolė, tik kojos galėtų
būti šiek tiek tiesesnės ir tiek, o šiaip... - rankute pamosavusi
reikšmingai parodė, kad jai absoliučiai nieko netrūko. - Oi,
tau būtų buvę sunku. Gerbėjų iki kaklo. Gal mes net buvome
kada nors susitikę?
- Niekada. Garantuoju. Labai gaila. Ir kaip čia aš visą gyve
nimą Kaune gyvendamas nė karto tavęs nemačiau? Būtų už
tekę vieno vienintelio žvilgsnio.
Staiga Aldona prisiminė Tadą Sapiegą, lyg vėjas nupūtė jos
svajingą nuotaiką, nuleido akis, sukiojo taurelę. Prakeikimas!
Jis kaip likimas, kaip amžinai klajojanti dvasia - iš niekur at
siranda ir į niekur dingsta. Tarsi lengvas oro dvelktelėjimas,
tarsi pūku per miegantį veidą - dilgt ir nėra. Krapštosi kur
nors dabar apie karvę, gal verda skystus barščius, gal sėdi ir
stebi ežero vandenį. Ji vertė save, bet niekaip negalėjo pri
prasti prie minties, kad kada nors jai teks knistis mėšle. Ar ji
nedaro dar vienos klaidos? Štai sėdi tiesiai prieš ją toks žmo
gus, kokio jai reikia. Iki kaulų smegenų kaunietis, turi savo

namą, mašiną, pinigų ir yra jos kerų valioje. Kaip Mantas?
Kaip Goda? Be jokios abejonės, sūnus pripažins tik Sapiegą ir,
jei ji ištekės už šito dramblio, pamirš kelią į Kauną. Ar verta
jai, jau pagyvenusiai moteriai, pradėti gyvenimą tarsi iš nau
jo? Ji žvilgtelėjo į Vėbrą... Žinoma, tas patinas tol bus malo
nus, kol paragaus geidžiamo vaisiaus, pasisotins. Žinau to
kius paukštelius... Puikiai! Paskui užkurs tokj pragarą, kad nei
lėkti, nei rėkti.
Viską apsvarsčiusi Stonienė be jokios gėdos, jai ir kitokios
minties nebuvo, naudojosi Vaclovo palankumu. Per savaitę
susiurbusi visus Palangos teikiamus malonumus, kasdien ver
žėsi į Klaipėdą, į parduotuves, į turgų. Su didžiausiu įdomu
mu sužinojo daugumos prekių kainas, mintyse sumetė, kas
Gariūnuose pigiau, kas čia brangiau, kokie kiekiai apsimokė
tų ir koks laukia pelnas. Akylai ištyrė tenykščius megztinius ir
labai patenkinta prisipažino, kad jos megztiniai daug geres
nės kokybės. Puiku! Vėbra kaip šešėlis slankiojo iš paskos, ret
karčiais, Aldonos paprašytas, pirko ir tempė į mašiną. Vargšas
suskystėjęs vyrelis, bet Aldonai jo nė kiek nebuvo gaila. Tegu
nešdinasi nors šiandien! Ji puiki, žavinti, elegantiška, o svar
biausia, visiškai savarankiška moteris! Vėbra, žinoma, jautė ir
jam jau seniai nepatiko pernelyg didelis Stonienės aktyvumas.
- Dabar vasara. Kam tau tie megztiniai? - niekaip nesupra
to. Ji tik šyptelėjo.
- Noriu ledų. Einam į kavinukę, pasėdėsim.
- Gerai. Gal galiu pasiūlyti savo programą?
- Taip. Tu ir taip pasirodei nepaprastai kantrus. Aš pastebė
jau ir vertinu. Nepagalvok, kad esu nedėkinga. Tu labai vyriš
kas, - lyg sviestu patepė.
- Aplankysime Neringą. Gražesnio kampo nė rojuje nebus.
- Tikrai? - Stonienė staiga prisiminė, sušvelnino žvilgsnį, į
balsą įpynė velniškai melodingas gaideles. Balsas viliojo, šau
kė, žadėjo.

- Noriu aplankyti savo draugo kapą. Leonas Žilinskas. Bu
vo puikus vyras, geras šeimos tėvas, nuostabus medžiotojas.
Mylėjo šunis.
- Šunis? - kaip prakeikimas vėl dilgtelėjo Sapiega. - Man ir
sekasi. Lyg šunj karia ant kiekvienos šakos.
- Tau vis medžiotojai pasitaiko?
- J ū s . . . tokio Tado Sapiegos nepažinojote? - jei tik Vėbra
pasakys, kad taip, ji jau žinojo, kad tučtuojau atsikels, lėks į
Palangą, susirinks savo daiktus ir kirste nukirs pažintį su Vėb
ra. Lietuvėle, kokia tu mažytė!
- Neeee... neatsimenu. Tikrai ne, - Stonienei tarsi potvynis
atslūgo.
Neringos keliu Vaclovas važiavo tylus, susikaupęs, žiūrėjo
tiesiai į vingiuojantį kelią. Ant galinės sėdynės padėta baltų
rožių puokštė...
- Ilgai teks vaikščioti... Gal kapas kur viduryje? - pratarė
Aldona Juodkrantės kapinaitėse. - Žiūrėk, ten moterys ravi,
gal žinos?
- Žinoma, - palikęs stovinčią Aldoną, Vaclovas lėtai, pagar
biai nešdamas rožes, nuėjo prie dirbančių moterų. - O Viešpa
tie, Nijole, kas čia? Tokia didelė, suaugusi tavo dukra Ingrida?
- Taip. Jau anūką turiu. Pasenau...
Aldona akylai stebėjo šiltą sceną, senų pažįstamų pokalbį,
matė, kaip Vėbra padėjo rožes, tyliai pastovėjo, šiltai atsisvei
kinęs priėjo.
- Leono kapas ten. Ten jo dukra Nijolė ir anūkė Ingrida...
Važiuojam. Juodkrantės gale jų namas... Mane sieja nepapras
tai šilti prisiminimai... - Vėbra susigraudino, akys pritvino ir,
atrodė, tuoj tuoj išsiverš ašaros. - Po Leono mirties tie namai
man tarsi ištuštėjo. Tiesa, liko jo sūnūs, su kuriais lakstėme
po miškus: Stasys ir Antanas, tačiau visa tai be Leono... Tiesa,
yra dar vienas žmogus, kurį nepaprastai šiltai prisimenu, Al
dona Balsevičienė, literatūros mokytoja.

- Gal tavo meilė?
- Na, ką tu... Buvusi mokyklos direktorė. Nepaprastai my
lėjo mokinius ir savo darbą. Kur jinai?..
- Ieškosi?
- Ne ne. Važiuojam. Važiuojam.
Jau vėliau, vaikščiodama po Nidą, po Palangą, jau namuo
se, užsidariusi savo kambariuose, Stonienė vis prisiminė, kad
ta scena kapinėse buvo pati pradžia, nuo kurios prasidėjo Vėb
ros, kaip žmogaus, tyrinėjimai. Rezultatai šiek tiek nuvylė.
Taip, tai visai ne monstras ir visai ne šaltas kaip ledas dauge
lio moterų numyluotas gražuolis, o paprasčiausias darbštus,
nuoširdus ir geras žmogus. Šiek tiek graužė sąžinė, kad taip
begėdiškai jį išnaudojo, kad kaip siurbėlė siurbė ir siurbė gal
prakaitu uždirbtus pinigus. Nieko. Ji tokia moteris, kad kiek
vienas vyras vien už malonę su ja pabendrauti turi mokėti.
Brangiai mokėti!
- Važiuojam pas mane, - pasiūlė Vaclovas, kai jie neskubė
dami išėjo iš Kauno zoologijos muziejaus. - Aprodysiu, kaip
gyvenu. Turiu didžiulę kaktusų kolekciją, retų gėlių ir dar kai
ko įdomaus. Pasėdėsim, paplepėsim. Kur mums bėgti?
Aldona seniai tokio pasiūlymo laukė, puikiai viską suprato,
viską žinojo ir seniai buvo numačiusi pasekmes.
- Gerai.
Didžiulis, erdvus, neperkrautas, šviesus, kvepiantis namas.
- Kas taip maloniai kvepia?
- Gėlės. Šimtai žiedų. Aš auginu retas kambarines ir oranžerines gėles. Susirašinėju su daugelio šalių gėlininkais, daug
kas atvažiuoja vien pasižiūrėti, perka sodinukus, sėklas, puokš
tes. Tu myli gėles?
- Visos moterys myli. Gal todėl, kad pačios kaip gėlės, Aldona jau jautė tvyrančią nuotaiką ir žodžiais, jų intonacija,
gestais, akių žibėjimu ruošėsi intymiam vakarui. Jokio neigia
mo žodžio! Tik liūliuojantis širdies glostymas.

Vėbra puikiai skambino pianinu, sodriu balsu dainavo lie
tuvių liaudies dainas. Šaunuolis! Puiki nuotaika veržėsi per
kraštus.
- Matai, Aldut, kaip čia tuščia? Nors vilku stauk.
- Palauk... nereikia. įpilk man ko stipresnio... taip... dar...
dar... Už tavo ateitį, Vaclovai.
- Už mūsų ateitį, Aldute...
Po vidurnakčio Vėbra užnešė apgirtusią viešnią laiptais į an
trą aukštą, paguldė savo miegamajame, baisiausiai skubėda
mas apibėrė bučiniais, vos ne plėšdamas rūbus siekė aistros.
- Palauk... neskubėk... - Aldona parodė, kad ji ne tokia gir
ta, kaip atrodė, ir visiškai ne taip karštai trokšta suartėjimo.
Vargšas vyras net neįtarė, kad visas šis vakaras ir štai dabar...
atsiskaitymo būdas už visas dovanas, už Palangą, už šį vakarą,
už jo nuoširdumą ir rūpestį. Po to... po to niekas negalės jai
pareikšti jokių pretenzijų. Imk... imk... ir mes kvit, o paskui
bus matyti... - Nesuplėšyk... gražiai atsegiok... dabar eik ir
atnešk šilto vandens ir rankšluostį... eik... eik...
Ech tu...
Kiekvienam vyrui norisi moters lyg nekaltybės... šviežios...
alpstančios... šiek tiek drovios... atsiduodančios pamažu, su
virpesiu, aikčiojimu ir trūkčiojančiu kvėpavimu, o tu...
Staiga Aldona prisiminė Sapiegą. O siaube! Nežiūrėk! Ne
matyk! Nežinok! Kvaileli tu... Man nieko neatsitiks... Visiškai
nieko. Tarsi šakėmis per vandenį, jokios žymės ir nė vienos
bangelės. Jau kažkas jos ieško... kažkoks baisus svoris... vis
kas ištirpo, išnyko, aptemo...
Mantą tarsi pats velnias apsėdo. Supratęs, kad galima paimti
moterį be kvailų bučinių ir dar kvailesnių žodžių, be preliudi
jos, su įsiūčiu, kaip rykliui, nuolatos jautė velnišką alkį. Net
važiuodamas Vilniaus gatvėmis staiga nei iš šio, nei iš to užsi
degdavo tokiu pašėlusiu geismu, kad tiesiog lyg magneto trau2HH

kiamas kūnas pats verždavosi pirmyn, drebėdavo rankos, džiū
vo burna ir salo širdis. Keistu alkanu žvilgsniu apžiūrinėdavo
visas prie raudono šviesoforo mašinose sėdinčias moteris. Jo
žvilgsnis buvo toks įžūlus, toks viską pasakantis, kad nė viena
negalėjo atlaikyti - nusisukdavo.
Eiii!
Pagaliau suprato, kuo kvėpuoja gyvenimas! Restoranuose
sočiai valgė, nusipirko naują mašiną. O ką?! Kam taupyti? Gy
venimas juk toks trumpas! Beveik baigtas namas, liko tik ap
dailos darbai. Ko dar trūksta?!
Vieną taisyklę įsikalė tvirtai: jokių intymių santykių su sa
vo mergytėmis. Jokių! Gerbė jų šlykštų darbą, gailėjo ir norė
jo, kad jos gerbtų bosą.
- Labas, Laima, - prisiminęs kažkada mylėtą gydytoją, pa
skambino telefonu. - Noriu susitikti.
- Tuoj pat.
- Labai jau greitas. Negaliu, be to, po valandos važiuoju į
darbą. Po kokių dviejų dienų, kai surikiuosiu savo mintis, ta
da galima.
- Ne. Tu rikiuok mintis, o aš jau važiuoju. Darbe būsi laiku.
Aš nuvešiu.
- Bet... - jis jau padėjo ragelį.
Laima pasitiko tarpduryje šypsodamasi.
- Pamaniau, gal kokį reikalą turi? Gal kokiam ligoniui pa
galbos reikia? Prašau į vidų, užkaičiau kavos... Mantai... kas
tau?.. - ji traukėsi atatupsta.
Užtrenkė duris. Užrakino. Laima visiškai išsigando. Dar ban
dė priešintis, bet jis spėjo sučiupti glėbin ir pradėjo tempt į
miegamąjį. Tėškė ant lovos, pašėlusiai skubėdamas ėmė plėšti
drabužius...
- Mantai! - suklykė gydytoja. - Tu mane prievartauji... Man
tai! Aš klyksiu!

- Nereikia. Noriu tavo kūno. Prašyk pinigų, kiek nori. Ne
reikia kiykti. Aš tiesiog iš proto kraustausi, kaip man reikia
tavęs... Leisk!
- Mantai! - iš siaubo išplėstos akys. - Aš negaliu! Supranti?!
Man tos dienos!
- Nesvarbu. Jokio skirtumo, - jis švogždė. Jo rankos buvo
nepaprastai stiprios, kūnas, grobuonies kūnas, virto plieno
spyruokle! Jis žaibiškai reagavo į kiekvieną Laimos judesį.
- K a s tai?! Gaisras koks? Oi, šlykštu gi... Girdėjai... palauk...
kava išbėgs... girdi... kava...
Jis nieko negirdėjo.
Kas dar?!
Nuvežęs Laimą į darbą, Mantas tyliai pasisukiojo gatvėmis,
užsuko į barą, išgėrė kokteilį, suvalgė karštą sumuštinį ir, gal
vodamas, kaip čia pailginti nuobodų vakarą, prisiminė... Jū
ratę. Tą pačią, kuri norėjo tapti šnipe. Ir kaip jis buvo pamir
šęs tokią gražią merginą.
Paskambino telefonu. Neatsakė. Po valandos atsiliepė mo
teriškas balsas.
- Atleiskite, o Jūratės nėra? Čia Mantas.
- Aaaa... Palaukite... Alio! Čia Jūratė.
- Labas. Mantas. Noriu tave pamatyti.
-Kada?
,--^....
- Tuoj pat.
- Yra reikalas?
-Yra.
- Gerai. Kur? Aš Lazdynuose, šalia lieso arklio.
- Kokio?
- Na, vilniečiai taip vadina skulptūrą „Vilniaus rytas". Ži
note? Aš lauksiu.
Jūratė atėjo pasiruošusi bet kokiems netikėtumams. Griežtas
rudas vasarinis kostiumėlis, baltos aukštakulnės basutės, bal
tas rankinukas, ilgi plaukai, ryškus makiažas, kuklus žiedelis.
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- Tu nuostabi, - Mantas žiūrėjo kaip katinas į lašinius.
- Dėkoju. Važiuojam?
- Matau, nusiteikusi ryžtingai. Veržiesi į mūšį?
- Taip. Sutriuškinsiu visus priešus, - įsėdo, Mantas pasuko
centro link. - Kaip sekasi, Mantai, seniai nesimatėme.
- Seniai... O tau?
- Gerai. Viskas gerai. Tik baisi bėda - prieš pusmetį palaido
jom tėvelį. Mamytė atsikraustė pas mane. Taip ir gyvename
dviese. Tai... kokia užduotis?
- Palauk, suspėsi, - šyptelėjo vaikinas.
- Kur mes važiuojam?
- I restoraną pavalgyti, o paskui bus matyti, - Jūratė, žino
ma, neprieštaravo, bet akylai pasižiūrėjo į Mantą, kažką gal
vodama pritilo.
- T a i kas per užduotis? - šelmiškai klausinėjo žiūrėdama tie
siai į akis. - Jau vidunaktis. Greit restoraną uždarys. Paslap
tis?
- Važiuojam pas mane. Gerai? - jam jau nebuvo kaip išsisu
kinėti.
- Aaaaaa... mat koks reikalas. Aš tau niekada nesiūliau savo
kūno, tiesa?
- T a i p , tačiau tu atėjai...
- Nemaišyk taukų su pienu. Aš atėjau dirbti, o ne paleistu
vauti. Kas tau sakė, kad man visada reiks pardavinėti save?
Manęs atsitiktinės progos nedomina.
- Gal man padarysi išimtį?
- Ne. Negaliu. Nenoriu. Jei visai atvirai - turiu sužadėtinį.
- Tai tu su manimi nenori dirbti?
- Noriu, bet ne ištvirkauti su šefu ir ne tokiu, beveik prie
vartiniu būdu. Ar tau neatrodo, kad moterys reikalauja švel
numo, dėmesio, bent elementaraus mandagumo. Ypač lovos
reikaluose. Tu mus sulyginai su triušėmis, kurioms vos tik į
narvą įmeta patiną, tai truputį palaksto ir jau pasiruošusios

poruotis, taip? - Mantas nusišypsojo ir viską suprato savaip.
Maivosi. Maivosi gudriai, su polėkiu, kitaip nepasakysi.
- Kur tu mane veži? - iš karto atkreipė dėmesį į maršrutą.
- Pas mane. Pavaišinsiu puikiu prancūzišku likeriu. Kaip
vaistai.
- Mantai, brangusis, su manimi tokie fintai nepraeina. Ne
jaugi tau neaišku?
Nieko. Praeis. Mantas tuo buvo visiškai tikras.
- Puikus likeris. Paragavau, o dabar vežk namo. Mamytė
laukia.
- Ach tu, šelme... - Mantas staiga pagavo, apkabino, pabu
čiavo. Ji net nespėjo nė žodžio pasakyti, o jis jau nunešęs tėš
kė ant lovos, plėšte plėšė drabužius, numetė savo marškinius,
kelnes...
- Neliesk! Aš tave perspėju! Aš kaip vapsva. Gražus vabz
dys, o geliu labai skaudžiai... Mantai!
Plepėk, katyte, kiek nori...
Užgulė...
Aaaaaa! Uaaaaa! I'aaaaa!!!
Jūratė žaibišku judesiu ilgais pirštukais užspaudė miego ar
terijas. Mantas pašėlusiai muistėsi stengdamasis kaip nors at
plėšti rankas. Neteko sąmonės.
Lėtai grįžo į tikrovę...
Antrankiai!
Jis pririštas prie lovos! Nuogas!
Šelmiškai šypsodamasi, užmetusi kojytę ant kojytės, pasi
rėmusi, ilgais pirštukais sukinėdama taurelę, Jūratė stebėjo savo
šefą.
- Atsigavai? Nesiplėšyk, katinėli. Antrankiai titaniniai. Spe
cialiai man padaryti. Nei pergrauši, nei nubrūžinsi, nei pjūk
leliu nužyrinsi. Tai kaip? Dar ko nors nori?
Mantas daužėsi kaip tigras. įsiūčiui nebuvo ribų. Žinoma,
galima sulaužyti lovą, bet tai ne išeitis...

- Paduok glaudes.
- O... kam? Tu toks... natūralus man dar labiau patinki.
- Ko tu nori?
- Palauksiu, kol atvėsi, o paskui išsikviesiu taksi ir važiuosiu
namo. Mamytei jau paskambinau... Matai, kaip viskas susi
suko. Tu pamiršai, kad mes, moterys, irgi žmonės ir mokame
gintis... nuo... gaivališkos aistros... Skanus buvo likeris... Gal
dar turi?
Kurį laiką susirietęs Mantas tylėjo, paskui staiga ėmė nesu
laikomai kvatoti. Jūratė iš pradžių nieko nesuprato, bet pa
mačiusi, kad vaikino reakcija nuoširdi, pradėjo juoktis pati.
- Gerai, Jūrate, išvaduok mane. Tinki, kad tave paraliai, to
kiam darbui. Liuks. Atsiprašau, jei įžeidžiau.
- Puiku. Ši scena patiko labiausiai. Pakentėk. Gal tu tik gud
riai apsimeti? įpilti ko nors?
- Degtinės. Pilną. Sklidiną.
- Tu... iš skausmo?
- Ne. Iš džiaugsmo, kad pagaliau sutikau tikrą profesionalą.
- Tu jau trečias, kurį tenka prirakinti. Nežinau, kuo užkliū
va mano snukis, kad vyrai greta manęs pasidaro eržilais. Ma
tai? - ji atsmaukė sijonėlį ir parodė už kojinės, šalia kelnyčių,
užkištą juodą, panašų į suplotą mažytį polietileninį maišelį
daiktą. - Vienas dūris, ir tu pusvalandžiui visiškas lavonas...
Šiuo atveju panaudojau mažiau drastišką būdą, bet jeigu bū
tum nepasidavęs... Vis dėlto tu mano potencialus šefas, tie
sa? Be to... tu žinai, kad šalia karatė užsiiminėjančių berniu
kų kiekvienoje grupėje būna dvi trys mergaitės. Aš buvau viena
iš jų. Taip kad aš turėjau daug galimybių tave nukenksminti.
Ateityje pažadėk būti mandagesnis. Gal... gal... kada nors aš
ir sutiksiu. Tai kaip?
- Pažadu.
Gerokai po vidurnakčio...
Lyg kas būtų skėlęs stiprų antausį. Po velnių!

Birutė tai tikrai neatsakys!
- Alio! Birutė? Kas tai? Birutė? - matyt, niekaip negalėjo
prabusti.
- Klausau.
- Labas rytas. Dovanok, kad pažadinau... Mantas.
- Supratau. Tau ko nors reikia?
- T u sakei, kad turi kavos... Gal dar liko? Nesimiega man.
- Kaip tu čia mane prisiminei? Kas nors atsitiko?
- Ne. Nieko. Grįžau iš Klaipėdos, - begėdiškai melavo. Šaldytuvas tuščias, duonos nė trupinio, o apie kavą aš net
nekalbu.
- Tu anksčiau tokiu laiku važiuodavai valgyti į naktinį res
toraną. Netinka?
- Matau, kad tu manęs nė kiek neužjauti. Niekur nėra ge
resnės kavos. Tik pas tave. Ar... galiu atvažiuoti? - Birutė ilgai
tylėjo.
- Gerai. Atvažiuok. Puiku!
įsisupusi į švelniai rožinį, nėriniais puoštą chalatą, Birutė
Mantą pasitiko dar koridoriuje.
-TššŠšš... - pridėjusi pirštuką prie lūpų tildė. Stonys norėjo
pabučiuoti, bet ji išsisuko, uždarė duris, padėjo nusivilkti
striukę.
Stebėtina. Visur švaru, lova paklota, šeimininkė su šukuo
sena, lengvai paryškintos lūpos, lengvi akių šešėliai. Kada ji
suspėjo?
Pasiutusiai graži.
Mantas niekaip negalėjo suprasti, kaip jis galėjo atsisakyti
tokios nuostabios moters.
- Kavą jau užkaičiau. Gal tau kokį sumuštinį padaryti? Tu
riu vokiškų konservų, mišrainės, truputėlį torto... Tik netriukš
mauk, nes aš visai nenoriu skambios reklamos.

-Bijai?
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- Merginos garbė brangiau už pinigus.
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- J i e visi mane daug kartų matė.
- Nesvarbu. Jau seniai nebemato ir net neįtaria, kad tu čia.
Nori sumuštinio?
- Mažytį gabalėlį... ir torto, ir kavos. Atsinešiau butelį šam
pano. Tiks?
- Gerai, - įdėmiai stebėdama naktinį svečią, Birutė surado
taures. - Gal su kava nelabai tinka? Aš kavos negersiu, nes
paskui niekaip neužmigsiu, o tau, matyt, galima, - Mantas
pasižiūrėjo tokiu žvilgsniu, lyg klausdamas: nejaugi nesupran
ti, ko aš čia atėjau?
Ji matė.
Viską suprato.
Vienu mauku išgėręs du puodukus juodos kaip smala ka
vos, Mantas paprašė dar arbatos. Birutė atnešė du bokalus
alaus. Lyg vandenį gėrė šampaną.
- Pasisotinai? Tu gi nieko nevalgei.
- Pasiilgai manęs? - žvilgsniu jau nurenginėdamas paklau
sė prieštarauti neleidžiančiu balsu. - Mataaaau... pasiilgai...
- Mantai, man atrodo, kad tokį klausimą gali užduoti tik
labai savimi pasitikintis ir gana įžūlus vyras, - Birutė ėmė gin
tis, nes už dieną aiškesnis buvo toks netikėtas vizitas. Nieko,
Mantuti, pakentėk, pasikankink, o gal tada... gal tada, o tada
dar pažiūrėsim.
- Kodėl? - Mantas iš karto suprato, kad tai išsprūdęs visiš
kai nevykęs, blaškantis, o ne koncentruojantis klausimas.
- Todėl, kad tu kuklus ir mandagus. Tau visiškai nebūdin
gas perdėtas pasitikėjimas, o juo labiau atviras jėgos demonst
ravimas. Kiek mes nesimatėme? Tris mėnesius? Gal ilgiau?
- Nereikia. Kam tu prisimeni tai, ko aš visiškai nenoriu pri
siminti.
- Tu sergi, Mantai. Todėl ir prisiminiau.
- Kuo? - išpūtė akis.
- Venerine liga. Gonorėja ar net sifiliu.

- Sifiliu?!
- Taip. Man teko matyti, - priėjusi arčiau ėmė atidžiai ap
žiūrinėti jo veidą, kaklą. - Nusivilk marškinius.
- Kas per juodas humoras? Tau protas pasimaišė? - marški
nius nusivilko. Jam dar dilgtelėjo, kad visuose tuose sprin
tuose gal ir galėjo...
- Taip ir yra. Spuogeliai. Kai kurių žaizdelių viršūnės nusi
trynusios ir sunkiasi virusų skystis. Daug vandens geri?
- Kaip visi normalūs.
- Tu jau čia pustrečio litro išgėrei. Tai visos paros norma.
Visi sifilitikai daug geria, - nežinia iš kur Birutė ištraukė tokį
abejotiną simptomą.
- Geriu todėl, kad prieš tai išgėriau visą buteli likerio.
- Aaaaaa... pakeliui iš Klaipėdos? Supratau. Turi būti opelė...
- Kur opelė?
- Na, ten... tavo kelnytėse, ant to... Nueik į vonią, pasi
žiūrėk.
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- Baik tu mane dūminti! Jokių opelių ten nėra, - kaip jai
pasakyti, kad ten liko Jūratės nagų žymės. - Aš žinau.
- Tu norėtum su manimi permiegoti, tiesa? Kol aš neįsiti
kinsiu... Šiaip... aš laukiau tavęs. Man netinka patarlė: lauk
iš akių - lauk iš širdies. Aš... paklosiu tau čia, salone. Gono
rėja galima užsikrėsti ir per skalbinius, o sifiliu tik lytiniu
būdu.
- Na, ar tu pagalvoji, ką tu čia tauški?! - jis padaužė sau į
kaktą. - Galvoji?
- Gerai. Paanalizuokim. Tu nori pasakyti, kad per tuos tris
mėnesius neturėjai nė vienos moters? Ko tyli? Sakyk! Vadina
si, aš teisi. Rytoj pat, Mantuti, nueik į polikliniką. Gal, duok
Dieve, nieko rimto, bet...
Mantas sėdėjo apgirtęs, rūškanas. Paklojo salone.
- Nereikia. Aš važiuoju namo, - Birutė palydėjo iki pat lau
ko durų. - Labanakt.

- Labanakt, Mantai. Noriu tau patarti: kai sugalvosi ateiti
dar kartą, pasistenk, kad ant kaklo ir nugaros užgytų šviežios
moters nagų žymės. Jokiu sifiliu tu nesergi. Nusiramink. La
banaktis.
- Tėti, tėti, m a n o brangusis, ką man daryti? Aš visiškai neži
nau, kaip gyvenu, nežinau savo ateities... Man baisu...
Juoda naktis.
Nutilo kapuose paukščiai.
Goda viena. Viena prie vienišo kapo, ant vienišo suoliuko
ir visiškai tas pats, kad aplink kryžiai, juodi akmenys, me
džiai. Nesuvirpėjo nė vienas raumenėlis, kai keliuku be garso
sujudėjo juodas šešėlis.
Juoda katė... Gal likimo ženklas?
Ašaros sruvo ir sruvo... Tyliai nyko ant Stonio kapo... Nak
tyje žydi juodos gėlės, juodas antkapis, nedidelis akmenėlis
su pavarde... Žinoma, ne motinos darbas...
Pasigirdo žingsniai...
-Ū-ū-ū... hu-hu-hu-hu-huuuuu... ik! ik! ik!
- Nebijok, vaikeli, pelėda. Seniai čia gyvena, - lyg laikro
džio švytuoklė svyruodama prikrypavo senukė, palietė Go
dos petį, sunkiai atsisėdo. - Mačiau, kaip atėjai. Gal jau dvi
valandas sėdi... Ko tu prašei? Jis pasirodo tau?
- Pasirodo.
- Koks? Geras?
- Geras.
- Aaaaaa... tik geriems miręs geras pasirodo... Viena mote
ris net klykdama nuo kapo pabėgo. Visko būna.
- Dėkoju, kad sutvarkėte kapą, - po ilgos pauzės prabilo. Neturiu pinigų atsilyginti... Akmenys brangūs...
- Nereikia, vaikeli, man tavo pinigų... einam... einam pas
mane... Karštimo padariau. Sušilsi.
- Dar pasėdėsiu. Man skubėti nėra kur.

- Paskui pasėdėsi... laiko yra... einam... - senutė vos ne
girgždėdama pakilo, persikreipė. - Oi... kaip sudūrė... oi...
mano kaulai...
Goda padėjo, parėmė, apkabino ir taip abi pamažu,vos vos
nuklibinkščiavo tamsoje vos matomu keliuku senukės trobe
lės link, kur degė šviesa, buvo šilta - tarsi užuovėja nuo visų
pasaulio vėjų.
- Sėsk, - senukė surado dubenėlį, pripylė garuojančios la
pienės, įdėjo gabalėlį mėsos, su kaupu šaukštą grietinės, pa
maišė, padėjo prieš Godą. Apsisukusi ieškojo duonos...
- Oi... man bloga... bloga man... - Goda išlėkė į tamsą, at
sirėmusi į tvorą žiaugčiojo, vėmė, gaudė orą, visai nusilpo...
- Ėėėėėė... tu, matau, visai švaka... - senukė apgobė šilta
skara. - Nepavalgai. Gal vandens atnešti? Tada apetitą permuši ir skrandis priims, - ji nušlepsėjo atgal, grįžo, ištiesė puo
duką. - Gerk. Nelabai skanus čia vanduo, nepalyginsi su Sibi
ro... Žinia, Kaunas... šiukšlės, smarvė... gerk...
Keli gurkšniai atgaivino.
Apkabinusi moterį, senukė nusivedė atgal, į vidų.
- Kas tau? Rūkai miltelius? - senukė žinovės žvilgsniu, pri
sikišusi tyrė Godos veidą, kūno odą. - Ėėėėėė... palauk... pa
lauk...- sudžiūvusiomis rankomis paglostė Godos liemenį,
pilvą, šlaunis, pamaigė krūtis. - Ėėėėėė... tu, vaikeli, nėščia...
Tai reikalai... Ėėėėė... Eikš, gulk. Pagulėk. Žinau, ko tau rei
kia...
Uždegė virykle, užkaitė puodeliuką vandens. Senoviškoje
spintoje ilgai kažko kuitėsi, stumdė, ištraukusi į šviesą glėbe
lius nešė prie lempos, atrišusi mazgelius bėrė ant saujos, tyrė,
uostė, ragavo, rišo atgal, ieškojo, vertė, kol pagaliau rado tai,
ko reikėjo. Žiupsnį įpylė į stiklinę, maišelį užsuko, užrišo, pa
dėjo matomoje vietoje. Vanduo jau kunkuliavo. Judesiai se
ni, lėti, dažnai netikslūs... Užgesinusi viryklę, mediniu šaukš
tu pasėmė karšto vandens, šliūkštelėjo ant žolelių, pabadė,

dar šliūkštelėjo, pasukiojo, užpylė sklidinai, įdėjo stiklinę į
kažkokią žieminę kepurę, apmuturiavo rankšluosčiu.
- Viskas... - sukuždėjo lyg sau, lyg Godai. - Tuoj pritrauks.
Kaipmat atsigausi, - prisėdo šalia Godos, kaulėta, išdžiūvusia
ranka nieko neklausinėdama glostė jos veidą, plaukus, pečius,
klojo marška, rūpinosi, vapėjo.
- D a b a r išgerk... būtinai... gerai... o taip... gerai...
Po pusvalandžio Goda suvalgė visą lėkštę sriubos, tą mėsą,
duonos.
- Šiam kartui tau, vaikeli, gana. Paryčiui vėl pašildysiu, vėl
pavalgysi, kol atsigausi. Silpna? Bloga? Žinau... daug mačiau...
- Pirmą kartą taip sočiai pavalgiau. Vis išvemiu.
-Tau paruošiu tokio skysčio. Tai tu prieš valgį po gerą gurkš
nį - ir po kelių minučių galėsi drąsiai valgyti. Viskas bus ge
rai... pamatysi... Ooooo... lageryje viena kitą gydėm. Labai
draugiškos buvom... daug ko išmokom... Moterys norėjo pa
stoti, kad pervestų į kitą skyrių, kur geriau maitina ir lengves
nis darbas... Tie rupūžės ilgai nenorėdavo pripažinti... Kai jau
pilvas smakrą pasiekdavo, tik tada... Oi, kaip kankinosi... baisu
pagalvoti... spardė, varė į darbą, o jos negali... kruvinomis
ašaromis verkė...
Už viską Goda buvo nepaprastai dėkinga. Už šilumą, mais
tą, rūpestį, o svarbiausia, kad senukė nieko neklausinėjo, ne
priekaištavo.
- Gulėk, gulėk, vaikeli. Aš turiu savo guolį. Užteks vietos
abiem. Iki ryto aš tavęs niekur neišleisiu. Gali ir visai čia gy
v e n t i . . . - sunkiai pūsdama, su švilpesiu kvėpuodama, ilgai
trepsėjusi, pagaliau pasitaisė sau minkštumą, stenėdama atsi
gulė, išsitiesė, giliai atsidususi dar ilgai per burną traukė orą,
ilsėjosi.
- Nežudyk vaikelio... - pralemeno. Goda net krūptelėjo. Atnešk man... Bus kaip karalaitis...
- Kur? Čia? - lyg nesavu balsu paklausė Goda.

- Gal čia, o gal ne... Nebijok... nieko nebijok... Tegu vaike
lis gyvena. Pati paskui džiaugsies, ieškosi... Žinau... Pinigų aš
turiu... daug... Niekam nesakiau... noriu, kad patikėtum...
Mes lageryje išsirinkdavome moterį, kuriai patikėdavome vi
sus pinigus, o ji kam reikėdavo duodavo kiek reikia... Ten ne
kalėjimas... statybos... geležinkelis... Moterys save pardavi
nėjo... grašiai, bet per didumą susikrovė... Paskui išrinko ma
ne, nes aš jau sirgau tuberkulioze, į lauko darbus manęs neva
rė, o šiaip, po virtuvę, po daržovių sandėlį, kur pašluoti, kur
išskalbti... Vieną naktį visas išvežė į šiaurę, o mane paliko...
davė popierius... paleido mirti... Iki pat šios dienos saugo
jau... Greit pati mirsiu... tegu nors vaikeliui bus... Dar mano
draugė Marta paliko... Narkotikus pardavinėjo... pagavo... Jau
daug metų nežinia kur... Jai tiek, kiek man, mes vienmetės...
seniai būtų pasirodžiusi... nežudyk... atnešk...
- Močiute, man nė minties tokios nebuvo.
- Aš dėl viso pikto. Ateik kada panorėsi... Aprengsiu tave...
Gal kokį kampą nužiūrėsim... Gal mane mirštančią paslaugysi... sunku vienam numirti. Ką pasakysi? - senukė visai nusi
ramino, gal užmigo, bet po kurio laiko vėl prabilo: - Gal drau
gaujam?
- Draugaujam, - sukuždėjo Goda. - Ačiū jums.
- Nereikia dėkoti... nepriimta... Dievas mums visiems pa
dėkos... Žinok, tik Dievo tikėjimas įkvepia žmogų geriems
darbams.
Kol suvažinėjo į Lenkiją, kol pardavė prekes, Stonienė šiek
tiek atitoko nuo Vėbros, primiršo Sapiegą. Kaip tekantis upe
lis išneša purvą ir vėl pasidaro skaidrus, taip ir Aldona, nepa
prastai greitai atjaunėjusi, linksma, kupina energijos ir vilčių,
vėl pasirodė Sapiegos kieme.
- Žinojau, kad atvažiuosi, - visai nesidžiaugdamas pasitiko
Tadas.

- Tu... nepatenkintas? - nusivylė Aldona. - Sutrukdžiau?
- Neeee, koks čia trukdymas... Be reikalo viskas. Nieko ne
bus... Mes tiek vienas kitam įsiėdę, tiek prisikaupė dumblo,
kad nei šaukštu iškabinti, nei kastuvu iškasti.
- Oooo... ekskavatoriumi negalima? Mes daug metų vienas
kitą pažįstame, daug patyrėme, daug supratome... Nejaugi nie
ko nepasimokėme? - Aldona prisimerkė.
- Taip. Teisingai. Proto lyg ir padaugėjo. Patirties. Mes at
pratę. Aš vienas čia kaime daugybę metų gyvenu, o tu mieste,
tarp žmonių. Man žemė, gyvuliai, medžioklė, šunys, o tau
Gariūnai, prekės, alasas, pinigai. Man čia pinigų tik vienas
kitas rublis reikalingas. O kam? Pienas, duona - ir visi pusry
čiai, vakarienė. Pietums kokio bizalo išverdu ir viskas.
- T a i . . . daugiau jau nieko nebesinori? - koketiškai paklausė.
- Et! - mostelėjo ranka. - Įpratau vienišas. Gal ir pagalvoju...
- Taduti, nė vienam normaliam vyrui jokia moteris negali
sutrukdyti. Pabandykim. Aš pasistengsiu tave suprasti, o tu
mane, ir viskas bus gerai. Gal pasirodys, kad mes tiesiog ideali
pora.
- Nežinau...
-Netiki?
- Pabandykim. Galų gale nieko neprarandame. Visai nieko.
Antrą kartą Aldonai sakyti nereikėjo. įlindusi į spalvingus
treningus, iš pagrindų sutvarkė virtuvę, išplovė užuolaidas,
prinešė gėlių, išnešė į kiemą patalynę, kad prieš saulę išsivėdintų, nušveitė puodus, surado šaldytuve šernienos, pamir
kiusi išvirė, ant keptuvės paskrudino, prikasė vos užsimezgu
sių bulvių... och ir kvapas... Sapiega darbavosi kluone, paskui
šiek tiek dalgiu palygino kiemo žolę vis šnairuodamas, ką vei
kia naujoji šeimininkė. J a m buvo šiek tiek nejauku, kad kaž
kas knisasi jo patalynėje, skalbiniuose, kad naršo po indaują
ir šeimininkauja darže. Velniai nematė! Jei nori, tai tegu mato
viską, kaip gyvenu! Ko čia slėpti?
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- Taduti, valgyti! Pietūs ant stalo.
Tralialia, koks gardumas... Sapiega net nusišypsojo, pama
tęs gausiai apkrautą stalą, švarias lėkštutes. Servetėlės po lėkš
tėmis, servetėlės nusišluostyti lūpas, ant lėkštutės padėta stik
linė kompoto, ant lėkštutės torto gabaliukas...
- Iš kur tu tą viską ištraukei? Aš net nežinojau, kad pas ma
ne tiek daug indų.
- Pripratai, kaip laukinis, viską vos ne rankomis, vos ne iš
vieno puoduko, iš vienos lėkštės. Dabar tavo gyvenimas nie
kuo nesiskirs nuo civilizuoto žmogaus. Skanu? Pagirk, jei ga
li... Aš taip stengiausi...
- Matau. Labai skanu. Kaip restorane, nors neatsimenu, ka
da ten buvau.
- Būtinai, Taduti, nuvažiuosim. Pabūsi pas mane Kaune,
pasižmonėsi. Visai kitas gyvenimas prasideda.
- Na, iš vienos dienos dar sunku spręsti, kaip bus ateityje.
Gal duos Dievas.
- Dievas nieko neduos. Reikia patiems stengtis. Aš visą gy
venimą taip dariau.
Po pietų Sapiega apsunko, padėkojęs atsisėdo prieš trobą
saulės atokaitoje, ilsėjosi.
- Gera, tiesa? Nuostabiai kvepia. Tu pats nežinai, kokiame
rojuje gyveni. Vanduo tyras, dangus vaiskus. Šiek tiek, Tadu
ti, pavargau. Ežere vanduo šiltas? Norėčiau išsimaudyti.
- Gali. Žiū, kiek poilsiautojų. Kamuolį spardo, kortomis lo
šia, kepinasi.
- O tu?
- Aš geriau pirtį išsikūrensiu.
- Vasarą pirtį?!
- Karštis - sveikata. Pamatysi.
- O... mes... kartu?
- Hm... tu nė kiek nepasikeitei. Šėtoniškas pastovumas. Ta
vyje man viskas pažįstama, net žingsnius galiu nuspėti.

- T u pervertini savo jėgas. Nejaugi tie išsiskyrimo metai nie
ko nereiškė?
- Pasenome, ir tik tiek, - Sapiega šelmiškai apžiūrėjo Sto
nienės figūrą.
- Einu, persirengsiu.
Aldona viską buvo numačiusi, viską apskaičiavusi... Apsi
vilkusi ryškiu juodu su raudonais pagražinimais maudymosi
kostiumėliu, tiesiog viduryje kiemo kaip bebras raitėsi, lenkė
si ir trynė visą kūną kažkokiu kremu. Sapiega viską matė, ste
bėjo nenuleisdamas akių. Pabaigusi Aldona priėjo artyn, tarsi
dar nebaigusi tualeto, koketiškai pasikraipydama užsirišo per
kaktą raudoną skarutę ir iš Tado akių supratusi, kad psicholo
ginis manevras puikiai pavyko, nuplaukė per pievą keliuku į
poilsiautojų pliažą.
Prakeikimas.
Nors ir pasenęs, bet koks puikiai pažįstamas kūnas. Visas
kažkada nubučiuotas, išglamonėtas, kiekvienas apgamėlis iš
tyrinėtas...
... Aldona iš nevilties vos neverkė...
Karvės speniai buvo tokie stori, o pirštai tokie silpni, kad
nors ir iš visų jėgų sugniaužusi, vos vos spaudė pieną.
- Šiul, marge! Šiuuul! - ramino besispardančią karvę Sapie
ga. - Kad pienas iš spenio negrįžtų atgal į tešmenį, tu užspausk
spenio šaknį, o visais likusiais pirštais spausk patį spenį. Tada
bus gerai.
-Niekada neišmoksiu... - pašėlusiai gailėjosi, kad apskritai
su ta karve prasidėjo. - Su uodega per galvą daužo, spardosi...
Jau iš spenio kraujuoja.
- J a u su nagu pragnybai, - pasilenkęs žiūrėjo Tadas. - Kam
tokie nagai reikalingi, nesuprantu, nebent nosiai pakrapštyti.
- Na ir išmanymas tavo... Anksčiau lyg kitaip galvojai.
- Melžk. Melžk. Kiekvieną darbą reikia baigti iki galo. Dar
tik pusė.

Ooooo, Viešpatie!
Vakare Tadas paporino, kokius daugmaž darbus ji turėtų
dirbti, kad nors iš tolo būtų panaši į kaimo moterį.
- Ojeiii! Ojeiii! Kam toks pragariškas darbas! Viena kelionė
į Lenkiją, ir turiu visų metų tavo uždarbį. Per vieną kartą! Kam
reikia viso šito durniavimo?
- Neeee... Ne kiekvienas moka ir gali tuose Gariūnuose. O
čia reikia pasiaukojimo, kantrybės. Ne vien pinigai laimę ne
ša. Kiek malonumo, kai tavo pasėtas - užauga, tavo nupjau
tas - kluone, tavo sudorotas - rūsyje, tavo raudonskruosčiai
obuoliai dailiai sudėti, kvepia, noksta. Tik štai, kai apsakymą
parašau, vienam skaityti nuobodu. Norisi, kad žmonės suži
notų.
- Tai kam tu rašai, jei jokio uždarbio? Šiaip? Iš neturėjimo
ką veikti?
-Neeee... Dūšia liepia rašyti. Atrodo, tiek sukaupiau išmin
ties, o išsipasakoti nėra kam.
- Dabar tai nebereiks rašyti. Galėsi viską man pasakoti. Oi...
kaip aš tavęs klausysiu... Ilgais žiemos vakarais sugulsime abu,
žiūrėsime iki pat nakties televizijos laidas ir svajosime...
- Apie ką? Svajonėle tu... Žili jau, o tu vis dar svajonėse
maudaisi.
Žinoma, kaimietiško azarto Aldonai tik trims dienoms. At
sirado tūkstantis neatidėliotinų darbų, ir ji, šiltai atsisveiki
nusi su Sapiega, sėdo į savo puikiąją mašiną ir visu greičiu
išpurškė...
-Aldute, kur buvai dingusi? Visą Kauną ant kojų sukėliau, teiravosi Vėbra.
- Reikalai, reikalai.
- Aaaaa, o aš norėjau susitikti... Čia tokia proga buvo. Tu
būtum labai tikusi. Labai.
-Kas?
- Buvo vokiečiai, o šiandien atvažiuoja, na, kaip ekskursija,
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Prancūzijos delegacija. Tu tokia reprezentacinė... Gal nori pa
būti šalia manęs? Papuoštum mano viengungišką butą ir šiaip
solidžiau atrodytų.
- Kada? Gerai, - ji, žinoma, nė nesiruošė asistuoti Vėbrai,
nes ji pati buvo asmenybė ir niekada nemanė šito slėpti. Už
sieniečiai! Ji perspjaus visus užsieniečius! Ji bus pati gražiau
sia, švytinti, bus...
- Šeštą.
Idėja, kad yra tokia pusiau slapta firma, kuri gali suteikti lesbiečių uždariems vakarams restoraną ir viešbučio tipo kam
barius, nepaprastai patiko. Viena sąlyga: Mantas, kaip organi
zatorius ir šeimininkas, turi teisę dalyvauti vakaruose stebėtojo
teise. Na, ką gi, leisbiečių atstovės sutiko. Didelio čia daikto!
Sėdėdamas prie to paties stalo, tame pačiame kampe, kaip
bebūtų keista, m a t ė lyg tuos pačius žmones. Skirtumas - čia
moterys. Nejaugi šio išskirtinio reiškinio tie patys motyvai?
Kas tai? Padidėjęs seksualumas? Gal toje srityje šiek tiek nu
skriausti? Gal negalintys paimti iš aplinkos to, kas natūraliai
priklauso tiek vyrui, tiek moteriai?.. Tie patys meilės, švelnu
mo kupini žvilgsniai, prisilietimai rankomis.
Mantas pastebėjo viduryje sėdinčią vienišą merginą. Daili.
Šiek tiek per didelė, kuprota nosytė. Tik tiek. Gražūs plaukai.
- Labas vakaras. Noriu pakalbėti. Gal galėtumėte persėsti
prie m a n o staliuko? Nelabai noriu viduryje...
- Ž i n o m a . Aš žinau. Man sakė. Jūs viso to šeimininkas, tiesa?
- Taip... - kai jie patogiai susėdo, Mantas pasikvietė pada
vėją, užsakė vakarienę. - Jūs ko nors laukiate?
- Taip. Savo draugės. Ji vėluoja, - mergina pažvelgė į laikro
duką.
- Aš noriu suprasti, kaip geriau organizuoti tokius vakarus.
Nepagalvokite kažko... pasakykite, kas traukia moterį prie
moters?

- Aaaaa... aš tikėjausi tokio klausimo. Dažnai klausia. Drau
gystė. Stipri draugystė. Man jos tiesiog trūksta, ir tiek.
- Tai būtų visai natūralu, nes taip daro ir vyrai, jei nebūtų
bendros lovos.
- Nieko ypatingo. Tai vienas iš draugystės aspektų. Man pa
tinka moterų švelnumas, pasiaukojimas, dėmesys, kūnas... Vy
rai niekada to negali duoti.
-Kodėl?
r.
- Todėl, kad vyrams būdingas žiaurumas, šiurkštumas, des
potiškumas, noras, kad moteris tarnautų, pasiduotų, šliaužiotų.
- Tačiau... didžioji dalis žmonijos būtent taip elgiasi, o mote
rys nejaučia jokios diskriminacijos. Filosofai pasakytų, kad mū
sų sąmonė jaučia distinkciją, sakytume, skirtumą tarp moters
ir vyro. Jie tokie yra, jų nepakeisi, jie mūsų genetiniame fonde.
Jūs manote, kad Dievas, kurdamas vyrą ir moterį, apsiriko?
- Gal ne, bet po to praėjo daug daug metų... Vyrai nukrypo
nuo Dievo dogmų ir sulaukėjo. Gal mes net pačios kaltos?
Anksčiau vyravo matriarchatas. Egzistavo moterų bendruo
menė, o vyrai, išvaryti, atlikę trumputę savo funkciją, klai
džiojo kaip beglobiai.
- J ū s ilgitės tokių laikų?
- Taip. Būtų nuostabu.
- Sakykite, o... kodėl intymioje srityje moterys nieko naujo
nesugalvojo? Pamėgdžioja tai, ką galėtų atlikti ir vyras?
- Netiesa. Mūsų bendravime yra tokių aukštų gaidelių, ku
rių nė vienas vyras nepasiektų. Mes laisvai deklaruojame savo
norus ir žinome, kad jie tučtuojau bus patenkinti. Nėra bai
mės, suprantate? Mes galime viena kitai pasakyti absoliučiai
viską, nebijodamos, kad kas nors mus išduos. Tai nepaprastai
svarbu. Be to - laisvė. Mūsų niekas nevaržo.
- Tai... vyro dėmesys jums nieko nereiškia?
- Reiškia. Dažnai mes lengvai dovanojame savo draugių in
tymius ryšius su vyrais, nes jie yra laikini ir lengvai nutrūksta.

- Po šimts! Nejaugi atsisakytumėte vyro meilės? Pagaliau
tai vaikai, šeima.
- Nereikia. Tai visiškas savojo aš praradimas. Kas sužinojo,
ką iš tikrųjų reiškia švelnumas, pasiaukojimas, tas niekada ne
grįš į prievartą ir šiurkštumą. Moteris sukurta aukai, bet vyrai
niekšiškai tuo naudojasi. Ooooo... štai ir Elvyra. Atleiskite, nušvitusi mergina nuskubėjo pasitikti savo... kaip čia pasaky
ti... mylimosios.
Mantas sėdėjo rūškanas ir, tarsi pilvotame veidrodyje, ste
bėjo iškreiptą vaizdą. Po geros valandos šiek tiek apgirtusios
moterys kvietė moteris šokiui, bučiavosi, glostė, ėjo šoninių
durų link...
Velniop!
Nenoriu! Neskanu.
Išėjęs palengva žingsniavo reklamų šviesomis nušviesta gat
vele mašinų stovėjimo aikštelės link.
- Mantai... - atsisuko.
Prieš jį stovėjo nedidukė rudakė Astros psichiatrė.
Mantas suakmenėjo...
- Labas, Mantai, - žinoma, gydytoja nė žodeliu neužsiminė
apie tai, kad ji jau ištisas dvi valandas stypso prie mašinų sto
vėjimo aikštelės, kur matė atvažiavusį ir nueinantį vaikiną.
Šaukė, bet... neatsisuko.
- Kaip sekasi?.. Kažko šiek tiek liūdnas... - vaikinas vis dar
žiūrėjo išpūtęs akis. - Seniai nesimatėme.
- Hm... - krenkštelėjo. - Žinote... - užsikirto, nes joks me
las nelindo iš burnos.
- Atleisk, kad taip kreipiuosi, nes pagal amžių vos ne sūnus,
gal gali man padėti?

-Kaip?-
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- Prieš pusmetį atvežė ligonę, vienišą moterį. Ji jau pasvei
ko, ir niekas jos neatsiima. Reikalinga priežiūra, todėl kelionė
autobusu netinka. Gal galėtum nuvežti?

- Kur? Toli?
- I Jurbarką. Aš užmokėsiu.
- Na, ką jūs... Gerai. Kada?
- Geriausia rytoj, bet aš perspėčiau, jei turėčiau tavo telefo
ną. - jis išplėšė lapelį, užrašė. - Ačiū. Gal iš ryto? Dešimtą,
tinka?
- Cierai.
Kiekvienas gydytojos klausimas, nors ir visai trumputis, tu
rėjo savo prasmę, leido susikoncentruoti, stūmė įspūdį, kad
tuoj tuoj neišvengiamai bus nemalonus klausimas apie Ast
ros gydymą. Psichiatrė kaip visada maloniai šypsojosi, ranku
te kelis kartus lengvai palietė Mantą. Tą ligonę planavo išleis
ti tik kitą savaitę, bet čia tokia proga... Ji paskambins jos
artimiesiems, pasakys, kad atsirado pakeleivinga mašina ir t.t.
Mantas nė neįtars. Tegu. Šventas melas.
Koks ten miegas?..
Vaikščiojo, blaškėsi savo kambaryje. Mintys, lyg piktų bi
čių spiečius, apniko galvą, įkyriai zirzė, gėlė. Pasiėmė butelį
konjako ir nė pats nepajuto, kaip liko vos keli gurkšneliai. Ką
aš darau? Atitokęs, nė kiek neapgirtęs, išsikepė kiaušinienės,
atsiriekė žiebę duonos, susirado pomidorų ir iki soties privalgęs, vos nusirengęs, smigo be sapno.
įkyriai čirškė telefonas... Ooooo... jau rytas...
- Labas rytas. Viskas gerai. Ligonė paruošta. Kada atvažiuo
site?
- Po pusvalandžio.
- Dėkoju. Lauksime prie ligoninės vartų, - Mantui net smilk
telėjo. Gerai, kad nors prie vartų.
Kelionės metu, tik retkarčiais žvilgčiodama į Mantą, gydy
toja be perstojo kalbėjo. Tyliai ant užpakalinės sėdynės sėdin
ti pagyvenusi ligonė, po tokio ilgo laiko pagaliau ištrūkusi į
laisvę, su didžiausiu dėmesiu tai į dešinę, tai į kairę žvalgėsi

pro mašinos langus, kraipė galvą, dūsavo. Psichiatrė niekada
nemėgo gryno plepalo, bet dabar nieko nepadarysi, tikslas
pateisino priemones. Stonys važiavo greitai, tylėdamas, šiek
tiek sukaustytas ir tik retkarčiais telkdavosi pakomentuoti ko
kią nors mintį.
Už Jurbarko, kitoje Nemuno pusėje, pakeliui į Šakius, jie
išsuko iš plento ir, nuvingiavę vos matomu lauko keliu per
pievas, palaukėm, įsibedė į išpuoselėtą sodą. Jo pakraštyje, pa
sislėpusi po šimtamečiais klevais ir kaštonais, stovėjo apsa
manojusi, dar šiaudais dengta troba.
- Mamyte... mamyte... - glėbesčiavo grįžusią motiną dvi
dukros, priėjęs stipriai prie krūtinės prispaudė savo žmoną
prakaulus, įdegęs vyras. Pasirėmusi lazdele šypsojosi, žegnojo
laukdama savo eilės senutė.
- Prašom į vidų... prašom... - atitokęs suskubo raginti sve
čius šeimininkas.
Šventiškas stalas, kaimietiški užkandžiai, kuriuos miestietis
tik sapnuose mato. Tuoj atsirado dubuo, iš kurio veržėsi karš
ti garai nuo spirgais ir taukais apipiltų didžkukulių... O kva
pas...
Gydytoja dėkojo, ragavo ir laukė, kada pagaliau atsipalai
duos Mantas. Jeigu tu, vaikine, dar iki šiol niekaip negali atsi
palaiduoti, vadinasi, Astra giliai tavo širdutėje uždaryta ir nie
kas dar neprarasta ir niekas neužmiršta. Nutarė važiuoti tik
tada, kada Mantas pasidarys toks, kokį pažino anksčiau.
- Kaip jūs čia be manęs? - klausė grįžusi šeimininkė.
-Tavęs labai trūko, - prabilo vyras. - Sunkiai, labai sunkiai,
bet suspėjom. Dukros jau pavaduoja. Daktare, jūs beveik nie
ko nevalgote... prašom...
Mantas pamažu atsipalaidavo. Pavalgęs pasidarė šnekesnis,
patarnavo senutei, pylė spirgų padažo iš piemenių amžiaus
išaugusiai Živilei, dar vyresnei Nijolei... Jos juokėsi, stūmė,
dėkojo... Gerai... Pagaliau Nijolė nulydėjo Mantą į sodą ir

padėjo pririnkti pilną krepšį pačių pirmųjų alyvinių obuolių.
Tyra, kaip rytinis rasos prisotintas oras kaimo mergaitė be jo
kios užkulisinės minties, atvirom akim sakyte sakė, kad gra
žusis miesčionis jai labai patiko. Sekiojo, čiauškėjo, nuvedė
prie upelio, privertė Mantą išsimaudyti, stebėjosi, ko toks pa
čiame vidurvasaryje baltas, neįdegęs. Būtų viskas natūralu,
nuoširdų, paprasta, jei... ne Manto elgesys. Gydytoja kelis kar
tus spėjo nutverti, kokiu cinišku, gašliu žvilgsniu jis nužiūri
po maudymosi dar šlapius Nijolės plaukus, pro ploną suknu
tę prasikalusių krūtų galiukus, stiprias mergiškas šlaunis, įde
gusias rankas, jokių dažų dar nemačiusias akis...
Ach tu, balandėli... Gydytojai daug visokių žvilgsnių, kaip
niekas kitas atspindinčių sielos gelmę, per du dešimtmečius
psichiatrinės praktikos teko matyti... Nepasislėpsi, nesuklai
dinsi, neišsiginsi. Puikiai žinojo, kokie žmogaus vidiniai sū
kuriai veržiasi pro tokias akis. Štai kur šuo pakastas! Štai kodėl
tu primiršai savo sužadėtinę...
- Važiuojam, Mantai, laikas, - dabar jau suskato skubinti
gydytoja. - Sveikatos linkiu visiems, gerovės šiems namams...
Dėkoju... Iš visos širdies dėkoju už vaišingumą...
Prikvipusi dešromis, obuoliais, gėlėmis mašina išriedėjo iš
kiemo.
Ilgai dar mojavo rankomis visa vis tolstanti šeima, bolavo
senutės baltumas...
- Koks įspūdis?
- Geras.
- Tik tiek?
- J ū s išgydėte žmogų. Šventė jų namams.
- Tu taip pat gerą darbą padarei, - gydytoja kelias minutes
patylėjo. įtemptai svarstė, nuo ko čia pradėjus. - Kartais ne
suprantama, kodėl žmogus žudo savyje žmogų... Gal todėl,
kad griauti lengviau negu statyti? - Mantas pasižiūrėjo, tarsi
klausdamas, kam taikomi tie nei iš šio, nei iš to išsprūdę žo-

džiai. - Savižudžiai lyg rėkia: jei negalite patenkinti mano są
lygų, aš žudausi, išeinu iš šio pasaulio. Nejaugi jie rėkia į neži
nią? Neeee... jie rėkia mums, aplinkiniams, reikalauja malo
nės grasindami savimi. Nesupranta, kad reikia rėkti sau. Antra
vertus: jei patenkinsime savižudžio sąlygas, galėsime išgelbė
ti jo gyvybę, o paskui... O paskui pamažu galima įtikinti, kad
tai tik tuščias bandymas atsikratyti kūno, o siela vis tiek lieka
sužeista, su dar didesne nuodėme. Baisiausia tai, kad, praradę
kūną ir sulaužę Dievo įsakymą - nežudyk, praranda atgailos
galimybę. Žmogui kūnas duotas kaip priemonė, kaip instru
mentas geriems darbams, ir nevalia jo gadinti.
- Kodėl tik kūną? Dar yra dvasia, - atsargiai prabilo Mantas.
- Žmogaus, kuris žudo savyje žmogų, dvasia miega, nes bet
koks dvasios darbas yra kelias į Dievą.
- Koks tikslas?
- Tobulybė. Amžinai priekyje bėganti ugnis, šviesa.
- Kokią kompensaciją gauna žmogus, siekiantis tobulybės?
- Dažnai sau jokios, bet lyg šviesa šviečia kitiems. Idealisti
ne prasme suteikia pasitenkinimą, kad artėji prie Dievo.
- Aaaaaa... vadinasi, vis dėlto malonumą?
- Ne. Tai pastangos užsitarnauti laimę ir meilę.
- Aristotelis mokė, kad laimė - malonumų suma. Meilė...
tarsi didžiausias skaičius toje skaičių eilėje. Tik tiek.
- Mylėti galima tik tą žmogų, kurio dvasia nepertraukiamai
triūsia puoselėdama gėrį. Ne tiesa. Meilė - variklis, kuris stu
mia žmogų į priekį. Tai ne malonumas, tai esmė.
- Visi tik kalba apie meilę, ir niekas nežino, kaip ji atrodo.
Kažkokie abstraktūs žodžiai. Nenuostabu, kad kiekvienas įsi
vaizduoja savaip. Koks žmogus, tokia ir jo meilės samprata.
- Ne, Mantai, - gydytoja susimąstė. - Meilė žinoma. Švie
čia kelias, kuriuo reikia eiti. Jį rodo Dievas, jo gyvenimas, jo
pavyzdys. Žmogui ji nepasiekiama, nes neįmanoma susily
ginti su Dievu.

- Atleiskit už absurdišką klausimą, kodėl?
-Todėl... todėl, kad Dievas pats ėjo meilės keliu tiesiai, nie
kur neužkliūdamas, tvirtai tikėdamas. Žmogui rūpi kova už
būvi, ir toje kovoje mirtingas žmogus nuolatos padaro ma
žesnes ar didesnes nuodėmes, klumpa, slysta kopdamas į to
bulybės viršūnę.
- Taigi, vis dėlto stumiasi į priekį? Gal pasieks viršūnę?
- J a m neužteks gyvenimo.
- Tada esmė: ar verta vytis šviesą, kurios niekada nepavysi?
Gal geriau gyventi realybėje ir mėgautis tuo, ką duoda aplinka?
- Tai tavo devizas?
- Taip. Neskrajoju padangėmis. Imu, ką duoda.
- Taaaip... - štai tas atsakymas, dėl kurio gydytoja pradėjo
šį pokalbį. Jei atvirai - nuvylė. Kaip čia atsitiko, kad tokia dva
siškai turtinga mergina kaip Astra įsimylėjo tokį palyginti pri
mityvų vaikiną? Liko išsiaiškinti, ką jis labiausiai vertina, o
po to bus galima daryti išvadas.
- Gal sustokim, pasigrožėkim? - Mantas ėmė stabdyti. - Šis
kelias Panemune - pats gražiausias visoje Lietuvoje. Ten ma
tosi smėlėtas Nemuno krantas, gal galime pabūti nors kelias
minutes?
- Galima. Šiandien man poilsio diena.
Dieviška.
Kaitrios saulės užliūliuota nuleipusi gamta. Jokio vėjo. Kaž
kur aukštai aukštai ištirpęs vaiskiame danguje čirpina viever
sėlis, tolėliau kitas... Tamsų vandenį sūkuriais nešantis sene
lis Nemunas... Šalia, pievoje, baltaskarė moteris melžia karvę...
Padėjusi basutes, gydytoja nuklampojo per purų smėlį įlan
kos link. Po kelių akimirkų pasislėpė už skardžio ir tik po gero
pusvalandžio vėl pasirodė.
- Mantai, aš nusimaudžiau. Nuostabus vanduo. Nenori?
- Šiandien jau maudžiausi. Gal kitą kartą? - vaikino ben
dravimo maniera patiko.

- Na, ką gi... važiuojam.
Mašina lengvai išriedėjo į plentą.
- Tu nieko prieš, kad pratęstume pokalbį? Ne? Gerai. Jei
atmesime dvasios darbą... lieka tik kūnas. Taip?
- Niekada nesigilinau. Tarsi taip.
- Tai kas? Maistas? Intymūs kūniški malonumai?
- Labai apibendrinus... kai kūnas sotus, tada galima pagal
voti apie dvasią.
- O kas dar?
- Kodėl jūs apeliuojate į Dievą? Galima gyventi su priešin
gu tikėjimu.
- Priešingu? - gydytoja net kilstelėjo.
- Taip.
-Tačiau... tačiau... tai tikėjimas... Velniu. Aš teisingai supra
tau? - Mantas tylėjo. - Tikėti Dievą - reiškia siekti gėrio, o tikė
jimas Šėtonu reiškia tikėti, kad blogis nugalės? Tai... aklavietė.
- Ne. Niekada niekas nenugalės. Lygiai taip pat, kaip diena
niekada nenugalės nakties. Tie tikėjimai visiškai lygūs, - gy
dytoja sukluso. Patyrimas kuždėjo, kad prieštarauti negalima,
nes Mantas tučtuojau užsidarys savyje ir paskui jokiais žo
džiais neprisibelsi į užtrenktus vartus. - Neišsigąskite. Tai ne
kas kita, kaip tikėjimas savimi, savo jėgomis, savuoju aš. Jei aš
išlaikiau egzaminą, tai visų pirma turiu dėkoti savo valiai, sa
vo proto lankstumui, savo pareigingumui, o ne Dievui. Pa
prasčiausiai krikščionybė. Dievas, stengiasi pasisavinti visą
žmogų su jo kūnu ir jo dvasia. Dar daugiau, jis apeliuoja į jo
karmą. Aš tikiu, kad egzistuoja nuo mūsų nepriklausantis li
kimas, bet jis priklauso tik nuo paties individo pastangų.
- Tos pastangos nereiškia kūno norų tenkinimo, tiesa?
- J o s išplaukia iš kūno tenkinimo. Protas turi tarnauti kū
nui, nes kūno norai yra varomoji jėga protui, o ne atvirkščiai.
Perfrazavus jūsų mintį galima teigti, kad meilė savo kūnui yra
žmogaus varomoji jėga.

- T a i . . . tai tada... kitas žmogus visiškai nereikalingas? Kiek
vienas žmogus klajoja pats sau? Egzistuoja visuomenė, mora
lė, tam tikra etika.
- Tas kitas žmogus vyrui yra moteris, o moteriai - vyras, ir
jokio trečiojo. Tai kūno trauka. Kūnui reikia, ir protas turi už
tikrinti tos reikmės patenkinimą. Lygiai taip pat yra su kitais
kūno norais.
- T a i . . . tai... tu neigi meilę moteriai?
- Nėra jokios meilės moteriai, o yra pats didžiausias malo
numas kūnui.
- Tada kam žmonės siekia konkretaus objekto? Koks skirtu
mas kūnui, su kokiu vyru ar moterimi jis patenkinamas? Iš
kur kyla konkretus prieraišumas?
- Šito aš nė pats nežinau, bet manau, kad tai galima paaiš
kinti.
Neeee, Mantai, tu nesi primityvas. Gąsdino tvirtas tikėji
mas savo žodžiais, staigi, matyt, seniai sumanyta ir daugybę
kartų patikrinta argumentacija, žaibiški atsakymai į gana pai
nius klausimus. Ką visa tai galėtų reikšti? Kuo jis gyvena? Kaip
susiklostė tokios pažiūros? įdomi diskusija nenutrūko iki pat
Vilniaus.
- Tai tau, Mantai, tėvai visiškai nereikalingi?
- Ne. Aš seniai lyg nelaimingas paukščiukas iškritau iš lizdo
ir seniai kapstausi žemėje, pats šiaip taip prasimaitinau, su
stiprėjo sparnai ir savarankiškai pakilau į orą.
- Kaip supratau, augai savo namuose tarsi svetimas. Be mei
lės ir pasiaukojimo. Niekas nesidomėjo, kuo tu gyveni. Nie
kas nepadėjo bėdoje ir niekas nesirūpino tavo likimu. Moti
nai esi visiškai abejingas.
- Taip. Man visiškai tas pats.
- Mantai, aš labiau vertinu dvasines vertybes, ir mano po
žiūriu kūnas turi paklusti dvasinių reikmių tenkinimui. Šiuo
atveju mano įsitikinimai sutampa su tikėjimu Dievo, todėl aš

jį tikiu ir einu tuo keliu, kuriuo trepsena, bėga, eina milijonai
pasaulio krikščionių.
- Aš einu savuoju keliu. Man ištryptas vieškelis nereikalingas.
- Mantai, brangusis, tu sąmoningai žudai savyje žmogų.
Tai ėjimas į niekur.
- Kaip ir daugelis, jūs dėl tradicijų inercijos negalite pripa
žinti kitokio mąstymo, kitokio tikėjimo ir kitokio gyvenimo
būdo.
- Tas tradicijas, tikėjimą, kurį aš išpažįstu, tikrino ištisos
žmonijos kartos. Jos nė vieno nepagadino.
- Tai todėl, kad jūsų dauguma. Ta dauguma priėmė atitin
kamus įstatymus ir neigia alternatyvaus tikėjimo egzistavimą.
- Mes jau atvažiavome... Gal gali nuvežti iki mano namų?
Pavaišinsiu kepsniu. Mano dukra žadėjo paruošti stalą. Neat
sisakyk.
- Dėkoju, bet aš turiu dar daug reikalų, - Mantas, žinoma,
nuvežė, bet vaišių griežtai atsisakė.
-Tada... labai gaila. Dėkoju už kelionę. Buvo labai įdomu.
- Aš... kaip Astra? - užsikirtęs paklausė. Pagaliau! Gydytoja
atidžiai pasižiūrėjo tiesiai į vaikino akis. Gerai... Niekas ne
prarasta... Jaudinasi.
- Gerai. Beveik pasveiko, bet dar kartą noriu tavęs paprašyti.
- J e i tai dėl...
- Taip. Padėk man ją pagydyti. Iki galo, kad neliktų jokių
komplikacijų. Aš ją labai saugau, tik vieną kartą kritišku lai
kotarpiu naudojau vaistus, o šiaip gydau nauja metodika. Man
reikia tavo pagalbos. Gal galėsi ateiti rytoj po pietų? Iš ryto
paprastai būna jos mama. Geriau kokią šeštą, gerai?
- Gerai.
- Kai ateisi, tada viską kruopščiai aptarsime. Dėkoju tau.
Sėkmės.
Mantui nusirito didžiulis akmuo.
Šiltu žvilgsniu nulydėjo smulkutę psichiatrės figūrėlę.

- O Viešpatie, vaikeli, kas tave taip sumušė?! Ooojeiiii... Eikš,
gulk. Gulk. Ooojeiii... akys užtinusios... lūpa prakirsta... kas
tave šitaip? Oooojeiii...
- Aš noriu mirti... - sukuždėjo Goda.
- Palauk, aš tuoj... - senukė puolė šildyti vandenį, surado
buteliuką jodo, paėmusi degtuką apsuko vatos gumulėliu.
- Nereikia jodo... matysis.
- Niekur aš tavęs neišleisiu. Kur tiek ilgai buvai? Pas tą...
vyrą? Galėjai nors retkarčiais aplankyti... ojeiiii... oi... oi...
kaip nežmoniškai tave sudaužė... Kas? Vaikelio tėvas? Oojeiii...
koks žiaurus. Ir kam tu jo malonės prašai? Kam tau toks vel
nio išpera reikalingas? Kaip tokius žemė nešioja? - senutėlė
burnojo - lyg sau, lyg Godai, lyg sienoms. Šiltame vandenyje
pamirkiusi skudurėlį, nutrynė Godai veidą, kaklą, paskui ran
kas. Pamirkiusi apmuturiuotą degtuką į jodo buteliuką, atsar
giai, virpindama rankas, patepė įdrėskimus, žaizdeles, sumu
šimų vietas.
-Pakentėk... pakentėk, nesikelk... pagulėk... Kada gimdysi?
- Greitai.
- Matau.
-Niekam nereikalingas... niekas jo nelaukia. Norėjau... no
rėjau, kad... iškristų, bet...
- Apsaugok, Viešpatie, vaikeli, - Dievo dovana. Kaip tu
šitaip?
- Gajus... įsikibęs laikosi...
- Tai kas tave? - senutė prisėdo ant lovos, apklojo, apkam
šė, švelniai glostė, meiliai žiūrėjo. - Vaikiuko tėvas?
- Tėvas...
- Geriau būtų, jei visai jo nematytum. Žiaurus. Su tokiu
gyvenimo nebus... oi nebus, - ji mostelėjo ranka, pakilo. Užkaisiu tau ko pavalgyti. Pagulėk.
- Aš mirti noriu... nebenoriu gyventi... žinau, man nedaug
beliko...

- Nekalbėk niekų. Kaip vaikelis?.. Jam motinos reikia.
- Nereikia nieko. Nieko negalėsiu jam duoti. Visiškai nie
ko... - Goda pravirko. Tyliai... be garso... tik rijo seiles, rijo,
springo ašaromis, kurios lyg iš versmės liejosi, karštomis va
gelėmis bėgo skruostais, aitriai degino sužeistas vietas, sunkė
si į senutės pagalvę. - Aš negyvensiu... negaliu... nieko man
nereikia... visiškai nieko...
Mantą palydėjo iki pasimatymų kambario.
Gydytoja visus griežtai perspėjo, kad niekas netrukdytų. Te
gu... nors pusvalandžiui, nors valandai, o gal ir ilgiau... Vieš
patie, padėk šitiems jauniems žmonėms, apšviesk jų kelią, su
artink ir sušildyk. Žinau, tu padėsi, nes tu - aukščiausia tiesa
ir tu negali nematyti, negali negirdėti ir neleisi, kad aplinky
bės sugniuždytų šiuos žmones.
Gydytoja norėjo tikėti, kad Manto vakarykštis pažadas tvir
tas, bet... kažkur gilumoje lyg plonas skambutis nuolatos
dzingsėjo, kad vaikinas gali išsigąsti, užsisklęsti savyje, dar blo
giau - ieškoti priedangos, kad niekada niekas neprimintų pra
eities. Ne... ne ne ne.
Ryte itikino motiną, kad dukra jau savikritiška, supranta ir
moka įvertinti grožio vertę, kad jau grįžta pirmykščiai jos įpro
čiai, vis ilgėja pasitikėjimo minutės, vis drąsesnis žvilgsnis.
Motina pasistengė. Iki priešpiečių suskubo padaryti origina
lią šukuoseną, moteriškai plepėdamos padarė veido makiažą.
Visai kaip anais gerais laikais...
Dvi sesutės, kol psichiatrė beveik valandą kalbėjosi su Man
tu, sutvarkė pasimatymų kambarį, baltai uždengė stalą, pri
stūmė dvi kėdes, nupirkusios padėjo dubenį vaisių, pripylė
dvi stiklines sulčių, dailiai sudėliojo pyragaičius... Likus ket
virčiui valandos liepė Astrai persirengti, padėjo apsivilkti nau
juoju chalatu, o prieš dešimt minučių ji jau sėdėjo tame kam
baryje ir drebėdama iš susijaudinimo laukė...

Tyliai prasivėrė durys... įėjo... kažkas uždarė...
- M a n t a i . . . Mantai... - ji pakilo tarsi paukštė, kuriai kažkas,
nesuprantama dėl ko, buvo pakirpęs sparnus. Perskridusi kam
barį, prisiplakė prie savo mylimojo. Atvirai, be jokios užkuli
sinės minties, nepaprastai jautriai širdute, akimirksniu nubloškusi visus už ir prieš, spaudėsi laukdama, virpėdama,
melsdamasi, kad jai būtų atsakyta tuo pačiu...
Jis... apkabino, priglaudė... Staiga kvėptelėjo taip seniai pa
žįstamą kvapą... Tarsi suskambo tolimi varpai... Artėja... ar
tėja... galingas gausmas plinta... plinta, pagaliau apgaubė jį
patį, pamažu... pamažu ėmė judinti, siūbuoti, purtyti... Nu
plaukė visos realios mintys, nebeliko nei praeities, nei atei
ties, o dabartis virto amžinybe. Likusio pasaulio nėra... tik šis
kvapas, tik kupinas nežemiško švelnumo prisilietimas...
- Čia tau, - atitokęs ištiesė puokštę gėlių.
- Ačiū, - nepabučiavo, daugiau neprisilietė, atšlijo, atitrau
kė rankas. - Ačiū.
Neskubėdama surado vazelę, pripylė vandens, neskubėda
ma įmerkė, surikiavo žiedus, greitu žvilgsniu vos žvilgtelėjusi
į Mantą, padėjo ant stalo.
- Pažiūrėk... kaip gražu.
- Gražu.
- Sėsk, Mantai. Nori sulčių? Išgerk, - ji pritilo, lyg susigūžė.
Tarsi pakerėtas Mantas žiūrėjo į dailią jos šukuoseną, gražų
pablyškusį veidą, sodrias, lipšnias lūpas. Nenorėjo grįžti iš pa
sakų šalies į tikrovę. Nereikia jokios analizės, jokių kritiškų
žvilgsnių, abejonių ir blaškymosi. Štai ta pati Astra, visas jos
žavesys ir... ištirpęs ore konkretumas. J a m visiškai nerūpėjo
jos krūtys, jos kūnas, jos nuogumas ir į priešingą pusę šau
kiantys kažkur nugrimzdę, išnykę norai. Jos akys.
- T u . . . tu... tavęs taip ilgai nebuvo... tu... negalėjai?
- Aš buvau... Tu atsimeni, kada aš paskutinį kartą buvau?
- Seniai.

- Atsimeni, kaip aš įėjau, kaip kalbėjau, kaip elgiausi?
- Miglotai. Bendrais bruožais... tu stovėjai.
- O paskui?
- Paskui?.. Nežinau.
- T a d a . . . tada... tu labai sirgai. Buvai labai pasikeitusi, kliedėjai. Man buvo labai negera.
- Oooo toliau?
- O paskui... O paskui tavo gydytoja pasakė, kad ateičiau
tik tada, kada tu būsi beveik visiškai sveika. Štai aš ir atėjau.
Šventas melas!
Gydytojos sugalvotas paaiškinimas - ne tik pateisinantis
Mantą, bet ir dar labiau sustiprinantis ligonės tikėjimą ateiti
mi. Astra visiškai nepanaši į ligonę. Viskas kaip anksčiau, tik
nėra ankstesnio išdidumo, nėra nepriklausomo žvilgsnio, sa
vyje paslėpto, bet nuolatos į paviršių iškylančio savo vertės
demonstravimo. Trūko kažko labai subtilaus. Šmėkščiojo tar
si šviesoje siaurutis juodas šešėlis, tarsi melodijoje paklydu
sios natos disonansas.
- Aaaaaa... man nesakė. Mamytė minėjo, kad tu išvažia
vęs... Imk obuolį.
- Ne. Nenoriu, - Mantas patylėjo. - Tu atrodai visai sveika.
Kada išleis?
- Nežinau. Jie nori išgydyti m a n o baimę.
- Ko tu bijai?
- Bausmės.
- Kokios bausmės?
- Dievo.
- Ką tu padarei, kad Dievas turėtų tave bausti?
- Aš nužudžiau žmogų. Niekas netiki, bet aš žinau. Dievas
žino.
- Man sakė, kad buvo policininkas.
- Buvo. Sakė, kad manęs niekas neieško. Tai nieko nereiš
kia. Svarbu, kad žinau aš ir žino Dievas.

- Tačiau... buvo ir kunigas. Jis... atleido tavo nuodėmę?
- Po mano išpažinties jis daug kalbėjo... Jis tik kunigas ir
negali kalbėti paties Dievo vardu.
- Astra... visi krikščionys tiki bažnyčia. Šventikai - Dievo
tarnai šioje žemėje. Jie turi teisę atleisti nuodėmes.
- Tik mažas... - jos balsas vis tilo ir tilo. - Aš tikiu Dievą, o
bažnyčia tik tarpininkas. Kunigai negali atleisti didelių nuo
dėmių. Jas gali atleisti tik pats Dievas.
- Tai kada? Tik rojuje? Po mirties? Daugybė žmogžudžių,
išėjusiu iš kalėjimų, jaučiasi atlikę bausmę ir jų jokia baimė
nepersekioja. Dalis jų gal net gavo krikščioniškąjį nuodėmių
atleidimą. Kaip jiems?
- Nežinau. Baisus jausmas mane persekios visą gyvenimą.
Aš žinau. Niekada nebūsiu tokia kaip anksčiau. Aš... aš... - ji
vos neverkė, - tave myliu visa širdimi, bet tu negali mylėti
nusidėjusios moters. Aš negaliu gimdyti, nes negaliu apgaule
auklėti savo vaikų. Mano baimė neišvengiamai užkrečiama ir
vargšai mano vaikai bus nelaimingi. Aš žinau... aš žinau...
Astra verkė.
Mantas tokio staigaus nuotaikos posūkio nesitikėjo ir neži
nojo nei kaip elgtis, nei ką sakyti.
Keista, Astra verkė visiškai be ašarų. Šluostė sausas akis,
šnirpščiojo nosimi. Mantas pakilo, apėjo stalą, pasilenkė, pri
siglaudė.
- Aš negyvensiu, Mantai, - pakilusi apsivijo rankomis apie
jo kaklą, prisiglaudė. - Negaliu. Negaliu per save peršokti. Nie
kam aš nereikalinga.
- Palauk, Astra, palauk, neverk. Gal tu prisimeni, kaip tas
žmogus atrodė? Aukštas, žemas, senas, jaunas? Koks?
- Aukštas. Nereikia! Nenoriu! Ne...
- Man svarbu. Pasakyk. Koks? Senis? Kiek jam galėtų būti
metų?
-Nežinau. Pagyvenęs. Neprimink... nenoriu... negaliu...

Mantas suprato, kad nieko konkretaus neišgaus. Gal pas
kui, gal kada nors.
Praėjo valanda, kita... Astra tai džiaugėsi gyvenimu, tai puolė
į visišką neviltį... Tai prašė Manto ją amžinai pamiršti, tai karš
tai meldė dar nors vieno susitikimo. Gaila, nepaprastai gaila
puikios merginos. Jos sielvartas draskė širdį, kiekvienas garsas
tarsi aštrus peilis pjaustė kūną, daužė dilgynėmis.
- J e i . . . jei nebūtų tavęs, aš... aš... seniai būčiau galą pasida
riusi. Žinoma, gaila mamytės, bet ji nekalta, kad mane tokią
nelaimingą į pasaulį paleido. Ji nesupranta. Aš negaliu visą
gyvenimą kentėti, neištversiu.
- Aš ateisiu. Aš... gal ne kasdien, bet...
- Mantai, mielas mano, nereikia man gailesčio, užuojau
tos, tavo aukos. Buk kaip anksčiau... Ar gali? Pažadi? Sakyk,
pažadi? - žiūrėjo išplėtusi akis.
- Man žadėti nieko nereikia. Aš toks kaip anksčiau. Jau se
niai toks.
- Ačiū tau.
Išėjo Mantas iš ligoninės nepaprastai prislėgtas. Žūtbūt rei
kia surasti tą MR 142! Žūtbūt!
Bet kokia kaina!
Gerai nusiteikęs Jonas drybsojo savo krėsle, gurkšnojo stiprų
vyną, prisimerkęs atidžiai stebėjo Manto veidą.
- Na, ką gi... Laikas tau palypėti dar aukščiau. Nori viešpa
tauti?

- Kaip?
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Švelniai šniokšdamas oranžerijos mažytis fontanėlis plonai
liejo išdidų Persėją, iškeltą nukirstą gorgonos Medūzos, spar
nuotos moters-pabaisos, galvą, po kojomis pamintą krauju
plūstantį jos kūną.
- Geraaaaai. Pakalbėkime rimtai. Išgerk. Gal nori ko stip
resnio? Ne?.. Noriu, kad tai būtų diskusija. Iš pagrindų, iš

esmės, - neskubėdamas kelis kartus gurkštelėjo, atsiduso. - Vi
sada, kai tik susikūrė civilizacija, visuomenėje atsirasdavo žmo
nių, ieškančių ypatingų sau teisių. Visada tai buvo nedidelės
žmonių grupės, gyvenančios pagal savo įstatymus, kurie ne
visada derėjo prie visuomenės įstatymų. Slaptos organizaci
jos garbino ugnį, kraują, pinigus, laisvę, siekė absoliučios val
džios arba buvo pati stipriausia, tačiau šešėlinė valdžia. Yra
tokių organizacijų ir Lietuvoje. Nesistebėk, - Jonas dar prisi
pylė pilną taurę vyno. - Kuo tave traukia ta skulptūra? Tu ką?
Akių negali atitraukti?
- Pats nesuprantu. Kyla klausimas: kodėl ne Rodeno?
- Rodenas lyriškas. Žmogų nori pakelti į padanges. Man rū
pėjo amžinos vertybės. Celinis atitiko mano dvasią. Pažiūrėk!
Kova ir kraujas! Nukirsta gorgonos galva, išsprogusios, kažka
da vienu žvilgsniu viską į akmenį sukaustančios akys... Ir dėl
ko?! Dėl ko Persėjas pakėlė kardą? Dėl Andromedos, dėl būsi
mos savo žmonos! Man nepatinka, kai vyrai kaunasi dėl mo
terų! Niekinga, žema, įžeidžianti vyrą situacija! Tai pati sil
pniausia šios skulptūros idėjinė vieta, nors neprasilenkia su
bibline tiesa.
- Tai kieno galva turėjo būti nukirsta?
- Labiau patiktų, kad Medūza pasmaugtų Persėją, kad dėl
tokio šlykštaus tikslo pakėlęs kardą pralaimėtų. Vienintelė iš
gorgonų buvo mirtinga, ir tą pačią nukirto...
- Gaila? - Mantas šypsojosi.
- Man patinka žudymas, kraujas! - Jonas pašoko, sumosa
vo rankomis. - Man patinka stebėti, kaip Persėjas stovi su kru
vinu kalaviju ir laiko prispaudęs dar karštą, spurdantį kūną!
Man patinka kito žmogaus akyse išgąstis, baimė!
Mantas bijojo net krustelėti.
Jam atrodė, kad dar akimirka, ir bosas puls jį smaugti, plėš
ti, draskyti. Sėdėjo akis išplėtęs ir tylutėliai vilgė seilėmis per
džiūvusią burną.

- Ar tau nieko nesako tas faktas, kad joks vyras už jokius
pinigus nesutiks būti paniekintas, o tu gali nupirkti bet kokią
moterį?!
- Ne kiekviena sutiks...
- Kaip?! Netiki?! Važiuojam! Važiuojaaaam!!!
Mantas tyčia pakišo tokią mintį, nes J o n o siautėjimas artė
jo prie kritinės ribos... Šiaip ar taip, tai būtų nors kažkokia
iškrova.
- Važiuojam.
- Kamėja! Kamėja! Kur velnias tą bobą nunešė?! Kamėja!
- Ateinu... Bėgu! - išsigandusi atlapnojo oranžerijos take
liu. Pasirodė tarp gėlių išsigandęs ir, atrodė, dar pagražėjęs jos
veidas.
- Atnešk penkis tūkstančius... Ne! Dešimt tūkstančių dole
rių! Už tokią sumą vienai nakčiai aš galiu nupirkti net prezi
dento žmoną. Eik! Pasakyk Benui, kad paruoštų mašiną! Po
valandos paruoškite stalą mums su Mantu. Siausime! Švęsi
me pergalę! Šėtono pergalę! Mantai, kokią muziką mėgsti?
- Saksofonų.
- Po šimts! Kur aš gausiu tau tų saksofonų! Gerai. Kamėja,
pasakyk Markui, kad visi didžiojo orkestro saksofonininkai
po valandos būtų čia! Supratai! Pasiūlyk kiekvienam po pen
kis tūkstančius. Patys keturpėsti atšliauš! Viskas! Eik! Važiuo
jam! Palauk. Aš turiu persirengti. Ta žmonių veislės prielipą
mėgsta nepriekaištingą išvaizdą.
Po ketvirčio valandos Jonas pasirodė lyg ką tik iš padebesių
nužengęs karalaitis. Akinamai balti marškiniai, tarsi blyškus
sidabras peteliškė, juodas superelegantiškas kostiumas, grakš
tūs batai, lengvutis, gal iš kokios madų kolekcijos už žvėriš
kus pinigus nupirktas apsiaustas... Kruopščiai susišukavęs, kve
piantis...
Dabar visiškai kitoks pasidarė jo veidas, ta stamboka ereliš
ka nosis, plonos lūpos įgavo magišką žavesį, skvarbios akys

žėrėjo protu ir žiaurumu. Visa jo povyza šaukte šaukė, kad jis
nepakęs jokio pasipriešinimo, nugalės visas kliūtis. Jis - nu
galėtojas! Kiekvienam ir visada turi būti aišku kaip dukart du.
- Važiuojam!
Naktinis Vilnius. Visi, kas nusipelnė namų šilumos, jau se
niai savo šeimose. Gal geria vakarinę arbatą, gal niurko žmo
ną, gal kas kandžioja mylimo vyro ausų spenelius, gal kas žiop
so prilipęs prie televizoriaus, glosto murkiančią katę ar
vakarienės likučiais šeria šunį.
Naktinis Vilnius. Visi vienišieji, besiblaškantys, ieškantys
savęs, o gal kitu, šliaužioja gatvėmis. Vieni gal neturi pinigu,
kad sėdėtų restoranuose, kiti mina ir mina trokšdami besikei
čiančių vaizdų, stumia, malšina klaikų vidini skausmą. Treti
ryte ryja vakarinę lėtai judančios minios ekstravaganciją, de
monstruoja save ir trokšdami lyg žuvys po ledu siurbia su
smigusius žvilgsnius.
Gedimino prospektas... Žinoma, toli gražu ne buvusios sos
tinės Kauno Laisvės alėja. Trūksta erdvės, maža šviesos, ne
šlama medžiai. Svarbiausia, nėra paslaptingo žvilgsnių mū
šio, tvaiko besimaišančių kvepalų, lydinčių kiekvieną moterį.
Galvą kirskite - nėra Vilniuje panašios vietos. Gal dėl to, kad
Kaunas visada demonstruoja turtą, o Vilnius - intelektą. Tur
tas rėkte rėkia, jam burnos neužčiaupsi, jis išsilieja spalvo
mis, blizgesiu, pasitikėjimu, išdidumu. Intelektas pilkas, daž
nai paslėptas po studento rūbeliu, po praplikusio mokslininko
pakaušiu, užkištas už vargano literato sermėgėlės. Išvargusios
galvos, buki žvilgsniai. Velniop išvaizdą! Štai ir visas vakari
nis Vilnius.
Pasakų princas Jonas, pasitempęs Mantas, vairuotojas Be
nas stovėjo šalia viešbučio, kurio pavadinimo dėl visai supran
tamų priežasčių negalima minėti, ir gyvai šnekučiavosi. Vieš
butyje buvo užsakytas kambarys - vienutė ir atitinkamai
paruoštas administratorius.

- Susitarkim taip, Mantai, aš nuperku tris bet kokias tau
patinkančias moteris. Nuvedam j tą kambarį, tu tvarkaisi, o
aš moku pinigus.
- Nelabai teisinga, - švelniai prieštaravo Mantas. - Gal gali
me pasidalinti?
- Ne ne ne... - sumosavo rankomis Jonas. - Aš jau ne. Jei tu
negalėsi, tai tegu Benas. Pagaliau ne tai svarbiausia. Aš įrody
siu, kad galima nupirkti visas. Bet kurią. Pasiutiškai trokštu
savo rankose turėti nenuginčijamą kozirį. Įrodymą, kad žmo
guje visada gali sudygti Šėtono sėkla ir išvešėti juodi želme
nys. Pirmyn! Atmink! Kokią išsirinksi, tokią turėsi brūžinti.
Neapsirik!
Penkias minutes vyrai stovėjo lengvai žvalgydamiesi. Dau
gelis studenčių, pamažu plaukiančių pro šalį, labai smalsiai
apžiūrinėjo gražius vyrus, bet Mantas, manydamas, kad tai
per lengvas grobis, nekreipė dėmesio.
- Na, ko tu lauki? Pasiruošęs?
- Taip.
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Pasirodė su nešuliais panaši į rusę senyva moteris. Tegu...
Viena skubanti trisdešimtmetė. Negraži. Tegu...
Garsiausia Lietuvos solistė... O, varge... Pernelyg akiplėšiš
ka. Be to - negraži. Veidas kampuotas. Tegu...
Staiga Mantas pastebėjo kitoje prospekto pusėje dvi lėtai
einančias, plepančias keturiasdešimtmetes moteris. Ryškios lū
pos, kruopščiai išpuoselėti veidai, ryškūs ilgi auskarai, puikūs
drabužiai rodė, kad jos priklauso turtingųjų pasauliui.
- J o n a i , matai? - Mantas galvos krestelėjimu parodė. - Blon
dinė man patinka.
- Senaaaa... gal jaunesnės nori?
- Pradžiai bus gerai.
- Na, neapsikiaulink, - ryžtingai žengė į kitą pusę. - Labas
vakaras.

Abi moterys nustebusios sustojo, pasinaudojusios mažyte
pauze, akylai apžiūrinėjo gražuolį vyrą.
- Gal su jumis galėčiau tet a tet pakalbėti, - kreipėsi į blon
dinę.
- Man atrodo, mes niekada nesimatėme. Iš kur jūs? Aš jūsų
nepažįstu.
- Mes matėmės. Dramos teatre aš sėdėjau jums iš kairės.
- Tikrai? - ji nusišypsojo. - O kas dešinėje?
- J ū s ų vyras. Natūralu.
- Kur? Vilniuje?
- Žinoma. Per pertrauka jūs gėrėte sulčių ir suvalgėte du
pyragaičius.
Abi moterys, parodžiusios, kad pokštas joms patiko, skam
biai nusijuokė. Apšilusiu žvilgsniu toliau stebėjo Joną.
- J i tik šiandien atvažiavo iš Biržų, - pasakė tamsiaplaukė. Nepataikėte.
- Nežinojau, kad Biržuose yra tokių gražių moterų. Tai kaip?
Galima?
- Ką gi... palauk, Irute, aš tuoj, - draugė supratingai pama
žu nužingsniavo tolyn. - Aš klausau.
- Prašau jūsų niekuo nesistebėti. Neskubėkite atsakyti... Aš
gyvenu štai šitame viešbutyje. Siūlau šimtą tūkstančių. Pini
gus moku iš karto... Pabūkite su manimi vieną valandą mano
kambaryje. Prašau jūsų. Man jūs nepaprastai patinkate.
Labai...
- Ką jūūūss... - net blyškioje šviesoje matėsi, kaip nuo karš
čio patamsėjo jos skruostai, sekundėlei nudelbė žvilgsnį, bet
nenuėjo, nepasitraukė. - Jūs... jūs... taip įžūliai ir taip pigiai
norite nupirkti pirmos rūšies moterį? Tokią sumą mano vyras
uždirba per vieną dieną.
-Tačiau tai jo pinigai, o tokiai gražiai moteriai kaip jūs rei
kia daug savų pinigų, tiesa? Du šimtai tūkstančių... už... už...
vieną valandą.

- Hm... aš pagalvosiu. Galima po valandos? Aš noriu pri
prasti prie minties... Čia... kaip žaibas iš giedro dangaus.
- Ne. Tuoj pat.
- O ką? - tarp baltų dantukų sublizgo šypsnys. - Prispyrė?
Kam toks greitis? Būtina iškrova?
- Būtina. Atleiskite, kad taip stačiai. Neturiu kitos išeities,
nes jūs praeisite pro šalį ir mes daugiau šiame pasaulyje gali
me nesusitikti. Man labai reikia būtent jūsų.
- Hm... palaukite... O gal jums dviejų reikia? Aš pakalbėsiu
su drauge.
- Ne. Ką aš darysiu su dviem? Jūs ir taip mane pakylėsit iki
debesų.
- T a d a . . . tada... palaukite, - blondinė pasivijo draugę, kaž
ką ilgokai kalbėjo, paskui nežiūrėdama, siūbuodama klubais
priėjo. - Pridėkite dar... pusę pasiūlytos sumos ir... ir...
- Gerai. Eime.
Palikta viešbučio kambaryje viena, moteris nusirengė, atsi
gulė ant lovos.
Reikia tik įsivaizduoti jos nustebimą, kai į kambarį įėjo iš
karto du vyrai. Ji pašoko, užsidengė.
- Ką visa tai reiškia?
Jonas atskaičiavęs padėjo ant stalo šešis šimtus dolerių.
- J i e jūsų. AŠ noriu, kad jūs pagulėtumėte su mano draugu.
Jam jūs patinkate daugiau negu man. Tiesą pasakius, mes ma
tomės pirmą kartą, todėl jums turėtų būti visiškai tas pats.
Galiu pridėti dar penkiasdešimt dolerių.
- Tai... tai... niekšiška... Jūs žaidžiate mano jausmais! Kas
aš tokia jūsų akimis? Man nereikia jūsų šlykščių pinigų! Išei
kite! Man reikia apsirengti.
- Štai pridedu dar šimtą dolerių. Atsiprašau už nedidelę ap
gaulę. Aš išeinu. Būsiu bare. Jūs turite lygiai vieną valandą.
Jonas trinktelėjo durimis.
Kelias minutes blondinė sėdėjo nejudėdama.

- Ko tu lauki? Nemėgstu jaunesnių. Daryk ką nori. Tik va
landą. Daugiau nebūsiu nė minutės. Žinok! - griuvo aukštielninka.
- Tai kaip? - po valandos paklausė Jonas. - Patenkintas?
- Iš pradžių buvo sukaustyta, bet paskui patiko, įšilo.
- Einam dar? Pirmyn!
Jonas ryžtingai, garantuotas sėkme, išėjo į gatvę.
- Šį kartą aš jums pateiksiu neišsprendžiamą uždavinį.
- Nejaugi?
- Einam į Katedrą.
- Ooooo... tavo galvelė verta trupinėlio Saulės.
Katedroje meldėsi.
Dzingsėjo ritualiniai skambučiai...
Paslaptingi bažnytiniai garsai...
Klaupėsi, žmonės kėlėsi, žmonės krutino lūpas, žegnojosi...
Mantas dairėsi aukos.
Senos, žilos, pagyvenusios nedomino. Reikėjo tyro, nekal
to veido.
Staiga atkreipė dėmesį į ilgaplaukę merginą, ji meldėsi ne
paprastai stropiai, kėlė užverktas akis j Kristų, vos ne iki grin
dų lenkėsi, tvirtai suspaudusi pirščiukus žegnojosi.
Tinka!
- Štai tą... matai?
- Matau. Teks palaukti.
- Aš einu. Pabūsiu šalia varpinės, - sukuždėjo Mantas.
Tik po gero pusvalandžio pradėjo srautu plūsti žmonės, iš
sidriekė per visą Katedros aikštę, pasigirdo balsai. Išniręs iš
minios Jonas vos ne paskui save tempė merginą.
- Susipažinkite, - Jonas mostelėjo ilgaplaukės link. Moks
leivė.
- Moksleivė? - išpūtė akis Mantas. - Neatrodo... Visai neat
rodo. Kurioje klasėje?
- Paskutinėje.

- Tu gali jai padėti? - šelmiškai prisimerkęs žiūrėjo tai į Man
tą, tai į merginą. - Sunkiai serga jos motina. Mirties patale. Jai
reikia vaistų. Kiek supratau, dozė kainuoja dešimt dolerių.
- Kiek dozių kursas?
- Mažiausiai dešimt, - tyliai ištarė mergina.
- Kaip? Neturi pinigų?
- Ne. Meldžiu Dievo. Gal padės?
- Nepagailės. Jei būtų gailėjęs, nebūtų susargdinęs. Jis gi
viską gali, - J o n o balsas pasidarė kietas, negailestingas. - Kada
nors miegojai su vyru?
f
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- Klausiu, ar miegojai su vyru? Gal dar ne?
- Kuo čia aš dėta... - visai sumišo mergina.
- Paprastai, - atsakė Mantas. - Jei vieną kartą pagulėsi, gau
si pinigų vienai dozei vaistų. Pagulėsi dar kartą, gausi dar. Ne
jaugi neaišku?
- Rinkis. Galvoti nėra kada, - be gailesčio spaudė Jonas. Arba eini su mumis, arba tegu miršta tavo motina. Kaip? Tinka?
- Viešpatie, kokie jūs žiaurūs...
- Mes savo pinigų nesiruošiame mėtyti vėjais. Manau, kad
čia sąžiningi mainai: mes tau pinigus, o tu laikinai leidi pasi
naudoti savo kūnu. Tai kaip?
- Kada? - mergina ėmė verkti.
- T u o j pat. Einam i viešbutį. Šiandien gal jau nebespėsi, bet
rytoj jau galėsi nusipirkti vieną dozę. Poryt antrą ir taip to
liau. Kol išgis arba mirs.
- O o o o o . . . Viešpatie...
- Einam? Ar bėgsi? Tavęs, atmink, niekas neverčia. Tu pati.
Savo noru.
Ji linktelėjo.
Viešbučio kambaryje mergina visai praskydo. Ašaros žliau
gė upeliais. Ji nesigėdijo, nesišluostė, tyrus lašus taškė ant dra
bužių, segiojo sagas, nuspyrė batelius.

Po geros valandos puikiai nusiteikęs į viešbučio barą įėjo
Jonas.
- Kaip, bose? Paragavote nekaltybės? - saldžiai klausė Man
tas.
- Kur ten... jaučiausi kaip Persėjas, nukirtęs Dievo avinukui
galvą. Ačiū tau, Mantai. įpilkite. Dar ieškosim?
- Dar Benui. Ir viskas.
- Gerai, Benai. Šiandien tavo diena. Kokios norėsi, tokią
gausi.
Benas išsirinko trumpučiukais plaukais juodaakę studen
čioke. Pakako dešimties dolerių.
Važiavo namo klegėdami.
Stalas paruoštas. Kamėja išsipuošusi. Markas atraportavo,
kad užduotis įvykdyta. Du muzikantai su saksofonais, vienas
su garsų sintezatoriumi ir vienas su mušamaisiais jau seniai
laukė.
- Sėskite. Pradedame. Gerkit! Grokite, velniai jus griebtų!
Grokit! Kamėja, patarnauk. įpilk, - J o n a s nusviedė švarką, nu
rovė peteliškę, atlapojo akinamai baltus marškinius. Pirmyn!
Oooooo... Mantai, pasirodo, saksofonų muzika už širdies grie
bia. Išgerkim už mūsų pergalę! Mes visada teisūs. Mes - nuga
lėtojai! Mes valdome pusę žmogaus. Kiekvieno! Lygiai pusę!
Po poros valandų apgirtęs bosas pralemeno:
- E i . . . Mantai... po savaitės... po... po... savaitės... tavo kri...
kri... krikštynos. Aš... aš... padarysiu iš tavęs žmogų iš... iš...
didžiosios raidės. Viešpatį! Girdėjai?!
Sapiega, žinoma, nė per nago juodymą netikėjo, kad Aldona
iš slapukės lapės staiga virs baltu avinėliu. Tie visi daugelį kar
tų girdėti pažadai buvo ne kas kita kaip tolimas griaustinis.
Nei baimės, kad trobą padegs, nei kad sočiai daržus palaistys.
Šiaip.
Tarp kitko.

Visada nepaprastai aktyvi pradžia ir visiškai nusmailintas
galas. Visada. Per visą gyvenimėlį. Jkyriai skverbėsi mintis,
kad kažkokiu būdu reikia padėti riebų tašką. Pagaliau nors
gyvenimo saulėlydyje būtina įtikinti tiek save (kad teisus),
tiek ją (kad eilinį kartą apgaulė). Jų tarpusavio santykiai - ak
lavietė, kelias į niekur, kortų namelis, miražas. Tačiau kaip?
Blogiausia tai, kad Sapiega kur tik ėjo, ką tik darė - vis savyje
sopulį nešiojo. Ką besakysi, reikia jam tos moters ir tiek. Pro
tas rėkė, priekaištavo, priminė praeitį, įrodinėjo, o širdis nie
ko neklausė, nieko nenorėjo pripažinti. Nepaprastai saldu buvo
prisiminti, kad prieš daugelį metų, kada galvą puošė vešlios
garbanos ir prieš akis - marios gyvenimo, mylėjo, buvo jo,
gal trumpam, bet tikrai jo.
Suvaitojęs Sapiega nei iš šio, nei iš to staiga krito kniūbsčias
viduryje pievos. Tai rankomis glostė galvą, tai ištiesęs pirštus
smeigė į žolę... Kvėpė ir kvėpė aitrų žolės kvapą, svaigo tol,
kol atsileido kažkokie varžtai, kol kažkas iščiulpė iš kūno pra
keiktąjį skausmą. O Dieve, aš žinau... aš žinau, kad tas koš
mariškas skausmas vėliau vėl atsiras ir su dar didesniu pasiu
timu degins.
Viešpatie.
Kam sukirtai mūsų kelius? Amžinoje kovoje su protu išvar
gusi, išdraskyta širdis pagaliau tars: gana!
Ir... sustos.
Nukrisi į tamsą ir niekada nebegrįši...
Kūnas!
Kūnas?
O ką kūnas...
Dar didesnis išdavikas. Neklauso nei proto, nei širdies. Turi
savo šauksmą ir savo moralę. Prisiminimai saldūs kaip medus
ir kartūs kaip pienės pienas.
Atmeni, Aldona, kai mes po šaunių vestuvių gavome ma
žytį tuščią kambarėlį bendrabutyje? Atmeni? Keletą dienų

miegojome tarp kalnais suverstų daiktų, tiesiog ant žemės,
ant numesto sutrinto vatinio čiužinio, tarsi ant plikų grindų.
Kodėl tu nesitvarkei, nedėliojai, nepuošei pirmojo savo būs
to? Visą parą tavęs nebuvo... Nežinojau kur dėtis... Paskui
atsigulei į tą varganą guolį be žodžių, aukštielninka, vos nusibrukus suknytę, užsimerkusi, tyliai karštai kvėpuodama, tarsi
bijodama nupūsti dar apie tave tvyrantį svetimos aistros tvai
ką. Tirtėjai tarsi jausdama aną svetimą guolį ir kažkieno karš
čiu alsuojantį kūną.
O, siaube!
Gulėjau šalia. Toks pat įsitempęs, toks pat karštas, kvėpuo
jantis. Man nepaprastai skaudėjo. Nepaprastai... Tarsi Jėzų kaž
kas kalė prie kryžiaus, apvyniojo erškėčiais ir paguldė šalia
tavęs.
Prisimeni? Maišėsi protas... Verkė širdis...
O... kūnas, išdavikas kūnas liepsnote liepsnojo. Pašėlusi jė
ga norėjo permušti svetimą kvapą, grąžinti tavo kūną, prira
kinti tavo širdį. Visą gyvenimą negaliu paaiškinti to jausmo.
Pasikėliau ant rankų ir ilgai žiūrėjau į nežinią, į įkaitusį tavo
veidą, tokį nuostabiai gražų išdavikės veidą, kurio niekada taip
ir nepajėgiau pamiršti. Buvai tarsi negyva. Neištarei nė vieno
žodžio, nė kartelio neatsimerkei ir nė piršteliu nesipriešinai.
Tarsi smauglys, ką tik pasmaugęs savo auką ir dvišaku liežu
viu badydamas tiria, nuo kurio galo pradėti ryti, taip ir aš
rydamas seiles segiojau, pamažu tempiau tavo rūbus, su kaž
kokiu nežmonišku nirtuliu apžiūrinėjau tave nuogą... Nesku
bėjau, nes mačiau, žinojau, kad nesipriešinsi, kad pasiduosi
tyliai, nuolankiai. Gėrėjausi tobulu tavo apvalumu ir staiga
įsiliepsnojo tokia aistra, kokios niekada daugiau nebuvau pa
tyręs...
Tu... tu... tu atsidavei iš eilės du kartus tarsi gyva mėsa...
Tarsi moteris, iš kurios kažkas išplėšė ir paslėpė širdį, tarsi prie
kaištas man, tarsi iššūkis meilei, tarsi skrepliais spjūvis į vei-

dą. O... aš... o aš apglėbiau dar kažkieno tą alsiu karščiu al
suojantį kūną, pamažu pamažu įkritau tarp tavo negyvų kojų
ir tarsi netyčia radau baisaus keršto vietą... Viešpatie... kaip
aš tave mylėjau... Mane bloškė šėtoniška jėga, siautėjo negai
lestinga aistra ir veržėsi ašaros... Norėjau įžiebti tavyje gyvy
bę, siekiau kokio nors atsako, bet jo nebuvo... Tu sukandai
lūpas... Nežmoniškai trankiau; įsiūčio vejamas pašėlusiai no
rėjau, kad tau skaudėtų, kad tu pradėtum raitytis ir dejuoti,
bet tu tarsi medis. Kai... kai palikau tave išsekęs, pavargęs,
uždusęs, vis dar žiūrėjau norėdamas pamatyti savo keršto pa
sekmes. Tu... tu... lėtai suvėrei šlaunis ir... ir... dvi didelės
ašaros išsiveržė iš tavo užmerktų akių ir lėtai išdrykusios į ša
lis dingo tavo plaukuose.
Sakyk, kodėl tu verkei?
Ko gailėjai?
Kas tu? Nuodėmė ar auka?
Prisimeni?
Mano aspirantūros metais, jau ištekėjusi už antrojo, para
šei laišką, atvažiavai... Mes neatsimenu apie ką kalbėjome ir
staiga tu kaip sužeista paukštė puolei, apkabinai mano kojas,
bučiavai kelnes, alpdama, raudodama meldei atleidimo.

Kokio?
Kas tau turėjo atleisti?
Už kokias nuodėmes?
Aš... aš atleidau. Nė pats nežinau už ką. Lygiai po mėnesio
tu ėmei veržtis. Vėl ir vėl jau kelintą kartą nežinomas pasiuti
mo virusas maišė tau smegenis, viliojo, šaukė, tempė iš namų
į gatvę, į Kauną, į... Kodėl visas tavo gyvenimas kaip šventoji
Joninių naktis? Kodėl su šėtonišku atkaklumu, tarsi paklydu
si tamsoje, tu ieškai ir ieškai savojo paparčio žiedo?
Ar radai?
Dar vis ieškai?
Dar nepavargai?

- Labas, Taduti, - kaip Sapiega ir tikėjosi, Aldona pasirodė
lygiai po dviejų savaičių. Išsipuošusi, kvepianti, su šelmiškais
žiburiukais akyse, viliojanti. - Kaip gyveni? Ko stovi kaip sta
bo ištiktas, žiūri kaip katinas į lašinius? Galėtum prieiti, apka
binti, pabučiuoti... Leidžiu... - nesulaukusi pati priėjo, del
niuku perbraukė jam per veidą, pakštelėjo į lūpas. - Taduti...
tu teisus. Iš tikrųjų niekas nesikeičia. Tu toks kaip visada. Ra
mus, išdidus, savimi pasitikintis, iš pažiūros šaltokas, bet aš
žinau, tave pažįstu. Nejaugi nelaukei?
- Laukiau.
- Gali nesakyti. Matau. Akys rodo, - atidarė mašinos baga
žinę. - Eikš, paimk. Pripirkau mėsos, dvi keptas vištas, aštraus
pomidorų padažo ir dar visokių dalykų. Puotausim. Turiu ke
letą butelių įvairių gėrimų. Kaip tu? Nieko?
- Gerai, - Sapiega vos negūžtelėjo pečiais.
O Stonienė iš karto griebėsi darbo. Akimirksniu virtuvėje
sukunkuliavo, sučirškė, suūžė, pakvipo. Dzinksėjo lėkštės, at
silapojo durys ir langai, pasklido muzika.
Naujoji šeimininkė garsiai kalbėjo, skambiai juokėsi, skri
do į daržą, siuntė Tadą į rūsį grietinės, pristatė skusti bulvių.
Visą laiką akylai stebėjo, kad tas laimingasis nė minutės ne
paliktų jos vienos. Tegu mato, kokia ji linksma, kokia ener
ginga ir kokia greita prie darbo. Viskas seniai suplanuota, ap
mąstyta. Jos šukuosena, tabaluojantys ryškūs auskarai, auksas
ant pirštų, ant kaklo, ryškiai raudonos lūpos turėjo padaryti
įspūdį. Aukštakulniai bateliai, švelnios rusvos, lygiai įdegu
sios nuogos blauzdos, aptemptas kūnas turėjo būtinai vilioti,
gundyti Sapiegą. Svarbiausia žodžiai: dviprasmiški, su gašlu
mo gaidelėmis.
Ech, puiku!
Sapiegai tas visas triukšmas rėžė ausis. Pratęs prie subtilių
gamtos garsų, tylaus medžių šlamesio, ežero bangelių pliuš
kenimo, bičių zyzimo, paukščių tralialiavimo, jis tik dabar pri-

siminė, kad prabilo seniai užmirštas radijo imtuvas ir dar se
niau naudotas magnetofonas.
- Taduti, valgyti. Prašau. Aš pati, aš pati. Nieko neliesk, kol
aš tavęs nepaprašau. Noriu tau patarnauti, noriu būti paklus
ni, švelni, žodžiu, kaip tu visada mėgai. Noriu, kad kiekvie
nus mano paruoštus pietus iki pat grabo prisimintum. Oi, at
siprašau, negražiai pasakiau. Grabo nereikia. Mes jauni,
žydintys ir mums viskas prieš akis, tiesa?
Žinoma, ką besakysi, vyrui visada malonu matyti žvalią,
pilną energijos, optimizmo savo moterį. Tegu. Rūpėjo paklaus
ti. Padėkojęs už pristumtą valgį, pratarė:
- Kur tiek ilgai buvai? Ką nuveikei?
- Aaaaaa... pasiilgai? Valgyk. Skanaus. Pamatęs vos ne grie
tinėje plaukiančius barščius, miestietis prarytų liežuvį. Tu, Ta
duti, gyvensi šimtą metų.
- Neatsakei. O tu?
- O aš... aš dar truputį pasidžiaugsiu ir... ir nenoriu senatvės.
Purto. Kai jau visai... gurkštelsiu ko nors ir pabaigsiu kančias.
- Ką tu čia šneki? Kiek Dievas davė, tiek ir gyvensime. Reiks
kentėti.
- Niekas nedavė. Savo likimo niekas nežino.
Pietūs buvo nuostabūs. Tiko vynas. Tiko vaisiai. Šaunu. Sto
nienė dabar buvo gudresnė. Pareiškė, kad gyvuliai - tik vyro
reikalas, ton pusėn nė čiūkšt! Pietų likučius sukratė į lėkštę ir
pastūmė Barsui.
- Na, ko dabar loji? Ko šėlsti? Negražu ant savo šeiminin
kės. Ai, koks begėdis.
Barsas nepatikėjo. Lojo.
Nepatikėjo ir Sapiega. Gudriai šypsojosi.
Naktį, tarsi žaltys į rankovę, Aldona tylutėliai palindo po
Sapiegos apklotu, prisiplakė.
- Nei kvieti, nei apkabini, tik akimis degini. Ko dabar? Iš
tiesk - ir tavo. Gal dar neatšalai? Na, apkabink, prisiglausk,

pabučiuok... tik neskubėk. Aš nepabėgsiu. Aš tavo... tavo...
visada tavo. Netiki? Taduti, aš visada žinojau, kad mes senat
vės sulauksime kartu. Visada tikėjau ir dabar tikiu. Man labai
labai reikia tavęs... Taduti, mielas mano, apkabink... Švelniai...
Antros dienos vakare Stonienė reikšmingai pritilo, o dar po
dviejų dienų nebetvėrė savo kailyje.
- Tadai, suprask, spaudžia reikalai. Rytoj turiu gauti prekių,
o paskui prabėgs kelios dienos, kol realizuosiu, o paskui...
- Paskui gal po kelių savaičių atvažiuosi pas mane pailsėti,
tiesa? - klausė visiškai abejingai, seniai žinodamas, kad bus
būtent taip. - Gerai, Aldona, sutinku. Tik noriu paklausti, ar
tavo noras gyventi su manimi tvirtas?
- Žinoma. Kas per klausimas?
- Tada viską reikia aptarti bendrai. Man atrodo tai teisinga.
- Gerai. Aptarkime.
- Net neklausiu, kiek tu turi pinigų. Užteks manųjų iki pat
mirties ir dar palaidoti. Niekur nezylioju, nelatravoju ir net
netaupant susikrovė gana nemažai. Dvi karvės išmaitins, gal
net ir aprengs. Nieko netrūksta. Gal tau jau gana tų prekių, to
turgaus ir nesibaigiančio lakstymo?
Ne! Stonienė net įsitempė. Štai kur kertė! Žinoma, to senio
argumentai svarūs, nenuginčysi. Ji niekada negyvens tame
nusususiame kaime. Nereikia jai tų puodynių pieno, nereikia
kaimietiškų saulėtekių ir tarsi gaisro pašvaistė saulėlydžių. Ji
niekada nesusitaikys su tyliu šliaužiojimu po žolėtą kiemą,
nelindęs troboje su tuo seniu per lietų, nekiurksos ilgais žie
mos vakarais ant pečiaus. Niekada! žaibiškai svarstė, kaip at
sikratyti Sapiegos tolesnių išvedžiojimų.
- Taduti, mielas mano, seniai viską apgalvojau. Iš pradžių
gyvensim dviejose vietose. Kartu pabūsime Kaune ir kartu grį
šime į kaimą. Pamažu mažinsime gyvulių skaičių ir galų gale
gal išnuomosime čia viską ar net parduosime, ir tu visiškai
persikraustysi į Kauną. Kam tau tas vargas? Visko į grabą ne-

nusineši, tiesa? Ten niekuo nereikia rūpintis. Pilnos parduo
tuvės. Pirk ko akys geidžia. Jei susirgsime, tai ir ligoninių pil
na. Kaip? Nusišneku?
- Hm, - Sapiegai toks planas visiškai nepriimtinas. Jis jau
tvirtai žinojo, kad niekas niekada jo neprivers iš čia išvažiuoti.
- Man dar reikia padirbėti. Seniai planavau, svajojau su ta
vimi nuvažiuoti į kokią Australiją, blogiausiu atveju į Italiją.
Pamatysim popiežių ir galėsim mirti. Kelionei reikia pinigų.
Aš jų tiek neturiu. Nenoriu važiuoti tarsi elgeta.
- Kiek tai tęsis?
- Gal metus, o gal daugiau.
- Gerai. Aš važiuoju su tavimi.
-Kur?
- Kur tu. Dabar į Kauną.
- O paskui?
- Paskui sutvarkysim tavo reikalus ir pagalvosime, kaip juos
pamažu visai pabaigti. Ramiai gyvensim.
- Kaip tai?
- Kelionei į Italiją užteks mano pinigų, nors ten manęs nie
kas nevilioja. Gražiau už Lietuvą niekur nebus.
Tai

Ne, Tadai. Tai mano svajonė ir jos atsisakyti neketinu.
Tada be manęs.
Kaip? Tu ir vėl mane varai?
Ne. Nevarau. Tikslas nepateisina gyvenimo būdo. Tik tiek.
kaip? Važiuojam kartu ar dar nesusitupėjai, draskaisi?

- Neįžeidinėk, - Stonienė svarstė, kuo gali baigtis netikėtas
Sapiegos kaprizas. Tiek to. Ji paliks tą senį namuose, duos dar
bo, o pati darys taip, kaip jai reikia. - Gerai. Važiuojam.
Kaimynai sutiko pažiūrėti gyvulius.
Stonienė važiavo be ypatingo entuziazmo. Sausai kalbėjo,
valdiškai šypsojosi. Kaune įprastai nardė mašinų sraute, at
sainiai stebėjo žmones, retkarčiais - tylintį Tadą.
- Atvažiavom. Tu čia kažkada esi buvęs, tiesa?

- Esu. Beveik niekas nepasikeitė.
Pirmą dieną Aldona išjungė telefoną ir pasišventė savo iš
rinktajam. Gamino valgį, čiauškėjo, rodė, ką per gyvenimą
užgyveno, prisigyrė, retkarčiais glamonėjo Sapiegą, kuždėjo
tiesiai ausin meilius žodelius, viliojo be jokios gėdos viduryje
dienos į lovą. Uždraudė prisiminimus apie Stonį, neleido klau
sinėti apie Godą ir vengė kalbų apie Mantą.
Kitą dieną, nors Tadas prašyte prašėsi, išlėkė su savo maši
na į miestą, bet pakelyje pagalvojusi, kad blogai padarė, grį
žo, atsiprašė ir liepė Tadui susiruošti kartu.
- Klausyk, - kuždėjo draugei Gertrūda. - Nebijok, čia, vir
tuvėje, jis negirdi... Vėbra dėl tavęs iš proto kraustosi. Skam
bina, ieško, ramybės nebėra. Sakė, kažkokį biznį prancūzai
pasiūlė. Siūlo tau įdomų darbą, o... o kaip tu? Kaip tas? Tu ką?
Rimtai? Jis gi visiškas kaimo diedas.
- Baik! Tu jo nepažįsti. Tau taip atrodo. Nepaprastai apsi
švietęs, apsakymus rašo. Labai įdomus prie stalo, gražiai dai
nuoja. Pamatysi. Tuoj aš jį išpucysiu, pasidarys kaip lėlytė,
tiesa, šiek tiek pavytusi.
- Netikiu. Sustabarėjęs ir, matyt, kieto sprando. Patrūksi.
- Gerai. Čia mano problemos, - Aldonai nepatiko draugės
pastabos. - Labai gaila, kad tu šitaip. Kaip čia reiks bendrauti?
- Ką tu, Aldute, aš jo visai nepažįstu. Jei tau patinka, ir man
patiks. Aš tik šiaip, - lygino duobę Gertrūda.
- Tu jį užliūliuok, o aš paskambinsiu Vėbrai. Man įdomu,
ką jis ten turi.
Tik reikia pagalvoti! Vėbrai prancūzai siūlo organizuoti Pran
cūzijos miestuose retų kambarinių gėlių parodas!
-Supranti, Aldučiuk, - karštai tikino laimingas išrinktasis. Turiu pustrečio tūkstančio eksponatų. Tie užsieniečiai tik aik
čiojo ir garantavo sėkmę, supranti? Jie apmokės visas išlaidas
ir pagal kontraktą dar man solidžiai sumokės. Reikia tokios
gražios palydovės kaip tu. Parodų metu pasakosime lanky-

tojams gėlių auginimo, selekcijos dalykus. Gyvensime keletą
mėnesiu gražiausiuose Prancūzijos miestuose. Niekas nekai
nuos. Duos pinigų. Sakė, jei pasiseks, tai dar į Italiją, gal net
Angliją...
- Oho, - Stonienei net kvapą užgniaužė. - Kada?
- Sakė, organizaciniai darbai bus baigti per mėnesį.
- Gerai. Aš tau paskambinsiu. Manau, kad sutiksiu. Gerai.
Aš jau sutinku.
Padėjusi ragelį, kelias minutes barbeno pirštais, mąstė, kaip
čia geriau pasielgti, kaip tyliai ir be didelio triukšmo atsikra
tyti Sapiegos. Tai kvailė, kad čia, į Kauną, atsitempiau! Vis
dėlto keli mėnesiai... Be kokio nors prasimanymo kietakaktis
Tadas nepatikės.
- Taduti, - kuždėjo jau naktį, lovoje, visu kūnu prilipusi
prie išsitempusio Sapiegos. - Man pasiūlė gerą darbą. Girdi?
Būsiu vienos firmos atstovė Paryžiuje. Grįšiu po kelių mėne
sių. Parsivešiu pinigų ir mes važiuosime į Italiją, gerai? Paža
du tau. Iš visos širdies pažadu. Tu tiki? Tiki?
- Nereikia. Pakalbėsime ryte, - jis nusisuko į sieną.
Velniop, seni! Purkštauk nepurkštavęs - nuspręsta. Aldona
vartėsi iki paryčių. Prieš akis plaukė Eifelio bokštas, Luvras ir
visa paslaptingoji Prancūzija. Stonienė sapnavo, kad pagaliau
jau išplaukė į tarptautinius vandenis. Kas jau kas, bet ji tikrai
maudysis prabangoje, parsiveš nuostabiausių daikčiukų. Jei
trūks pinigų, ji mokės prikalbinti tą praskydusį Vėbrą parduoti
dalį savo kolekcijos. Ką jam reiškia? Gėlės - ne medžiai, auga
greitai. Atsigaus.
Ryte Sapiega rėžė:
- Supratau. Dar kartą bėgi nuo manęs. Bėgi, kad kada nors
vėl prisilaižytum. Nenoriu. Važiuoju namo. Daugiau nesi
rodyk.
- Tu dar kartą, noriu tau priminti, varai mane nuo savęs.
Kuo šį kartą tau nusikaltau? Kuo tu nepatenkintas? - Tadas

instinktyviai jautė, kad jos galvelėje jau kyla kažkoks planas.
Kaip ir anksčiau, tokia pat nuotaikos permaina, net toks pat,
nepaisant smulkių raukšlelių, jos veidas. Ji labai lengvai susi
taikė su mintimi, kad Sapiegos jos gyvenime jau nebebus. Gal
jai atrodo, kad visa tai kažkoks ištisą gyvenimą trunkantis žai
dimas?
- Nelemta mums... - Tadas žiūrėjo į jos tokį kažkada, o gal
ir dabar, mielą veidą, stengėsi prisiminti kiekvieną jo bruožą,
kad paskui ilgais žiemos vakarais turėtų ką vartyti galvoje. Nelemta.
- T u pats to siekei. Niekada manęs nesupratai. Gal iš tikrųjų
nelemta?
Tarsi žmogus ligos, jūra nekenčia audros, nes sujaukia vidų ir
išplauna į paviršių turinį. Mantas niekaip negalėjo užmiršti
Astros veido. Nejaugi gali būti toks vidine šviesa šviečiantis
beprotės veidas? Siurbiančios akys, artyn pasviręs veidas, nuo
karščio sukepusios lūpos... drebančių rankų lytėjimas.
Žmonės!
Pasakykite, kas tai?.. Pasakykite... kas tai... Nieko nepada
riau, kad į mane taip žiūrėtų, nenusipelniau. Aš ne stiklas...
kodėl dreba tavo rankos? Nesudušiu, nesubyrėsiu! Kodėl?
I ligoninę Mantas sliūkino, žinoma, kalančia širdimi, ne tai
iš gėdos, ne tai dėl baisios kaltės visas kūnas tai užsidegdavo
karščiu, tai šalo ledu, medinėmis kojomis nejautė, kaip žengė
artyn ir artyn...
Tos akys... tas žvilgsnis...
Kieno viduje audra? Kas susijaukė? Ką išplovė?
Kūdikio jėga - ašarose, moters jėga - silpnybėje, vyro jėga stiprybėje. Netiesa! O... gal tiesa? Kūdikio jėga - nekaltume,
moters jėga - meilėje, vyro jėga - moteryje? Sakykite, tai tie
sa? Gal... kūdikio jėga - bejėgiškume, moters jėga - tikėjime,
o vyro... vyro jėga - prote?

Kas išnarplios? Kas surikiuos? Kas pasakys? Nežinau, kas tu,
skaitytojau, bet kad ir koks bebūtum stiprus, kada nors atsi
trenksi j tas tiesas. Koks bebūtum cinikas, ateis minutė, kada
rėksi ir ieškosi paguodos. Paguodos apkabinęs savo kūdikį,
apglėbęs savo moterį, atviru žvilgsniu draugo veide ieškoda
mas atviro žvilgsnio. Tu gi ką nors turi, kuo nors tiki, negi tu
prakeiktas?
Astros akys sekiojo, jos žinojo, jos meldė...
- Ne ne ne, - kuždėjo Kamėja. Švelniai suėmė Manto ranką ir
nutempė paskui save per visą oranžeriją, per atsarginį išėjimą
į nakties prispaustą sodą. Užvertęs galvą Mantas pažiūrėjo į
žvaigždes, atsiduso.
- K o tu?
- Šiaip.
- Išvedžiau tave todėl, - prigludusi prie pat ausies ji kuždė
jo vos krutindama lūpas, - todėl, kad visas namas, sodas pri
kimšti mikrofonų, visur stebi videokameros. Einam.
Nusitempė tolyn per sodą, patamsyje surado krūmuose už
maskuotus vartelius, nubėgo takeliu tarp juoduojančių medžių
Žaliųjų ežerų link.
- Kur tu mane vedi? - uždusęs bėgo paskui Mantas.
- Och! Dabar jau galima atsikvėpti, - Kamėja griuvo aukš
tielninka ant žolės. Užsidengė rankomis veidą. - Viešpatie,
kaip man viskas nusibodo.
- Kas? - Mantas prisėdo.
- Viskas, viskas... Gyvenu kaip žvėris auksiniame narve. Nie
ko nematau, niekur nesirodau, su niekuo nebendrauju. Kaip
man... nusibodo. Kodėl išėjai su manimi? Tau klius nuo bo
so. Net aš negalėsiu tavęs išgelbėti. Jis gali grįžti. Kaip tada?
- Negrįš. Žinau. Einam.
- Kur?
- Negaliu sakyti. Einam.

Orientuodamiesi pagal ežero atšvaitus, skubėdami, vos ne
protekom, takeliu tarp medžiu vingiavo tol, kol kažkur priekyje
pasigirdo žmonių balsai, tarp medžių sublizgo šviesa.
- Važiuojam, - Mantas nutempė Kamėją prie taksi. - Nieko
nebijok.
Vos įėjusi į Manto kambarį, mergina tučtuojau puolė prie
telefono, atjungė, čiupusi radiotelefoną vikriai atsuko dang
telį, išėmė detalę.
- Dabar galima. Fuuuuuu... - Kamėja klestelėjo ant sofos. Kam tu mane čia atsitempei? Atrodau kaip tarnaitė, net ne
spėjau padoriai apsirengti.
- Nieko. Matau tik aš, o be to, tokia tu dar malonesnė. Tikra
kamėja.
- Išgerti ko turi?
- Ko tu nori?
- Šampano. Daug. Po valandos turiu būti savo narve.
- J o n a s grįš tik ryte. Aš žinau.
- T u . . . tu visada imi moteris prievarta? Skaudžiai įdūrei. Aš
gi ne kekšė. Galėjai nors dėl apgaulės pasakyti porą meilių
žodžių. Nebemoki? Visi jūs sužvėrėję. Dar įpilk, dar. Gana.
Nesiūlau jokių tostų.
Išgėrusi numetė taurę ant kilimo.
- Galiu prie tavęs neprisiliesti. Dovanok, jei įžeidžiau.
- Tai tu gal irgi pideras?
-Ne.
- Tai būsi.
- Ne. Jonas sakė, kad tai vienintelis mano trūkumas.
- O, vaikine, toli nueisi. Tai didelė pagyra. Dar įpilk. Nepa
sidaryk, kad išspjautų. Jie visi labai įtarūs. Jei truputį kas nors
ne taip - myriop. Kito kelio nėra.
- Kas tie jie?
- Kamantinėji? Gal tu koks iš tų namų? Gal tu čia tyčia
mane įviliojai? Ką aš čia šneku... Bosas žinos, kad kartu iš-

ėjom ir, jei aš pasakysiu, kad tu prievarta mane čia atsivežei ir
tardei... Viskas. Gali skaičiuoti valandas. Nebijok. Nesakysiu.
Pati ištempiau. Dar įpilk.
- T a i . . . kas tie jie?
- Tu tikrai ne pideras? Ne?
- O ką? Tau aktualu?
- Nelabai. Bosas prie manęs neprisiliečia. Dieve, kaip žiau
riai jis mane kažkada prievartavo... Siaubas... žvėris...
- O paskui?
- Paskui? Paskui man pasidarė tas pats ir jis staiga atšlijo.
Nebeįdomu. Aš tau, Mantai, nuoširdžiai linkiu, kad tu nieka
da nepamatytum, kaip staiga sužvėrėja bosas. Per kelias sekun
des... Kartą prie fontanėlio kažko įsiutęs pasmaugė savo drau
gą, nors apskritai ar jie turi draugų? Negerk. Tau negalima.
- Kodėl? - nustebo.
- Aš galiu, nes noriu atsipalaiduoti, tarsi prasmegti į neži
nią. Taip moteriai reikia. Nuo alkoholio vyrui atšimpa pojū
čiai, greičiau nuvargsta raumenys, surambėja nervai, žinoma,
pasitaiko išimčių. Per didelis moters aktyvumas erzina vyrus,
o per mažas vyrų aktyvumas moteriai sukelia stiprų nepaten
kintų jausmų troškulį. Todėl... - ji paspyrė tuščią šampano
butelį, parideno kilimu. - Todėl aš jau nuolanki ir pasiruošu
si. Noriu uždegti tave, Mantai, nes mes turime tiek nedaug
laiko ir pasitaikė tokia reta proga.
- Niekada nepatikėsiu, kad tu seniai neturėjai vyro.
- Seniai. Gal metai, o gal dar ilgiau. Keista, tiesa? Aš graži,
viliojanti, pilnas namas vyrų ir... ir nieko. Labai paprasta. Vi
si paniškai bijo. Bijo boso. Nepagailės. Kaip lėlių teatre. Kaip
lėlės. Visi siūleliai boso saujoje. Gyvos lėlės. Jokio asmeninio
gyvenimo, nieko.
Kamėja lėtai nusirengė.
- Noriu muzikos. Svajingų garsų... - pamažu ėmė raitytis,
šokti. - Kokia tai muzika?

- Čiurlionis. Simfoninė poema „Jūra". Tinka?
- Žiūrėk tu man. Iš kur?
- Mėgstu. Primena Klaipėdą. Tinka?
Nė sekundę nenuleisdama akių nuo Manto, mergina šoko
vis greityn ir greityn, visai nepaisydama nei melodijos, nei
ritmo. Gal negirdi?.. Gal nesvarbu?.. Mantas abejingai šypso
josi, abejingai stebėjo liūliuojančias krūtis, šlaunų apvalumą,
liauną liemenį. Neskoningas, chaotiškas strapaliojimas.
Pamačiusi, kad nepasiekė norimo efekto, Kamėja staiga pri
bėgusi išvyniojo du saldainius, lipniais, blizgančiais popie
riukais užklijavo krūtų viršūnėles, siauru rankšluosčiu apjuo
sė klubus, šone surišo, užveržė mazgą, pašiaušė, suvėlė plaukus
ir vėl, įsikirtusi žvilgsniu į Mantą, tęsė savo erotinį šokį. įsi
jautęs į judesius po kelių minučių vaikinas staiga suprato, kad
jos judesiuose yra savas ritmas, sava judesių seka, kad veržte
veržiasi iš vidaus paslaptingas nirtulys, tarsi bangomis lieja ir
lieja, judina kūną.
Prakeikimas... Čiurlionis nutolo, jo muzika tarsi užsklanda
nuo viso likusio pasaulio apgaubė, užklojo, paslėpė dviejų
žmonių uždarą erdvę. Joje buvo sava muzika, savas ritmas,
amžina kaip šis pasaulis kalba.
Ji matė.
Pastebėjo.
Sublizgo Manto akys...
Tarsi supratusi, kad kontrolės nebereikia, Kamėja jau nebe
žiūrėjo, raivėsi užsimerkusi. Žinojo, kad tai, ko geidė, jau ar
tėja, jau čia pat. Šoko tik sau, tik įsiklausydama į savo balsą.
Virpėdama, alpdama ji blaškėsi tarsi paklydusi žuvytė, jaus
dama, kad tuoj tuoj rajūne lydeka puls ir praris.
Jis puolė.
•••

Nuo kojų iki galvos per visą naktį nubučiuotas, išglamonėtas, Mantas jautėsi kaip sudaužytas. Švinu lipo akys.

- Nemiegok, Mantai, - judino jį Kamėja. - Nemiegok. Vežk
mane namo.
- Kur tavo namai?
- Kur kabo mano skrybėlaitė.
Mantas šyptelėjo.
- Kas tave išmokė taip meistriškai koketuoti? Kiekvienas ma
no žodis tavo lūpose akimirksniu virsta žaismu. Tai pasiutiš
kai retas menas.
- Nieko nuostabaus. Dvejus metus linksminu boso svečius.
Matau, kaip jie užsidega aistra ir ryja seilę, bet bosas žiauriai
slopina bet kokias panašias emocijas.
- Nesuprantu. Jei tu jo kaip moteris nedomini... - Mantas
puikiai suprato, kad atsirado palankus momentas pasinaudo
ti Kamėjos atvirumu.
- Važiuojam, Mantai. Kelkis. Jau išaušo. Reikia paskubėti.
- Ko tu taip bijai? Jonas man yra sakęs, kad galiu tave mylė
ti. Gal jam pagailo tavęs?
- Niekada, - Kamėja įdėmiai pasižiūrėjo į vaikiną. - Tiesą
sakant nesuprantu, kodėl jis tavimi taip pasitiki? Niekada nie
ko panašaus nebuvo.
- Sakyk, o ar yra dar už Joną vyresnių? - jis atsikėlė, susira
do naujus marškinius, kojines, rengėsi.
- Yra, - Kamėja staipėsi prieš veidrodį.
- Daug?
- Nežinau. Paties vyriausio aš niekada nemačiau, nors vel
niai žino, gal ir buvo, bet nesakė. Klausyk, Mantai, nepudrink
man smegenų. Aš viską suprantu ir tave kiaurai matau. Ką tu
nori iš manęs sužinoti?
- Gerai. Tu esi boso patikėtinė. Sužinok, kas slepiasi po šif
ru MR 142. Gali man padėti?
- Aaaaaa... gerai, kad nors tik tiek tave domina. Jei būtum
prabilęs apie seifą, pinigus...
- Ne. Pinigai manęs nedomina.

- Supratau, - susišukavo, susitvarkė, pasikvėpino ii dabar
šviežia, pasitikinti savimi, tarsi nemigo nakties nė nebūta, pri
ėjusi apsivijo rankomis Manto kaklą, prisiplakė. - Tai susiję
su tavo mergina?
- Gal klystu, bet man pasirodė, kad tu trokšte trokšti savo
šeimos, savų vaikų, ramybės, tiesa?
- T u . . . - pakėlė akis, pasižiūrėjo. - Skaitai mano mintis. No
riu vaiko. Gal tada mane paleis? Neeee... - vėl įsikniaubė į
krūtinę. - Nepakęstų. Kada nors nutvėręs vaiką už kojyčių
trenktų į sieną.
- Tu savam prote?
- Savam. Savam. Žinau.
Tik atsisveikinant prie Žaliųjų ežerų Kamėja vėl prisiminė:
- Aš nepykstu... Tas MR 142 nuskriaudė tavo merginą, tie
sa? Žinau. Bosas tikriausiai nežino, nes jei žinotų, taip nepasi
tikėtų. Aš žinau. Tiesa?
- Taip.
- Dabar supratau, kodėl bosas tave myli. Tu tyras, bet nepa
kankamai, kad erzintum. Tarsi atviras, bet ne kvailys. Seniai
pastebėjau.
Žaliuosius ežerus gaubė tirštas ryto rūkas. Drėgmė persmel
kė kaulus, sudrėko rūbai. Kamėja prisiglaudė prie Manto, stab
dė, neskubėjo.
- Tu, Mantai, man nepasakei nė vieno komplimento, nė
vieno meilaus žodžio. Gali būti du variantai: gal tu niekada
taip ir nežinojai, kaip elgtis su moterimis, arba dėl boso įta
kos stebėtinai greitai viską pamiršai.
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- Moterų dievai nesikeičia. Jie amžini. Visą gyvenimą mel
džiamės meilei ir motinystei.
- O... o vyrai kurioje vietoje?
- Priedas, Mantuti, priedas. Tiesa, labai malonus. Moteriai
galų gale net ne taip svarbu, nuo ko pastoti. Ji mato tik kūdi-

kį, tik jį ir net minties nėra, kad reikia juo su kuo nors da
lintis.
- Iš kur tavo tokios mintys? Kuo artimiau su tavimi ben
drauju, tuo labiau suprantu, kad tu ne tik graži, bet ir protin
ga, - pasilenkęs Mantas pabučiavo į lūpas. - Retas derinys.
Tarsi šviesulys.
- Ooooooo... Mantuti... dėkui... aš apsvaigau. Paglostei kaip
katę. Gal... gal... aš tau padėsiu. Padovanojai man nuostabią
naktį. Aš moku būti dėkinga.
Po dviejų dienų Kamėja pasakė, kad MR 142 kartotekoje
nėra.
- Ką tai galėtų reikšti? - iš karto nusiminė Mantas.
- T i k viena... tai... tai... Šėtono brolijos brolis... Stop! - sku
biai pakėlusi rankutę pirštukais užspaudė Manto lūpas. - Nė
žodžio... nekalbėk. Daugiau nieko nežinau, patikėk, nieko.
Padėkok man, - ji užsimerkė.
- Dėkui, Kamėja, - pabučiavo į lūpas. - Nuoširdžiai dėkoju.
- Mano vardas, Mantai...
- Žinau.
Girdi, kaip kala. Tarsi į smegenis, tarsi į širdį. Tach, tach du du
du du du du tach!!!
Pašėlęs greitis!
Vairuotojas tyli.
Šiek tiek atlošęs galvą, Jonas sėdėjo prisimerkęs, kietai su
spaudęs lūpas, atpalaidavęs rankas, suglaudęs kojas, tarsi ne
norom pasiduodamas mašinos siūbavimui. Vogčiomis žvilg
čiodamas Mantas suprato, kad dar niekada nematė tokios savo
šefo veido išraiškos. Tarsi pats Demonas, įlindęs į akis, į lūpas,
į kūną, kaupė nežmonišką jėgą, niošėsi nežmoniškai iškrovai.
Antgamtiškas jausmas paslaptingu būdu persidavė Mantui,
jis jaudinosi, kūnas virpčiojo laukdamas tarsi šuolio per bedug
nę. Visą savaitę bosas akylai stebėjo savo pavaldinį. Uždraudė

Mantui šlaistytis po kavines, tarsi nematomas sargas saugojo
nuo kiekvieno nereikalinga žingsnio. Vos susitikdavo su ko
kia mergina, persimesdavo kokiu meilesniu žodeliu, iš karto
sučirkšdavo radijo telefonas ir bosas griežtu balsu reikalavo
grįžti namo, mąstyti apie netobulą pasaulio sutvarkymą, apie
savo kūną, liepė įsiklausyti į savo geidulius, skaičiuoti, kiek
kartu per dieną užplūsta seksualios mintys, kokie jausmai už
valdo vos pamačius moterį, vyrą, kur daugiausia krypsta žvilgs
nis, kokie slapčiausi norai vyrauja kūne.
- Pasakok, - kiekvieną vakarą griežtai reikalavo bosas.
Mantas pasakojo. Atvirai, nieko neslėpdamas. Kiekvieną kar
tą Jonas, apibendrindamas dienos žinias, akcentuodavo, kad
žmogus pilnas pačių juodžiausių želmenų ir tik labai retai pa
sirodo vienas kitas baltas daigelis.
- Pastebėjai? - prieštarauti neleidžiančiu balsu tėkšdavo pa
baigoje. - Trečdalis tavo visos dienos minčių buvo seksuali
nio turinio, trečdalis - pokalbiai su kolegomis darbo klausi
mais, trečdalis - apie maistą, buitį ir tik vienas kitas procentas
apie kūrybą. Tavo mintyse nėra vietos Dievui, amžinybei. Nė
ra filosofinių gyvenimo prasmės ieškojimų. Teisingai. Kol gy
vename šioje žemėje, mes turime tik kūną ir tokios struktūros
mintis, kurias kartojame kiekvieną vakarą. Aš myliu tave, Man
tai. Tu mano žmogus. Kada nors būsi visiškai mano. Aš tikiu.
Aš tave paruošiu tam ir mes švęsime pergalę. Mes laimėsime.
Labanakt. Gera diena buvo.
Pamažu, žingsnelis po žingsnelio bosas ruošė Mantą šuo
liui. Kokiam?
Pasirodė Kaunas...
Pradžia...
Pradžia tokia kaip anksčiau. Po vieną tamsiame kambaryje.
Juodas vyras apgaubė nuogą Mantą juoda toga, ant galvos
uždėjo raudoną mitrą, padavęs baltą tabletę liepė praryti, šiek

tiek palaukė ir lengvu judesiu pastūmė prie išėjimo į korido
rių- Vos atsidūręs tamsiame koridoriuje, Mantas skubiai į sau
ją išspjovė aptirpusią tabletę, sutrynė tarp pirštų ir po kruo
pelytę eidamas į ritualinę salę išbarstė.
Iš kitų kambarių veržėsi kiti vyrai.
Juodasis metalas!
Tach! Tach! Ta ta ta ta ta ta tach! Tach!
Tarsi į smegenis, tarsi į širdį! Tach!
Kala koridoriuje, kala kambariuose, ritmas, ritmas, pašėlęs
ritmas! Kerta per raumenis, botago kirčiais čaižo nervus. Čiak!
Čiak! Ta ta ta ta ta ta čiak! Girdite?!
- Broliai! Sustokite taip, kad ištiestomis rankomis negalėtu
mėte pasiekti vienas kito, - kažkur girdėtas balsas. Visiškai tam
su, tarsi žvaigždėtos nakties blyški šviesa. Balsas aiškus, tvir
tas, neleidžiantis abejoti, kertantis. Tach! Tach!..
- Broliai! Susikaupkime. Atsipalaiduokime. Atsistokite pa
togia poza, nuleiskite rankas, užsimerkite. Mūsų akyse naktis,
kūnas lengvas lengvas, jaučiame, kaip raumenyse kaupiasi jė
ga. Maloniai jaučiame, kaip mūsų gyslomis teka karštas rau
donas kraujas... kraujas... kraujas... Aplieja širdį... aplieja rau
menis... tarsi įkaitinta smala plinta ir plinta, nešioja karštį,
degina kūną, skirsto, nešioja jėgą... Jaučiate? Jaučiame, kaip
koncentruojasi pašėlusi šėtoniška jėga kiekviename raumenyje. Pamažu įtempkite blauzdų raumenis... šlaunų raume
nis... pilvo presą... ištieskime rankas... sulenkime į save...
įtempkime rankų raumenis... Pasistiebkime! Visas kūnas tarsi
plieninė spyruoklė! Nuo įtampos dreba raumenys, atrodo, tuoj
tuoj atplyš nuo kaulų ir tarsi gyvatės susiraitys, nukritę ant
grindų! Atsileiskime... Nuleiskime rankas... Atsipalaiduokime.
Giliai kvėpuokime... Užsimerkime... Eikime į save, išlaisvin
kime save, atsipalaiduokime nuo įtampos, nuo visų draudi
mų, nuo gėdos, nuo papročių. Mes laisvi... visiškai laisvi...
mūsų kūnas laisvas... mūsų protas laisvas... mes skrendame

kaip paukščiai... mes pilni jėgos ir mes galime nugalėti visas
kliūtis.
Broliai... mūsų kūnas laisvas, lengvas... laisvas... laisvas...
Mes pažįstame savo kūną per instinktus, iš kurių pats stip
riausias - seksualinis. Visas mūsų gyvenimas, visa buitis ir vi
sos mintys apie ateitį susijusios su mūsų seksualumo tenkini
mu. Mes esame išrinktieji. Visoje gamtoje patinai kaunasi dėl
patelių. Laimi stipriausieji. Mes taip pat patinai, bet mums
jau nereikia kautis, nes mes esame Šėtono išrinktieji, esame
šėtoniškai stiprūs, gražūs ir niekas negali pasipriešinti mūsų
norams. Niekas! Mūsų kūnas laisvas ir jį turi priimti kiekvie
nas, į kurį nukreipiame savo pastangas. Kiekvienas!
Broliai...
Mes tvirtiname, kad blogis stipresnis už gėrį. Gėris reika
lauja pastangų, o blogis - tik atsipalaidavimo. Jokių pastan
gų. Klausyk savo instinktų - ir tu esi su mumis. Blogis veržte
veržiasi iš žmogaus vidaus į paviršių. Kaip lengvos šiukšlės,
kaip patirpę riebalai, kaip ežero parazitiniai žalieji lapai, trokš
dami šviesos ir oro. I paviršių! Veržiasi visi natūralūs instink
tai. Antra - skaniai pavalgyti. Niekas tegu nedrįsta atimti mū
sų kąsnio. Niekas! Visi nususėliai, paliegėliai, nesugebantys
kovoti už save, už savo patelę, už savo maistą, turi mirti. Mir
tis - ne nuodėmė ir ne palaima. Tai natūralus silpnesniojo
pasitraukimo iš šio pasaulio finalas. Niekada negailėsime sil
pno, dvesiančio, nusmurgusio! Niekada!
Kraujas valdo mus! Kraujas mūsų gyslose, kraujas nususėlio
gyslose! Nuleiskime, iščiulpkime kraują, kuris maitina nusu
sėlius!
Broliai... mūsų kūnas atsipalaidavo, dreba darbo ištroškę
raumenys... Atsidarė visi vožtuvai. Nutolo visi draudimai, nie
kam nereikalingas susilaikymas, nebėra sąžinės, gėdos... vi
siškas sielos išsilaisvinimas... Jaučiate, kaip lengva kvėpuoti,
iš vidaus veržiasi energija, jai jau per ankštas kūnas... Nusimes
to

kime togas... Mes nuogi... mes nejaučiame jokios gėdos... mū
sų nevaržo jokie norai... Iškiškite liežuvį, parodykite draugui,
kaimynui - visam pasauliui... Sakykite: beeeeeee... sakykite...
beeeeeeee... pasilenkite... parodykite vienas kitam pliką užpa
kalį... sakykite baaaaaaa. Mes visiškai laisvi... visiškai laisvi...
Kambaryje vis ryškėjo šviesa. Jau visai šviesu. Tach! Tach!
Ta ta ta ta ta ta tach! Tach! Tach!
Visai šviesu. Juodas kambarys. Nuogi vyrai. Nuogas vedė
jas. Staiga Mantas prisiminė, kad tą vyrą jis matė J o n o oran
žerijoje pačią pirmą apsilankymo dieną! Tik veidas... Primerk
tos akys, žaižaruojantis žvilgsnis. Transas...
Nuogas vyras įnešė padėklą su taurėmis. Gelsvas skystis. Ėmė
ir gėrė. Mantas prisiurbė pilną burną ir nerydamas laikė bur
noje. Kur dėti? Jei lieps klykti?
Tach! Tach! Ta ta ta ta ta ta tach! Tach! Tach!
Tarsi į širdį, tarsi į smegenis! Per raumenis, per nervus! Tach!
Staiga atsivėrė suveriamos durys ir pasirodė raudonai švie
čianti salė. Eikite! Eikite! Eikite, Šėtono vaikai! Siauskite! Im
kite, ką norite! Darykite, ką norite! Viskas jums ir viskas jūsų!
Sugužėjo.
Mantas pamažėle iš burnos skysčiu vilgė savo delnus, džio
vino, taškė, bet, matyt, šiek tiek spėjo per burnos gleivinę pra
sisunkti į vidų, į kraują. Kūnas pasidarė lengvas, raumenys
pildėsi energijos, jėgos. Atrodė, vienu rankos mostu nukirstų
medį, nuverstų kalną, pargriautų milžiną. Eėėėėch! Pirmyn!
Raudonos lubos, kraujo spalvos grindys, sienos, raudoni
stalai, raudoni suolai, raudonos mergos... Iš kur mergos? Gal
mergaitės? Gal moterys? Staiga vyrai sujudo, ėmė gaudyti, pa
sigirdo spiegimas, kurtinamas klyksmas, vyriškas riksmas...
Išsprogusios akys... prakaituotas kūnas.
Staiga Mantas pamatė, kad kažkas jį stebi... Ne ne ne! Tai
ne pamišėlis! Tai kažkieno blaivi akis, kažkieno kritiškas
žvilgsnis!

Mantas pripuolė prie leisgyvės moters, kuri ką tik nustūmė
eilinį patiną, apglėbė, jėga pravėrė kojas ir... gavo baisų smū
gį į veidą. Vos atsipeikėjęs iš visų jėgų kirto moteriai į pašir
džius... Žiag!
Ta susirietė, žiaugčiojo, bet Mantas jau užgulė, ėmė smaug
ti, aukos raumenys atsileido, vos spėjo praverti jos kojas, kai
kitas vyras jį numetė ir puolė tą pačią moterį.
Aaaaaaaa!!! Klyksmas per kaulus! Klyksmas per nervus! Aaaaaaaaaaa!!!
Tach! Tach! Ta ta ta ta ta ta tach! Tach! Čik cik tach!!!
Kampuose altoriai... auksiniuose rėmuose besišypsantis Šė
tonas...
Mantas šalinosi kritiškų akių, kurios tarsi ciklopai matė kiau
rai, jis slėpėsi už kitų nugarų. Kažkas kryžiumi daužė spie
giantį kūdikį! Mantas čiupo numestą medinį kryžių ir kelis
sykius sudavė kūdikėliui. Aiškiai matė, kaip mažytis visa bur
nyte išsižiojęs, net dusdamas rėkia, bet... tach! tach! ta ta ta
ta ta ta tach! - gožė visus garsus. Kažkas spjaudė ant kryžiaus,
nulupęs nusviedė nukryžiuotąjį Jėzų, spjaudė šventą Marijos
paveikslą, sudaužė stiklą, suplėšė atvaizdą.
O Dangau, kas čia dedasi?!
Mantas blaškėsi tarp sužvėrėjusių vyrų, spigino į veidus
stengdamasis visus įsiminti, nė vieno nepraleisti.
Tach! Tach! Per širdį, per nervus! Tach! Tach!
Vyras prievartavo berniuką, kažkas prie grindų spaudė pa
šėlusiai klykiančią mergaitę, dar visai vaiką... Vyras plokščiu
delnu mušė moterį, ta verkdama šliaužiojo apie savo budelio
kojas ir prašė pagailos...
O Dangau, kur aš patekau!
Tach! Tach! Kala juodasis metalas! Žvaigždės apskritime,
svastika, nutrūkę rombai tarsi sulaužytos strėlės... Kas čia per
ženklai?
Mantas vėl staiga pajuto ciklopo žvilgsnį...

Puolė tolyn. Pamatė nuoga merginą, partrenkė ant grindų,
užgulė...
- Išgamos! - rėkė. - Išgamos! Kokios motinos jus tokius pa
gimdė?! Nelįsk! Ne!
Klykė vyras!
Mantas pakėlė galvą... Ant stalo pririštam vyrui kažkas per
kando gerklę, perkrimto jungo veną...
Kliokiantis gyvo žmogaus kraujas! Besidaužantis kūnas...
Agonija!
Uždusę vyrai, numalšinę, prigesinę savo aistrą, pamatę įdo
mesnį vaizdą, rinkosi ratu apie merdintį žmogų, stebėjo krau
ją... kraują... mirtį!
- Mama! Mama! - klykė moteris.
Kieno tai balsas?
įsigrūdęs tarp kitų Mantas stebėjo vargšo paskutines kan
čias, matė besitampantį kūną, konvulsijų iškreiptą veidą.
- Mamaaaa!!! Mamaaaaa!!!
Viešpatie! Girdėtas balsas!
Mantas atsisuko, bet negalėjo matyti, kas rėkia.
- Mamaaaa!!! Maaaaaa!!!
Tach! Tach! Ta ta ta ta ta ta tach! Tach!
- Mamaaaaa!!! Mamaaaa!!!
Kas čia?
Mantas prasigrūdo pro nuogus vyrus, pro besivoliojančius
kūnus ir staiga ant pakylos pamatė, kaip vienas vyras gaiva
liškai myli nėščią moterį, kiti drasko pieno pritvinkusias krū
tis, čiulpia, seiliojasi, spjaudo. Moters veidas buvo uždengtas
juodu skuduru. Staiga tarp moters kojų tiesiai ant patino pil
vo išsiliejo vaisiaus vandenys... Tas atšoko.
- Ach tu, kurva! Aš tau parodysiu, bestija! - griebė moterį
už plaukų ir šėtoniška jėga tiesiai ant nugaros numetė žemėn.
Nukrito skuduras... Pastirusios iš skausmo moters akys, prasi
dėjo gimdymo stangos...

- Godaaaaa! Godaaaaa! - Mantas iš visų jėgų trenkė vyrui į
veidą. Tas sukniubo. Prie jo prišoko kitas, bet vaistų apsvai
ginti vyrai buvo lėti, negrabūs, nors pašėlusiai stiprūs. Smū
gis! Griuvo. Smūgis! Griuvo. Smūgis!
Prišoko Jonas.
Smūgis! Griuvo.
Mantas pasilenkęs čiupo glėbin seserį.
Smūgis...
Tach... tach
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Pamažu... pamažu... pamažu grįžo tikrovė. Tamsus kamba
rys, šaltos grindys. O... kaip skauda galvą, sudaužytas visas
kūnas. Mantas vos persivertė kniūbsčias, sudejavo.
Atsivėrė durys. Kažkas įėjo.
- Aaaaaa, atsigavai? Pašėlusią sveikatą turi, vaikine. Gal iš
gyvensi.
- Gerti...
- Palauk, atnešiu, - vyras išėjo, paskui pasigirdo klausimas. Kur jį dėsim? Išgyvens?
- Bala jį žino. Duosiu vandens, o kur tą benkartą dėsim?
- Išvežkim abu ir išmeskim.
Mantas vėl neteko sąmonės...
Prabudo nuo kažkokių garsų...
- Vaikine, ei, vaikine, - kažkas švelniu delnu daužė skruos
tus. - Girdi?
Mantas atsimerkė.
Verkė kūdikis...
- Iš kur tu? Kieno tas vaikas? Girdi? - kažkokie žmonės jį
pasodino, davė kelis gurkšnius vandens. - Reikia pranešti po
licijai. Čia kažkas ne taip. Matyt, turėjo būti to vaikino žmo
na, nes iš kur tas vaikas?

- Nereikia policijos... - pralemeno Mantas.
- Iš kur tu? Kaune gyveni? Kaune?
- Kaune. Nuvežkit mane.
- Kur žmona? Kieno tas vaikas? Visiškas naujagimis. Jis val
gyti nori.
- Nėra žmonos. Nuvežkite...
Gerieji žmonės šiaip taip įtempė Mantą į mašiną, šalia pa
guldė niurzgiantį vaiką.
- Mantai, o Viešpatie, Mantai, kas tau? - skėsčiojo ranko
mis senutė, nežinodama, nė kaip padėti. - Kieno tas kūdikis?
- Kur motina?
- Paryžiuje. Išvažiavo keliems mėnesiams.
Šiaip taip įvedė Mantą į kambarį, paguldė ant lovos. įnešė
kūdikį. Svetimi žmonės išvažiavo.
- Mantai, kieno tas vaikelis? Jis, mažytis, valgyti nori. Nu
silpęs. Nė išverkti nebegali.
- Neklausinėk, močiute. Kada nors. Gal kokia moteris gali
jį prižiūrėti? Aš užmokėsiu. Gerai užmokėsiu. Nuneškite kam
nors.
Senutė vikriai susiruošusi išėjo.
Mantas užmigo. Kai prabudo, šalia buvo sudėtos lėkštės,
pridėta valgio. Tylu. Ramu.
- Prabudai? Aš nušluosčiau tavo žaizdas, sumušimus, pate
piau jodu. Tu, vaikeli, net nepajutai. Gal dar kur sudaužytas?
- Kur vaikas?
- Vos įprašiau kelioms dienoms. Čia tokia moteris netur
tinga gyvena. Prašė pinigų.
- Atnešk m a n o striukę, - Mantas išėmė visus, kiek buvo,
šiek tiek pasiliko sau, likusius atidavė. - Nunešk. Ilgam užteks.
- Mantai, per daug. Kam tiek pinigų?
- Nunešk.
- Gal aš galiu po truputį? Išleis ir vėl nebus.
- Gali.

Smėlis.
Pustomas smėlis.
Vaiskus vaiskus dangus. Šviesi šviesi kaitri saulė. Smėlis su
siurbė alsų karštį, Šviesa, akina ir dusina.
Tarsi kirminas, nuoga mergina vangiai vartosi smėlio duo
bės dugne. Visą kūną liete lieja prakaitas, smėlio kruopelytės
limpa prie judančio kūno. Jis gelsvas, o gal beveik baltas? Kū
nas vėl šlampa ir vėl limpa... Jokio vėjo, jokios gaivos... Tarsi
sausame katile... Tarsi katile, kurį kepina iš viršaus, kuriame
nė lašo vandens, kurio dugne iš paskutinių jėgų kovoja už
gyvybę nuogas moters kūnas.

Gerti!
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Nėra...
Plačiai išsižiojusi mergina tankiai kvėpuoja, tarsi šuo, tikė
dama, kad iš smėlėtos burnos virstantys mažyčiai garo debe
sėliai nors šiek tiek atvėsins perkaitusį kūną.
O Dangau!
Ji guli ant kitos duobės krašto. Ten, kažkur žemai, kepurnėjasi dar vienas nuogas kūnas... Žmonėėėės! Kas tai?!
Ji verkia. Ašaros praplauna akis, nuneša šalia smėlį...
Kas ten?
Mantaaaaaaaai!!!
Astraaaaaaaa!!!
Jis iš visų jėgų veržiasi aukštyn, bet smėlis vis neša ir neša
jį atgal. Mantai! Kask smėlį po savimi! Po savimi! Ir lipk, ir
lipk, veržkis. Jis visai nusilpęs. Viešpatie, kaip jis sumuštas!
Akys užtinusios, lūpos kruvinos, sukepusios... Prie sukepu
sių lūpų net prakeiktas smėlis nelimpa. Tik smėlio gumulė
liai lūpų kampučiuose. Viešpatie, Tu mano tikėjimas, mano
paguoda, mano išganytojau, padėk jam, padėk jammmm...
Aštrėja verkia ir pašėlusiai skubėdama, iŠ paskutinių jėgų,
kapsto žemyn smėlį.
Mantas lipa. Kaip lėtai jis lipa...

Matydama, kaip jis ten, žemai, guli nejudėdamas, kaupda
mas jėgas dar vienam bandymui, Aštrėja pakukčiodama ver
kė ir maldavo Dievo...
Tėve mūsų, kurs esi Danguje, teesie šventas Tavo vardas...
Tėve mūsų, kurs esi Danguje, teesie šventas Tavo vardas...
Tėve mūsų... Amen... amen... amen...
Mantas vėl lipa, vėl artyn, artyn... ištiesia ranką... pagaliau
Astrai pavyksta nutverti visu delnu, ranka prie rankos, ir ji
įsirėžusi, rizikuodama nulėkti stačia galva žemyn, pamažu pa
mažu pamažu ištempia savo mylimąjį ant duobės krašto. Jie
guli išsekę, bejėgiai, užsimerkę.
- Astra, tu man paaukojai paskutines savo jėgas. Mes žūsim.
- Ne, Mantai. Mes išsigelbėjome. Mes viršuje.
- Netiesa. Tai miražas. Mes abu labai didelėje duobėje. Ap
sidairyk, kokie aukšti krantai. Mes žūsim.
- Ne. Mes abu negalime žūti. Tai neteisinga. Mes kartu. Per
amžius. Visada.
- Mes negalėsime pasidžiaugti vienas kitu. Menka paguoda
mirti vienam šalia kito. Nėra jėgų, trūksta oro, jei kas duotų
nors lašelį vandens...
- Pabučiuok mane...
- Dabar? Aš smėlėtas. Lūpos smėlėtos, kūnas smėlėtas...
-Nesvarbu... Pabučiuok.
- Tu tikra, kad tu to nori?
- Taip. Pabučiuok.
Mantas vos vos pasisuko, apkabino ją aukštielninką, smėlė
tais pirštais valė lūpas, bet jos dar labiau vėlėsi smėliu, jis ne
pasidavė... valė valė...
- Gana, Mantai. Nebėra laiko. Pabučiuok. Tuoj išgaruos pas
kutinis lašas drėgmės iš mano kūno, iš tavo kūno ir mes mir
sime... Mantai... Pabučiuok. Nors prieš mirtį aš noriu pajusti
meilės skonį. Aš noriu tyro tyro, nesutepto, nelytėto, negla
monėto...

Mantas nusisuko.
fu Ui? TMftJi'i mjrur
- Aš negaliu.
- Kodėl negali? - ji pamažu pasisuko į jo pusę. - Mantai? Tu
verki? Kodėl?
- Aš nevertas tavęs. Aš suteptas. Aš juodas. Aš Šėtono vaikas.
- Ką tu kalbi?.. Mantai... brangusis mano, mylimasis ma
no, vieninteli mano. Kūnas - tik laikinas žmogaus kiautas.
Kvailiuk tu. Svarbu išsaugoti sielą. Ji lengviausiai susitepa ir
labiausiai kenčia. Neverk... neverk... neverk.
Ji priglaudė savo lūpas prie jo sukepusių lapų.
Astraaaa!!!
Astraaaa!!!
Ji kažką kužda. Mantas stengiasi suprasti, ką ji šnibžda.
- Pamylėk mane... pamylėk... pamylėk... Aš galiu... jau ga
liu... Aš noriu mirti tavo glėbyje... su tavimi... pamylėk...
- Dabar?
- T u o j pat... nebėra laiko... paskubėk...
- Aš negaliu... - ritosi ašaros... - aš negaliu... Astra... ne
galiu...
-Paskubėk... paskubėk...
- Astrute, mylimoji mano... aš negaliu... aš negaliu...
- Pabandyk dar kartą... pabandyk... pabandyk...
Tuščios pastangos...
Mantas verkia, per smėlį, per karštį, per savo bejėgiškumą,
per viltį apkabina patį brangiausią šioje žemėje ir nurimsta.
- Aš negaliu... aš nevertas... aš kaltas...
- Aš tau atleidžiu, - krutėjo jos lūpos. - Sudie, Mantai, su
die, mano vieninteli... Meilės niekas negali nugalėti, nes vis
kas prasideda meile ir turi mirti su meile... Mes nugalėjome...
Dievas mums atleis... tu... tu... tu... tiki Dievą? Tiki jo gailes
tingumu? Mantai, brangusis, ar išpažįsti jo tiesas? Aš prašau
tavęs... maldauju... mirštu...

- Tikiu. Tikiu, Astra, bet dar nemoku melstis... aš nieko ne
moku... aš ką tik gimiau.
- Sakyk: Dieve, atleisk man, ir... persižegnok...
- Dieve, būk gailestingas... atleisk man... aš... aš... aš...
Staiga debesys užtraukė saulę ir prapliupo baisus lietus. Nu
plovė nuo kūno smėli.
Atgaivino.
Smėlis sušlapo, lietus čiurkšlėmis, volais ritino smėlį žemyn,
užlygino duobes, grąžino jėgas.
Ėjo susikabinę rankomis.
- Žiūrėk, visai nebetoli Juodkrantė.
- Taip. Kaip gera gyventi.
Astra pabudo...
Šalia lovos stovėjo pasilenkusi Astros motina.
- Kas tau? Tu blaškeisi ir kalbėjai.
- Mamyte, tu girdėjai?
- Viską girdėjau, vaikeli.
- Mamyte, Mantui blogai. Aš žinau. Aš jaučiu. Jam reikia
mano pagalbos.
Ištisas dvi savaites Mantas, močiutės paragintas, išgulėjo Kau
no klinikose.
Susiuvo giliai perplėštus raumenis, apgydė du įlūžusius šon
kaulius, daugybę mažesnių ir didesnių žaizdų, nuslopino su
muštų vietų skausmą, diagnozavo blauzdos kaulo skilimą, žaiz
das galvoje. Jokių abejonių nekėlė, kad gerokai sutrankyti
viduriai.
-Tave, vaikine, mušė nuo širdies. Kaip ir gyvas likai, vienas
Dievas žino. Visur per plauką. Jei per degtukų dėžutę smūgis į
galvą būtų smilkinio link... - gydytojas reikšmingai mostelė
jo ranka. - Arba spyris į pilvą štai šioje vietoje... amen. Ilgai
buvai be sąmonės?
- Nežinau. Mane rado.

- Aaaa... Nuo rytojaus gydysies namuose. Išrašysim receptą
vaistams. Svarbiausia - ramybė ir geras maistas. Jokių emoci
jų, supratai?
- Taip.
Žinoma, į namus Kaune jis jokiu būdu nevažiuos. Anot se
nikės, kelis kartus buvo atėjęs vis tas pats nematytas vyras ir
klausinėjo, ar nepasirodė Mantas. Aišku kaip dieną, kad jie
žino - Stonys gyvas.
Vos greitoji išvežė už klinikų vartų, Mantas liepė jį išleisti ir
niekam nieko nesakęs su taksi nurūko Vievio link, prie ežero.
- Ooooo... iš kur tu dabar? - nudžiugo Sapiega. - Ko šlu
buoji? Kas atsitiko?
- Labas, tėti. Niekai. įskilo kaulas. Praeis. Galiu pabūti ko
kią savaitę?
- Žinoma! Nė klausti nereikia. Man bus labai malonu.
Lepino kaip karalaitį.
- Ne ne ne, jokių darbų, - priešinosi. - Kai pasveiksi, tada.
Tik tada. Gulėk, valgyk, kvėpuok tyru oru, gerk pieną, storai
tepk sviestu. Gal suprasi, ką reiškia kaimas ir sveikas gyveni
mo būdas, - šypsojosi.
Nepaisant visko Mantas buvo liūdnas. Susikrimtęs vaikš
čiojo, per naktis blaškėsi, dūsavo, nežinojo ko griebtis.
Nejaugi jie Godą...
Jei ne... tai... tai kaip atsirado tas naujagimis? Niekaip ne
galėjo sau paaiškinti, kodėl paleido jį gyvą ir pridėjo dar tą
mažą kūdikėlį. Kas buvo tie žmonės? Neprisiminė, nors ir la
bai stengėsi, nė vieno jų veido, negalėjo niekam pasakyti, iš
kur jį išvežė ir kur nuvežė. Gal buvo visiškai tikri, kad jis neiš
gyvens? Gal tik paskui suprato, kad kažkokiu stebuklingu bū
du jis išsikapstė ir grasina išduoti baisią paslaptį? Kur logika?
Persekiojo jausmas, kad didžiuliame mechanizme kažkas už
strigo. Gal susiklostė nenumatytos aplinkybės, gal paprasčiau
siai kas pagailėjo, o kai susizgribo, Mantas buvo dingęs?

Vis dėlto svarbiausia buvo tai, kad taip liūdnai pasibaigęs
eksperimentas pateisino tikslą. Išspjauti vaistai nenuplovė at
minties, nesutrukdė matyti ir vertinti taip, kaip viskas vyko iš
tikrųjų. Dar klinikose, vos atgavęs sveikatą, Mantas tučtuojau
paprašė sesutės popieriaus ir kelių pieštukų. Ištisomis dieno
mis, suraukęs antakius, skausmingai įtempęs atmintį, stengė
si prisiminti visas scenas, kada atvirai matė Šėtono brolijos
brolių veidus. Kaip mokėdamas nupiešė kiekvieno portretą,
paryškino būdingiausius bruožus. Vienus brolius pažymėjo
sąlyginiais skaičiais, kitiems sugalvojo sąlyginius vardus: Plikis,
Plonalūpis, Juodabarzdis, Storasnukis, Rutuliukas ir panašiai.
Po kruopelytę išanalizavęs visas situacijas, pagaliau suprato,
kad matė viso labo aštuoniolika vyrų. Siaubo orgijoje dalyva
vo tik dvylika. Kur tuo metu buvo kiti? Ką jie darė? Kodėl
nesirodė? Aišku, nebuvo paties vedlio. Nebuvo nė to, kuris
išnešiojo gelsvą gėrimą. Dviejų vyrų, kurie įvadinės paskaitos
metu stovėjo atokiau, prisišlieję prie sienos. To, kuris atidarė
duris į Raudonąją salę ir ragino daryti, kas patinka. Kėlė įtari
mą vienas vyras, vaikščiojantis tarp šėlstančios bandos. Jis tik
vieną kartą buvo užpuolęs mergaitę, prievartavo ir gerokai vė
liau Mantas matė, kaip jis paglostė vieno vyro veidą. Taip! Jis
visai nebuvo panašus į kitus. Visai kitoks veidas, judesiai, žvilgs
nis. Be jokios abejonės, jis vaistų negėrė ir stengėsi iš arti ste
bėti kiekvieno sužvėrėjusio vyro veidą, analizavo jų veiksmus.
Tai jis keletą kartų sekiojo paskui Mantą ir kelis sykius iš arti
stengėsi pagauti jo žvilgsnį. Jei kas ir suprato, kad Mantas nėra
apsvaigęs, tai pirmiausia - tas paslaptingasis brolis.
Kruopšti analizė parodė, kad Mantas pas Joną buvo matęs
tik tris brolius, o kitų niekada nebuvo regėjęs. Kuris iš jų MR
142? Puikiai prisiminė, kad Jonas kažkada minėjo: MR 1 4 2 stambus Vilniaus valdininkas. Kaip sužinoti?
Dar baisesnės buvo mintys, kad Mantas sužinojo kai kurias
superslaptos organizacijos paslaptis. Visiško atsipalaidavimo

idėja, pateisinanti smurtą, narkomaniją, sekso biznį, alkoho
lizmą ir kitas blogybes, tobulai išsiliejo į visą žmogaus blogį
vienijančią satanistinę ideologiją. Nesunku suprasti, kad tai
ne tik krikščionybei savo turiniu priešinga ideologija, bet turi
ir analogišką satanizmo kulto tarnų hierarchijos struktūrą. Iš
to kilo ir kilo dar toliau siekiančios išvados. Gal kurioje nors
valstybėje, panašiai kaip popiežius Vatikane, savo rezidenci
joje viešpatauja paties Šėtono įgaliotinis? Gal toks yra ir Lie
tuvoje? Kur? Kaune? Gal Vilniuje ar Panevėžyje? Gal Klaipė
doje ar Druskininkuose? Kur ir kaip dažnai vyksta panašios
orgijos? Iš kur ir kas pristato užsiutintiems eržilams kumelai
tes? Iš kur tie berniukai ir vos subrendusios mergaitės? Kas
visa tai organizuoja? Koks tikslas? Kas atsitiko tam vyrui, ku
riam sužvėrėję broliai dantimis perkando gerklę? Mirė? Kam
nusispjauti į mirtį? Kokiu būdu pateko Goda? Sakykite, kaip
pateko Goda?! Gal dar gyva? Kaip sužinoti, kaip pamatyti?
Gal dar yra vilties? Sakykite... Kas tai per organizacija, kuri
nepaiso visuotinių, bendražmogiškų moralės principų, nebijo
nei policijos, nei prokuratūros ir spjauna visuomenei į veidą?
... Jūs teisūs... visuomenė nežino ir negali žinoti. Gal...
Žinoma, jis Manto nepagailės.
Gal ir buvo galima tikėtis stebuklo, bet jei tas slankiojantis
Šėtono brolis sugebėjo demaskuoti - pagailos niekada nebus.
Vien nuo minties kūnu pradėdavo bėgioti skruzdėlytės. Ne
jaugi reikia ruoštis pačiai pabaigai?..
Ką daryti?
Padėtis beviltiška, nes pabėgti mažoje Lietuvoje nėra kur,
vis tiek anksčiau ar vėliau suras, o priešintis, vienam tarsi don
kichotui kautis su malūnais, su visa pačia slapčiausia organi
zacija, nebėra jokios prasmės.
Visa tai buvo niekai palyginus su siaubingu visą kūną sting
dančiu šalčiu - jis vienas! Visiškai vienas! Nei šeimos, nei arti
mųjų, nei draugų. Neliko jokio tikėjimo. Visiška tuštuma. Prieš

nežabotą, beprasmį smurtą, kraują, siautėjimą pasišiaušė vi
sas kūnas, visa siela.
Niekada!
Kodėl tyli Dievas?
Teisingai. Dievas turi tylėti, nes Jėzus ir Šėtonas yra tikri jo
vaikai. Kiekvienas traukia žmogų i save. Jie lygūs ir niekada
vienas kito nenugalės.
Kodėl tyli bažnyčia?
Nuo krikšto iki paskutinio patepimo dvasininkai kiekvie
nam žmogui pateikia tikėjimo Jėzumi anatomiją. Paklauskite
savo parapijos klebono, ar jis žino, ar suvokia, ar gali paaiš
kinti priešingo tikėjimo bėdą? Kodėl gėris - gerai ir kodėl blo
gis - blogai? Kur blogio anatomija? Pačios visuomenės sugal
voti įstatymai dar nereiškia blogio pasmerkimo. Jei nėra
žmogaus viduje ribų, kurių niekada nevalia peržengti, - nėra
ir žmogaus. Žmogus esu aš ir mano ribos mano viduje. Man
tas buvo visiškai išmuštas iš vėžių. Nebeliko jokios prasmės
gyventi, neliko jokios ateities. Iš kur aš? Kam aš? Kodėl aš?
Kartais užplūsdavo toks skausmas, kad neįmanoma buvo ken
tėti.
- Aš - gyvas lavonas... - sudejavo Mantas.
- Kaip? Ką tu sakei? - kažkokiu būdu vos nugirdo Sapiega.
- Nieko. Praeis.
- Kitaip ir būti negali, - susirūpinęs vis dar žiūrėjo į sūnaus
veidą tėvas. - Mantai, tu buvai, aplankei Astrą? Ji pasiilgo.
Nueik. Jei pats nenori, nors dėl manęs nueik, nors pasakyk
keletą gerų žodžių. Kam turi kentėti geras žmogus? Tau gal tai
nieko nekainuoja, o jai gal visas gyvenimas. Tokia jau mūsų,
vyrų, pareiga. Turime saugoti moterį. Laiminga moteris - lai
mingi vaikai ir laiminga tauta.
- Aš stebiuosi. Kam tu vartoji globalines kategorijas?
- kėėė... Tikslas - medis, o vilties žodžiai - lapai, padedantys
medžiui stiebtis aukštyn. Norint pasiekti tikslą, reikia kasdien

kartoti, kad tu nori jį pasiekti, ir mokėti įvertinti pastangas.
Nueisi?
- Aš jau buvau. Nueisiu. Būtinai nueisiu. Tu apie kokį tikslą
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- Nejaugi tu neturi jokių tikslų? Tikslas - tai matas, kuriuo
matuojamas žmogus.
- Na, tėti, - pakraipė galvą sūnus. - Kur tu tokių sentencijų
ir prisigraibei?
Po dviejų dienų, per pietus, Mantas tarė:
- Važiuoju į Vilnių, tėti, - atsiduso. - Jei kas nors atsitiksneminėk bloguoju.
- Ką tu čia kalbi? - išsigando Sapiega.
- Kalbu, tėti, labai rimtai. Išklausyk... Prieš trejus metus, nė
pats gerai nesuprasdamas, pakliuvau į vieną šlykščią organi
zaciją ir netyčia sužinojau kraupias paslaptis. Už tai jie mane
persekioja. Man nėra išeities. Galiu negrįžti.
- Keliese tave medžioja?
- Nežinau. Greičiausiai pasamdys profesionalą. Nė šuo ne
sulos.
- Mantai, na ką tu kalbi? Ką tu čia kalbi? Protu nesuvokia
ma. Kokia organizacija? Kokios paslaptys? Na, pasakyk, kad
kliedi, - pamatęs, kad sūnus sėdi rimtas, liūdnas, net jau susi
taikęs su likimu, Sapiega susiėmė už galvos, užsidengė akis ir
kelias minutes sėdėjo nejudėdamas. - O Viešpatie, nevažiuok.
Gyvenk čia. Paslėpsiu. Niekas nesužinos.
- Paslėpsi... visam amžiui? Kur tu mane paslėpsi? Rūsyje?
Ras. Sudegins trobas, tave nušaus ir tuo viskas pasibaigs. Ne,
tėti. Ten sukinėjasi nežmoniški pinigai. Tu net negali įsivaiz
duoti, kokios sumos, - Mantas tylėdamas nereginčiomis akimis
žiūrėjo į staltiesę.
- Ką daryti? - tėvas pakėlė ašarotas akis. - Aš jau patikėjau,
kad tu įėjai į mano gyvenimą visam likusiam mano gyveni
mui... planavau... džiaugiausi. Negali būti, kad nėra išeities.

Taip nebūna. Pagalvokime abu. Nupiešk man konkretesnį vaiz
dą ir esu tikras - rasime.
- Dėkui tau. Jau kelias savaites galvoju. Visus įmanomus ir
beviltiškus variantus perrinkau. Nėra išeities. Visiškai nėra.
Nekalbėkime daugiau. Mes vyrai, todėl siūlau vyrišką, gal net
cinišką kalbą, - Manto veidas buvo panašus į pasiryžusio lem
tingam žingsniui mirtininko veidą. - Jie tikriausiai nužudė Go
dą. Nesistebėk. Aš, prisiekiu, niekuo dėtas ir niekaip nesupran
tu, kaip ji ten pateko. Visa bėda, kad ji buvo nėščia ir, matyt,
prieš mirtį pagimdė sūnu. Berniukas Kaune, štai adresas. Kai
nuvažiuosiu į Vilnių, parašysiu jai ir perspėsiu. Toliau. Vilniu
je aš tavo vardu, tėti, parašysiu testamentą. Viską paskirsiu
tau. Beveik baigtas statyti namas Vilniuje, Žvėryne. Tavo so
dyboje, po ta liepa prie tvarto, jau seniai užkasiau plastmasi
nę dėžę, joje rasi daug dolerių, aukso, bižuterijos ir šiaip bran
gių mažmožių. Atiduodu. Prašau vieno: įsisūnyk Godos sūnų.
Gali įforminti kaip pamestinuką. Kas tėvas, nežinau. Nežiū
rėk taip į mane. Prašau tavęs... Štai adresas, kur dabar gyve
nu. Ten baldai ir visa kita. Prie lango stovi didelė gėlė. Vazo
nas dvigubu dugnu. Nusuksi kojeles ir vienas dugnas nukris.
Ten rasi dar pinigų. Priešais namą aikštelėje stovi mano maši
na. Rakteliai ir dokumentai mano kambaryje ant televizoriaus.
Viską pasiimk. Viskas. Atsisveikinam.
- Viešpatie... sūnau... - Sapiegos veidu visai atvirai ritosi
ašaros. - Nevažiuok.
- Tėti... mes susitarėme, - Mantas pakilo, priėjęs apkabino
tėvą, kelis kartus pabučiavo ir užsivilkęs striukę, menkai šlu
buodamas ryžtingai išėjo.
Gal sugrįš? Gal Dievas pagailės?
Sapiegos širdis plūdo krauju, mušė smilkiniuose, džiūvo bur
na. Mantas pamojavo, bet sugniužęs tėvas nebeturėjo jėgų
atsakyti tuo pačiu.
Jis meldėsi.

Nesibaigiančia virtine diena po dienos Astra stovėjo prie lan
go ir laukė laukė... Gal įvyks stebuklas ir ten, žemai, takučiu
tarp medžių, pasirodys vėl kažkur pradingęs Mantas.
Eina!
Suplakė, suplazdėjo širdis... Puolė prie veidrodžio... Visada
laukdavo gražiai pasitvarkiusi, pasidažiusi, kruopščiai susišu
kavusi.
Skubiai persivilko chalatą, keletą kartų užkaitusiais delniu
kais perbraukė per veidą, šiek tiek save apramino ir išskubėjo
į pasimatymų kambarį.
Kur jis taip ilgai?
Dieve, kur jis?!
Pagaliau...
Sekundę įdėmiai tyrė Manto veidą... Taip! Jos nuojauta ne
apgavo. Liūdnas. Nelaimingas. Šaukiasi pagalbos. Vis greitė
jančiais žingsniukais perbėgo per kambarį ir... op! Apsivijo
rankomis, prisiglaudė.
- Labas, Astra, - suspaudė glėbyje.
- Labas, Mantai, - sukuždėjo.
Be žodžių. Be judesio. Glostė ir glostė jos kaulėtus pečius,
lietė plaukus, spaudė prie savęs. Iš pačios gelmės staiga augo
graudulys. Atrodė, kad savo glėbiu niekada nebuvo apglėbęs
tokio švelnaus, pasiaukojančio ir labai geidžiamo žmogaus.
Be žodžių Astra įdėmiai tyrė Manto akis, veidą. Švelniais,
laibais pirštukais keletą kartų perbraukė per veidą, per plau
kus, vos vos lūpomis prisilietė prie jo lūpų.
- Tau bloga?
Ką jis galėjo pasakyti? Apie jokią apgaulę negalėjo būti nė
kalbos. Ji matė. Ji matė vidumi, savo neklystančia intuicija,
kuria Dievas apdovanojo kiekvieną moterį ir kurios niekada
nesupranta ir niekada negali suprasti vyrai. Savo pirštukais
Astra užčiuopė dar ne visai užgijusias vietas, odos sukietėjimus, glostydama plaukus rado perkirstos vietos randą.

- Bloga.
- Žinojau... Kada skaudėjo tau, tada skaudėjo ir man. Man
tai, jaučiu, kad... kad... dar nepraėjo. Tau gresia pavojus?
- Nekalbėk. Pabūkime dar, - jis vėl prispaudė ją prie savęs.
- Kai laukiau tavęs, - kuždėjo prie pat ausies, - mane grau
žė nerimas, o dabar, kai tu šalia, man skauda visa krūtinė,
spaudžia širdį. Nenoriu, negaliu su tavimi išsiskirti. Pabūk su
manimi. Pabūk. Pabūk. Noriu tave apsaugoti. Jei galėčiau, tarsi
angelas apglobčiau tave savo sparnais, paslėpčiau ir laukčiau,
kada nurims pasaulis ir nuslinks pavojai.
- Tai neįmanoma.
- Žinau. Ką man daryti?
- Greičiau pasveik. Tu man reikalinga. Tik dabar supratau,
kaip tu man reikalinga.
- Žinau. Viską žinau. Pabūk su manimi. Pabūk. Neišleisiu.
Niekur neišleisiu... niekur niekur, - kuždėjo karštomis lū
pomis.
- Dovanok man. Aš vienas dėl visko kaltas. Nežinau, kaip
galiu nuplauti savo nuodėmę. Man niekas negali atleisti. Nie
kas. Niekada. Per amžius.
- Netiesa. Dievas gali. Jis viską gali.
- Neeeee. Ne viską. Kodėl jis tau neatleido, nors tu visiškai
nekalta?
- Gal jis man jau atleido, bet mano širdis dar tuo nepati
kėjo?
- Tu gali priešintis Dievui?
- Neee, Mantuti, negalima šitaip. O tu? Paprašyk Dievo, ir
jis tau dovanos. Melskis. Užlygins. Pašalins nuodėmės pasek
mes.
- Pasekmė - tai tu, o tu čia, ligoninėje. Esi gyvas mano nuo
dėmės priekaištas. Kol būsi čia, aš visada žinosiu, kad niekas
dar man neatleido.
- Aš pasveiksiu. Aš pažadu. Aš labai greitai. Tiki? Tiki?

- Leisk mane, Astrute, - jis švelniai išsivadavo, paėmęs pir
kinių maišelį, pakėlė, ištiesė. - Čia produktai. Paruošk mūsų
šventinį stalą. Pasidarysime mažytę šventę.
- Mantai, - jos skvarbus žvilgsnis gręžte gręžė. - Man baisu.
Tu nori atsisveikinti?
- Iš kur ištraukei? - gal kitu metu Astros žodžiai būtų pa
prasčiausias žodžių žaismas, šiaip netyčia išsprūdęs derinys,
bet dabar... Mantas buvo visiškai tikras, kad ji viską kažkokiu
būdu žino ir viską supranta.
- Tu labai pasikeitei. Tiesiog neatpažįstamai. Kažkoks pasi
darei savas, mielas, nuoširdus.
- Paruošk. Gal aš tau galiu padėti?
- Ne, ne. Aš pati.
Mantas norėjo perkelti patogiau stalą, bet jis pasirodė pritvir
tintas prie grindų. Ach, tiesa... Palaižydama pirštų galiukus,
su moterišku grakštumu Astra ant vienkartinių lėkštučių, ku
rias rado šalia pirkinių, išdėliojo plonais griežinėliais supjaus
tytą lašišą, riekutes šviežios duonos, pomidorų, vaisių.
- O kas čia? Dar šilta.
- Iš restorano. Pica. Skanu, kol karšta. Paskubėkime.
Tarsi karoliukai nubyrės daugybė metų, bet nei Astra, nei
Mantas niekada nepamirš šito prikalto stalo, šitų popierinių
lėkščių, tos nuotaikos, to nuoširdumo ir tiesiog ore tvyran
čios tragiškos nuojautos.
Valgė pamažu, tylėdami.
Gal tai paskutinis jų pasimatymas? Neatitraukdamas akių
atvirai žiūrėjo į tokį švelnų, gražų, kiek pablyškusį Astros vei
dą. Stengėsi įsiminti kiekvieną judesį, raukšlelę, akių blizgesį,
balsą, žodžius - viską. Astra žiūrėjo lygiai tokiu pat žvilgsniu.
Jau laikas.
Kibios Astros rankos... ašaros... malda.
Sudie.
Sudie...

Vos išvažiavus Mantui, gal po geros valandos, ne ilgiau, Sa
piega pro savo trobos langą pamatė j kiemą įriedančia praban
gią mašiną. Išlipęs lieknas, aukštas, su odine striuke, nenusiė
męs dideliu juodų nuo saulės akinių vyras atidžiai apsižvalgė.
Nekreipdamas jokio dėmesio į šėlstančius šunis, ryžtingai pa
suko trobos link.
Sapiega svečią pasitiko tarpduryje.
- Galiu užeiti? - nė nesulaukęs atsakymo prasibrovė pro sto
vintį šeimininką, kelias sekundes žvalgėsi virtuvėje, kažką, ma
tyt, svarstė.
- Jūs net nepasisveikinote. Ko jums reikia? - Sapiega jau
viską suprato.
- Kur Mantas?
- Koks Mantas?
- Tu, seni, neapsimetinėk! Kur Mantas, klausiu?!
- Nežinau, - Tadas karštligiškai mąstė, ką daryti. Gal tai tas
pats žudikas?
- Gerai. Einam su manimi, - svečias jautėsi kaip šeimi
ninkas.
Pats atidarė duris į svetainę, pats nepatingėjo pasižvalgyti
po palovius, pravėrė spintų duris, įkišo galvą į tamsų kamba
riuką, apšniukštinėjo indaują, perbėgo per kitus kambarius.
- Kur jis? Ko tyli?! Sakyk!
- Nežinau.
- Nesakai? - iš už diržo išsitraukęs pistoletą nutaikė tiesiai į
kaktą. - Na kur?! Nusibodo gyventi?
- Senas jau. Galiu ir mirti. Aš... aš... tikrai nežinau. Buvo
svirne.
- Aaaaa... jei nebus, nudėsiu kaip šunį. Eik iš paskos!
Vyras nuėjo daržinės link. Sapiega sustojo šalia svirno. Pa
šėlusiai daužėsi širdis. Sapiega jau apsisprendė.
- l a i kur?! Čia šienas.
- Sakiau, svirne, - jis mostelėjo svirno durų link.

Vos žudikas įžengė pro duris, Tadas iš visų jėgų plaktuku
smogė per galvą.
Kniubo.
Staiga Sapiegai visą kūną išmušė šaltas prakaitas, pasidarė
taip silpna, kad, vos žengęs kelis žingsnius laukan, kiek ilgas
griuvo ant kiemo žolės, apkabino galvą rankomis, apmirė.
Ką aš padariau?!
Ką aš padariau...
Sapiega akimirksniu suprato, kad tai pati pirmoji reakcija.
Nė sekundės neabejojo, kad pasielgė visiškai teisingai. Be jo
kios abejonės, būtų nužudęs Mantą. Jei ne čia, tai Vilniuje, ir
gal net šiandien vakare. Sapiega savęs negailėjo. Koks skirtu
mas, kada mirti. Jau atgyventa.
Ką dabar daryti?
Nuėjęs į trobą krito skersai lovos ir visą valandą vartėsi
įtemptai galvodamas. Apsvarstė visus įmanomus variantus.
Nuspręsta!
Lavonas gulėjo nukritęs ant grūdams patiestos polietileni
nės plėvelės, didžiulis kraujo klanas jau buvo sukrešėjęs. Žir
klėmis perkirpo visus rūbus, nurengė, iškratė kišenes, visus
dokumentus surinko į maišelį, stebėjosi, kai rado piniginę,
kimšte prikimštą pinigų, auksinį laikrodį ir kelias šovinių pa
kaitas pistoletui. Nė sekundės negaišdamas užkūrė lauko vir
tuvės krosnį ir visus drabužius sudegino. Lavoną įbruko į retą
tinklą, paliko vietos akmenims ir susukęs į plėvelę nutempė į
kampą. Staiga prie pat kairiosios ausies pamatė tatuiruotę. Su
sidomėjęs praskleidė plaukus ir pamatė tris skaičius „ 6 6 6 " . Ką
tai galėtų reikšti? Kam prireikė po plaukais, tarsi kad kas ne
sužinotų, tatuiruoti galvą?
Liko mašina.
Užsimovęs pirštines, stengdamasis nepalikti jokio pėdsako,
nė žolytės prie batų, nė siūlelio nuo drabužių, išnaršė visą
mašiną. Rado dar vieną pistoletą, daug šovinių, daug pinigų.

Staiga pamatė, kad radijo telefonas įjungtas, dega raudona
akutė. Ką tai galėtų reikšti? Skubiai nunešęs įgrūdo į krosnį.
Kas dar? Atrodo, viskas. Sėdęs į savo mašiną, pasižvalgydamas nuvažiavo iki poilsio aikštelės miške, tuoj už Vievio, Vil
niaus link. Stebėjo, ar nėra kur pakelyje policijos posto, ar
nesisukinėja kur panašios jų mašinos, ar ramu ir ar nėra neto
liese poilsiaujančių žmonių. Gerai. Ramu. Tuščia. Skubiai par
važiavęs sėdo į atėjūno mašiną, nulėkė iki poilsio aikštelės,
nuvarė į patį kampą ir, pravėręs dureles, palikęs raktelius, kad
vagims būtų dar patogiau, dingo miške.
Naktį į tinklą prigrūdo akmenų ir lavoną išmetė pačioje gi
liausioje ežero vietoje. Tinklas kaproninis, nesupus niekada,
akmenys neišplauks, lavonas bus amžinai palaidotas giliame
ežero dumble.
Ryte mašinos jau nebebuvo.
Pinigus pasiliko. Bus įvaikiui. Visa kita užkasė toli miške,
užvertė akmenimis, užglaistė, sulygino.
Viskas.
Prie vartų Manto niekas nesustabdė. Pasisveikino. Kaip ir anks
čiau. Užlipo laiptais, įėjo į vidų. Hole jį pasitiko Kamėja. Žiū
rėjo išplėtusi akis ir aiškiai jaudinosi. Mantas suprato. Jis vis
ką suprato.
- Labas, Kamėja.
- Labas, - kažkodėl nepasakė, nepridėjo jo vardo.
- J o n a s yra?
- Ne. Bus po valandos. Lauksi?
- įrauksiu.

- Gal nori valgyti? Gal ko nors gersi?
- Noriu. Pietavau, bet dar suvalgyčiau visą rūkytą vištą ir
išgerčiau gražios moters kompanijoje truputėlį gero konjako.
- Gerai, - Kamėja net nešyptelėjo. Šaltai nusisuko, nuėjo į
virtuvę pasakyti, kad paruoštų, atneštų ir tylėdama grįžo. -

Einame į oranžeriją. Palydėsiu. Liepiau tau paruošti stalą. Tuoj
atneš.
Kamėja ėjo priekyje, Mantas sekė iš paskos. Iš karto krito į
akis, kad vedė ne pro paradines duris, kaip paprastai, o pasu
ko į dešinę, atidarė siauras, aukštas šonines duris ir jie atsidū
rė pačiame oranžerijos kampe. Tarsi aukštas aukštas žalias tu
nelis, takeli gožė nuostabiai susipynę žalių augalų vijokliai ir
dideli skaroti lapai.
Mergina atsisuko, pridėjusi prie lūpų pirštuką liepė tylėti,
suėmusi delniukais vaikino galvą motiniškai pabučiavo.
- Tau gresia didelė bėda, - delnu uždengusi, kad neužfik
suotų garso jautros mikrofonai, prikišusi lūpas prie pat ausies
vos girdimai sukuždėjo.
- Žinau.
- Galiu tave išvesti iš čia. Bėk. Slėpkis.
- Viską apsvarsčiau. Nėra išeities. Lauksiu. Ką jie kalba?
- Buvo čia susirinkę. Sakė, kad tu negėrei kažkokių vaistų ir
viską žinai. Pabėgai ir išdavei.
- Aš nebėgau. Mane kažkas išgelbėjo. Buvau sumuštas, be
sąmonės. Ką žadėjo su manimi daryti?
- Sakė, kad esi pasmerktas. Jie jpykę... Man tavęs, Mantai,
labai labai gaila. Tu esi vienintelis žmogus tarp žvėrių, - Ka
mėja vėl įsisiurbė į lūpas.
- Nereikia, - jis išsivadavo. - Paskui bus skaudūs prisimi
nimai.
- Mantai, negailėk manęs. Jie suėdė mano gyvenimą. Nie
ko brangaus nebeturiu. Nužudė mano seserį- Jai buvo vos pen
kiolika. Aš žinau. Mantai, brangusis, aš melsiuos už tave, nors
šiuose namuose Dievo nėra. Melsiuosi iš visos širdies. Tavo
MR 142 pasidarė vienos firmos generaliniu direktoriumi.
Tssss... Jie vadina jį žąsinu. Ta firma prekiauja mašinomis.
Būna ir japoniškų. Daugiau nieko nežinau.
- Kodėl žąsinu?

- Nežinau. Gal todėl, kad jis aukštas, ilgu kaklu ir didele
nosimi. Aš jį mačiau. Tikras žąsinas.
- Dėkui tau.
- Einam. Vaizdo kameros jau seniai mus užfiksavo. Gali
įtarti, - ji dar kartą karštai apsivijo, dar karštesnių bučiniu pa
bučiavo. - Sudie, Mantai. Tu man labai patinki. Gal įvyks ste
buklas ir tau pasiseks? Aš laiminu tave.
Valgė tylėdami. Kamėja pabrėžtinai mandagi, sausai atsaki
nėjo į klausimus, stengėsi nežiūrėti į Manto veidą.
- Ačiū už vakarienę.
- Prašau. Gal dar ko nors atnešti?
- Ne. Ačiū.
Kupinu skausmo žvilgsniu žvilgtelėjusi, ji atsisveikino ir
Išėjo. ^
"
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Po pusvalandžio grįžo Jonas. Jam jau buvo pranešta ir tik
žvilgsnis bylojo, kad jis nustebęs.
- Kamėja! - riktelėjo. - Sulčių.
Mantas nežinojo, ar jam dar stovėti, ar jau galima sėsti. Še
fas, atrodo, net nekreipė į jį dėmesio.
- Aš klausau. Dėstyk.
- Įvyko nenumatytas nesusipratimas, - Stonys iš susijaudi
nimo vos apvertė liežuvį. - Man atrodo, kad mes vienas kito
atžvilgiu turime būti visiškai atviri. Kito kelio tiesiog nėra.
Beveik mėnesį sirgau, gydžiausi. Dar ir dabar visur skauda,
sunku kvėpuoti, lūžo blauzdos kaulas.
- Gerai. Sėsk.
- Aš tyčia negėriau vaistų. Išspjoviau pusę tabletės. Dar anks
čiau buvau pastebėjęs, kad kai kurie broliai negeria. Gal klai
dingai supratau, kad mums reikia gerti todėl, kad nuslopintu
me kai kuriuos pojūčius. Maniau, kad tą stadiją aš jau seniai
peržengiau, ir norėjau į viską reaguoti atvirais nervais.
- Kodėl man nieko nesakei? - bosas aiškiai susidomėjęs klau
sėsi Manto išvedžiojimų.

- Kaltas. Prašau atleisti.
- Toks primityvus prisipažinimas nieko nepaaiškina. Kodėl
išprovokavai muštynes?
- Ten buvo mano netikra sesuo. Goda. Mes vienos moti
nos, bet ne to paties tėvo. Visą gyvenimą pešėmės, vienas kitą
juodinome dar aršiau negu svetimi. Rudenį ji pabėgo iš namų
ir niekas, net motina, nežinojo, kur ji gyvena, kaip verčiasi ir
apskritai ar gyva.
- Gailiesi?
- Ne, - net pats sudrebėjo. - Jos ateitis buvo aiški nuo pat
pirmos gyvenimo dienos. Po tokia žvaigžde gimė. Nieko čia
nepadarysi.
- Broliams pasirodė, kad tu kritiškai viską stebėjai ir tavyje
kaupėsi ne įniršis, o gailestis.
- Tik iš dalies tiesa. Man teko būti ir anksčiau tokiuose
renginiuose ir vis kažkas, nors ir po vaistų, išlikdavo atmin
tyje. Aš buvau pasiruošęs, tačiau tikrovė pranoko mano vaiz
duotę.
- Kokia prasme? - Kamėja atnešė sulčių. Nepažvelgusi nė į
vieną iš vyrų, tyliai pasišalino.
- Anksčiau nei moterys, nei vyrai taip nesipriešino. Viena
moteris įsikabino man į veidą ir turėjau gerokai trinktelėti,
kol paleido. Bestija. Po to aš vis tiek ją pagavau.
- Kodėl neklausi, kas atsitiko tam vyrui, kuriam vienas bro
lis perkando gerklę? Turiu tau pasakyti, kad tai nebuvo nu
matyta.
- Aš mačiau, kaip mokslo tikslams žudo jūros kiaulytes, triu
šius, žiurkes. Galima pateisinti kiekvieną mirtį, paaukotą pa
žinimui. Jei jis triušio vaidmenyje sugebėjo ten patekti, logiš
kas ir jo galas.
- Tu iš tikrųjų taip manai?
- Taip. Kitu atveju aš seniai būčiau pabėgęs.
-Kur?

- Na, iš pat pradžių, - Mantas puikiai atsiminė, kuo pasi
baigė toks pirmas ir paskutinis bandymas. Daugiau nereikė
jo. - Be t o . . . be to... aš sutinku su jūsų pasiūlymu.
-Kokiu?
. „:
- Man jūs... na jūs man taip pat patinkate, - tarsi mergaitė,
Mantas prisipažino meilėje. Pats drebėjo kaip lapas. Metė pas
kutinį savo kozirį.
- Hm... - šefas aiškiai buvo išmuštas iš vėžių. Vogčiomis
dėbtelėjo į Mantą, atsistojęs skubiai išėjo iš oranžerijos. Grįžo
beveik po pusvalandžio. Tarnas atnešė garuojantį kepsnį, dvi
lėkštes, du komplektus stalo įrankių, padėjo keletą butelių gė
rimų. - Prašau, Mantai. Skanaus. Aš esu išalkęs kaip žvėris.
Šerną praryčiau. Išgerk.
- Dėkoju. Kamėja mane vaišino. Aš sotus. Išgersiu su malo
numu.
Vakarojo. Kalbėjosi iki išnaktų. Atsisveikindamas šefas ran
ka paglostė Manto skruostą, prisikišęs pabučiavo į žandą.
- Gražus tu vyras. Kietas. Seniai nebuvau tokio sutikęs. Bū
sime draugais?
- Būsime, jei nenukeliausiu į aną pasaulį, - kartus juokas.
- Kas tau sakė? Drąsiai važiuok namo. Dėl viso pikto šian
dien nelipk į savo mašiną. Šiaip. Dėl viso pikto. Markas tave
parveš. Sėkmės tau.
Tarsi paleistas iš kartuvių, Mantas išėjo į kiemą, įkvėpė oro.
Gyvenime, tu nuostabus!
Gili naktis.
Mantui pasirodė, kad namo viename kambaryje užgeso švie
sa ir kažkas žiūri pro langą. Gal tik pasirodė?
- Važiuojam, šefe? - saldžiai paklausė Markas.
- Važiuojam, Markai. Tik aš dar ne šefas. Šiaip, eilinis.
- Aš žinau, ką sakau, - atrėžė Markas. - Šefas. Pats tikriausias.
Grįžęs į savo namus po tokios ilgos pertraukos, pamatė, kad
kažkas intensyviai kažko ieškojo. Išrauta, nudžiūvusi gėlė, iš

vazono išpiltos žemės ir nebėra pinigų. Pavogtas vaizdo mag
netofonas, radijo telefonas ir dar visokių daiktų. Jis buvo pa
smerktas. Visiškai aišku.
Dar ir dabar Mantas niekaip negalėjo nusiraminti. Drebėjo
tarsi drugio krečiamas ir visiškai nenorėjo miego. Greičiau į
vonią! Nepaprastai pasiilgęs laisvės, pagaliau nustūmęs visą
mėnesį kankinusias siaubingas mintis, Mantas pasinėrė į kedro
sakais kvepiantį karštą vandenį. Ne vien todėl, kad norėjo iš
simaudyti, dar todėl, kad kūnas šaukte šaukėsi poilsio, dar
niekaip negalėjo atsileisti įdirginti nervai, tarsi pagautas paukš
tis, vis dar išgąstingai plazdėjo širdis ir vis apie tą patį sukosi
mintys.
Brendo keršto planas.
Kažkas beldėsi į Stonienės namelio laukujės duris. Prigludusi
pietinio pogulio senutė Agota sunkiai atsikėlė, patampė sijo
ną, lenktomis šukomis perbraukė per skystus žilus plaukus,
nušlepsėjo koridoriumi.
- Kas ten?
- Nebijokit. Aš sena. Tikrai neapiplėšiu.
Atidarė.
- Kas jūs? - dvi senutės susidomėjusios žiūrėjo viena kitą.
- Laba diena. Čia Goda gyvena?
- Laba diena, - nustebusi nutęsė Agota. - Goda? Rudenį bus
metai, kai nebegyvena. Nesutaria. Kažko pyksta ant motinos.
Po to, kai tėvas mirė.
-

Tai kur jinai?
Niekas nežino, - Agota tik gūžtelėjo pečiais.
Aaaaaa... net motina?
Ne. Niekas.

- Tai kaip? - nesuprato. - Gi tikra dukra.
- Kas ten juos žino. Aš tik namus saugau. Kaimynė. Ava
ten, tame name gyvenu, - kaulėta ranka mostelėjo rudai da-

žyto namo link. - Ponia Paryžiuje. Gal grįš po kokio mėnesio,
o gal ir ne. Nesupaisysi. Ką jai pasakyti?
- Ką čia sakysi... Goda turėjo gimdyti. Vaikeliui jau mėnuo
turėtu būti.
- Vaikeliui? - iš karto susidomėjo Agota. - Nežinau, nei kaip
pasakyti. Jos brolis iš kažkur parsinešė vaikelį. Gal jos? Galvoj
netelpa, kad kokia motina galėtų atiduoti kažkokiam bernui
savo naujagimį. Tikriausiai Godos. Kieno gi kito?
- Kaip? Nei iš šio, nei iš to ėmė ir atsinešė? Ką jis sako? Gal
jis žino.
- Nežinau, - Agota gūžtelėjo pečiais. - Nieko nesakė. Davė
pinigų ir liepė surasti jauną moterį, kuri prižiūrėtų. Daugiau
nieko. Tyli.
- Norėčiau pamatyti. Gal pažinčiau? Tikriausiai pažinčiau.
- Nežinau... O... o... jūs kas tokia būsite?
- Gyvenu prie kapų. Toks ten namelis pastatytas. Goda daž
nai pas mane užeidavo. Būdavo, sėdi ir sėdi prie tėvo kapo, o
kai atsivedu pas save, tai įduria akis į kampą ir ištisus vakarus
tyli. Kartais įsišnekėdavo, bet retai. Labai nelaiminga buvo.
Man taip jos gaila būdavo, taip širdį spaudė, kad nors rėk.
Būdavo, ko išverdu, pataisau. Valgo. Labai nusilpusi buvo. Šiek
tiek apie save pasakojo. Adreso nesakė, bet susiprotėjau, at
ėjau. Jau daugiau kaip mėnuo dingo kaip į vandenį. Skambi
nau į gimdymo namus, bet ten jos nebuvo. Galvoju, gal kur
išvažiavo. Gal... apsaugok Viešpatie... galą sau pasidarė? Gal
pagalbos reikia? Nebežinojau nė ką galvoti. Štai atėjau. Tai
gal galite parodyti. Kur tas vaikelis?
- Aaaa... tai ji pas jus gyveno?
- Ne visai taip. Dažnai ateidavo ir tiek. Dažnai nakvodavo.
Supirkau vystyklėlius, šliaužtinukus, marlės, vatos ir visa ki
ta, ko reikia mažam vaikui. Būdavo, sėdi tarsi suakmenėjusi ir
visai nesiruošia... Buvo taip gaila to mažojo, kuris tik dar tu
rėjo gimti... Prašiau... Nežinau nė ką galvoti.

- Aaaaa... - Agota visai nebežinojo, kaip jai čia pasielgus.
Tarsi laukdama pagalbos iš šono, neramiai apsižvalgė, patrepseno, atsikrenkštė. Mantas buvo griežtai prisakęs niekam vai
kelio nerodyti ir niekam net neužsiminti, kad jis egzistuoja.
Ta senutė... Atrodo, kad sako tiesą. Neturėtų meluoti... dar
senesnė už Agotą. Visai senutė.
- Na... gerai... palaukite. Aš šiek tiek padoriau apsirengsiu,
apsiausiu, - nutrepseno gilyn, ilgai dar vis svarstydama kuitė
si. Tarsi blogą darbą darydama akis nuleidusi užrakino duris,
lėtai, tarsi dar labiau sulinkusi, nusliūkino per kiemą. Kapų
senutė nusekė paskui.
- Tik jūs niekam nesakykite, gerai? - Agota niekaip negalė
jo atsikratyti blogos nuojautos.
- Kam man? Aš tik dėl savęs. Jei Godos - kraitį duosiu. Negi
į kapus nusinešiu? Nebijok. Mes jau senos. Skaityk, gyveni
mas atgyventas.
Agota nusiramino.
Iš visko matėsi, kad kūdikėlis gerai prižiūrimas. Sotus, rie
bus, ramiai miega, augdamas vis patrūkčioja. Angeliškas vei
dukas.
Kapų senutė negalėjo atitraukti akių. Glostė vežimėlį, nuo
latos savo suvytusiomis rankomis, kaulėtais pirštais taisė tai
apklotėlį, tai kepurytę, tai prisikišusi, prisimerkusi stebėjo, kaip
mažylis net miegodamas vis pačiulpia mėlyną čiulptuką.
- Godos vaikas, - vos išėjusios į gatvę, senutės stabtelėjo
aptarti.
- Panašus?
- Kaip nebus panašus? Godos akytės... Labai gražus ber
niukas.
Bosas Mantui liepė dirbti kaip anksčiau. Tarsi nieko nebuvę.
Visi pavaldiniai manė, kad jų šefas buvo išvykęs su reikalais,
ir niekas neklausinėjo, nelindo į akis, tyliai, sklandžiai vykdė

įsakymus. Namas buvo baigtas. Iš išorės gal ir niekuo neišsi
skyrė nuo panašių, bet viduje atrodė rūmai, ne kitaip.
Suprantama, Mantui tie visi darbo reikalai, pelnas jau ma
žai rūpėjo. Aiškiai suprato, kad kol jis toje organizacijoje, kol
kartu su kitais kapstosi tame šlykščiame purve, - žemė siū
buoja po kojomis. Tarsi per pirmąjį ledą, tarsi įsitvėręs už lūž
tančios šakos, tarsi žuvis tinkle.
Ačiū tau, Kamėja...
Buvo visai nesunku nustatyti, kiek Vilniuje firmų, prekiau
jančiu automobiliais ir dar parduodančių japoniškus gami
nius.
Bijodamas, kad nebūtų susektas, Mantas važinėjo tik taksi,
kasdien keitė drabužius ir niekam neaiškino, nei kur dingsta,
nei kada pasirodys. Per dvi dienas apsilankė visuose autosalonuose. Matė beveik visus generalinius direktorius. Kur Žąsinas?
Štai!!!
Tarsi prezidentas eina su svita, rodo naujus mašinų mode
lius, kažką aiškina, klausosi, patarinėja. Akimirksniu suprato,
kad su juo jau matėsi ne vieną kartą ir, o siaube, kartu dalyva
vo toje atmintinoje orgijoje. Manto piešiniuose buvo pažy
mėtas pravarde Plonalūpis.
Velnio išpera!
Bijodamas, kad nepamatytų, Mantas pasislėpė už mašinos,
pasilenkęs tyrinėjo ratus, per stiklą lyg apžiūrinėjo puikios
japonų mašinytės prietaisų skydelį, o iš tikrųjų žvilgsniu aky
lai sekė Žąsino veiksmus. Pagaliau visi išgužėjo pro tarnybinį
išėjimą, ir Mantas su palengvėjimu atsitiesė, atsiduso. Paga
liau! Štai kur užsimaskavęs Astros kankintojas!
Kaip dabar įtikinti vargšę ligonę, kad tas parazitas gyvas ir
sveikas? Nufotografuoti ir parodyti nuotrauką? Nepatikės...
Tai kaip?
Skubiai išėjęs iš autosalono, pasuko prie taksi stotelės. Giliai
paskendęs savo mintyse, stoviniavo laukdamas, kol pasirodys

taksi, ir staiga visai šalia sucypė mašinos stabdžiai. Mantas
atsisuko...
- Laba diena. Matau, pažįstamas veidas. Galiu pavežti. Kur
reikia?
Žąsinas!
Užspaudęs išgąstį, kad atpažintas, Mantas nusišypsojo, pa
sisveikino, maloniai priėmė kvietimą.
- 1 centrą.
- Nori pirkti mašiną? Kaip tavo fordas? Jau paseno?
- Sunki mašina.
- Kaip? Ten yra vairo stiprintuvas, elektroninė pakaba. Rie
da turbūt lengvai? Turi omenyje svorį?
- Kelis sykius vyrai taisė. Nusibodo.
- Aaaaa... gana retas atvejis. Galiu pasiūlyti naujutėlaitį „Porche". Nori?
- Neturėsiu tiek pinigų.
- T u ? ! Ką tu kalbi?! Kam jau kam, o tau pinigų turbūt nieka
da netrūksta. Kaip savam žmogui, galiu šiek tiek nuleisti. Tar
kim, už savikainą, gerai?
- Pagalvosiu.
- Turiu puikaus alaus. Nenori? Važiuojam į mano sodą, a?
Papietausim. Tu gal pas Joną važiuoji? Ne? - jis pasižiūrėjo į
laikrodį. - Važiuojam.
Kol važiavo pro Baltupių mikrorajoną, pro Santariškes, per
Verkių mišką, Mantas spėjo gerai apžiūrėti sadistą. Žema kak
ta, giliai įsodintos akys, žvitrus, šaltas žvilgsnis, ilga kaip morka
nosis, plonytės lūpos ir tarsi nupjautas smakras. Prasagstyti
marškiniai dar labiau paryškino nenormaliai ilgą kaklą. Na,
tikras žąsinas. Taikliau neapibūdinsi.
Sodo namelis. Kažkokia moteris ravi daržą.
- Užeik. Jauti, kaip kvepia? Esu alkanas kaip vilkas, - vos
įėjęs riktelėjo: - Ei, Rudi, nešk pietus! Galima nusiplauti ran
kas. Eik tenai.

Mantas dairėsi po prabangiai išpuoštą vonią. Amerikiečių
gamybos čiaupai gražiai derėjo prie šviestuvo, blizgančių veid
rodžio rėmų, lentynėlių muilui, pakabų rankšluosčiams.
Valgė dviese.
Patarnavo du vyrai, iš jų vienas, Rudis, savo šlakuotu veidu,
raudonais plaukais, tarsi išplautomis, vos ne baltomis blaks
tienomis, tokiais pat antakiais darė atstumiantį įspūdį.
- Ko žiūri? - šypsojosi šeimininkas. - Šlykštus bernas, tie
sa? Ale virėjas... uhu. Tokie kas šimtą metų gimsta. Tu pažiū
rėk, kaip viskas papuošta, o skanumas... Eech! - valgė tratin
damas kaulus.
- J ū s mėgstate žvejybą?
- Kai kada padurniuoju. Man žuvies nereikia. Nebent gera
kompanija, su polėkiu. Gal su kokia boba pasicypinti, ir vis
kas. Man nieko netrūksta. Šeimos neturiu ir jau neturėsiu, o
ką? I kapus visko nenusinešiu. Turi pasiūlymą? Su nakvyne? jis mirktelėjo.
- Taip, - pratarė Mantas. - Ketvirtadienio nakčiai bus gerai?
- Palauk, - suradęs švarko kišenėje užrašų knygutę, pasižiū
rėjo. - Čia nieko neparašyta. Tuoj paskambinsiu... Alio! Regi
na? Pažiūrėk, pupuliuk, kas numatyta ketvirtadieniui ir penk
t a d i e n i u i . . . Aha... taip... t a i p . . . Šitą posėdį perkelk į
trečiadienį. Taip... taip... Olandams paskirtos valandos po pie
tų? Kada? Trečią? Gerai. Perkelk į vakarą. Gerai. Ačiū.
Patenkintas šypsojosi.
- Viskas sutvarkyta.
- Tada ketvirtadienio vakare. Šeštą. Už Trakų, ties Akmenos
ežeru, stovėjimo aikštelėje. Tinka? Žinote, kur yra?
- Puikiausiai. Ta stovėjimo aikštelė, kur ant ežero kranto.
Važiuojant Semeliškių link?
- Taip.
- Gerai. Sutarta. Mergas tu atveši?
-Aš.

Bažnyčia - ne Dievo namai, bet tik kelias į Dievą.
Gal todėl Tadas Sapiega bažnyčioje įsitempęs sėdėjo ant suo
liuko priešais šoninį altorių ir lėtai linguodamas pirmyn at
gal, pirmyn atgal vos vos šnibždėdamas kalbėjosi su savimi,
su savo sąžine, su savo Dievu. Bažnyčia padėjo susikaupti. Per
mišias skliautais aidintis maldininkų šnibždesys, retkarčiais
pasigirstantis varpelių malonus, tarsi pažadinantis skambe
sys, ramus, aiškus kunigo balsas, vargonų, bažnytinio choro
aidas sudarė tą aplinką, kurioje euforijos pagauta maudėsi siela.
Eilinis ir kartu visada naujas, pilnas vilties ir kupinas besąly
giško tikėjimo žmogaus vidaus apsivalymo aktas.
Sapiega nei klausėsi, nei kėlėsi ir net nesuprato ir nesisten
gė suprasti mišių eigos. Buvo šventai įsitikinęs, kad tikėjimas
Dievo negali būti įspraustas į bažnytinį ritualą. Pagaliau ma
nė, kad bažnyčioje kasdien vyksta pats tobuliausias Dievo gar
binimo spektaklis, kurį kūrė laikas ir genialiausi žmonės. Tik
tiek. Dar švenčiau tikėjo, kad šio didingo ir nepaprastai kil
naus spektaklio pagrindinio vaidmens atlikėjas kunigas ne
gali kalbėti Dievo vardu, pats vienas negali atleisti nė vienos
nuodėmės. Todėl visai nebūtina paprastam mirtingajam iš
pažintis. Tu meldiesi? Tu prašai pagalbos? Tau per sunku vie
nam? Tave slegia nepakeliama nuodėmės našta? Tada... ta
da... jei tu prisipažinsi kunigui padaręs nuodėmę, tada... tada
jūs būsite jau du maldininkai, prašantys to paties. Štai kur
dvasininko esmė! Štai ta altruizmo viršūnė, kuri, tarsi nepa
siekiamas laimės žiburys, šviečia kiekvienam, bet ne kiekvie
nas nori jj pasiekti. Kunigas meldžiasi kartu su tavimi, prašo
Dievo atlaidos už tave, jis tarsi visada šalia tavęs. Jis išklauso
visų parapijonių išpažintis, žino visų nuodėmes ir mišių me
tu ne tik pats prašo Dievo malonės, bet ir suvienija visus baž
nyčioje melstis kartu. Visi meldžiasi ir už save, tikėdamiesi
atleidimo sau, ir kunigui padedant meldžiasi už savo artimą
ir už visai nepažįstamą žmogų.
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Meldžiasi ir už Sapiegą.
Jis tai suprato, tai jautė, pripažino, mintyse dėkojo visiems.
Tačiau manė, kad jis pats yra nepaprastai stiprus. Stiprus savo
dvasia, savo tikėjimu, savo teisumu.
Nors ir labai stengėsi, bet Sapiega niekaip negalėjo suprasti,
kada jis padarė nuodėmę. įvyko taip staiga, kad tiesiog nebu
vo laiko pagalvoti apie kitus Manto išgelbėjimo būdus. Kas jis
toks? Kaip jis galėjo gyventi, kaip atsitiko, kad potenciali nuo
dėmė, tarsi Damoklo kardas, kabojo jo viduje visada ir laukė
aukos? Subrendo minutėlė ir kardas kirto! Štai jis bažnyčioje,
štai atviras prieš Dievą ir iš visų jėgų stengiasi atkurti sujauktą
savo vidų, nuraminti sąžinę ir atgauti pasitikėjimą žmogumi.
Kada jis padarė nuodėmę?
Tada, kai gimė mintis nužudyti žmogų, ar tada, kai plaktu
kas sulindo į to niekšo smegenis? Kodėl niekšo? Ką jis žino
apie tą žmogų, pūnantį ežero dugne? Jei nuodėmė tik katego
rija tavo smegenyse, kad reikia, kad turi kažką nužudyti, ta
da... tada... tada pati nuodėmė ne tokia jau baisi, nes retas
žmogus gyvenime nors mintyse nenori ko nors nužudyti, pa
šalinti, ištrinti. Aišku, kad tokios mintys nėra baisi nuodėmė.
Tai kada? Tada, kai plaktukas... Bet tai jau minčių pasekmė. Ir
vėl nuodėmės vaizdas neryškus. Kaip prašyti Dievo: Viešpa
tie, atleisk man už m a n o mintis nužudyti žmogų ar Viešpatie,
atleisk man, kad nužudžiau žmogų? Mintys - tai sielos kalba,
o veiksmai - kūno! Ką reiškia kūnas be sielos? Ką reiškia žmo
gus be kūno, be veiksmų?
Gal nuodėmė tame kitame žmoguje, kurio jau nebėra? Gal
stiklinėse jo akyse, gal kraujo klane, gal pistolete, kuri spaudė
ir spaudė akimirksniu miręs žmogus? O gal to žmogaus sme
genyse, jo mintyse, kurios vertė ieškoti Manto kaip aukos?
Tai kuo skiriasi to žuvusio žmogaus nuodėmingos mintys nuo
manųjų? Vadinasi, mano nuodėmės pirmapradė nuostata yra
ne kas kita, o to žuvusiojo minčių tolesnė seka, pasekmė.

Antra vertus, Sapiega buvo visiškai tikras, kad Mantas nu
žudytajam nieko blogo nepadarė. Gal jie vienas kito net aky
se nebuvo matę? Gal šioje grandinėje yra trečias narys? Žmo
gus, kuris pasamdė žudiką? Už pinigus, gal šantažo būdu, o
gal buvo kitokios priežastys? Tada... tada pirmapradę nuodė
mę padarė tas, kuris pasiuntė žudyti. Tas, kuris pirmas pasa
kė: reikia Mantą nužudyti.
Sapiega visiškai susipainiojo.
Dieve, atleisk man. Atleisk.
Sapiegai buvo visiškai neaišku, kodėl kažkas taip surezgė
įvykiu grandinę, kad paskutinis veiksmas turėjo atitekti būtent
jam. Kodėl? Ar gali kas nors įvykti be Dievo žinios? Jei prirei
kė pakelti ranką prieš kitą žmogų, tai to paties Dievo valia.
Kokį tikslą turėjo Dievas, leisdamas žmogui įvykdyti nuodė
mę? Sapiegos ausyse nuolatos aidėjo kunigo žodžiai: žmogau,
tu esi nuodėmingas, tu buvai išvarytas iš rojaus, nes buvai
silpnas ir neatsispyrei pagundai... Dabar ir per amžius mes
visi tokie.
Netiesa! Melas...
Sapiega suprato, kad jo samprotavimai veda į aklavietę. Ne
jaugi prasideda burnojimas prieš patį Dievą?! Tačiau kodėl?
O gal?
O gal Dievas tyčia nesaugo žmogaus nuo blogio vien todėl,
kad vyksta amžina kova tarp gėrio ir blogio? Gal blogis to
žudiko asmenyje įgavo tobulą blogio formą ir jam, Sapiegai,
iš viršaus, iš paslapties aukštybėse, buvo įsakyta sunaikinti tą
blogį? Gal jis, Sapiega, tapo tuo išrinktuoju, kuris turėjo įvyk
dyti Dievo teismą žemėje? Gal Dievo švenčiausias įsakymas nežudyk - buvo taikomas ne jam, Sapiegai, o tam, kuris jau
ežero dugne, o gal tam, kuris pasiuntė žudyti Mantą?
Visiškai nebeaišku...
Jei Sapiega tapo Dievo įrankiu žemėje tam, kad įvykdytų
teisingumą ir sunaikintų sulapojusį blogį, tada tarsi teisinga.

kad žmogus, norėjęs nužudyti kitą žmogų, dabar pats nužu
dytas guli ežero dugne. Tada... tada... visiškai beprasmė Sa
piegos atgaila ir šis sėdėjimas bažnyčioje. Dievas turėtų nu
bausti tą, kuris pasiuntė žudyti. Tai būtų teisinga.
O, Viešpatie... Visiškai pasiklydau.
Nieko nebežinau, nieko nebesu vokiu.
Tėve mūsų, kurs esi danguje, teesie šventas Tavo vardas,
teesie...
Tėve mūsų, kurs esi danguje, teesie šventas Tavo vardas,
teesie...
Amen... amen... amen...
Prislėgtas Sapiega išėjo iš bažnyčios. Gal tapo lengviau? Gal
ne...
- Kaip jums tai pavyko? - rudakė psichiatrė niekaip negalėjo
atsistebėti.
- Kai ką Astra pasakė. Sunkiai, bet pasisakė, - nė pats nesu
prasdamas kodėl, Mantas tirštai nuraudo.
- Hm. Gerai... Jūsų planas geras, bet Astra toli gražu nėra
visiškai sveika. Vežiojimas po miestą jai gali pakenkti.
- Kito kelio nėra. Labai spaudžia laikas. Reikia skubėti,
įtemptai kažką galvodama, gydytoja pakilusi kelis kartus
mažais žingsneliais perėjo kabinetą, ilgam sustojo prie lango,
pagaliau atsisuko.
- Pabandykime. Tik, Mantai, pažadėkite, kad po to tuoj pat
atvesite čia. Jei ne, manęs laukia dideli nemalonumai. Suta
riame?
- Taip. Pažadu.
- Reikia pripažinti, kad jūsų paskutinis apsilankymas tie
siog padarė stebuklingo vaisto įspūdį. Lazda perlinko kitu ga
lu. Astrutė nesiliauja tikinusi, kad jau visiškai sveika, ir veržte
veržiasi namo. Vengia pokalbių arba kalba taip, tarsi viskas norma. Matau, kad tai ne visai taip. Galima būtų, žinoma, ir

išleisti, bet ji dabar panaši į vėžlį, kuris numetė seną šarvą ir
neturi naujo. Menkiausia trauma atblokštų į dar didesnę dep
resiją. Ar galiu aš taip rizikuoti ligonio sveikata - štai kur klau
simas. Pabandykime. Kartais toks antišokas išgydo per kelias
sekundes, kartais per valandą, per parą, žodžiu, greitai. Stebė
tinai greitai. Tas žmogus jokiu būdu neturi prisiartinti, juo
labiau užkalbinti ir, neduok Dieve, išgąsdinti. Pasistenkite, kad
taip neatsitiktų.
- Neatsitiks. Pažadu.
Tarsi aklas, atgavęs regėjimą, tarsi kurčias, atgavęs klausą,
Astra neapsakomo pakilimo pagauta persirengė gatvės drabu
žiais.
- Mantai, žiūrėk, kaip aš suplonėjau. Viešpatie. Sijonas su
kasi, viskas kabo kaip ant kaliausės. Tau kaulėtos merginos
turbūt nepatinka?
- Tu nuostabi. Gražesnės dar aš tavęs nemačiau.
- Tikrai? - pribėgusi pakštelėjo į lūpas. - Dėkui tau. Aš čia
nebegrįšiu.
- Ne, Astrute. Gydytojai pažadėjau tave parvežti. Bus labai
negražu, jei tu pabėgsi. Tik dar kelias dienas pabūsi ir grįši
namo. Aš tikiu. Pažadu.
- Dieve, kaip man čia nusibodo. Aš tau apsakyti negaliu.
- Suprantu. įsivaizduoju. Važiuojam.
Astra ryte rijo gatves, stengėsi žvilgsniu pagauti kiekvieną
žmogų, kiekvieną veidą.
- Mantai, žiūrėk, jau baigiasi vasara.
- Iš ko sprendi?
- Iš žmonių aprangos. Iš to, kaip jie įdegę, pailsėję.
- Nori ledų?
- Noriu noriu noriu! - iš džiaugsmo suspaudusi kumščiu
kus kelis sykius krestelėjo visu kūnu, o šypsnys tarsi zuikutis
žaidė tarp nuo susijaudinimo įraudusių žandų. - Šimtą metų
jau nevalgiau.

Mantas stabtelėjo, nupirko, kurį laiką sėdėjo ir šypsodama
sis stebėjo, kaip ji, tarsi murkianti katytė, laižo, čepsi, pačiul
pia netyčia susitepusį pirštuką, kaip lyg baisus smaguris pa
laimintai blykčioja akytėmis, šypsosi.
- Ko tu nenusipirkai? Nori, duosiu? Atsikąsk, Mantai! Na,
atsikąsk.
Kiek nedaug reikia laimei...
- Kodėl mes čia atvažiavome? - Astra įdėmiai dairėsi aplin
kui. - Čia kažkokia įstaiga. Tu turi reikalų?
- Turiu. Reikia palaukti. Užsidėk saulės akinius.
- Nereikia man akinių. Nenoriu.
- Užsidėk. Prašau tavęs. Reikia.
Gūžtelėjo pečiais, užsidėjo.
Mantas buvo viską apskaičiavęs, iki smulkmenų. Dabar Žą
sinas savo kabinete. Skambino iš ligoninės ir tiksliai žinojo,
kad po kokio pusvalandžio važiuos pietauti. Vienai dienai pa
siskolino seną mašiną, ir Žąsinui nė į galvą, kad Mantas gali
važinėti tokiu trantu. Šalia stovėjo visa eilė autosalono klien
tų mašinų. Jie niekuo neišsiskyrė iš kitų. Puiki stebėjimo po
zicija, kaip tik priešais paradinės durys, o dešinėje, specialioje
aikštelėje, stovėjo Žąsino tarnybinė mašina. Puiku.
Laukti teko beveik visą valandą. Astra niekaip negalėjo su
prasti, kodėl jai negalima nors prie mašinos pastovėti, nors
truputėlį pakvėpuoti laisvės oru.
- Nesuprantu, - purkštavo. - Jei tu turi reikalų ir nori sėdė
ti - sėdėk. Man trūksta oro, supranti?
Ji suakmenėjo.
Nulipęs laiptais, sadistas lengvu žingsniu pasuko mašinos
link. Kažkoks klientas ristele pasivijęs kažko prašė, kažką aiš
kino, bet generalinis direktorius, matyt, buvo nesukalbamas.
Mostelėjo ranka ir sėdo į savo mašiną.
Mantas nė sekundės neatitraukė akių n u o Astros veido. Įdė
miai sekė, kaip ji reaguoja į kiekvieną Žąsino judesį.

- T u . . . pažįsti jį?
•••

- T a i . . . tai... jis?
- Taip, - iš siaubo išplėstos akys geriau už visus žodžius by
lojo, kas dedasi jos viduje.
Žąsinas nuvažiavo.
- Mantai... man bloga... - suglebo.
- Astra! Kas tau?! - skubiai atidarė duris, įleido į saloną švie
žio oro, atvertė sėdynę. Kas pasakys, kaip padėti?
Astra gulėjo tarsi apalpusi.
Mantas užtrenkė mašinos duris ir dideliu greičiu per posū
kius lėkė į psichiatrijos ligoninę.
Geroji gydytoja stovėjo prie lango ir, vos pamačiusi Manto
mašiną, puolė pasitikti.
Po dviejų dienų atėjusį Mantą gydytoja pasitiko šypsoda
masi.
- Tavo, Mantai, Astros pas mus jau nebėra. Šiandien ryte
išleidome namo. Prašė, kai tu tik pasirodysi, pasakyti, kad jos
abi su mama laukia tavęs. Ačiū tau. Tu labai padėjai Astrai,
padėjai man ir, be abejo, jos motinai. Tesaugo tave Dievas.
Mantas valandėlę negalėjo pratarti nė žodžio.
- J i sveika. Visiškai sveika.
- Ačiū jums. Paimkite...
- Čia gėlės buvo... skirtos Astrai? Ačiū tau.
Kai Mantas vos ne potekom pasileido išėjimo link, gydyto
ja šūktelėjo:
- Minutėlę, Mantai... - ji priėjo. - Vis galvojau, sakyti ar
ne, bet nusprendžiau, kad reikia, kad tu žinotum... Tai buvo
gal prieš mėnesį... tiksliai neatsimenu. įeinu vakare į Astros
palatą... ji nepastebėjo... ir girdžiu, kaip ji meldžiasi. Parkri
tusi prie lovos, sudėjusi rankas, pro langą žiūrėdama į dan
gų... Tokios aistringos maldos aš niekada negirdėjau. Maniau,
kad ji prašo Dievo pašalinti jos ligą, bet ji meldėsi už tave.

- Kaip?
- J i su ašaromis akyse prašė Dievo, kad pagailėtų tavęs, Man
tai. Tu turi tai žinoti. Nepaprastai puiki mergaitė. Siela tyra
kaip ašara. Gydymas buvo nelengvas todėl, kad ji labai stipri
savo vidumi. Nė viena tauta neišnyks tol, kol bus tokio tyru
mo mergaitės ir tokio stiprumo motinos. Atmink tai. Sėkmės
tau. Sudie.
- Dėkui jums.
Markas sakė tiesą. Jonas pasiūlė jam vadovauti visam sekso
bizniui.
- Nebijok. Padėsime. Tau gi nieko naujo. Klaipėdoje, Kau
ne, Panevėžyje, Šiauliuose jau seniai dirba pagal tavo sugal
votą sistemą. Vilniaus skyrius pats didžiausias ir pats pelnin
giausias. Visa tai ne be tavo geros galvos. Manau, neteisinga,
kad kažkas naudojasi tavo darbo vaisiais. Be to, atsivėrė dar
viena sritis. Negirdėjai? Eksportuosime paukštytes į užsienį,
nors, tiesa, tai irgi tavo idėja. Matai, kiek daug tu padarei ir
kokį gražų pinigą mes gauname. Tai kaip?
- Nesugebėsiu, - puikiai suprasdamas pasiūlymo beprasmiš
kumą, spyrėsi Mantas.
- H m , - Jonas tarsi dirbtinai šyptelėjo. - Nesuprantu. Tu kaip
mergaitė maivaisi ar nuoširdžiai įsitikinęs? Sugebėsi. Esu tuo
visiškai tikras. Reikalas tas, kad iš apačios auga gabūs, veiklūs
vyrukai ir reikia jiems rasti darbo pagal jų sugebėjimus ir ini
ciatyvą. Supranti? Stovintis vanduo genda. Tave pakeis toks
Tautvydas. Pamatysi, koks puikus būsimas tavo pavaldinys.
- Kur dirbo anksčiau?
- Narkotikų biznyje. Paskui organizavo spirito importą iš
Lenkijos. Labai plataus profilio organizatorius. Jo produkcija
niekuo nesiskyrė n u o „Stoličnaja". Esu tikras, kad ne kartą
Vilniaus restoranuose teko jos paragauti. To vyruko veikla
duoda gražų pelną. Negali toks kadras tupėti vietoje. Rytoj

pristatysiu tave grand bosui, - Mantas sukluso. - Būtų gerai,
kad turėtum keletą viliojančių pasiūlymų. Kamėja! Kamėja!
- Einu!
- Kas čia tau, po velnių, pasidarė? Kodėl aš turiu šūkauti?
Užmiršai savo pareigas?!
- Klausau, - nuraudusi kaltai žiūrėjo į savo bosą.
- Rytoj važiuoju į Kauną, o po to į Klaipėdą. Grįšiu po sa
vaitės. Paruošk drabužius ir visa kita. Kaip visada. O dabar
pasakyk, kad atneštų gero vyno ir liežuvio drebučiuose. Gal
nori, Mantai, ko stipriau?
- Ne. Ačiū.
- Nieko. Tegu atneša ir Mantui. Yra gliaudytų riešutų?
-Yra.
- Tegu paskrudina. Eik.
Jonas priėjo prie Manto, apkabino per liemenį ir švelniai
stumtelėjęs nusivedė į oranžeriją. Kokios šlykščios rankos! Kaip
atsikratyti?
Po vidurnakčio Mantas parsirado namo ir kaip pakirstas griu
vo į lovą. Prabudo vidury nakties ir niekaip negalėjo suprasti,
kur čirškia telefonas. Kvietė Jonas. Tučtuojau! Po šimts! Antra
nakties...
- Miegojai? Nieko. Tavo metuose viena kita naktis be mie
go visai ne pro šalį. Padirgina nervus. Sėsk. Nori ko išgerti?
- Ne. Ačiū.
- Mergos nori? Duosiu Kamėją. Nori?
- Ne, - Jonas buvo gerokai girtas, žagsėjo ir sunkiai vartė
žodžius.
- Kaip nori... - jis ilgam pritilo. - Skambino grand bosas
Sfinksas. Kviečia tave. Ryte, dešimtą valandą, atvažiuos tavęs.
Nuveš. Sėkmės tau. Pasistenk viską, ką jis kalbės, gerai įsimin
ti. Paskui papasakosi man. Atmink, Mantai, visada atmink! aš tave suradau, aš tave į žmones išvedžiau ir aš tave tokiu
dideliu žmogum padariau. Tik aš! Supratai?! Supratai?

- Taip, Jonai. Dėkui.
- Gerai. Aš tikiu tavimi.
Jau aušo. Jonas maukė konjaką, postringavo apie tai, kad
žmogus - šiukšlė, kad kada nors visuomenė persivers ir tikin
čiu Šėtonu bus tiek, kiek dabar tikinčių Jėzumi.
- Visi tarnaus Šėtonui! - rėkė kumščiu trankydamas i sta
lą. - Girdi? Visi! Mes esame pirmieji, todėl mums sunkiausia.
Žmonija dauginasi, o maisto vis mažėja ir mažėja. Kur išeitis?
Tik Šėtono tikėjime! Tegu smaugia, žudo - duokime laisvę ir
leiskime pasireikšti natūraliai atrankai. Tai pati griežčiausia ir
pati teisingiausia atranka! Supratai? Šalin visus nususėlius! Ša
lin! Mes laimėsime. Mes turime laimėti! Mes esame patys ga
lingiausi. Štai sukaupsime daug daug pinigų, suorganizuosi
me rinkimus į Lietuvos seimą ir susodinsime savus žmones.
Gal ir tave išrinksime, a? Tada priversime priimti šėtoniškus
įstatymus, ir Lietuva bus pirmoji valstybė pasaulyje, kurioje
iš visų bažnyčių bus išgrūstas Jėzus ir visur bus garbinamas
Šėtonas. Tiki? Tiki! Markai! Markai!
Įbėgo Kamėja.
- Kur Markas?
- Miega.
- Miega? Važiuoju į Kauną. Tučtuojau! Mašina paruošta?
- Taip. IŠ vakaro viską sudėjau.
- Eik. Žadink. Po dešimties minučių išvažiuojam! - Jonas
nukreivojo per oranžeriją. Mantas pasivijo, norėjo padėti, bet
Jonas griežtu rankos mostu parodė, kad jam jokios pagalbos
nereikia.
- Dar anksti, Jonai, ką jūs veiksite Kaune tokiu metu? Visi
dar miegos.
- Nebijok... ik... visi lauks išsitempę prie paradinių durų!
Jei norėčiau, jie man pliką užpakalį išbučiuotų. Snukiai.
Atsisveikindamas Jonas staiga apglėbė Manto galvą, pabu
čiavo į lūpas.

Išbildėjo, nuūžė.
Mantas spjaudėsi ir trynė lūpas nosine. Po velnių! Tai šlykš
tynė! Staiga pajuto, kad jį kažkas stebi. Grįžtelėjo. Kamėja...
Tyliai priėjo.
- Gal dar ko nors nori?
- Noriu namo. Noriu miego.
- Einam, - ji ėjo priekyje, Mantas sekė iš paskos. Užlipo į
antrą aukštą.
- Čia dar niekada nebuvai, - ji atidarė vieno kambario du
ris, rankos mostu pakvietė įeiti. - Čia gyvenu aš, o gretimi
kambariai svečiams. Niekas net neįtars.
Mantas žiūrėjo į jos nuostabiai gražų veidą klausiamu žvilgs
niu.
- Nebijok. Gali tiesiai iš čia važiuoti pas Sfinksą. Aš pasaky
siu. Gerai?
- Palauk. Namuose visada daug vyrų, o kur jie gyvena, kur
miega?
- Oooo... Tik iš lauko atrodo, kad namas nėra didelis. Visas
namo didžiulis pusrūsis skirtas personalui. Ten biliardinė, ba
seinas, pirtis, virtuvė, skalbykla, džiovykla, keli kambariai, ku
riuose gyvena Markas ir kiti.
- Gerai. Pavargau. Nebenoriu niekur trankytis.
- Gulk čia.
- Tu sakei, kad čia tavo kambariai.
- Gulk... Kvailiuk tu... - ji išėjo.
Koks skirtumas?
Nusirengė, palindo po apklotu, užsimerkė... Galva ūžė, su
kosi, pamažu lėgo išvargę raumenys... Staiga prisišliejo visiš
kai nuoga Kamėja. Prisiplojo, apkabino, padėjo galvą ant
peties.
- Iš kur tu sužinojai, kad mane kviečia tas grand bosas?
- Sfinksas? Neklausinėk.
- O kas jis toks? Tu esi jį mačiusi?
M)2

- Mačiau. Labai paprastas seniokas. Pamatysi. Niekada ne
pagalvotum.
- O... Jonas jo bijo?
- J o bijo visi. Retai kam jis pasirodo. Tikras sfinksas. Nei iš
šio, nei iš to nusileidžia iš padangių, savo liūto nagais padras
ko ir vėl išnyksta.
- Aaaaa...
- Mantai... - ji pasikėlė ant alkūnių, atidžiai žiūrėjo į jo vei
dą. - Man pasirodė, kad bosas tave meilina. Tu... tu... to nori?
Nežinojo kaip atsakyti. Jei ji - J o n o patikėtinė ir išduos, ne
žinia ką gali Jonas sugalvoti. Gal ir vėl prasidės jo medžioklė?
- Nebijok manęs, - kuždėjo Kamėja. - Aš nekenčiu boso vi
sa širdimi. Atkeršysiu už seserį, už savo sugadintą jaunystę,
kurią praleidau šitame kalėjime.
- Tu nebijai? Gal kas nors mūsų klausosi?
- Nebijau. Aš išjungiau bloką. Dar nutraukiau vieną laiduką. Jei kas sugalvotų pataisyti, teks pusę aparatūros išgriauti.
Nieko nebijok.
- Tada paaiškink man, kaip apskritai čia Jonas atsirado? Ką
jis veikia? Kas jis toks?
- Ar tau neatrodo, kad tu per daug smalsus? Jei nežinočiau,
kad tu šimtą kartų patikrintas, įtarčiau, kad šnipas. Tiek to...
jei tau įdomu... Aš nežinau, kas šio namo šeimininkas, bet tik
ne bosas. Prieš jį čia gyveno kitas bosas ir visai kitas persona
las. O Jonas... Jonas turi daug pavaldinių. Pastebėjai? Jis tavęs
nepriima antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais. Atei
na kiti, tačiau jiems skirta tik viena diena. Kiekvienam. Tau
išimtis. Matai, koks tu čia svarbus... Šiąnakt bosas buvo labai
nervingas.
- O ko?
- Tikėjosi, kad Sfinksas jus abu priims, o jis kviečia tik tave
vieną. Blogas ženklas.
-Kam?

- Bosui.
-Kodėl?
-Todėl, kad niekas nežino, ką gali sugalvoti Sfinksas. Pabu
čiuok mane...
Pabučiavo.
- Klausyk, Kamėja, o apie Šėtono broliją tau teko girdėti?
- Kam tau? Tu... tu... ten... tas... narys?
- Ne. Ką tu gali pasakyti? Kada tai prasidėjo? Kas organiza
torius? Žinai?
- Kam tau? Niekaip negaliu atspėti, kodėl tu toks smalsus.
- Noriu žinoti. Aš prašau.
- Na... žinau tik tiek, kad tai prasidėjo maždaug prieš dve
jus metus. Susirinko keturiese ir užsidarę, griežčiausiai uždrau
dę bet kam juos trukdyti, kalbėjosi ištisais vakarais, net per
naktis.
- Iš kur tu žinai, kad jie kalbėjo būtent apie tą broliją?
- Čia mano reikalas. Pasiklausiau.
- O... kas tokie buvo? Jonas, o toliau...
- Taip. Jonas, na tas Žąsinas, paskui toks storas, kuris dirba
Kauno mėsos kombinate, ir vienas profesorius.
- Profesorius?
- Taip. Medikas. Kaunietis. Tai jis išvedinėjo teorijas, aiški
no. Labai gražiai kalba. Liete lieja. Ne veltui profesorius.
-

O tas profesorius... Gal žinai, kokioje srityje dirba?
Man pasirodė, kad kažkoks didelis administratorius.
Dėkui tau.
Gal dar ką nors nori sužinoti?
Noriu.

-Klausk.
..o
- Myli mane?
- Och... kaip susakai... Dar nežinau, Mantai, nežinau. La
bai bijau apsirikti. Labai. Aš mylėjau tokį Igną. Pametė.
- Kvailys. Tokią moterį turėjo...
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- Jis buvo baisiai pavydus. J a m vis atrodė, kad aš neišti
kima.
- O tu?
- Aš verkiau ir kankinaus. Pagaliau jis mane žiauriai sumu
šė ir paliko.
- Kvailys. Tikras kvailys.
- O tu? Myli ką nors? Gal mane? - Mantas staiga suvokė,
kad šalia jo guli pašėlusiai gudri moteris. Jis suprato, kad ji
visapusiškai jį tiria, stebi, stengiasi išsiaiškinti jo pažiūras, in
telektą. Kam jai? Velniop, bet jis bus atsargus. Pašėlusiai at
sargus.
- Pabučiuok mane...
Jau antrą laisvės dieną Astra pasirodė institute. Kaip po ilgos
kelionės sugrįžusią dukrą, docentė suspaudė laborantę savo
glėbyje.
- Aštrėja, kaip aš tavęs pasiilgau... - atslūgo. - Kaip tu pa
gražėjusi, liekna, kokie gražūs ilgi plaukai... Reikėjo dar pabū
ti namuose, pailsėti, niekas tavęs neragina. Tu dar ligonine
kvepi.
- Nenoriu... nenoriu, nenoriu! Nė pagalvoti nenoriu! - ji
džiaugėsi it vaikas.
įbėgo Lili.
- Astra! Labas! Uch! - apkabino, išbučiavo. - Kaip faina!
Bėgam į kavos barą. Išgersim geros kavos, paplepėsim, prisi
minsim...
- Ne ne ne! Jokiu būdu! - prieštaravo docentė. - Visa labo
ratorija tuoj susirinks m a n o kabinete. Bus šventinis stalas,
šventiniai pietūs Astros garbei.
- Aš raudonuoju. Docente, ką jūs...
- Net neatsikalbinėk. Moterys jau viską baigia ruošti. Eime.
Kai kurie, žinoma, net nepasisveikino, nepriėjo, nepadrą
sino.

- Grįžo iš psichuškės! Kokia čia šventė?! Ją reikia vyti lauk,
kol kam už kaklo neužpylė sieros rūgšties.
Namo Astra grįžo tik vakare.
- Mamyte, Mantas neskambino? - nė įeiti nespėjo.
- Ne, vaikeli, neskambino.
- Nežinau nė ką galvoti... - nusiminė, trenkė rankinuką. Iš proto išvarys.
- Kaip sekėsi institute? - motina stengėsi iš paskutiniųjų
kaip nors prablaškyti. - Prisiminė tave?
Kaip padėti mylimam savo vaikui? Viso vakaro metu ji kal
bėjo tai apie institutą, tai apie Mantą.
- Žinai, mamyte, jis kelis kartus sakė, kad kaltas dėl mano
ligos. Niekaip nesuprantu, kaip jis galėjo nusikalsti. Gal tyčia
sugalvojo, kad galėtų atsikratyti manęs?
- Neeeee... netikiu. Jis atviras ir doras. Gal net nesugebėtų.
- Ir aš taip manau, bet jis tuo šventai įsitikinęs. Vengia ma
nęs. Tai neteisinga. Galų gale apie tai turiu spręsti aš pati,
tiesa?
- Žinoma.
- Žinai, mamyte, stotelėje kaktomuša susitikau Rimantą.
- Ką tu sakai?.. Kur?
- Senamiestyje. Toks frantas. Firminė kepuraitė, užsiaugi
nęs ūsiukus. Pakvietė išgerti sulčių. Taip norėjau pabūti žmo
nėse ir neatsisakiau. Paskui geriu, plepam, o pati vis dairausi,
dairausi... Bijojau, kad Mantas nepamatytų. Nežinočiau net
kaip pasiaiškinti.
- Negi čia didelė nuodėmė? Tu gi laisva. Ką nori gali...
- M a m y t e ! - pertraukė prieštarauti neleidžiančiu balsu. - Jis
pasipiršo. Tai buvo miške ir aš tau daug kartų apie tai sakiau.
Aš esu sužadėtinė.
- Daug vandens jau prabėgo, Astrute, visi metai. Visko
buvo.
- Tu manai, kad jis neprisimena? Tai jau nieko nereiškia?

- Nekalk gilyn vinies. Geriau būtų, jei ir tu, ir jis manytu
mėte, kad Štai tik dabar viskas prasideda. Viskas iš naujo. Tar
si pėdos, pirmos pėdos sniege.
- Mamyte... tai... tai... neįmanoma.
Astra užmigo tik vidunaktį.
Motina tylutėliai atsigulė greta ir ilgai, vos ne iki paryčių,
naktinės lemputės šviesoje stebėjo, glostė dukrą žvilgsniu ir
atsigėrėti negalėjo jos grožiu, lygiu veidu, matė, kaip juda,
kažką kužda sapnuodama. Vaikeli tu mano brangiausias, kaip
gaila, kad kiekvienas žmogus turi išgyventi savo likimą tik
pats ir niekas negali jam padėti. Dukryte, aš galiu perplėšti
savo širdį ir iš savo smegenų iškratyti visą savo patyrimą, bet
tu nesuprasi, nieko nesuprasi ir toliau eisi savo keliu. Koks tas
tavo kelias? Nejaugi vienos duobės? Nejaugi nenusipelnei ge
resnio likimo? Dieve, padėk mano mergaitei, suteik jai malo
nę, apsaugok nuo pikto...
Amen... amen... amen...
Pasiskolintą valtį pririšo pakrantėje, nuvažiavo į sutartą ma
šinų stovėjimo aikštelę ir laukė Žąsino. Išlipęs iš mašinos Man
tas keliolika žingsnių nusileido žemyn nuo kalno ir atsisėdęs
taip, kad matytų visą gražuolį Akmenos ežerą, pasinėrė ap
mąstymuose.
Vakaras.
Tyliai vakaro žaroje raibuliuoja platus tyro ežero paviršius.
Tarsi žali tamsūs pilvai pūpso pusiasaliai, tarsi žalumos pin
tinė vienintelė sala tai pasineria, tai išnyra, tarsi juodi taš
keliai nenuilstantys žuveliokų medžiotojai narai, tolumoje
plaukioja gulbės.
Pasaka.
- Mantai!
- O! - jis pašoko. Žąsinas stovėjo šalia gražuolės savo maši
nos ir meiliai šypsojosi.

- Tu vienas?
- Vienas, - Mantas priėjo, pasisveikino. - Mergos bus de
vintą. Prašiau dviejų. Užteks?
- Sočiai. Važiuojam?
- Palaukite! - šūktelėjo. - Aš savo mašiną turiu palikti čia,
nes, kai jie atvažiuos ir nieko neras, gali grįžti atgal.
- Čia? Viduryje kalno tu paliksi savo mašiną?! Apvogs! Tik
ras dalykas.
- Gal ir gaila, bet dabar neįmanoma ką nors pakeisti. Pa
vogs, ir velniai jos nematė! Pirksiu jūsų „Porche".
- Tinka! - Žąsinas nusijuokė.
Važiavo lauko keliukais pro fermą, raitėsi per pušyną ir pa
galiau sustojo storomis raitytomis pušimis apaugusiame pu
siasalyje. Trijose pusėse tarp kamienų, menkų krūmelių švie
tė, raibuliavo, tyliai pliuškeno tamsus Akmenos vanduo.
- Na ir vieta... - išlipęs iš mašinos Žąsinas pasirąžė. - Kve
pia pušų sakais, drėgme, kažkokiais ajerais... och... Ką dary
sim? Dar dvi valandos.
- Negi lauksim? Aš paruošiu stalą, atsitempiau gausybę pro
duktų. Išgersim.
- Liuks. Aš išsimaudysiu. Paruošk.
Žąsinas plaukiojo gerą pusvalandį. Mantas paruošė stalą,
ištraukė butelį stiprios degtinės.
Kas dar? įlindęs į sadisto mašiną, išjungė radijo telefoną,
paslėpė kitoje vietoje. Po vairuotojo sėdyne rastą Žąsino pis
toletą paslėpė.
- Uch, kaip sužvarbau... - Žąsinas kaleno dantimis. - Van
duo nėra labai šiltas. Gal todėl, kad labai didelis ir gilus eže
ras. Nespėja įšilti. Tarsi jūra, - persimovė sausas glaudes, užsi
t e m p ė m e g z t i n į . M a n t a s s p ė j o pastebėti, kad sadistas
nepaprastai dailiai nuaugęs, stiprios kojos, kietas pilvo pre
sas. Tikras grobuonies kūnas. „Stiprus", - šmėkštelėjo mintis.
Kaip šis eržilas prievartavo Astrą? Vaizduotė pašėlusiu greičiu

kūrė paveikslą po paveikslo. Smaugė? Draskė? Astra, žinoma,
pašėlusiai gynėsi ir rėkė. Siauros, tarsi pieštuko brūkšnys, lūpos,
pilkos plieninės akys, šėtoniška šypsena...
-Gerai. Išgeriam, Mantai. Liuks vakaras. Ėsti noriu... Oooo...
dešra tokia, kokią mėgstu: vos padžiūvusi, sūroka. Kur pirkai?
- Turguje. Išgeriam iki dugno, - Mantas gėrė vandenį.
Po trijų pilnų stikliukų stiprios degtinės Žąsinas pralinks
mėjo, gyvai aiškino autosalono komercines paslaptis, žavėjo
si savimi.
- Ką tu mane kaip tėvą kokį. Vadink tu ir vardu: Tomas.
- Gerai, Tomai. Vis norėjau paklausti: kam reikalinga ta Šė
tono brolija? Pinigų jūs, visi organizatoriai, turite iki kaklo,
valdžia neribota. Ko dar trūksta?
- Ooooo... Mantai. Tik nepradėk man aiškinti, kad tu ne
mūsų žmogus, - jis pakėlė abi rankas. Tuo parodė, kad bet
koks ta tema ginčas būtų visiškai beprasmis. - Tu žvėris. Sma
gu buvo žiūrėti, kaip trankei vieną bobą. Atsimeni? Ne? Gai
la. Pasipylė kraujas iš nosies, prakirtai lūpas, vos nenurovei
krūties... Na ir siautėjai... Mes sustoję žiūrėjome, o tu nieko
nepaisei...
- Negali būti... - pralemeno Mantas.
- Cirkininkas tu. Nevaidink. Gerk! - Žąsinas išmaukė ket
virtą. - O tu dalyvauji sprinte? Ko? O ko brolijos orgijose?
Ko?! Ko tau ten reikia, jei tu toks nekaltas, a? Turėtum sau
vieną mergą, kas antrą naktį tyliai nuslinkęs pabrūžintum, ir
viskas, bet neeee... - jis pakraipė pirštą. - Tu nori padraskymo, nori ašarų, nori matyti kančios iškreiptą veidą. Netiesa?!
Tai kokios stygos tavyje skamba, a? Kuo jos skiriasi nuo ma
nųjų? Tuo, kad aš senesnis ir girdėjau daugiau aimanų, dau
giau klyksmo, mačiau daugiau ašarų? Būdamas tavo metų aš
apie tokius dalykus nė sapnuoti nesapnavau, vadinasi, drau
guži, tau viskas dar prieš akis. Tu būsi dar žiauresnis, dar ar
šesnis ir dar negailestingesnis. Žinai, kodėl? Todėl, kad tu, -

jis pirštu dūrė Mantui į krūtinę, - tu dar turi pasiutiškai gerą
galvą ir esi puikus organizatorius. Tai niekam nekelia abejo
nių. Tai štai! Jeigu tu viską, ką darai, jau perleidai per savo
makaulę ir tavęs iki šiol dar nepritrenkė išvados, tada... ta
da... tu, vyre, esi mūsų Šėtono brolijos ateitis. Mes jau kalbė
jome apie tai. Pakrikštysime, ištatuiruosime šalia kairiosios
ausies po plaukais tris šešiukes, žiūrėk, - praskleidė savo plau
kus, pasilenkė, parodė. - Būsi amžinas Šėtono brolis. Sėkmės
tau, - išmaukė penktą. - Ko negeri?
-Netiesa. Man nepatinka kraujas. Man nepatinka riksmas...
- Aha! Supratau! Tau reikia, kad kas nors laikinai atbukintų
jausmus, nuslopintų sąžinę, apnuogintų tavo Šėtono ištroš
kusią sielą. Taip! Tik tada tu parodai, ką sugebi ir koks esi iš
tikrųjų! Tos muštynės, kurias tu sukėlei, buvo tik tavo pavir
šutiniška reakcija, o tavo vidus žiaurus ir negailestingas. Tau
gi visiškai negaila savo sesers, tiesa? Tu gi manęs nė karto ne
paklausei, kas jai nutiko. Nejaugi tau, broliui, tai visiškai ne
įdomu? Tai koks tu, po velnių, brolis? Tai kam buvo tos muš
tynės, jei pats faktas nepalietė tavo vidaus, a?! Švelniai tariant,
tu veidmainiauji. Jei tu pats to nesupranti, esi kvailys, o jei
supranti ir tavo elgesį moduliuoja protas, esi pasiutiškai gud
rus. Be to, nuostabus artistas, - jis išmaukė šeštą. - Ko tu, po
velnių, negeri? Nori pažiūrėti, kaip atrodau girtas? Galvoji,
jei abu nusigersime, tai tarsi vorai imsime vienas kitą ryti?
Neeee, - jis vėl pamosavo pirštu. - Panašūs stumia. Panašūs
magnetiniai poliai stumia! Gerk!
Mantą kratyte kratė: nejaugi aš taip žemai kritau?
- Tomai, aš mačiau kompiuteryje tavo kodą MR 142.
- Na ir kas? Sakiau Jonui, kad ištrintų.
- J i s ištrynė, bet aš spėjau pastebėti, kad kelios tavo mergi
nos dingo. Tu ką? Žudai? Tai dalis tavo programos?
- Nelįsk kur nereikia! Mantai, po velnių! Tai įvyko netyčia.
Nenorėjau.

Mantui labai knietėjo, bet laiku suprato, kad apie Astrą klau
sinėti negalima. Supras ir visiškai neaišku, kaip sureaguos.
- Jei gali, pasakyk, kaip ten atsirado Goda? Jos jau nebėra?
- Aaaaa... parūpo pagaliau. Pasakysiu. Mes surišti viena vir
ve, todėl, reikia manyti, niekuo nerizikuoju. Ji buvo vieno iš
mūsų meilužė. Daug metų. Dar nuo rokerių laikų. Narkotikai
ir visa kita.
- Profesorius?
- O, vaikine, aš ir nežinojau, kad tu toks visa žinantis. Iš
kur sužinojai? Aš klausiu, iš kur?! Kas tau pasakė?
- Pats susiprotėjau. Tai visai nesunku, nes tik jūs keliese
negeriate vaistų, tiesa? Aš spėjau ir pataikiau.
- Iš kur žinai, kad jis profesorius?
- Iš sklandžios kalbos. Toks žmogus, be jokios abejonės, tu
ri būti savo karjeros viršūnėje. Norint taip puikiai išvedžioti
filosofines teorijas, reikia gilintis visą gyvenimą, o tam laiko
turi tik mokslininkai.
- Puiku, Mantai. Bravo. Papasakosiu Jonui. Jis išsižios.
- T a i . . . Tomai, tu į rojų patekti nenori...
- Nenoriu. Ko aš noriu, jokiame rojuje niekada nebus. At
mink, vaikine, kad žmones valdo baimė. Drebėjo prieš Hitle
rį, drebėjo prieš Staliną, Leniną, Brežnevą, Lietuvos komunis
tų lyderius, kad juos kur velniai. Nekenčiu! Dreba ir prieš mus.
Dreba! Visi suspausti Šėtono kumštyje! Kodėl mane išrinko
generaliniu direktoriumi? Manai, todėl, kad aš gabiausias in
žinierius ar talentingas organizatorius? Nė velnio. Todėl, kad
manyje pastebėjo žvėrišką energiją nugalėti kitus, sugebėji
mą įvaryti baimę kitiems. Niekas nedrįsta pasakyti man ne,
supratai? Baimė sėdi kiekvieno žmogaus kepenyse. Kiekvie
nas suskis jaučia paslėptą prievartos jėgą ir bijo. Štai tau ir
įrodymas. Gerk!
Mantas klausėsi, drebėjo, visas kūnas virte virė.
- Kur Goda?

- Aaaaa... sesuo? Niekas neras. Niekas. Pažadu tau. Pamiršk.
Tie, kurie jai mirštant perpjovė pilvą ir ištraukė vaiką, gavo
ko nusipelnė. Daugiau niekada nekis nosies kur nereikia.
- T u . . . tu... tu išgama. Išgama tu!!! - Mantas staigiu judesiu
išsitraukė pistoletą su duslintuvu, nuspaudė saugiklį, atkišo
vamzdį.
- Mantai... tu ką... juokų nesupranti? - bandė šypsotis. - Aš nejuokauju. Nudėsiu kaip šunį ir nuskandinsiu ežere.
Nenervink! Prisipilk pilną stiklinę. Vikriai!
Vis žiūrėdamas tiesiai Mantui į veidą, sarkastiškai Šypsoda
masis, prisipylė, atsargiai, lyg kažką apgalvojęs, padėjo tuščią
butelį.
- Gerk. Iki dugno. Viską!
- Per daug.
- Gerk! Ilgai aš čia tavęs neraginsiu. Gerk, sakau!
Nenorom vis pasiraukydamas išgėrė.
- Eik prie vandens! Kelkis!
-Mantai... durniuoji? Ką čia išdarinėji? Jonas tave pasmaugs
plikomis rankomis. Tu turbūt supranti, jei nukris nors vienas
plaukas nuo mano galvos, tau bus chaną? Supranti? - sadis
tas blaivėjo.
-Eik!
Žąsinas, vos laikydamasis ant kojų, svirduliuodamas, vis atsi
remdamas į medžius, nukeverzojo iki vandens, atsisuko.
- Nusivilk megztinį, - žagsėdamas nusivilko. - O dabar ap
sisuk ir į vandenį! Apsisuk ir marš! Marš, sakau!
- Mantai, nešauk. Man tavęs gaila. Ką tu sugalvojai, kvaily?
Gal nori pinigų? Duosiu maišą pinigų. Nori? Visą maišą! Nori?!
- Plauk, gyvate, - švogždė Mantas. - Nudėsiu kaip šunį.
Plauk, sakau.
- Mantai... ką čia tu, iš tikrųjų... Pajuokavai ir gana... Negi
aš nesuprantu? A?

- Brisk! Dar giliau. Dar, - pasmerktasis atsisuko. - Dabar įsi
dėmėk, šunie! Tu labai neatsargiai pasielgei ir išprievartavai
mano merginą. Tokią Astrą, prisimeni? Prisimeni, klausiu?
- Aaaaa... Mantai... Taip ir galvojau, kad tau dar protas ne
pasimaišė...
- Atgal!!! Atgal, sakau!! Štai mano sąlyga: jei išplauksi į aną
krantą, dovanosiu, o jei ne, vadinasi, vis dėlto Dievas yra ir
nepagailėjo Šėtono brolio. Pirmyn! Pirmyn, sakau!
Sutemos gaubė ežerą. Apklojo pakilęs rūkas, trukdė įžiūrėti
kitą krantą. Toli toli, gal trobos lange, kur prie tvartelio, gal
prie pat vandens pirtelėje, spingsėjo švieselė.
Sadistas kelias sekundes drumzlinomis akimis žiūrėjo į tą
palaimintą šviesuolėlį, perbraukė šlapia ranka sau per veidą,
kostelėjo.
- Žodis, Mantai? Mes būsim kvit? Taip?
- Būsim. Žodis.
- Gerai, - jis nuplaukė.
Kelias minutes žiūrėjęs pavymui, Mantas susirado anksčiau
paslėptą valtį, įsėdęs nusiyrė paskui ir per geroką atstumą ste
bėjo, kaip sekasi Žąsinui.
Pirmus kelis šimtus metrų pasmerktasis nuplaukė gana leng
vai. Stonys šiek tiek išsigando, kad sportiškam vyrui toks at
stumas vieni niekai, bet tempas greitai lėtėjo. Energingi ran
kų mostai rodė, kad Šėtono brolis žūtbūt pasiryžęs pasiekti
tikslą.
- Nejaugi nuplauks? Nejaugi teks... - nuolatos kamavo
mintys.
Staiga, tarsi kažkam pašnibždėjus, užgeso vienintelis žibu
rėlis, ir visas krantas ne tik paskendo tamsoje, bet dingo bet
kokie orientyrai. Sadistas kurį laiką plaukė teisinga kryptimi.
Paskui pamažu ėmė sukti į dešinę, į dešinę, tempas dar labiau
sulėtėjo, jis vis dažniau taupė jėgas ilsėdamasis ir plaukdamas
aukštielninkas, dažnai keitė kryptį.

Tarsi skalikas, Mantas varė savo auką, laukė agonijos. Grei
tai paaiškėjo, kad pasmerktasis orientyru išsirinko kitą šviese
lę jau krante prie Semeliškių kelio. Viską lėmė pražūtingas
sprendimas. Vos ne keli kilometrai plaukimo šaltame vande
nyje girtam žmogui buvo neįveikiama kliūtis. Vis dažniau taš
kėsi vietoje, kelis kartus kažką bandė sakyti, gal šaukti. Panė
rė, iškilo... panėrė... iškilo... ir dingo.
Ramus, lygus lygus platus vanduo.
Beveik ištisą valandą, paskendęs savo mintyse, Mantas plū
duriavo, laukė: gal įvyks kažkoks stebuklas, bet... stebuklas
neįvyko.
Šėtonbrolį priglaudė tamsus Akmenos ežero vanduo.
Lėtai parplaukė į krantą. Paliko valtį senoje vietoje, skubiai
grįžo į puotos vietą, sunaikino visus pėdsakus. Paliko visiems,
kurie domėsis, tik vieną versiją: vienas vakarieniavo ir vienas
nuskendo.
Jokio sąžinės graužimo. Niekas niekada nesužinos. Gal su
žinos? Gal jau žino? Kieno valia įvykdyta? Tik ne Šėtono. Tai...
gal Dievo?
Stonienė grįžo iš Prancūzijos vejama dvejopo jausmo.
Žinoma, puiku, bet... vos iš taksi spėjo iškrauti lagaminus,
ryšulius ir šiaip smulkmenas, iš karto puolė savo senutę:
- Na, pasakok. Greitai. Kas čia naujo? Kas pasikeitė? Ar bu
vo Goda? Gal Mantas? Sakyk gi!
Nesulaukusi atsakymo sutempė viską į kambarius, puolė se
gioti, kraustyti, atrišinėti. Nuklojo prancūziškais drabužiais,
visokiais mažmožiais lovas, kėdes, grindis.
- Vajeiiii... kur tiek ir tilpo? - aikčiojo senutė.
- Pasakok! Laukiu gi... Buvo?
- Čia, Aldute, ne vienos minutės darbas, - lėtai lemeno se
nutė. - Kaip čia pasakius... bėda.
- Kokia bėda? - atsisuko Stonienė. - Sakyk. Ko tarsi girna?

- Nežinau kaip pasakyti... Buvo tokia senutė... Sakė, kad...
kad... Godos vaikas.
- Koks vaikas? Kokia senutė?
- Neskubink, Aldute, aš viską iš eilės, - vos suradusi laisvą
vietą prisėdo. - Mantas grįžo visas sumuštas ir parsivežė vaiką.
- Ką čia paistai? Kokį vaiką galėjo parsivežti Mantas?
- Visai mažą... vos gimusį. Naujagimį.

- Iš kur?!
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- Nežinau. Nesakė.
- Kur dabar tas vaikas?
- Tokia moteris prižiūri. Davė pinigų, tai ir prižiūri.
- Nieko nesuprantu. Nesąmonė kažkokia. Kas jį sumušė?
- Nesakė. Klinikose gulėjo. Kelias savaites.
- Na?! Sakyk. Greičiau! Lemeni po žodį. Aš nieko nesu
prantu.
- Paskui dingo.
- Kaip dingo?
- Nuvažiavau į ligoninę, o jo jau seniai nėra.
- Gal pasveiko ir į Vilnių išvažiavo. Nieko čia blogo.
- Ta senutė sako, kad tas vaikas Godos.
- Kokia senutė?
- Nuo kapų. Ten, kur amžinatilsį Stonys palaidotas.
- Kuo dėta čia ta senutė? Goda buvo?
- Ne. Gal kokia nelaimė, sakau, nes Goda atseit turėjo gim
dyti.
- Ta senutė žino, kur Goda?
- Nežino. Dingo Goda.
- Ne pirmas kartas. Atsiras.
Stonienė apsirengė gražiausiais drabužiais, čiupo porą bu
telių gero prancūziško gėrimo, keletą niekučių lauktuvėms ir
išdulkėjo pas draugę.
- Viešpatie... tu... tu karalienė, - net suplojo iš nuostabos
Gertrūda rankomis. - Tikra prancūzė.

- Taip taip taip, - maivėsi visa švytėdama Aldona. - Pati
naujausia Paryžiaus mada. Čia tau. Lauktuvės.
- Dėkui, Aldute, - draugės išsibučiavo.
Iš pradžių Aldona, žinoma, papasakojo, koks nuostabus se
nasis Paryžius, paskui kokie puikūs pajūrio miestai Marselis,
Ruanas, Havras... Kiek daug prekių ir kokie puošnūs žmonės!
Po to visą vakarą dėstė, ką ji pirko, kuo žavėjosi, kokį įspūdį
padarė Luvras.
- Kai ateisi pas mane, pamatysi. Nuostabu nuostabu! Ką čia
ir kalbėti. Linkiu, kad ir tau tektų tokia laimė. Iš visos širdies
linkiu.
- Klausyk, o Vėbra? Kur jisai?
- Šūdas tas tavo Vėbra, - tėškė.
• - K o d ė l ? • ^ i'- o. v*. - Man ir Vėbrai pagal kontraktą turėjo tekti keturiolika tūks
tančių frankų. Supranti? Pragyvenimui, viešbučiui ir visam
kam.
- Tai dideli pinigai.
- Brangute, o kokios išlaidos! Tie frankai byra tarsi iš kiau
ros kišenės. Vos pasisuki, žiūrėk, jau šimto nėra, jau šimto
nėra, kur ten... Iš pradžių su Vėbra visur eidavome kartu, o
paskui jis pavargo, žinai, senis nori miego, tupi viešbutyje ar
ba šliaužioja gatvėmis, o ką aš? Jauna, graži, o ko man kiurk
soti?! Sakau: parduokim dalį kolekcijos, nusipirkim po kokį
didelį daiktą, parvežę parduosim, uždirbsim ir bus puiku.
O jis? •*_
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- Ką ten, sukiužėlis... Gatavas išbučiuoti kiekvieną gėlės la
pą. Prisipirko visokių drėkinimo sistemų, kažkokių lėtai tirps
tančių trąšų, specialių drėgmės kondicionierių. Kvailys.
- Žinai, jam tas rūpi.
- Tos gėlės juk greitai auga, o tokia proga gal per visą gyve
nimą vieną kartą nusišypso. Kvailys. Sakau, pataupom, Vacy,
bėgam iš to brangaus viešbučio, susirasim kokį kambariuką ir
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gyvensim. Ne! Nenori! Nenori, sakau, ir nereikia. Sakau, duok
man pusę pinigų ir aš išeinu.
- Davė?
- Kur ten... - Aldona mostelėjo pirštukais, žybtelėjo aukso
žiedais. - Numetė porą tūkstančių ir viskas.
- Tai kodėl jis toks užsispyręs buvo?
- Mat vietiniai laikraščiai tą parodą labai išgyrė ir nurodė,
kur gyvena toks retas kolekcionierius. Ateidavo koresponden
tai ir šiaip poniutės paplepėti. Klausinėjo, kaip ir kas. Sėdi ir
sėdi su tom bobom, o ką man daryti?
- Tai kaip tu?
- Parodų metu salone mes pasikeisdami aiškinome, žino
ma, per vertėją, kaip auginame, kaip prižiūrime, kaip daugi
name. Mane Vacys primokė, ir aš nuostabiai susitvarkiau. Tik
rašo, tik rašo poniutės, o aš tik aiškinu, tik aiškinu.
- Na, ir...
- Kartą atėjo toks nepaprastai gražus vyras. Andrė Perua.
Tik blizgina akimis, tik ryja, tik nori. Iš karto supratau. Užkal
bino. Pasirodo, jis šiek tiek rusiškai moka. Iš karto radome
bendrą kalbą. Iš karto, - Aldona išraiškingai mostelėjo ran
ka. - Žinok, kad priliiipoooo. Vėbra tik šnairuoja, tik šnairuo
ja, o mane tai į restoraną, tai į Luvrą, tai laivu po Seną, tai
prabangia mašina po Paryžių. Buvome Eifelio bokšte, ir kur
tik mes nebuvome. Visą Paryžių aprodė. Tiek viena niekada
nebūčiau pamačiusi.
- Aldona, o... kaip Vėbra?
- Žinoma, užsiuto, bet aš jam pasakiau: arba pusę pinigų,
arba aš frankų pati susirasiu! Ir susiradau. Žadėjo atvažiuoti į
Lietuvą. Pamatysi, koks gražuolis, o manieros... tikras katinas.
- O kitur? Na, Marselyje?
- Pagal kontraktą mes su Vėbra visur turėjome važiuoti kar
tu. Važiavau, o kur dėsiuos? Kuo toliau, tuo labiau purkštavo.
Eik šikt, galvoju. Reikia man tokio namisėdos... Prilipo toks

Pero Žaliuzi. Šiek tiek man per jaunas. Vyras kaip mustangas.
Jis tiek mane privargino... papasakoti negaliu. Dabar tikrai
galiu pasakyti: kad ir kokios tautybės būtų vyrai - prancūzai,
rusai, žydai, latviai ar armėnai - visi jie vienodi, visiems rei
kia to paties. Šlykštynės.
- Tai... tai kur dabar Vėbra?
- Kur? I Austriją išvažiavo, niekšas. Kontraktą vienas pats
pasirašė. Niekšas. Palauk, aš jam dar akis išdraskysiu.
- O kaip tavo namuose? Tvarka?
- Tvarka. Viskas po senovei. Liuks.
- Na, ačiū Dievui, kad grįžai sveika, linksma, pagražėjusi.
Tau pasiutiškai sekasi.
- Taip. Nepasakyčiau, kad visur, bet sekasi. Tikrai sekasi.
- Labas, Astra.
- Labas... Mantai... Mantai... kur tu dabar?
- Namuose. Savo namuose. Tuoj gersiu kavą, jau, atrodo,
verda. Palauk.
Ačiū Dievui, kelios sekundės susikaupimui. Astra tiesiog ne
žinojo, ką daryti. Kaip pasakyti, kad dažniau prisimintų, gal
net ateitų, paskambintų? Prievarta mylima nebūsi. Mamyte,
kaip? Kaip elgtis? Vaikeli, daug kartų sakiau: būsi per saldi praris, per sūri - išspjaus, per karti - užsprings. Meilėje reika
lingas saikas. Koks saikas?
Aš nenoriu! Nenoriu tarsi iš šalies stebėti, kaip nuplaukia
mylimas žmogus. Nenoriuuuu! Nejaugi niekada jam nereikia
moters? Nereikia draugo? Nereikia draugiškų pokalbių, pakvai
liojimo, svaiginamų akimirkų? Gal nusivylė? Gal viską sumaišė
liga? Gal dingo jausmai ir liko valdiškas mandagumas?
- Alio. Astra? Kaip tu?
- Ačiū, gerai. Buvau institute. Buvo šventiški pietūs mano
garbei. Nuo pirmadienio pradedu darbą. Universitete susita
riau su vienu dėstytoju dėl egzamino. Dabar skaitau.

- Aaaaaa... matai, kiek daug pas tave permainų.
- Išvirė tavo kava?
- Taip. Kalbu ir siurbčioju. Atsiprašau. Taip nyku pasidarė,
kad nutariau paskambinti.
Astrai tarsi kas smeigtuku įdūrė. Šiek tiek įsižeidė, bet už
gniaužė, prarijo.
- Tai ko tu vienas kankiniesi? Atvažiuok, šaškėm sužaisim.
Gal aplosi, nuotaika pasitaisys?
- O tu, kai praloši, nenori skandintis?
- Ne. Aš kitą būdą revanšui sugalvosiu.
- Kokį?
- Paslaptis. Tu nori, kad moteris būtų kaip blusa ant delno.
Nori pliaukšt, nori sprigt.
- Aš blusą bevelyčiau dichlofosu papurkšti. Jei būtum šalia,
kava pavaišinčiau.
- O aš tave - balandėliais. Mama keptuvėje čirškina, net
nosytę raito. Na, ir kvapas...
- Gal... gal... pavaišinsi balandėliais?
- Žinoma. Atvažiuosi?
- J a u važiuoju. Sudėk šaškes. Kausiuos.
- Gerai, - padėjusi ragelį Astra net į viršų pašoko. - Mamy
te! Mama! Mantas atvažiuoja, girdi?!
Vikriai perbėgo kambarius, patvarkė, kas kur ne taip padė
ta, pasiraususi surado šaškes, šalia pastatė stalinę lempą, įver
tino savo pastangas, nubėgo padėti mamytei. Po to, tarsi ką
pamiršusi, jau kelintą kartą per dieną prilipo prie veidrodžio,
dar ir dar kartą pasišukavo, truputį paryškino lūpas, veidą,
dar kartą kritiškai įvertino drabužių derinį - puiku.
Tai buvo vienas iš tų vakarų, kurie įstringa ilgam, o gal ir
visam gyvenimui. Žinoma, balandėliai buvo labai skanūs ir
nuostabiai kvepėjo kava. Paskui supratinga mamytė apsivil
ko lengvą apsiaustą ir išėjo paplepėti pas draugę. Astra pui
kiai žinojo, kad jokios draugės nėra ir į jokias duris mamytė

nepasibels. Vaikščios gatvėmis, stebės žmones ir galvos apie
savo gyvenimą. Gal tūkstantąjį kartą pergyvens savąjį skaus
mą, kad be vyro, kad vieniša ir niekam, išskyrus dukrytę, ji
nereikalinga.
Toks gyvenimas.
Gal pasimels, gal paprašys Dievo, gal slapčia lengvai raukš
lėtu veidu nuslinks kokia paklydusi ašara... Šiaip... tarp kit
ko, kad palengvėtu.
- Mantai, jei tu šitaip negalvodamas ir toliau žaisi, aš lai
mėsiu.
- Tu labai gerai žaidi, - jis pažvelgė liūdesio kupinu žvilgs
niu. - Man reikia eiti. Jau laikas.
- Tavęs kas nors laukia?
- Ne. Niekas. Tuščias kambarys, lova ir miegas.
- Tu nori vienatvės? Dar anksti, - ji išsigandusi žiūrėjo į
Mantą ir pašėlusiai plakančia širdimi laukė, bijojo, meldė Die
vo, kad tik neatsistotų, kad tik neišeitų, kad netylėtų. - Gal
tave palydėti?
- Ne. Paprastai vyrai lydi.
-Taip, bet tu išeini iš mano namų. Tu mano svečias... Ačiū
tau už tai, kad lankei ligoninėje, kad neleidai palūžti, kad su
teikei jėgų.
- Tu... atsisveikini su manimi? Kaip? Visam laikui?
- N e e e e . . . ką tu... aš... aš... - ji ryžosi pirmoji: - Tiesiog ne
moku tavęs sulaikyti. Nežinau. Visai nežinau... Padėk man.
- Nereikia, Astra. Aš nevertas tavęs. Tu nežinai, aš žemai
kritęs žmogus. Kapstausi pačiame dugne. Man nėra jokio at
leidimo. Tarsi vėžės purvyne. Nesustosi, nes iš paskos stumia
kiti, ir neišsuksi. Tu tiesiog angelas palyginus su manimi. At
leisk. Dėl visko kaltas tik aš. Žinok tai visada. Aš einu. Sudie.
Taip man ir reikia.
- Palauk. Gerai, Mantai. Pasikalbėkim, - ji sėdėjo tiesi, žiū
rėjo į akis, nežinia ką jautė, bet žodžiai skambėjo švelniai,

įtaigiai. - Noriu žinoti, ar tavo kaltės jausmas trukdo mums
bendrauti?
- Taip, - Mantas nuleido galvą.
- Tada paklausyk manęs... Man atrodo, kad tas kaltės jaus
mas, apie kurį tu taip dažnai kalbi, jaudina tik tave. Tu no
ri man papasakoti, bet aš visiškai nenoriu girdėti. Supranti?
Sužinojusi imčiau save analizuoti ir rasčiau, kad kažkur ne
taip pasielgiau, ne taip kažką pasakiau ir sudariau sąlygas
kažkokiam neteisingam tavo elgesiui. Tai reikštų, kad abejo
nę, kažkokį vidinį priekaištą perkeli man. AŠ nenoriu. Aš tau
viską atleidžiu ir visiškai nesvarbu, kiek dėl to kentėjau ir
kaip pergyvenau. Supranti? Aš nenoriu prarasti daugiau negu
praradau. Toks mano likimas. Taip norėjo Dievas, ir viskas.
Jokios uodegos. Aš moteris, noriu visada tave gerbti ir neno
riu, kad tu kada nors pasielgtum taip, kaip neturi pasielgti
tikras, stiprus vyras. Taip suprantu, jaučiu, na, aš - tokia. Tu
klausaisi?
- Taip, - tyliai atsakė.
- Nenoriu jokių pasiaiškinimų. Tai reikštų, kad mes elgėmės
neteisingai. Nenoriu. Noriu, kad tavo elgesys būtų aiškus, lo
giškas. Man taip patinka. Taip lengva bendrauti.
Astra nutilo, Mantas sėdėjo kaip sėdėjęs. Tyla.
- Mantai, jei tau sunku, nueik į bažnyčią, pabūk, paprašyk
Dievo, pasidalink su juo ir tau palengvės.
- Aš negaliu eiti į bažnyčią.
- Niekam kelias neužgintas. Gali kur šone... Paklausysi mal
dos, vargonų, ramaus kunigo balso... Patikėk, ramina. Bažny
tinė euforija padeda geriau įsiklausyti į save. Malda - sielos
apsivalymo aktas. Tu sutinki su manimi?
- Tai ne taip paprasta.
- Žinau.
- Tu... tu... nori... tarsi nieko neatsitiko? Tarsi lyg vakar
susitikom? Lyg pati pradžia?

- Ne. Aš taip nenoriu. Mes susitikome seniai. Niekas nepra
rasta ir niekas neužmiršta. Riedame savo likimo vaga. Neįma
noma pakartoti pirmų susitikimo minučių įspūdžio ir... ir...
Man atrodo, kad tarp mūsų viskas buvo gražu, nuoširdų, ir aš
už tai tau labai dėkinga. Tu man toks pirmas ir toks geras.
Man patinka, kad tu stiprus, atviras, protingas. Man gera su
tavimi. Ramu.
- Dėkui tau. Dar ne viskas...
- Sakyk. Nėra tokios tiesos, kurios negalima išreikšti žodžiais.
- Gerai. Pasakysiu ir išeisiu.
- Tik neskubėk.
- Aš turiu vaiką.
Išplėtusi akis Astra suakmenėjo.
- Tu... tu buvai vedęs? - visai tyliai paklausė.
- Ne. Tai ne mano vaikas. Godos. Sesers. Netikros sesers.
- Kodėl ne sesuo?.. Kaip jis pas tave atsirado?
- Ji žuvo.
- Aaaaa... atleisk... O kiek jam metų?
- Metų, - Mantas liūdnai šyptelėjo. - Jis neseniai gimęs. Ma
žytis. Atidaviau tokiai moteriai. Augina, prižiūri.
- Mantai, jam pavardės reikia... mamos, o... kaip tavo mo
tina? Kaip Godos vyras? Lyg jiems derėtų.
- Nėra. Ji neturėjo šeimos. Motinai neduosiu. Niekada.
- Kodėl?
V
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- Negaliu. Ji pati visą gyvenimą blaškėsi nė pati dorai nesu
prasdama, ko nori. Nesuprantame mes vienas kito. Visai sve
timi. Tik žinau, kad ji mane pagimdė, ir tiek. Neatsimenu jo
kio švelnumo, pasiaukojimo, užuojautos. Augau tarsi Spartoje:
muštras, šaltas vanduo ir muštynės gatvėse.
- O... O... berniukas ar mergaitė?
- Berniukas. Va toks, - jis praplėtė šiek tiek rankas. - Gal
išaugs? Tegu.
- Žinoma. Negali būti nė kalbos.

- Aš eisiu, - Mantas pakilo.
- Dėkoju tau už pasitikėjimą, - norėjosi šūktelti: palauk, su
stok, dar pakalbėk, bet ji susitvardė, nurijo, užgniaužė. Tyliai
palydėjo iki durų.
- Nelydėk manęs, - jis pasilenkė, sausai prilietė lūpas prie
lūpų. - Galiu ateiti dažniau?
-Gali.
Nors ir labai labai norėjo dar ką nors pasakyti, bet daugiau
nepratarė nė žodžio, net neprisilietė. Liko stovėti.
Trinkt. Žingsniai žemyn.
Pribėgo prie lango... Naktis... Kažkokia mašina išvažiavo iš
kiemo. Gal Mantas...
Furgone be langų Mantą asfaltuotu keliu vežė gerą pusvalan
di, o paskui, matyt, žvyrkeliu, nes tarškėjo atsimušdami j ma
šinos skardą akmenukai ir per plyšius veržėsi dulkės. Pagaliau
išsuko į miško kelią, sustojo ir liepė Mantui išlipti.
Laukė kita mašina ir kiti žmonės. Užrišo Stoniui akis ir vėl
vežė nežinia kiek ir nežinia kur. Po to teko persėsti į dar vieną
mašiną ir, kai pagaliau atrišo akis ir leido išlipti, Mantas pa
matė, kad atsidūrė tarsi viduramžių miške.
- Prašom eiti paskui mane, - pratarė aukštas vyras ir nuve
dė taku tarp šimtamečių klevų, dar senesnių ąžuolų, kažko
kiu būdu atviroje vietoje išaugusių dangų remiančių eglių.
Vos ne kiek akys mato - kalneliai, griovos, tai šen, tai ten te
kantis vanduo, šaltinių versmės ir... samanos. Lyg garsiajame
japonų parke - tai tamsiai žalios, tai rusvos, tai beveik baltos
ir beveik juodos tarsi išdegę plotai. Mantas visiškai nebesu
prato, ar tai dar ta pati Lietuva, ar koks nežemiškas Dievo
užmirštas kampas.
Ėjo gana sparčiai. Vingiavo keliukas tai stačiais upelio kran
tais, tai raitėsi tarp medžių, tai lipo aukštyn, tai tarp apsama
nojusių akmenų leidosi žemyn. Staiga Mantui pasidarė aišku,

kad visas šitas rojaus kampas yra kruopštaus darbo, žmogaus
kūrybos rezultatas.
Bet koks darbas!
- Negali atsistebėti? - vedlys tučtuojau sustingo, išsitempė,
be žodžių grįžtelėjo į Mantą.
Iš už krūmo išėjo nedidukas, spalvotu sportiniu kostiumu
apsivilkęs senukas, praplikęs, su dailiai sušukuotu žilų plaukų
vainikėliu apie pakaušį. Kamėjos užuomina, žvitrios senuko
akys, valdinga veido išraiška sakyte sakė, kad tai ir yra paslap
tingasis Sfinksas.
Mostelėjęs ranka, kas reiškė, kad tarnas nebereikalingas, se
nukas įdėmiai pasižiūrėjo į gerokai išsigandusį Manto veidą,
paskui ta pačia veido išraiška plačiu mostu parodė, kad reikia
žiūrėti kiek akys mato, prakalbo:
- Kadaise čia buvo didžiulis miškas. Gabus architektas pa
rengė projektą, ir reikia tik stebėtis, kokią žmogus turėjo pa
siutusią vaizduotę, kad pamatytų tokį būsimą grožį, tiesa?
- Taip. Laba diena.
- Labai gabus vyras buvo... Amžina ramybė jam. Matai tuos
didžiulius akmenis? Atitempti beveik iš visos Lietuvos. Sudė
lioti krūvomis, apžėlę samanomis atrodo lyg pačios gamtos
sukurti - tarsi Norvegijos garsieji fiordai. Kad taip gražiai sa
manos paslėptų akmenis, paprastai reikia šimtų metų, bet mes
dirbtiniu būdu paspartinome tą procesą. Drėgnas ir gaivus
oras, tiesa?
- Taip.
Sfinksas, beveik nekreipdamas dėmesio į Mantą, sudėjęs ran
kas už nugaros, ėmė leistis takeliu žemyn, ir staiga tarsi iš že
mių išdygo paprasčiausia kaimiška meldais dengta troba. Dar
arčiau priėjus pasirodė, kad ji pastatyta ant aukšto upės, lėtai
plukdančios tamsų vandenį, kranto. Už upės tęsėsi toks pat
gražiai sutvarkytas miškas.
- Eime, pakalbėsime.

Atrodė, kad aplinkui nė gyvos dvasios. Saulė, skysti debesė
liai, lengvai šlamantys medžiai, kažką kuždantis upės vanduo,
kažkokiu paukščiukų ciksėjimas... Tikra dievų buveinė.
- Matau, įdėmiai apžiūrinėji aplinką, namus. Domiesi? nesulaukęs atsakymo, o gal jo nė nereikėjo, tęsė toliau. - Tro
ba iš gryno ąžuolo ir nė vienos vinies. Mokslininkai seniai
įrodė, kad tai pats sveikiausias gyvenimui medis. Aš taip no
rėjau. Tu labai jaunas, nors jau visiškai subrendęs. Kietas žvilgs
nis. Kaip? Jaunystėje kliuvo tau Kauno gatvėse? Ne?
- Kliuvo. Visaip buvo. Daviau ir aš.
- Esi kam peilį įkišęs?
- Du kartus. Išgijo. Tam, kuriam į pilvą, buvo blogai. Ma
niau, neišgyvens, bet išsikapstė. Buvau išsigandęs.
- Aaaaaa, - įėjo į panašią kaip J o n o namų oranžeriją, tik
čia buvo ištisas pakopomis kylantis gal dešimties metrų
aukščio stiklinis namas. Nuo grindų iki lubų medžiai, gėlės,
kažkokie vijokliai ir visai nematyti augalai. Lašėjo, čiurkšlė
mis bėgo, liejosi vanduo akmeninėmis kaskadomis, akmeni
niais laiptais, vingiavo tarp augalų ir nyko kažkokiuose vamz
džiuose.
Senukas lengvai užlipo į pačią viršutinę aikštelę, tyliai nu
žingsniavęs šlifuotu granitu, priėjo prie plataus, ąžuolinio sta
lo, mostu parodė, kad Mantas gali atsisėsti į kurį nors krėslą.
Paskambino. Akimirksniu įbėgo aukštas juodas vyras.
- Valgysi? - kreipėsi į Mantą Sfinksas ir nesulaukęs atsaky
mo tęsė toliau. - Aš tai noriu. Žinoma, papietausi su manimi.
Atnešk, - kreipėsi į tarną, - dviem ir pranešk Sauliui, kad pra
dedame.
Tarnas išnyko.
- Čia labai drėgna, - pagaliau šiek tiek prakuto Mantas.
Jis jau nebe taip bijojo ir daug ramiau žiūrėjo į Sfinksą. Ko
jam reikia iš to senuko? Nieko. Jis daugiau toje organizacijoje
nebedirbs. Nuspręsta. Liko tik vienas rimtas uždavinys: kaip

užsitikrinti garantiją, kad jo paskui niekas niekada neperse
kiotų, niekas nebeprimintų praeities. Kaip tai padaryti? Aky
lai žiūrėdamas į Sfinkso veidą, stengėsi atspėti, koks jis: pik
tas, žiaurus, negailestingas ar atlaidus, protingas, sugebantis
suprasti kito jausmus. Ramino save kaip galėdamas, bet nie
kaip negalėjo užgožti lengvo drebulio, tirtančių kojų, nepa
aiškinamo jaudulio. Prakeikimas! Kodėl džiūsta burna ir sau
su liežuviu beveik neįmanoma išspausti žodžių? Tačiau galva...
galva dirbo be priekaištų. Taip! Mantas būtinai nutrauks ry
šius su Sfinkso purvinu pasauliu, važiuos pas tėvą, pas Sapie
gą, ars žemę ir pamažu viskas pasidengs užmaršties dulkėmis.
O... o... gal Sfinksas - Šėtono vietininkas?!
- Taip. Sergu lengva astmos forma ir man drėgnas oras bū
tinas. Labai gerai jaučiuosi. Pripratau, - seniokas buvo toks
nuoširdus, kad Mantas pasidavė apgaulingam paprastumui.
Gal tai visai ne Sfinksas? Gal tikrasis iš kur nors stebi? Juokin
ga, žinoma. Tokios galybės žmogui nereikia jokių gudrybių.
Kas jam Mantas? Blusa, ne daugiau.
- Na, Mantai, pasakok, - išgirdęs savo vardą, Mantas net
krūptelėjo. - Kaip tau sekasi? Pasakok viską nuo pradžių. Kaip
pradėjai, kokie buvo sunkumai, kas tau padėjo ir kas nelabai.
Prašau pabrėžti, kas pateikė naujas idėjas ir kaip kas reagavo į
naujoves. Nieko neslėpk, nes aš daug ką žinau ir labai greitai
suprasiu, ar tu sakai tiesą, ar meluoji. Meluoti nepatariu.
Tarnas įnešė gėrimus, lėkštes, stalo įrankius, šaltus užkan
džius.
- Ačiū. Aš negaliu vertinti savo darbo. Stengiuosi ir tiek.
- Žinau. Man daug apie tave pasakojo. Sakė, kad labai ga
bus, kad puikus organizatorius. Moki kokią užsienio kalbą?
- Truputį anglų.
-Negerai. Reikia mokėti tobulai. Duodu tris mėnesius. Sam
dyk specialistus, verskis per galvą, bet po trijų mėnesių, kai
susitiksime, abu kalbėsime angliškai. Supratai?

- Per tris mėnesius?!
- Žinoma. Tai kada mokytis, jei ne jaunam? Tu mūsų atei
tis. Kas mus pakeis? Tik tokie kaip tu. Stenkis, nes jau ant
kulnų lipa daug gabių vaikinų. Atmink, kad mes labai atidžiai
dairomės ir atsirenkame tik pačius gabiausius, talentingiau
sius. Pasakok.
Pokalbis tęsėsi beveik tris valandas. Iš pradžių Mantas no
rėjo pasakoti nesigilindamas į smulkmenas, bet Sfinksas vers
te vertė kiekvieną darbą detalizuoti vos ne iki konkrečių as
menų pokalbių: kaip kas klausė, kaip kas atsakė, kaip ir kas
atliko atskirus pavedimus, kaip tai vertino kiti ir taip be ga
lo. Mantas niekaip negalėjo atsikratyti minties, kad elgiasi
kaip išdavikas, pasakojantis tai, ko neturėtų niekas niekada
žinoti.
- Aš elgiuosi negražiai, - pagaliau ryžosi pasakyti. - Išduo
du savo bendradarbius. Apkalbu Joną ir kitus.
- Kam tu išduodi? - iš karto pagavo senukas. - Aš tau ne
svetimas koks. Mes dirbame tą patį darbą ir aš turiu viską ži
noti. Viską! Dėkoju. Iki šiol tu man nesumelavai nė karto.
Man patinka tavo atvirumas. Tai teikia vilčių ateičiai. Kaip aš
panaudosiu gautas žinias - mano reikalas. Emocijoms nėra
vietos. Kova už būvį. Pati natūraliausia ir pati griežčiausia ko
va už būvį. Tiesa? - jo balsas neleido prieštarauti.
- Taip, - kažkur Mantas tą teoriją jau buvo girdėjęs.
Sfinksas ėmė klausinėti Mantą apie sportą, politiką, žemės
ūkį, apie mašinas, įlindo net į žmogaus psichologijos proble
mas ir pagaliau pareikalavo plačių filosofinių apibendrinimų.
- O dabar pasakyk, kokias matai savo verslo perspektyvas.
Kokios sritys pačios perspektyviausios?
- Mane perspėjo, kad jūs būtinai to paklausite. Žinoma, ma
no pasiūlymai gal pasirodys utopiški, bet aš norėčiau juos iš
dėstyti.
- Gerai.

- Man atrodo, kad sekso biznyje mes jau pasiekėme tą ribą,
kada belieka tik plėsti, ką esame sugalvoję ir kai kur jau įgy
vendinę. Galima mūsų sistemą diegti Alytuje ar Jurbarke, Plun
gėje ar Skuode, bet esmės tas darbas nekeičia. Reikėtų „Playboy" žurnalo, aukščiausios klasės restoranų su seksšou, bet
tam dar nesubrendo visuomenė. Žmonės nuskurdo ir ieško
duonos, o ne pramogų. Ši biznio sritis atsiremia į politiką. Kol
kas toks įspūdis, kad po Lietuvos nepriklausomybės paskelbi
mo visos valdžios, kiek jų buvo, stengėsi tik kaip nors grei
čiau prisigrūsti savo asmenines kišenes ir visai nepaisė tų gar
sių šūkių, kuriuos taip noriai reklamavo prieš rinkimus.
- Visos? Paaiškink.
- Manau, kad Seime visų pirma turėtų sėdėti patys gabiausi
Lietuvos žmonės. Vakarietiškų pažiūrų, visokeriopai remian
tys bet kokį verslą ir preciziškai kovojantys už eilinio žmo
gaus gerovę. Manau, tai galėtų būti arba mūsų statytiniai, ar
ba krištolinės sąžinės, nesiekiantys asmeninės naudos. Jokių
komunistų!
- Taaaaip. Tai kokios perspektyviausios sritys?
- Dabar vyksta privatizacija. Reikėtų supirkti kuo daugiau
restoranų, užvaldyti turizmo sritį, statyti kempingus, viešbu
čius, kautis dėl vietų prie ežerų, netoli autostradų, organizuo
ti įvairiapusiškų paslaugų turistams tinklą. Nuo pajodinėjimo žirgais iki „Camel" lenktynių per miškus, per pelkes ir
panašiai. Reikėtų turėti savo autoparką, turistinius laivus upėse
ir net savo oro laivyną, - Mantas šyptelėjo. - Jūs klausėte ir aš
atsakiau. Žinoma, aš suprantu, kad tai utopija, bet...
- Ne ne ne! Jokia utopija. Gerai. Dabar einame pasivaikš
čioti. Kaulai sustingo. Jurgi! - įbėgo tarnas. - Pristatyk suves
tinę.
Sfinksas buvo aiškiai patenkintas. Kalbėjo ramiai, neskubė
damas, be ilgų pauzių, kurios paprastai blaško mintis ir nelei
džia pašnekovui susikaupti. Mantas visiškai atsipalaidavo. Na,

senukas ir tiek. Iš kur šio prasčioko tokia nežabota valdžia?
Kaip jis sugebėjo? Kokiais akmenimis grįstas jo kelias? Man
tas, žinoma, to niekada nesužinos. Belieka tik stebėtis.
- Man pristatė paskutinės Šėtono brolijos orgijos vaizdo įra
šą. Sukėlei ten muštynes. Kaip tai atsitiko? Apskritai kaip tu
ten patekai? Kas tave vilioja jų organizacijoje?
Mantas sureagavo žaibiškai. Kodėl „jų", o ne „mūsų"? Ką
tai reiškia? Gal... gal tai vilties spindulėlis?
- Ten buvo m a n o sesuo. Netikra sesuo.
- Žinau. Kodėl negėrei vaistų?
- Negaliu jums pasakyti. Atleiskite man.
- Ėėė... Vikriai dėstyk! Negadink įspūdžio, - senuko balsas
staiga pasidarė kietas, plieninis.
Mantui pasidarė silpna... Nejaugi tai galas? Jis juk jokiu bū
du negali pasakyti pagrindinės priežasties, privertusios šitaip
pasielgti. Koks melas būtų labiausiai panašus į tiesą? Kokio
melo negalėtų patikrinti Sfinksas? Koks melas jį įtikintų?
Mantas slapčia pasižiūrėjo. Seniokas žygiavo ramiu, neper
matomu veidu. Jeigu jis iki šiol buvo patenkintas Manto kal
ba, jeigu jau iki pokalbio žinojo orgijos pasekmes, tai kodėl
taip ilgai ir maloniai klausinėjo tokių dalykų, kurie turėjo pras
mę tik sąsajoje su ateitimi? Gal čia ir slypi vilties raktas? Ir
dar: kodėl Sfinksas pakvietė tik vieną Mantą, be Jono? Ką tai
reiškia?
- Suprantu, kad galiu negrįžti namo, bet priežastis tokia
banali, kad neverta jūsų dėmesio.
- Na na, neadvokatauk. Man įdomu viskas. Gerai. Galiu
padėti. Tau reikėjo MR 142, tiesa? Jis nuskendo. Paskutinis
žmogus, kuris jį matė, buvai tu, tiesa? Papasakok. Kaip ten
atsitiko?
Mantui pakirto kojas. Sustojo.
- Dabar tikrai žinau, kad man galas... - pralemeno. - Pasa
kykite, kur padariau klaidą?

- Per vėlai išjungei radijo telefoną, brangusis. Per vėlai... palingavo galva. - Tai... kodėl negėrei vaistų, a? Tai susiję su
tavo mergaite? Kaip? Jos vardas, jei neklystu - Astra? Na, ma
tai... Aš tau beveik viską pasakiau. Dabar klok. Vikriai!
Mantas suprato.
Spąstai! Štai kodėl nėra J o n o ! Jis pasmerktas ir galbūt miš
ką, dangų, medžius mato paskutinį kartą. Jis net neatsisveiki
no su Astra, su Sapiega ir niekada daugiau nebematys moti
nos, Kauno, draugų. Taip dar norisi gyventi... Akys nei iš šio,
nei iš to užplaukė ašaromis...
Šalin!
- Gerai... Aš papasakosiu... dabar jau visiškai nebesvarbu...
- Einam. Nestovėk. Prašau viską iš eilės. Man įdomios pa
čios mažiausios smulkmenos, - senuko balsas vėl pasidarė švel
nus, tėviškas, ramus.
Papasakojo. Viską nuo pradžių. Viską iki galo.
- Man nepatinka kraujas ir nežabotas siautėjimas. Mano
vidus priešinasi satanistinei ideologijai. Aš ne jūsų žmogus.
Susigundžiau lengvu pinigu ir pakliuvau kaip musė į barš
čius. Viskas. Baigta. Nebuvo nei padorios vaikystės, nei pado
raus auklėjimo. Niekas man nepasakė, kokios gyvenimo ver
tybės žemina žmogų, o kokios aukština. Gatvė buvo mano
gyvenimo mokykla. Neturėjau nė vieno žmogaus, kuriuo ga
lėčiau didžiuotis, į kurį norėčiau būti panašus. Bandžiau gre
tintis prie patėvio, bet galų gale ir tas pasirodė šiukšlė.
- Tai kas tavo tikras tėvas?
- Visai neseniai sužinojau, kad toks ūkininkas. Kaimietis.
- Aaaa... - pribėgęs tarnas atnešė aplanką. - Aha... pažiūrė
sime, kas tu per paukštis... - Sfinksas atidžiai nagrinėjo krei
ves, skaičius, skaitė tekstą. - Aha... neblogai... neblogai... Ge
rai, - atidavė aplanką tarnui.
- Ką jūs su manimi darysite? - su viltimi paklausė, drebėda
mas laukė atsako.

- Žinai, ką dabar skaičiau? Ne? Tai mūsų pokalbio analizė.
Tavo intelekto reitingas labai aukštas. Labai. Esi labai gabus,
sakyčiau, talentingas organizatorius. Tavo mąstymo reakcija,
proto reakcija žaibiška. Tai nepaprastai vertinga savybė. Ne
paprastai.
- Kas iš to... vis vien galas... Jokių savybių man nebereikia...
- Kam tu šitaip? Nesuskystėk. Nerviniesi, kad tą šunsnukį
nuleidai į dugną? Taip jam ir reikėjo. Tavo poelgis parodė,
kad tu ryžtingas ir gali pasiryžti net kraštutinėms priemonėms.
Tai taip pat labai vertinga savybė. Žąsinas buvo nepaprastai
atsargus, įtarus ir pats savo rankomis yra pasmaugęs keturis
žmones. Nepaprastai žiaurus sadistas. Štai kaip.
- Nesuprantu jūsų...
- T a jų Šėtono brolija man labai brangiai kainuoja. Po kiek
vieno jų renginio tarsi širšių lizdas pradeda zylioti policija.
Ieško, gaudo, šmižinėja. Man nepatinka. Per daug rizikos. Iš
pradžių ta teorija atrodė tarsi sklandi, tarsi puikiai viską paaiš
kinanti, bet kuo toliau, tuo labiau nukrypo į paprasčiausią
gyvulišką siautėjimą. Labai mažai pasekėjų, reikalinga griež
čiausia konspiracija. Tai labai brangiai kainuojanti išmonė.
- Aš... aš... nesuprantu jūsų...
- Gerai. Važiuok n a m o ir nė vieno žodžio niekam, ką mes
čia kalbėjome. Supratai?! Nė vieno! Viskas. Sėkmės tau, - stai
ga Sfinksas apsisuko ir, net nepažvelgęs į Mantą, ramiai, tyliai
nužingsniavo atgal.
- Prašom paskui mane, - tarsi iš po žemių išdygo aukštas
juodas vyras. Nejaugi
Gal tik laikina malonė?
Gal...
- Mamyte! Mamyte! - Astra puolė pasitikti pro duris įeinančios
motinos. - Kur taip ilgai buvai? Jau pirma... Baigiu išprotėti.
- Kas atsitiko? Kur Mantas?

- Mantas?.. Mantas seniai išėjo.
- Susipykote? - susirūpinusi motina dukters veide stengėsi
rasti atsakymą.
- Ne, mamyte, ne... Visai ne tai. Jis ateis. Būtinai ateis! Astra niekaip negalėjo suvokti, kodėl motina nesupranta jos
džiaugsmo.
- Palauk... Čia tokia svarbi naujiena? Kodėl? Jis išėjo?
- J i s ateis... - pamažu Astros euforija visai išgaravo.
- Tai kas atsitiko?
- Nieko, - duktė padėjo motinai nusirengti, palydėjo į vir
tuvę, užkaitė arbatos. - Nors aš neteisi. įvyko. Mūsu santy
kiuose įvyko lūžis.
- Kaip tai suprasti? - sužvarbusi motina ieškojo nosinaitės,
šnirpščiojo.
- Atsimeni? Jis visą laiką minėjo kažkokią savo kaltę. Pasa
kiau, kad nenoriu nė girdėti apie jokią kaltę. Sakau, jeigu tau
sunku, eik į bažnyčią ir ieškok atgailos pas Dievą. Paskui jį
pagyriau. Pasakiau, kad jis patinka: todėl, kad stiprus, ramus,
protingas... Viešpatie, kaip buvo sunku, bet aš ištvėriau. Bu
vo kelios akimirkos, kada norėjau sušukti: Mantai, brangusis,
aš gyventi be tavęs negaliu!
- Tai būtų lemtinga klaida.
- Aš jaučiau, supratau, bet tai taip sunku... Kodėl du žmo
nės turi elgtis tarsi žaistų šachmatais? Kas turi padaryti pirmą
ėjimą? Kaip išlaikyti santykių lygiavertiškumą? Koks tavo el
gesys reiškia nuolaidą ir kokia bus nuolaidos kompensacija?
Koks elgesys bus suprastas kaip įžūlus, o koks dviprasmiškai
viliojantis?
- T u jau visiškai suaugusi... Kada tu, dukrele, tokia pasida
rei? Kas tave išmokė?
-Tu.
- Tai kad aš pati tokio patyrimo neturiu. Pati visą gyvenimą
be vyro gyvenu. Sunki moterų dalia.

- Kodėl, mamyte, tu išsiskyrei? Aš žinau, kad jis nenu
skendo...
- Žinai? - išsigando motina. - Kas tau sakė? Aš tau niekada
to nesakiau.
- Tu man užuominomis, smulkmenomis tūkstantį kartų sa
kei, bet aš tik dabar klausyti išmokau. Supratau. Mylėjai? Astra įpylė arbatos, padėjo cukraus, surado kelis pyragaičius. Jei aš jau suaugusi... gal... galime pasikalbėti? Nebijok, aš vis
ką suprasiu.
- J a u vėlu. Gal eisim miegoti? Kam tau?..
- Mamyte, suprask mane, man įdomu, kaip tu susipažinai
su m a n o tėvu, kaip jūs draugavote, kaip atsitiko, kad atsira
dau aš, o j o . . . o j o . . . niekada nemačiau. Pakalbėkim. Aš pra
šau tavęs.
- Nežinau...
- Mamyte... aš prašau...
Tylėdama motina išgėrė visą puodelį arbatos. Pripylė dar.
- Nereikia tau... Jau susitaikei su tuo, kad nematei ir gal
niekada nematysi savo tėvo... Mano žodžiai gali sukelti tau
begalę minčių. Sudrums ir taip nelengvą mūsų gyvenimą...
Kam tau?.. Iš Manto tu nieko nenori girdėti, o mane... Tai
vieno lygmens dalykai. Neaitrink man širdies... Seniai dulkė
mis užsiklojo. Tegu guli...
- Gerai, mamyte... jeigu tau taip sunku... pasakyk man tik...
tas... tas... kur fotografija ant sienos... tavo mylimasis?
- Taip.
- Nuskendo?
- Taip.
- O... O... tėvas... gyvas?
- Nežinau.
- Kai... gimiau, tau buvo jau keturiasdešimt. Tu... tu... no
rėjai vaiko ir tiek?.. Ne... negali?
-Ne.

- Tu mano tėvo nemylėjai?
- Matai kaip... subrendo minutėlė. Aš žinojau, kad kada
nors tu pradėsi manęs klausinėti. Nuo pat pradžių žinojau.
Tave supdama lopšyje žinojau. Bijojau tų klausimų... Visą gy
venimą ruošiau atsakymą, ir štai... kada... kada... tu... aš ne
žinau ką pasakyti.
- Aaaaa... - negera nuojauta persmelkė kūną. Tegu. Tegu
guli... Nereikia, gal iš tikrųjų nereikia versti velėnos? Tarsi pa
žeista žemė: užžėlė ir rando neliko, neliko nė žymės, - ... ge
rai, mamyte, jau vėlu... greit gatves pradės šluoti... Einam
miegoti. Aš puodelius išplausiu. Palik.
Tik po trijų dienų, kai aprisnojo visus savo pažįstamus, išsi
pasakojo, pasiguodė, aprodė, prisigyrė, ką palaimintame už
sienyje veikė, kaip gyveno, ką parsivežė, Stonienė pagaliau
prisiminė:
- Agota! Girdi?! Na, papasakok. Koks ten tas vaikas? Pana
šus į Godą?
- Panašus, ponia, žinia, dar labai mažas, bet iš visko pa
našus.
- Nesuprantu. Tai kur Goda, jei čia jos vaikas? Kaip? Nume
tė? Paliko?
- Nežinau... - gūžtelėjo pečiais senutė. - Gal... kapų mo
čiutė žino?
- Sakai, Mantas parsivežė?
- Mantas.
- Nesąmonė. Jie beveik nesišnekėdavo. Kaip Goda galėjo
atiduoti savo vaiką Mantui? Pasakos. Kur jie galėjo susitikti?
Kur Goda?
Prigrasinusi, privertusi senutę paklusti, Aldona vos ne prie
varta vis dar abejojančią Agotą įsodino į savo mašiną, liepė
rodyti kelią. Kas uždraudė? Mantas? Kokią jis turi teisę? Kas,
jei ne tikroji motina, apie savo vaikus turi žinoti viską? Ko-

kios čia paslaptys?! Ir ką čia, po velnių, apskritai gali reikšti
tas spektaklis su vaiku? Kieno vaiku? Kas sugebėjo ant sveti
mo sprando užmesti kažkokį benkartą?!
Stonienė siuto.
Prisimerkusi žiūrėjo į ramiai miegantį lepūkšnį, po milimetrą
tyrinėjo putlius žandukus, gražias lūpytes, liepė nuimti kepu
rytę, kad paaiškėtų, kokia kaktytė, kokios spalvos plaukučiai,
nuodugniai apžiūrinėjo rankytes.
- Ne. Ne Godos, - tėškė. - Žinoma, ne Godos. Pažinčiau.
Širdis pasakytų, o dabar tuščia, tylu.
Staiga kūdikis atsimerkė, pasimuistė, sučepsėjo lūpytėmis.
Žindyvė skubiai į burnytę įkišo žinduką. Nemirksėdamas ir,
matyt, nieko nesuprasdamas mažytis žiūrėjo į savo močiutę.
Prakeikimas!
Žvilgsnis Godos... Be jokios abejonės. Iš kur Godos? Nie
kaip netilpo galvoje. Iš kur?
- Hm... gerai, važiuojam, - Stonienė pasisuko durų link.
Tarsi vėjas nupūtė dar prieš sekundę buvusią kategorišką vei
do išraišką. įsibrovė abejonė. Žindyvė žiūrėjo išplėtusi akis,
bet Stonienė į ją nekreipė jokio dėmesio, neatsisveikinusi plėšte
atplėšė duris, piktai riktelėjo Agotai. - Važiuojam!
- Kur ta senė gyvena? - rovusi iš vietos, piktai paklausė. Pačiuose kapuose? Klausyk, o kiek Mantas davė pinigų? Daug?
- Labai daug. Užteks ilgam.
- Kur pinigai? Atidavei žindyvei? Gal dar turi?
- Kad... - Agota, aiškiai išsigandusi savo karingosios ponios,
manė, kad ta užpykusi lieps atiduoti, o gal net puls ir atims, Na... Mantas liepė visko pripirkti ir... ir... jai atiduoti.
- Aišku. Gerai, - Aldonai kuo toliau, tuo labiau knietėjo su
žinoti, iš kur sūnus turi tiek pinigų. Ką jis veikia? Gal jam jau
gresia kalėjimas? Joks verslas, jokia prekyba jo nedomina...
Tai kas per darbas? Kas moka tokį fantastišką atlyginimą? Mo
tina turi žinoti kiekvieną savo sūnaus žingsnį! Žinoma, gal

anksčiau tam nebuvo sąlygų, o gal ir laiko, kantrybės. Ji iškamantinės, privers papasakoti, sūnus turės pasiaiškinti. Kitaip
nė būti negali!
Sustojo prie kapinių tvoros.
- Šita? - Stonienė parodė prie namelio sėdinčią senutę.
- Šita, šita.
- Tu, Agota, pasėdėk mašinoje. Aš viena.
įėjusi pro vartelius ir sustojusi netoli trobelės, Stonienė ke
lias sekundes stebėjo visai sulinkusią senutę, jos skarmalus,
atlapotas būsto duris, už kurių kaip ant delno matėsi vargana
vienišo žmogaus kasdienybė.
Priėjo.
Išplėstomis, ašarotomis akimis, tarsi suskirdusi žemė išva
gotu raukšlių raukšlelėmis veidu senutė bukai stebėjo puoš
niąją viešnią.
- Gal ko reikėjo? - krenkštelėjo.
- Laba diena. Aš Godos motina. Užeidavo pas jus?
- Aa... - senutė nusisuko, gal minutę sėdėjo nejudėdama,
skarutės kampeliu nusišluostė nežinia ko ašarojančias akis. Seniai jau buvo. Nėra?
-Ne.
- Aa... blogai... Tas vaikelis jos... Žinau.
- Iš kur žinai? Ji pati sakė?
- Žinau.
Nors ir kaip Stonienė stengėsi, nors ir kaip saldžiai klausi
nėjo, bet senutė nepanoro kalbėti. Buku žvilgsniu tai žiūrėjo į
gatvę, tai dūrė į žemę, tai šluostė ašaras.
- Bloga tu motina... - pratarė.
- Kodėl? - tarsi kas šaltu vandeniu Stonienę apipylė. - Jai
nieko netrūko. Galėjo gyventi kaip karalaitė. Niekas nevarė.
- Eiii... nesupranti... - palingavo galva. - Nedavė tau Die
vas širdies... Akmenį įdėjo...
- Kodėl?

- Kur tu dėsies?.. Bobiškas grožis labai trumpas... Kiek dar
palakstysi? Na, metus, kitus, o paskui? Kas tave užtars? Kas
senatvėje paguos? Kieno vaikelius glostysi? Tuščia... - moste
lėjo ranka. - Gegutė. Pabaigsi kaip aš... užmiršta, vieniša...
Pinigų turiu daugiau negu tu matai. Gal daugiau negu kad
pati turi... ir... ir kas iš to?.. - skėstelėjo rankomis. - Godai
žmonių šilumos reikėjo... Vargšė. Sakiau, viską jai paliksiu,
jos vaikeliui. Norėjau gerą darbą padaryti, bet... Dievas neda
vė. Nebėr.
- Kaip nebėr?
- Mirė.
- Kas?! Goda?!
- T a i kur jinai?
- Aš... aš... nežinau... būdavo ir anksčiau...
- Neapgaudinėk manęs. Būtų atėjusi... Miegodavo čia, kai
ką pavalgyti pataisydavau... gaila... Viešpatie... suteik jai ra
mybę...
Sunkiai, tarsi per jėgą lenkdama girgždančius, apdžiūvusius
sąnarius, pakilo nuo suoliuko, nušlepsėjusi pasislėpė name
lyje. Stonienė dar minutėlę pasėdėjo, pakramtė lūpas ir lėtai
pakilusi nusekė paskui. Ta ragana aiškiai kažką žino, maivosi,
nesako!
Baisus kontrastas!
Šalia tviskančios, kvepiančios, žibančios žiedais, auskarais,
auksinėmis grandinėlėmis Stonienės prišiukšlintas, dvokian
tis, sujauktas kambarys atrodė panašus į purviną urvą. Staiga
Aldona pamatė Godos apsiaustą, striukę, batelius... Taip. Se
nė nemeluoja. Goda čia tikrai buvo, o gal ir miegojo, o gal ir
kažką papasakojo. Už pertvaros, šalia skudurais apmėtyto gul
to, stovėjo visiškai naujas kūdikiui vežimėlis, su kaupu pri
krautas šliaužtinukų, marlės, vatos ir dar visokių reikalingų
dalykų. Tikriausiai Godos kūdikiui... O dangau! Visa ta istori
ja reali? Tai ir vaiko tėvas turi būti. Pagaliau ją kažkas matė,

kažkur ji gyveno, su kažkuo draugavo. Baisiam Stonienės nu
sivylimui, ji visiškai nieko nežinojo. Nebuvo ko paklausti. Gal
ta senė ką nors žino? Kuo toliau, tuo labiau Aldona pradėjo
tikėti, kad užčiuopė kažkokį tragišką siūlą. Tempia tempia, o
galo vis nėra, vis gyniojasi, raitosi. Kur pabaiga? Nejaugi?..
Ne! Goda atsiras... Atsiras...
- O... O... O gal... Goda sakė, kas vaiko tėvas?
-Ne.
- Gal... žinai... žinote, kur ji gyveno?
Senutė tik skėstelėjo rankomis.
- Pragydo gaidys po vidurnakčio. Kur tu anksčiau buvai?
Ėėėėch tu... motina. Prazyliojai gyvenimą, prakukavai vaikus,
vilku kaukdama numirsi. Žinau aš tokias. Sočiai prisižiūrėjau.
Gegutė.
- Tai ką dabar daryti? - visai nusiminė Stonienė.
- Nežinau. Vienintelis, kuris gali ką nors žinoti, - Mantas.
Kitas niekas.
Prakeikimas!
Motina nežinojo nei sūnaus adreso, nei telefono, nei dar
bovietės. Visiškai nieko. Niekaip negalėjo suprasti, kaip jai iki
šiol neprireikė jokios informacijos, kur ir su kuo gyvena Man
tas. Tiesiog nesuprantama. Žinoma, ji nepaklausė, o jis, toks
pilnas nepaaiškinamos puikybės, nesiteikė pasakyti. Teks lauk
ti, kol paklydėlis sūnus teiksis pats pasirodyti. Nėra kur dėtis...
Mantas nesirodė, neskambino, nerašė laiškų ir, atrodo, pa
miršo Godos vaiką. Diena keitė dieną, Stonienė vis vylėsi, kad
kas nors paaiškės, bet... kas naktį tas pats nežinios patalas.
Jonas įtūžo!
Rūsčiai suraukti antakiai, kietai suspaustos plonos lūpos,
pilkas kaip padžiūvusi žemė veidas, iš įniršio pulsuojančios
šnervės, žaižaruojančios akys, nuo nervinio tiko trūkčiojantis
žandas.

-Ką?
- Aš negaliu... Sfinksas neleido...
- Eik tu šikt! Suski nelaimingas! Aš tave radau, aš tave pa
gimdžiau! Aš ir numarinsiu! Girdi? Supratai?
- Supratau, - Mantas bijojo net krustelti, nors galvojo, kad
jei jis nors kiek, nors truputėlį Sfinksui reikalingas, jei jo žo
džiai tada miške apskritai ką nors reiškia, jis neleis taip pigiai
susidoroti. Suprato, kad kuo toliau, tuo labiau komplikuojasi
jo padėtis. Kaip nuraminti J o n ą ? Gal ką nors pameluoti? Ne
jaugi Jonas nebijo Sfinkso? Kas jis toks? Mantas dar tikėjosi,
kad viskas kažkaip savaime susitupės. Svarbu sušvelninti Jo
no reakciją, kaip nors užglostyti, nuraminti.
J e i . . . jei... Jonas žino apie Žąsiną, tada baigta. Galas...
- Vytai! - Jonas blaškėsi it ką tik pagautas žvėris, - Vytai!
įbėgo persigandęs tarnas.
- Kiek aš tave galiu šaukti? Kas čia tu toks? Kas, klausiu?
Švyst!
Atsivedėjęs trenkė kumščiu tarnui į veidą. Tas kniubo. Man
tas suakmenėjo... J o n o veidas persikreipė, jis švogždė, duso.
Tarsi užsiutintas bulius išsprogusiomis akimis dairėsi, ką čia
dar nutrenkus. Nieko geresnio nesugalvojęs, su šėtonišku įnir
šiu ėmė spardyti parkritusį tarną. I pilvą! \ rankas, kuriomis
nelaimingasis užsidengė veidą! I nugarą, į kojas, į pilvą! Dar!
Dar!
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- Š e . . . še... še... kurva tu... Še!!! - staiga jis tarsi atsikvošėjęs
įsistebeilijo į Mantą. - O ko tu spoksai? Ko? Sūdžiau!
Prišoko. Užsimojo...
Mantas, prisiminęs muštynes Kauno gatvėse, vikriai linkte
lėjo ir tiesiu dešinės smūgiu į galvą tarsi kuvalda žiebė bosui.
Naaa!..
Jonas griuvo kaip pakirstas. Tysojo be gyvybės žymių. Per
sigandęs, kruvinu veidu tarnas keturpėsčias, čia žiūrėdamas į
Mantą, čia į gulintį bosa, spruko iš oranžerijos.

Mantas apsidairė nežinodamas ką daryti. Skubiai atvertęs it
lavoną savo bosą bandė nustatyti, kas jam atsitiko. Kraujas iš
nosies, kraujas iš šiek tiek prakirstos ausies, pilkas, gal visai be
lašo kraujo veidas.
Kur ji tempti? Kur paguldyti? Kaip gaivinti? Kas padės? Nė
gyvos dvasios.
įbėgo J o n o apsauga.
-Žiūrėk, bosas... Kas jam?
- Vyrai, nešam į miegamąjį. Greičiau!
Išnešė.
Po sekundės į oranžeriją įvirto keturi vyrai ir, atsainiai žiū
rėdami tiesiai Mantui į veidą, vikriai apsupę ėmė grėsmingai
artėti.
- Jis pats mane puolė, - bandė aiškintis Mantas. - Kai atsi
peikės, pats pasakys.
Jie tylėjo.
Žaliūkas, visų kažkodėl vadinamas Jesiumi, pakėlęs ranką
likusius sustabdė, pats lėtai prisiartino per ištiestą ranką prie
aukos, šyptelėjo.
- Klausyk, Jesiau, - kaip kreida baltas Mantas dar bandė
gelbėtis. - Kas bus, jei Sfinksas sužinos, ką jūs su manimi pa
darėte? A? Aš visai neseniai pas jį buvau ir jis mane paskyrė
bosu. Jūs puikiai žinote, kad viskas, kas čia vyksta, įrašoma į
vaizdajuostę ir šią sekundę radijo signalais mūsų kalba tran
sliuojama į kelias vietas. Gal net mūsų balsus dabar girdi pats
Sfinksas. Jūs kišate pirštus tarp durų. Mes su Jonu patys išsi
aiškinsime. Supratote?
- Nekalbėk niekų.
- Duok jam, Jesiau! Šunsnukis. Pakėlė ranką prieš mūsų bosą.
- Ko lauki?! - tarpduryje išdygo Jonas. - Palauk! Aš jį pats!
Pats!!!
>
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Gal dėl girtumo, o gal po patirto nokauto, dar neatsigavęs,
dar baisesniu veidu, paklaikusiomis akimis, Jonas gana ne-

vikriai pribėgo prie Manto ir, išskėtęs rankas, taikėsi griebti už
gerklės, bet vaikinas, staigiu judesiu numušęs rankas i šoną,
išsisuko.
- A c h tu, gyvate! Kurvatu!! Pasmaugsiu!! Pasmaugsiuuuu!!! nesavu balsu subliuvo Jonas, smogė Mantui i veidą, bandė
sugriebti už marškinių, bet nepataikęs pranėrė pro šoną. Man
tas, žaibiškai susiorientavęs, iš apačios trenkė koja tiesiai į veidą
ir, staigiai pasisukęs, ta pačia koja kirto trumpą, duslų smūgį į
kepenis.
Jonas griuvo.
Šoko Jesius. Mantas šiaip taip spėjo atšokti ir, susipainiojęs
žalumynuose, nugriuvo.
Galas...
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Visi keturi šoko paskui...
Šūvis!
Pabiro stiklai.
- Atgal! Atgal, sakau!
Vyrai sustingo, lėtai atsisuko.
- Ramiai... ramiai... Atgal! - atkišusi pistoletą. Kamėja žen
gė keletą žingsnių artyn. J o s nuostabiai gražus išbalęs veidas,
pasiutęs ryžtas niekam nekėlė abejonių.
- Tu, kale, dar pasigailėsi, - sušvogždė Jesius. - Tave, prosti
tute, bosas sutrins į dulkes.
- Tegu tik pabando, sterva, - pralemeno vienas žaliūkas ir
puolė Mantą.
Šūvis! Šūvis!
Vyras griuvo, klaikiai klykdamas griebė sau už pilvo, pašė
lusiai daužydamasis raičiojosi ant akmeninių grindų. Pamažu
plėtėsi kraujo klanas.
- Atgal!! - dar gėsmingiau riktelėjo Kamėja. - Visus iššaudysiu! Sfinkso vardu marš į rūsį! Girdite?! Marš, sakau!!
- Nuo kada tu, kurva, pradėjai mums įsakinėti?! - netvėrė
savo kailyje Jesius. - Tai sterva.

Klaikus vyro riksmas virto dejone, jis rimo... Nevalingai
tampėsi ir pagaliau sugargaliavęs nutilo... Iš inercijos pama
žu tyso kojos, atsileido rankos, atsitiesė pirštai, sustingo
žvilgsnis...
Kaip užhipnotizuoti visi žiūrėjo į paskutinius gal jau miru
sio žmogaus judesius.
- I rūsį! - vėl riktelėjo Kamėja. - Negirdite! Vikriai!
Vyrai stovėjo nejudėdami.
-Jesiau, kreipiuosi į tave. Šausiu be perspėjimo. I rūsį! Marš!
Žaliūkas pasisuko šonu taip, kad akimirkai pasislėpė už drau
gų nugarų ir, žaibiškai išsitraukęs pistoletą, kilstelėjo ranką.
Šūvis! Šūvis! Šūvis!
Jesius dar bandė keltis...
Šūvis!
Tiesiai į galvą... Tarsi basliu trenktas griuvo aukštielninkas...
- O jūs i rūsį! Vikriai! - Kamėja šaltakraujiškai nusitaikė dar
vieną šilto ir šalto mačiusį apsaugos vyrą.
- Aš sužeistas... - prabilo. - Pataikei į ranką.
- Nieko. Ateityje būsi sukalbamesnis. Rūsyje yra vaistinėlė.
Pirmyn!
Vyrai klusniai nusliūkino žemyn.
- Markai! - riktelėjo Kamėja. - Markai!
įbėgo.
- Kas atsitiko? Kas šaudė?
- Užrakink rūsį, išjunk telefonus, uždaryk visus atsarginius
išėjimus, šauk be jokio perspėjimo.
- Klausau.
- Po to sutvarkyk čia...
Pakraupęs Mantas atsistojo ir pilnomis siaubo akimis ste
bėjo Kamėją.
- Ko žiūri? Nesitikėjai? - tarsi niekur nieko ji pakeitė šovi
nių apkabą, pakėlusi palaidinukę užsikišo pistoletą už juos
mens. Mantui pasirodė, kad ten buvo pririštas specialus dėk-

las. - Būtum jau keliavęs į dausas. Atrodo, kad tas Šėtono bro
lis nutilo amžinai. Dar kruta? Ne? Kvit. Na, ir smūgis tavo...
Kur išmokai taip meistriškai muštis?
- Užmušiau... - pralemeno Mantas.
- Nesuskystėk. Neatrodo. O... Žąsinas... Akmenos dugne...
kaip? Aa... supratai. Tada su tavimi viskas gerai.
Visą Manto kūną kratyte kratė nepaaiškinamas drebulys.
Barškėjo dantys. Kas dabar bus? Susipainiojo galutinai... Vi
sai susipainiojo... Reikėjo Jonui pameluoti. Būtų nusirami
nęs, atlyžęs, o paskui pamažu pamažu.
Jonas sujudėjo... šnirpščiojo nosimi...
- Einam iš čia, - Kamėja pasuko prie išėjimo.
- Kur? - ji neatsakė. Mantas nusekė iš paskos, sekundėlę
dar žvilgtelėjęs spėjo pamatyti kelis kraujo klanuose gulin
čius lavonus. Gal Jonas... Kieme Kamėja atsisuko, atidžiai pa
sižiūrėjo į Manto veidą, ilgai stebėjo jo akis, prisimerkusi tarė:
- Kol atlėgs aistros, kol paaiškės Sfinkso reakcija, tau reikia
dingti. Turi kur pasislėpti?
- Kaune, o kur kitur?
- Nelabai tinka. Niekur nesirodyk, niekam neatidaryk du
rų. Tupėk ir lauk. Kur galėčiau paskambinti?
- Geriau aš pats.
- Gerai. Man patinka tavo atsargumas. Štai tuo numeriu, aštriu nagu ji popieriaus skiautėje įbrėžė keletą skaičių.
- Dėkui tau.
- Dar anksti.
- Kaip galvoji: kas galėtų mane persekioti? Kieno žmonės?
Sfinkso?
- Neeee... - šyptelėjo Kamėja, - Sfinksui tu patinki. Nelies.
- Tai kas?
- Gal J o n o draugai... gal Šėtono brolijos broliai. Atmink:
buvo keturi, liko tik du. Jie, manau, ir įsakys. Jie žino, ir Jonas
žinojo, kad tu tą Žąsiną... Matai, kaip susiklostė... Trupučiuką

neapskaičiavai. Viskas būtų buvę gerai, bet radijo telefonas... ji skėstelėjo rankomis. Prakeikimas!
- O... o... Sfinksas negali uždrausti?
- Neskubėk. Tai ne taip paprasta. Visos tos brolijos nariams tu išdavikas. Jie niekam nedovanoja. Ne tu pirmas ir ne tu
paskutinis. Niekas nežino, kaip klostysis įvykiai. Manau, Sfink
sas imsis priemonių, bet jei kur nors pasirodysi per anksti...
supratai?
- Taip.
Kamėja palydėjo iki vartelių.
Mantas sėdo į savo mašiną ir skubiai nulėkė namo.
- Alio! Jūratė? Laba diena, Mantas. Reikia būtinai pasišne
kėti. Tuoj pat.
- Vėl prispyrė? - šyptelėjo mergina.
- Ne ne. Visai ne tai. Gali?
- Gerai. Atvažiuok prie lieso arklio.
Jūratė jau laukė.
- Labas. Einam kur į ramesnę vietą, - pasiūlė Mantas.
- Mašinoje negalima?
- Ne. Einam.
- Aš klausau, - po pauzės prabilo Jūratė, kartkartėmis įdė
miai stebėdama susirūpinusį Manto veidą.
- Tavo noras dirbti dar neišgaravo?
-Ne.
- Tada gerai, - ir lyg tarp kitko pridūrė: - Reikia pašalinti
vieną žmogų. Galėsi?
- O... o... - suriko Jūratė.
- Gausi tūkstantį dolerių.
- Mažai, - iš karto kirto mergina.
- Tai kiek? - nustebo Mantas.
- Dvigubai, - jos balsas buvo kietas, ryžtingas. Žmogaus,
kuris seniai apsvarstė visus galimus variantus.
- Gerai. Tu net nepaklausei, kas tai per žmogus.

- Nesvarbu. Tikiuosi, kad ne prezidentas, ne ministras ar
Seimo narys, o kiti visi vienodi. Tai galų gale mano reikalas.
Pusė pinigų iš karto.
- Ž i n o m a . Malonu girdėt profesionalią kalbą. Tau kada nors
teko? Gerai. Atleisk. Puse pinigų gausi tuoj pat, o likusius po
visko. Pavardę aš tau pranešiu atskirai. Telefonu. Sutariam?
- Taip.
Mantas nurūko į Sapiegos sodybą. O kur daugiau?
-Šiandien... mano gimimo diena. Šiandien... šiandien... ma
no gimimo diena, - ryte vos pakilusi iš lovos, prisiplakusi prie
veidrodžio, Aldona su nerimu stebėjo gerokai padribusį vei
dą, keikė smulkutes raukšleles apie akis, pirštų galiukais glos
tė pavytusią, keistai suminkštėjusią smakro odą... O Viešpa
tie! Pakėlusi galvutę, tarsi pirmą kartą matytų, su siaubu stebėjo
giliomis skersinėmis raukšlėmis, lyg praeities pjūviais, išrai
žytą kaklą, dvi išsišovusias gyslas... O dangau!
Senatvė... Senatvė jau...
Ji niekur neis! Jokių iškilmių, kvailų tostų - visiškai nieko.
Sėdės viena, gal išgers šampano, gal paklausys geros muzikos,
gal pavartys kokį albumą... Šūdžiai! Niekas neatsiuntė net ma
žytės sveikinimo telegramos, neparašė net trumpučio laiško,
iki šiol niekas net nepaskambino...
Gertrūda, Dievai žino ko, išskrido į Daniją. Anksčiau visada
pasveikindavo Tadas. Su rožėmis, su gražiais palinkėjimais...
ech! Kaip greit prabėgo gražiausi jaunystės metai! Pražydo,
nubyrėjo, nutolo kaip sapnas. Aldona dabar dažnai gailėjosi,
kad per mažai pasinaudojo jaunyste, per mažai keliavo, per
mažai skaitė, gal per mažai mokėsi. Žinoma, ir jau visiškai
nepateisinama, kad per mažai išnaudojo dėl jos mergiško gro
žio pakvaišusius vyrus.
Och, kiek nuplaukė neišnaudotų progų, galimybių, siautė
jimo!

Sunkiai atsidususi nuslydo į virtuvę. Ką čia jai skanaus išsivirus, išsikepus, patroškinus? Nepaprastai tiktų intymi kompa
nija prie ežero, gal su šašlykais, su raudonuoju vynu, slaptais
žvilgsniais, pakikenimu. Gerai būtų, bet... nėra su kuo. Ro
bertas? Pirmai progai pasitaikius, tas amžinai ištroškęs pati
nas puls grabinėtis, temps į mašiną, guldys ant žolės, o pas
kui... o paskui kur parpuolęs knarks išsižiojęs. Labiausiai tiktų
Vėbra. Ji būtų jo ponia, o jis, toks nepralenkiamas inteligen
tas, šokinėtų apie ją, kūrentų laužą ir siūlytų kvepiančius, sul
tingus, pomidorų padažu aplietus šašlyko gabaliukus, bruktų
kąsnelius baltos duonos, siūlytų kmynų gėrimo... Nebėra ir
niekada jau nebebus...
Aldona susmuko virtuvės kėdėje, pastirusiu žvilgsniu įsi
kirto į kažką tolimą ir nepasiekiamą. Staiga, tarsi iš nežinios,
atplaukė gražuolis Dominykas. Viešpatie, kaip seniai tai bu
vo... Po Stonio tetos laidotuvių per gedulingus pietus jie sė
dėjo greta, jis mandagiai patarnavo, kerinčiai šypsojosi, po
stalu glostė jos šlaunis, citavo filosofą Nyčę ir tikino, kad miru
siųjų nereikia gailėtis. Gyvenimas - ne kas kita, tik nepapras
tai žiauri kova už būvį. Aldona tada nieko nesuprato. Suvokė
tik tiek, kad visas gražuolio vyro kūnas, jo protas, nepriklau
somai nuo srūvančių žodžių, pulsuoja nežabotu, beveik atvi
ru geismu.
Pamažu jo valdinga natūra užgožė jos norą bėgti, slėptis
nuo nepageidaujamos aistros, bet kai atsirado proga nuvežti
kažkokiems kaimynams paskolintas žvakides, kažkodėl ji at
sirado mašinoje su Dominyku. Jie, žinoma, nuvežė, atidavė
žvakides, bet po to nuvežė ją dulkančiu kaimo keliu į mišką...
Kodėl ji tada nesipriešino? Kam buvo reikalinga gaivališka
iškrova? Gal ne vien tam gražuoliui? Kokia buvau kvailė...
tačiau... tačiau kodėl taip malonu prisiminti? Tie aplink ošian
tys medžiai... vėsuma... aistringi bučiniai... įraudę žandai...
nuo prakaito išrasojusi kakta...

Aldona sunkiai atsiduso.
Staiga sučirškė durų skambutis.
Kažkas... pagaliau!
Aldona skubiai užsimetė chalatą, priėjo.
- Kas ten?
- Man reikia Manto. Aš draugas.
- Manto?!
- Taip. Noriu kai ką pasakyti. Įleiskite.
- Jo nėra, - Aldona nenorėjo matyti jokių pašalinių žmo
nių. - Seniai nėra.
- Nėra? Aš žinau, kad yra. Įleiskite.
- Sakau, nėra! Neleisiu. Nelaukite, - nuėjo.
Minutėlę buvo tylu, paskui pasigirdo kažkoks krebždesys,
Aldonos nuostabai trinktelėjo lauko durys, ir dar po sekun
dės Stonienė iš siaubo išplėstomis akimis pamatė aukštą vyrą.
Odinė striukė, rankos kišenėse, gražus, griežtas, rimtas veidas,
bėginėjančios akys, pasiruošęs šuoliui kūnas.
- Kur jis?!
-Aš... jo nėra. Aš... aš... sakiau.
- Kur jis?
- Aš... sakiau jums. Koks pusmetis, kai nemačiau.
- Meluoji, - vyras sparčiai perbėgo per kambarius, trinkte
lėjo vonioje, tualete. Matyt, kažko nesupratęs grįžo į kamba
rius, atidarė visas spintų duris, išgrabinėjo, iššniukštinėjo pa
lovius, patikrino langų užraktus, žvilgtelėjo po langais, ar kur
nepamatys ištryptų gėlių. Įtūžęs priėjo prie Aldonos.
- Klausyk tu, pasususi paukštyte, su manimi menki juokai,
supratai? Kur jis?
- Kokia tu motina, jei nežinai, kur sūnus, a? Kur jis?! Aš
žinau, kad čia! Supratai? Dėstyk!
- Aš... aš... nežinau, - Stonienė ne juokais persigando.
Karštligiškai sukosi mintys apie du dalykus: kaip paskambinti

policijai ir kaip nepastebimai iš miegamojo atsinešti dujini
pistoletą. Žinoma, ji šautų tiesiai į veidą, paskui surištų ir pa
skambinusi policijai sušauktų kaimynus. - Sakau tiesą.
- Meluoji! Žinau, kad gydėsi Kaune.
- Aš buvau Prancūzijoje.
- Aaaaa... O kas privers mane tuo patikėti, a?
- Aš... - ji skubiai svarstė, kaip jai išsisukti. - Štai... šis daik
tas ką tik iš Paryžiaus. Galite pažiūrėti, kada pagamintas. Štai
data.
- Tokių Gariūnuose kiek nori. Nepudrink man smegenų.
- Nėra. Aš žinau. Tikrai nėra.
- Gerai, - vyras jau buvo linkęs patikėti. - Tai kada jis bus?
- Nežinau. Mes retai bendraujame.
Pagaliau supratęs, kad Stonienė nemeluoja, vyras minutėlę
svarstė, ką jam daryti. Pasižvalgė po kambarius, atsisėdo ant
kėdės, užsirūkė.
- Aš palauksiu. Jis būtinai turi pasirodyti.
- Taip labai reikia? Jei jūs paliktumėte savo telefoną, kai
grįš, aš praneščiau.
- Ieškai kvailių?
- J i s kuo nors nusikalto?
- N e . Mes draugai. Norėjau pamatyti, ir tiek, - vyras, nušvi
tęs šėtonišku šypsniu, atsainiai žvilgtelėjo į šeimininkę.
- Aa... - Aldona, be jokios abejonės, suprato, kad sūnui gre
sia mirtinas pavojus. Ką jis padarė? Ji seniai žinojo, kad tokie
pinigai prie gero neprives. Kaip pasielgti? Kaip atsikratyti to
žmogaus? Viešpatie, kad nors kas ateitų! - Jūs lauksite čia? Ar
galite įsikurti salone?
- Nesirūpink manimi. Aš pats žinau, kaip man elgtis.
- Aš norėčiau persirengti, nes ką tik iš lovos. Galima?
- Eik. Tik be jokių fokusų! Jokių telefono skambučių ir ne
bandyk pabėgti! Nukepsiu!
- Supratau, - Aldonai drebėjo pakinkliai.

Miegamajame susirado dujų pistoletą, pakišo po pagalve.
Kuo jai čia apsirengus? Gal geriausiai derėtų rudas kostiumė
lis? Kaip tik šone yra slapta kišenaitė, kurioje lengvai tilptų
tas pistoletas. Žinoma! Skubiai ištraukusi iš spintos, numetė
ant lovos, susirado kojines, nusivilko chalatą, naktinius, pra
dėjo rengtis...
Staiga atsisuko.
Tarpduryje stovėjo tas vyras. O, Dangau!
- Išeikite! - griebusi kažkokį drabužį, Aldona užsidengė savo
nuogumą. - Jūs nachalas ir peržengėte visas padorumo ribas!
Girdite?!
- Nejaugi? - keistai šypsodamasis vyras lėtai priėjo, staigiu
judesiu išplėšė tą rūbą, nusviedė, gašliu žvilgsniu tyrinėjo Sto
nienės kūną. - O tu, pasirodo, visai nebloga boba... Šiek tiek
padribusi, bet... visai nieko... Nieko! - jis staiga čiupo jai už
papilvės.
Nė pati nesupratusi kaip, Aldona užsimojusi skėlė smagų
antausį. Čiaukšt! Vyras sušvogždė ir trumpu, kietu smūgiu dūrė
į paširdį. Kitu kumščiu dusliai trenkė per galvą.
Moteris griuvo net nespėjusi aiktelti.
Staiga, tarsi grįžusi iš nežinios, suprato, kad vyras kramto
jos lūpas. Pajuto jo svorį, tvirtas rankas, sunkų šnopavimą...
Aldona riktelėjo, pasimuistė, bet, gavusi duslų smūgį į ke
penis, nurimo.
-Tylėk, kale... Jei sugalvosi rėkti - užmušiu. Supratai? Na...
pirmyn... štai šitaip... dar... dar... Matai, kaip moki... dar...
ech, pasirodo, tu visai puiki boba... dar... liuks...
Siaubas! Šalin! Nenoriu!
Pagaliau Stonienė atitoko. Muistėsi, stūmė... Jis nepaisė.
Svarbiausia tai, kad Aldona, nors ir kaip stengėsi, niekaip ne
galėjo pakišti rankos po pagalve.
- Neieškok, - sušvokštė vyras. - Paskui atiduosiu. Neper
gyvenk.

Koks siaubas! Šlykštynė!
Pagaliau košmaras baigėsi. Sunkiai šnopuodamas vyras nu
virto ir minutėlę užsimerkęs ilsėjosi. Kaip nutvilkyta Aldona
šoko iš lovos, griebusi drabužius išlėkė į vonią. Pakeliui čiu
pusi telefono aparatą išvyniojo laidą, užtrenkė vonios duris,
stropiai užrakino. Na, greičiau! Kam paskambinti?! Policijai?
Kils visai nereikalingas triukšmas, susirinks žioplių minia, pa
sklis apkalbos, pamatys, kaip Stonienė gyvena, gal net pama
tys tai, ko niekam nereikia matyti. Ne! Netinka. Tai kam? Vieš
patie! Nėra kam!
- Alio! Robertai! Skubiai atvažiuok... - staiga telefonas nu
tilo. Viską supratusi, Aldona išsigandusi pabruko telefono apa
ratą po kėde, skubiai atsukusi vandens čiaupus kliokiančiu
vandeniu šiek tiek apsiprausė...
Su trenksmu atsidarė, atplyšo durys...
- Kam skambinai?
- Niekam... - išlemeno persirengusi šeimininkė.
- Meluoji! - prišokęs skėlė antausį, norėjo smogti kumščiu,
bet kažkodėl susilaikė. - Ech! Kurva! Mes dar pasimatysime! šoko lauk.
Kažkur stipriai trinktelėjo durys.
Aldona kelias minutes stovėjo nejudėdama. Niekaip nega
lėjo patikėti, kad ji viena, kad vėl namuose spengianti tyla. O
dangau! Tirtėjo kojos, drebėjo visas kūnas, atrodė, niekas ne
skaudėjo. Nugalėjusi staiga apėmusį silpnumą, skubiai užsi
metė chalatą, perbėgusi per virtuvę, koridorių, užrakino lau
ko duris taip, kad niekas jokiu raktu jų negalėtų atrakinti.
Viskas!
Puolė skambinti Robertui. Ji nieko nenori matyti! Nė vieno!
Prakeikimas... Niekas neatsako, vadinasi, jau kažkur kelyje.
Pašėlusiai skubėdama Stonienė sutvarkė miegamajame lovą,
apsirengė, prisiplakusi prie veidrodžio, įprastais judesiais paryš
kino akis, lūpas, patepė kremu veidą, išlygino, papudravo...

Skambutis!
- K a s ten?!
- Robertas. Kas atsitiko? - įleido.
- Nieko ypatingo. Aš išvažiuoju. Tuojau pat.
- Palauk. Ką reiškia tavo skambutis? Kam tu man skambi
nai? Kodėl skubiai? Manęs norėjai? - gašliai išsišiepė.
- Tiesiog nesuprantu, iš kur tavo tas šlykštus noras bet kur
ir bet kada suartėti su moterimi. Ką? Tai tavo gyvenimo ašis?
Daugiau nėra apie ką kalbėti? Tu tiesiog nesupranti, kad tas
amžinas tavo noras pasigrabinėti moteriai gali būti nepagei
dautinas. Kartais vemti verčia! Nepastebėjai?! - Aldona siuto.
- Mažyte, kas per žodžiai... - eidamas artyn šypsojosi visa
burna. - Esu visiškai sveikas vyras. Kas čia nuostabaus, kad
man reikia moters. Kas gali pasmerkti? Tu?! Cha... Mes gi su
tavimi visiškai vienodi. Ko tu vidurnakčiais pas mane atva
žiuoji ir beveik be žodžių lendi po mano apklotu? Ko? Kas
tai? Paaiškink.
- Tu nesuprasi. Aš viena. Man nuobodu, liūdna ir aš bėgu
nuo vienatvės. Nejau niekada taip ir nesupratai?
- Kur čia man, mužikui, suprasti... - priėjęs apkabino, su
spaudęs jos galvą visa burna apžiojo lūpas. Stonienė muistėsi,
kumščiukais daužė jo krūtinę, bet jis laikė labai tvirtai. Jokios
galimybės ištrūkti.
- Nenoriu!! - pagaliau atšlijusi surėkė Aldona. - Kas per el
gesys?! Važiuoju! Einam! - ji susirado rankinuką, prie veidro
džio pasitaisė plaukus, surado raktą, pasuko prie durų.
- Ėėėėė... neee... - sulaikė Robertas. - Nors kava pavaišink.
Lėkiau per visą Kauną kaip paklaikęs, o ji... Negražu, Aldute.
- Neturiu laiko.
- Kaip?! Skambini, kvieti... Tu pradėjai mane įžeidinėti?
- Velniai tavęs nematė, - nutėškė rankinuką, nuėjusi į vir
tuvę pripylė kavinuką vandens, užkaitė, sudėliojo puodukus,
iš šaldytuvo ištraukė tortą. Suprato, kad pigiai to patvirkėlio

atsikratyti nepavyks. Po šimts! Ji ėmė nekęsti pati savęs. Štai
ir pabūk viena, kad nori. Prakeikimas!
Robertas, žinoma, sriūbčiojo neskubėdamas. Kaip katinas
spoksojo į gražiąją savo ponią, šypsojosi, laižėsi.
- G a l gali pavaišinti konjaku? Noriu tik vieno mažyčio gurkš
nelio.
- Tau negalima. Vairuoji. Kaip paskui parvažiuosi?
- Nebijok. Spės išgaruoti.
- Per pakaušį? Gerai, bet tik vieną, - ji pagrasė pirštuku. Aš - nė lašo. Tuoj išvažiuoju.
- Matysim.
Prireikė viso pusvalandžio ir kelių taurelių. Aldonos prieš
taravimų jis nė girdėti nenorėjo. Pagaliau pakilo, atžagaria
ranka nusišluostė lūpas, gašliai šypsodamasis priėjo prie mo
ters, apkabino.
- Na, viskas. Laikas. Paleisk. Važiuoju.
- Ne, paukštyte, neeee...
- Ne, ne, ne! - staiga supratusi šoko, puolė prie durų, bet
Roberto rankos, tarsi kibūs vijokliai, akimirksniu apsivijo apie
liemenį, suspaudė glėbyje. Pakėlęs nunešė į miegamąjį.
- Nenoriu! Robertai, girdi? Nenoriu! Ne šiandien, ne dabar,
girdi?! Paskui, gyvuly neraliuotas. Robertai! - muistėsi kiek
galėdama. Žinojo, kad niekada nepavyks ištrūkti, dar nė kar
to nepavyko. Pasiutiškai stiprios rankos, žvėries kūnas, žvė
ries smegenys... - Robertai... aš negaliu... aš šiandien nega
liu... - ištryško nevilties ašaros. - Paleisk...
Jis nepaisė. Jis niekada nepaisė.
- Daugiau aš pas tave niekada nevažiuosiu. Supratai! Nie
kada, - po geros valandos, šiek tiek apsitvarkiusi, žaižaruoda
ma akimis purkštavo Aldona. - Niekada! Baigta!
- Žinoma, - šypsojosi patenkintas patinas.
- Aš važiuoju! Tuojau pat!
- Žinoma. Tokia tu man velniškai patinki.

- Tik nepagalvok, kad maivausi. Viskas. Baigta! Aš pradedu
nauja gyvenimą.
- Žinoma.
Sapiega Mantą sutiko tylėdamas. Apkabino, priglaudė, mei
liai paglostė, atšlijęs susirūpinusiu veidu stebėjo sūnų.
- Kas nors atsitiko? - persmelktas blogos minties, paklausė
Mantas.
- Kur taip ilgai buvai? Jokios žinios... Per tas dienas viskas
iš rankų krito. Ačiū Dievui, kad sveikas, gyvas... - dar kartą
apkabino, priglaudė. Tėviškai bučiuoti nedrįso, neprisivertė,
kažkas trukdė. Dar ne laikas... gal dar ne sūnus... gal visa tai
kažkoks pikto likimo kvatojimas... gal kas nors paaiškės... gal
Mantas, kaip šviesulys, vos priartėjęs, sušildęs, staiga nutols,
išnyks ir liks tik buvusio miražo jausmas?
O Viešpatie!
- Dėkui tau už rūpestį, tėti, - sūnus pats delnais suspaudė
Sapiegos galvą, pats į žandą pabučiavo, priglaudė galvą prie
peties. - Mes ištversime. Būtinai. Padėtis dar baisesnė. Dabar
reikia pusei mėnesio visai išnykti, pasislėpti, niekam nesiro
dyti. Galima pas tave? Neužtrauksiu nelaimės? Nebijai?
- Ne ne ne... Na, ką tu? - senos akys sublizgo ašaromis. Dėkui tau. Ilgais vakarais vis galvodavau, kad jau niekam nie
kada nebūsiu reikalingas. Žinai... žinai... aš čia vieną nukokošinau... Tavęs ieškojo. Būtų užmušęs.
- Kas toks? Seniai?
- Paėmiau dokumentus ir pinigus. Galėsi pažiūrėti. Pinigai
bus tam vaikeliui. Nors vieną gerą darbą bus niekšas padaręs.
- I... O... vėliau? Niekas nebuvo atvažiavęs?
-Ne.
- Jis buvo vienas?
- Vienas.
- Gerai, tėti. Kur paslėpsime mano mašiną?

- Rasim. Yra čia tokia vietelė. Visus pėdsakus ištrinsime,
paslėpsime taip, kad niekas ir žinodamas neras. Einam, paro
dysiu.
Žinoma, niekam nė į galvą, kad ežero pakrantės nendryne
yra nedidukė, kaip tik tokia, kokios reikia, kalvelė.
- Tiks? Galvojau čia kada nors ką nors pastatyti, bet taip ir
liko.
- Puikiausiai. Geriau nė nesugalvosi.
- Tave paslėpsiu pirtyje. Eime.
Tarp medžių pasislėpusi pirtis buvo pastatyta ant paties ežero
kranto, vienu galu įlindusi į nendres, visa apraizgyta vijok
liais - tarsi koks pasakų namelis. Abu perkrovė nuo vienos
sienos prie kitos malkas, šiaip taip atidarė galines, melduose
užsispaudusias duris, nudraskė voratinklius, įsispraudė į pelė
siais prikvipusi, pajuodusiomis sienomis kambarėlį.
- Kažkada čia buvo visa m a n o pirtis. Paskui pasirodė perne
lyg vargana, mažytė. Tada pridūriau aną galą, pastačiau naują
katilą, o čia įrengiau rūkyklą. Nepatiko. Kieme pastačiau nau
ją. Taip ir liko. Komforto nėra, bet ne tai dabar svarbu, tiesa?
Per tas duris išbėgęs gali pasislėpti melduose. Jei prispirs, gali
nuplaukti per įlanką į aną krantą, o jei norėsi, galėsi pabėgė
jęs pakrante sėsti į valtį ir pasislėpti ežero saloje. Jei visai pri
spirs - šok pro angą lubose į pastogę. Aname gale yra langas.
Nušoksi žemėn ir pabėgsi. Ginklą turi?
- Taip.
- Gerai. Paleisiu Pilgą. Laikos - labai jautrūs šunys. Išgirs,
aplos. Barsą pririšiu arčiau ežero, ant kalvelės. Iš toli pamatys,
perspės. įvažiavimą ties grioviu pertversiu buomu. Išlošime
kelias minutes. Gal atsilaikysime?
- Ačiū tau. Tu laikaisi vyriškai. Žaviuosi.
Peržiūrėjęs visus dokumentus, įdėmiai įsižiūrėjęs į nuotrau
kas, Mantas niekaip negalėjo prisiminti, kad kada nors būtų
matęs ežere palaidotą negyvėlį.

- Ne. Nežinau. Manau, samdytas. Kitaip ir būti negalėjo.
- O kaip su tuo ženklu prie ausies?
- Štai tas mane ir stebina. Turėčiau pažinti, o nepažįstu.
Po savaitės apie pietus staiga piktai sulojo Barsas. Tuoj suju
do kiti šunys. Pūga nulėkė buomo link. Sapiega puolė pro tro
bos duris lauk, palypėjo ant kiemo kalvelės. Mantas sustojo
ant slenksčio, kiekvienu momentu pasiruošęs sprukti.
- Kas ten?
- Aldona.
- Motina?!
- Taip.
- Ko jai reikia?
- Nežinau. Mes jau tarsi buvome atsisveikinę. Geriau, kad
tavęs nematytų. Pasislėpk galiniame kambaryje. Manau, mes
kalbėsime ne ilgiau kaip pusvalandį.
Stonienė gynėsi nuo Pūgos. Sukinėjosi, baidė rankinuku,
spiegė, mosavo rankomis, bet laika pašėlusiai šokinėjo aplink
ir, atrodė, tuoj tuoj griebs už kojos.
- Pūga! Pūga! Palik! Palik, sakau! Palik! - rėkė bėgdamas ar
tyn Sapiega.
- Pasiimk tą šunį! - kaip paklaikusi rėkė Aldona. - Vos, bjau
rybė, neįkando. Bėk!
- J vietą, Pūga, į vietą! - klusni kalaitė atšlijo, bet sukinėjosi
netoliese, tarsi laukdama, gal šeimininkas apsigalvos, pasiundys. -1 vietą!
Aldona atsitiesė, pasitaisė plaukus, uždususi pažvelgė į Tadą.
- Tu ką? Plėšikų bijai? Išdygo užtvaros, palaidi šunys... Gal
nuo manęs?
- Visokių pasitaiko. Tau ko nors reikėjo? Gal ką pamiršai?
Mes gi aną kartą tarsi ant visada... - jis šelmiškai šypsojosi.
- Šaipaisi? Gal pakviesi į trobą? Aš gi tau ne šiaip sau sve
čias.
- Aa... nauji vėjai?

- Seni. Tie patys, - nelaukdama, kol Sapiega susiprotės, ji
praplaukė pro šalį ir mažais žingsneliais, pasvyruodama klu
bais, neatsigręždama kilo trumpa žole užžėlusiu vienkiemio
keliu trobos link.
Sustabdyti? Pasakyti, sušukti, kad baigta! Seniai baigta! Ga
las?! Gal negražu taip nei iš šio, nei iš to čia, galulaukėje?
- Taduti, tu manai, kad aš tik viena kalta? Taip nebūna. Aš
visą gyvenimą blaškausi, ieškau priežasčių ir nesuprantu, kas
mus skiria. Aš noriu tavęs. Ištisomis naktimis vaitausi, kanki
nuosi ieškodama takelio į tave ir... nerandu.
Kas čia kalba? Tarsi iš praeities, vėl skambėjo tie patys žo
džiai... Viliojo, šaukė, žadėjo... Niekaip negalėjo suprasti, ko
dėl nė vienas nereiškia tiesos. Nė vienas... Sliūkino pasken
dęs mintyse, susikaupęs, rūškanas.
Kambaryje kvepėjo kava.
- Oo... kaip skaniai kvepia. Braziliška. Tu, kiek žinau, kavos
nemėgsti. Gal jau pamažu keitiesi? Turi? Su malonumu išger
čiau mažytį smalos puodelį.
- Gerai.
- Tu, Tadyti, neatsakei...
-Ko?
- Negirdėjai?
-Ne.
Aldona užsikirto, atsisėdo galustalėje, nusivilko megztinį,
pasitaisė plaukus, laukė. Kokie šlykštūs tie vyrai, tas... tas su
odine striuke, tas Robertas... Visai išmušė iš vėžių, išblaškė, į
vidų įsuko šlykščias mintis. Kada visa tai baigsis? Šimtus kar
tų sau žadėjo pradėti naują gyvenimą ir tiek pat kartų begė
diškai laužė savo įžadus. Nejaugi niekada niekas nepasikeis?
Už kokias nuodėmes ji kenčia? Gal jau gana? Gal viską nu
trenkus pulti Sapiegai į glėbį? Ji skirta tik jam, tai aišku... Ji
bus nuostabi moteris ir ištirps visi ledai, ir tvieks saulė. Kas
sakė, kad nebūna rojaus žemėje?

Tadas papjaustė skilandžio, padėjo pomidorų, kaimiškos
duonos, mažytį, kvepiantį sklidina kavos puodeliuką. Kreivai
šyptelėjęs išėjo. Grįžo nuskynęs kelis nasturtų žiedelius, rūtų
šakelę...
- Čia tau. Šiandien tavo gimimo diena.
-Ačiū tau, - Aldona nežinia ko paraudo, sublizgo akyse aša
ros. Sumišusi priėjo prie Sapiegos, prisiglaudė, apkabino jo
galvą. Jis, žinoma, norėjo atstumti, ištrūkti, bet kažkodėl vi
siškai neklausė rankos, lūpos pačios prilipo prie lūpų, nudegi
no prigludusių šlaunų minkštumas. Viešpatie! Kaip prieš dau
gelį metų!
- Tu niekados nepamiršti. Dėkui tau. Aš visa širdimi myliu
tave. Visą gyvenimą mylėjau. Taduti, aš niekur iš čia neva
žiuosiu. Prisiekiu. Aš trokštu tik tavęs. Vienintelio... Mano
mašinoje yra keli buteliai šampano ir šiaip kai ko. Atnešk, o
dar geriau - atvaryk į kiemą mašiną, - ji stovėjo visa prisi
spaudusi, stipriai apglėbusi, tarsi tikėdama, kad nuo šios aki
mirkos priklauso visas tolesnis jos gyvenimas.
- Aldona...
-Tsss... nereikia žodžių. Paskui, - žiedais apmaustytais pirš
tukais užspaudė Tado lūpas. - Aš tavo. Visada. Iki grabo len
tos. Puikesnės žmonos neturės nė vienas vyras.
- Aldona...
- Tsssss...
Tadas išėjo. Atrakinęs buomą, sėdo į mašiną, įvažiavo į
kiemą.
Kaip pasiutę draskėsi, lojo visi šunys.
- Gana! - riktelėjo. - Ko?! Nepažįstate? I vietą!
Šunys nepaisė ir lojo žiūrėdami kažkur pro šoną.
Sapiega atsisuko.
Iš paskos į kiemą įvažiavo juoda mašina.
O siaube!
Mantas! Kaip perspėti?!

- Ei, tu, ar gali parodyti, kur tos mašinos savininkė? - eida
mas artyn paklausė aukštas vyras, laikydamas rankas odinės
striukės kišenėse. - Ką?! Žadą praradai?
- Ša! - suriko Sapiega šunims. Pūga taikėsi įsikabinti į nepa
žįstamojo koją. Vyras spyrė, spyrė ir, matydamas, kad gali ne
atsiginti, staiga išsitraukęs pistoletą sukinėjosi, gaudė, kol į
taikiklį paklius vikriai šokinėjanti laika.
- Nešaukit! - subliuvo Sapiega. - Pūga, čia! Čia, sakau! - ka
lė pakluso. Uždarė voljere.
Vyras be jokiu ceremonijų įvirto į trobą. Persigandęs Sapie
ga žaibiškai svarstė, ką daryti. Tūkstantį kartų viską buvo ap
galvojęs ir niekada netikėjo, kad galėtų būti taip netikėtai už
kluptas.
- Na, kaip?! Pasakysi?! - įbėgęs Sapiega pamatė, kaip vyras,
savo ilgais tvirtais pirštais sugniaužęs Aldonos smakrą, pats
šėtoniškai šypsodamasis, tampė jos galvą kairėn dešinėn, kai
rėn dešinėn, prisitraukęs jos galvutę atsainiai pakštelėjo į lū
pas. - Tu visai nebloga boba, a! Tai kur tavo sūnus?
- Čia jo nėra. Aš... aš... atvažiavau pas buvusį vyrą. Šian
dien mano gimimo diena.
- Aaaaa... - vyras atsisuko į Sapiegą. - Aha... tai jūsų abiejų
sūnus. Tai kur, seni, Mantas? Aš turiu su juo pasikalbėti. Greit!
- Aš... aš... - ne ne, jokiu būdu negalima leisti, kad pradėtų
raustis kambariuose. Mantas beginklis, visai nėra kur pasislėpti.
Nušaus! O, siaube!
-Tik, balandėli, nesumanyk meluoti. Su manimi menki juo
kai. Supratai?
- J i s žvejoja... - pralemeno Sapiega. - Už pirties... ant tilte-
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- Aaaaa... čia tai kitas reikalas. Nemeluoji? A? Kaip? Klau
siu - atsakyk!
- Tadai! - suklykė Aldona. - Ką tu padarei?! Jis nužudys jį!
Nejaugi nesupranti?! Mantaaaai! Bėk! Bėėėėk! - klykė motina.

Trinkt!
Vyras smogė į krūtinę. Ji susirietė. Atsivedėjęs, sugniaužęs
kumštį, vyras tarsi kuoka dar vožė ir per galvą. Aldona kaip
pakirsta griuvo ant grindų, persivertė aukštielninka, vaitoda
ma užsidengė rankomis veidą.
Sapiega vos tvardėsi.
Vyras žiauriu žvilgsniu dėbtelėjo į šeimininką.
- Einam su manim! Jokių fokusų! - pats atidarė indaujos
duris, pats apžiūrėjo koridorių, paskui saloną, kažką pagalvo
jęs grįžo į virtuvę...
Sapiega klusniai sekiojo iš paskos ir laukė paties blogiausio.
Situacijos keitėsi žaibiškai. Jis nespėjo nieko padoraus nusi
tverti, net nebeišmanė, kaip žudikui sukliudyti. Sustojęs prie
gulinčios Aldonos, vyras lėtai pakėlė koją, bato galu apnuo
gindamas šlaunis atsmaukė gražųjį sijoną, minutėlę žiūrėjo
gašliu žvilgsniu, staiga staigiu smūgiu spyrė moteriai į tarpu
kojį. Aldona klaikiai riktelėjo, susirietė.
Sapiega šoko.
- Cit! - prieš pat jo nosį išdygo pistoleto vamzdis. - Atgal!
Atgal, sakau! Aaaaaaa... Bijaiiii... - sadistas šypsodamasis žiū
rėjo į Aldoną. - Kas galėtų pagalvoti, kad toks sukiužęs senis
ir tokia liuks boba. Turi skonį, seni, bet ji ne tau. Jai eržilo
reikia! Uch! Rodyk, kur pirtis.
Išėjo į lauką.
- T e n . Tuo keliuku. Tuoj už pirties... lieptelis... ką tik... ten...
Nežudykit jo. Galite imti, ką norite. Atiduosiu pinigus, turiu
du žiedus...
- Neverkšlenk, seni. Paskui. Nieko jam blogo neatsitiks. Pa
lauk manęs čia. Ir nė cypt! Supratai?
- Aš... - vyras nuėjo.
Sapiega akimirksniu puolė į trobą, čiupo už durų paslėptą
užtaisytą šautuvą, įsikišo į kišenę visą saują šovinių ir, apibė
gęs trobą kitu keliuku, per sodą nulėkė prie ežero. Baisiausiai

susijaudinęs slinko pačia pakrante pirtelės link. To žmogžu
džio jokiu būdu negalima paleisti! Jokiu būdu!
Šūvis!
Kulka įstrigo į medį prie pat kairiosios Sapiegos ausies! Žai
biškai šastelėjo į meldus, krito į purvą.
Šūvis! Šūvis!
Pro šalį. Toje vietoje medžiotojo jau nėra. Sapiega užgniau
žė kvapą tarsi medžiotų vilką, vien akimis sekiojo stengda
masis pamatyti mažiausią judesį, išgirsti mažiausią garsą.
Tylu. Bijo, matyt, bestija.
Staiga pamatė, kaip iš trobos su kažkuo rankose išbėgo Man
tas ir pasilenkęs pasileido prie ežero.
- Mantai!! Griūk ant žemės!!! Nušaus! - rėkė Sapiega.
Mantas bėgo kiek įkabindamas. Šūvis! Šūvis!
Mantas griuvo.
Sapiega spėjo pamatyti, kaip žudikas, norėdamas geriau pa
stebėti, kur nugriuvo auka, akimirką iššoko ant takelio, abiem
rankom ištiesęs pistoletą taikėsi... Tarsi medžiodamas tik se
kundėlę šmėkštelėjusį tankynėje šerną, medžiotojas žaibiškai
primetė šautuvą prie peties.
Bach!
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Vyras griebė sau už rankos, paskui už peties, šoktelėjo į krū
mus, paleido dar du šūvius į gulintį Mantą. Dar kartą šovė į
Sapiegą ir puolė bėgti takeliu savo mašinos link.
Klaida! Bėgantis taikinys prityrusiam medžiotojui... Bach!
Vyras griuvo. Viskas... Sapiega puolė prie Manto.
- Kas tau? Sužeistas? Sakyk, dėl Dievo meilės... Kas tau?
- Nieko, tėti. Brūkštelėjo per pilvą...
- Peršovė pilvą? Parodyk.
- Žiūrėjau. Atrodo, tik odą...
- Gerai. Bėk į trobą ir sulaikyk Aldoną! Ji nieko neturi ma
tyti. Bėk! Paprašyk, kad sutvarstytų. Bėk, sūnau. Brangi kiek
viena sekundė.

Tėvas pertaisė šautuvą ir atsargiai, vis bijodamas be judesio
tysančio vyro klastos, prisiartino prie lavono taip, kad, jei tas
sumanytų šauti, tektų persiversti, priėjo artyn. Žinoma, šerniniai šratai suvarpė visą krūtinę, kliuvo galvon... klaikus vaiz
das. Šalin sentimentus! Sapiega suėmė save j kumštį, sukan
dęs dantis pakėlė lavoną, sekundę galvojo, kur geriausia jį
paslėpti. Nunešė į agrastyną, numetė pačiame viduryje, užglostė žole, paslėpė savo pėdsakus...
Sustojęs sodo viduryje, atžagaria ranka nusišluostė staiga
nei iš šio, nei iš to išrasojusią kaktą, stengėsi kaip nors numal
šinti nežmonišką jaudulį. Linko kojos, drebėjo rankos, žaibiš
kai blaškėsi mintys.
- Ką darysim? - pribėgo Mantas.
- Kaip Aldona?
- Paguldžiau į lovą. Jai bloga.
- Nieko nematė?
- Girdėjo šūvius. Daugiau nieko.
- Puiku. Gali vairuoti? Kraujuoja? Kaip žaizda?
- Nieko. Subintavau. Persirengiau. Visai nieko.
Antrą lavoną priglaudė ežero gelmė, antrą mašiną pavogė
vagys.
Papyragintas gydytojas sutvarkė Manto žaizdą, patikino, kad
bent porą savaičių teks pakentėti.
Aldona ryte vaikščiojo tyli, paruošė vyrams pusryčius. Pati
nė kąsnelio neprarijusi, sėdėjo atokiai, prie krosnies, stebėjo,
kaip jie valgo, suplovė indus. Vyrai nieko neklausinėjo, nesišnekėjo, vaikščiojo rūstūs, susikaupę.
- Man reikia į kalvę, - burbtelėjo Sapiega. - Grįšiu po geros
valandos.
-Gal...
- Ne. Nieko nereikia, - išėjo.
- Labai skauda? - su užuojauta paklausė motina.
- Ne. Maudžia, ir tiek.

- Klausyk... kieno tas vaikas? Man sakė, kad Godos. Tu ma
tei Godą? Kur ji?
Mantas tylėdamas nagu braižė stalą. Žinojo, kad anksčiau
ar vėliau reikės kam nors paaiškinti, kaip atsirado tas vaikas,
kieno jis ir kokia jo ateitis. Ką jis gali pasakyti motinai? Tiesa
niekam nereikalinga.
- Tas vaikelis - pamestinukas. Radau savo mašinoje. Atei
nu, o jis rėkia suvyniotas. Ką man reikėjo daryti?
- Ne Godos? - išpūtė akis Stonienė.
- Nežinau. Man sakė, kad ji turėjo gimdyti... Nežinau.
- Tai... tai... kodėl jo neatidavei į vaikų namus? Kam tau
svetimas vaikas?
- Nežinau. Tegu auga. Gražus berniukas.
- Čia... kažkas ne taip. Jaučiu, kad tu daugiau žinai...
- Galvok, kaip nori. Vaiko aš niekam neatiduosiu.
- Kur tu jį dėsi? J a m moteriškų rankų reikia. Žinau. Atiduok
jj man. Aš visiškai vieniša ir man bus malonu kažkuo rūpin
tis. Išauginau jus, išauginsiu ir jį.
-Ne.
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- Nenoriu. Aš augau gatvėje. Muštynės, šiukšlynai, pasilei
dusios neūžaugos, lošimas kortomis, smulkios vagystės - štai
ir visas tavo auklėjimas. Kelis kartus buvau supjaustytas pei
liu, daugybę kartų sumuštas spjaudžiau kraujais, miegojau ava
riniuose namuose, sirgau net gonorėja.
- Gonorėja?!
- Ko tu stebiesi? Jei už šokoladuką paauglė gali parodyti
nuogą užpakalį, tai už pietus restorane be jokių problemų lei
džia daryti ką nori.
- Koks siaubas. Tu turėjai pinigų ir niekas tavęs nevertė tran
kytis po griuvėsius. Buvai aprengtas kaip lėlytė. Kokie čia man
priekaištai? Nepriimu.
- Nieko nesupranti. Ne piniguose laimė. Širdies reikia.

- Neduosi?
-Ne.
- Meluoji. Man sakė, kad čia Godos vaikelis. Aš mačiau.
Tikrai Godos vaikas. Man širdis sakyte sako. Sakyk, kur Goda?
Matei? Kokios čia gali būti paslaptys?!
- Nieko nežinau. Tu motina. Tau geriau žinoti, kur tavo vai
kai.
Stonienė pyktelėjo, tačiau susitvardė. Šiurkštumu, šauksmu,
priekaištais, žinoma, nieko nelaimėsi.
- Gerai, - kelias minutes įdėmiai stebėjo sūnų. - Pasakyk
man tada: kokie čia reikalai, kad tavęs ieško žudikai? Ką tu
padarei? Iš kur tavo pinigai? Ir apskritai, iš ko tu gyveni? Kur
tu gyveni? Kas tu? Reketuoji? Plėši? Prievartauji? Kas tu toks?
- Ooo... kiek daug tu nori sužinoti... Niekada gyvenime
neprireikė, ir štai staiga: dėstyk. Ar ne per vėlai? Kodėl tu gal
voji, kad aš priklausau pasauliui už įstatymo ribų? Gal aš koks
prezidento patarėjas?
- Baik šaipytis.
- Gerai, pasakysiu, - Mantas atsisuko, drėbė. - Žinau, kad
tu mane pagimdei, ir tik tiek. Nejaučiu tau jokio švelnumo,
jokios užuojautos, jokių nuostabių jausmų. Tik paklausyk sek
madieninių pageidavimų koncertų: mylimai, nuostabiai ma
mytei siunčiu sveikinimą, o aš neturiu jokių žodžių, kaip tave
pasveikinti. Vakar buvo tavo gimimo diena. Gal tau skaudu,
kad aš nė žodeliu apie tai neužsiminiau. Aš neturiu ką tau
pasakyti. Tuščia. Tu esi kekšė. Tavo sąskaitoje - šimtai vyrų.
Skirtumas nuo prostitutės tas, kad tu niekada neėmei pinigų.
Gerai nežinau, bet manau, kad taip.
- M a n t a i ! Nutilk!
- Ko tu nori iš Sapiegos? Jis doras vyras. Man gaila jo, nes
tokia plevėsa kaip tu sugadinai jam gyvenimą. Nepastebėjai?
Kur tik tu pasirodai, savo palaidu gyvenimu visiems apjuodi
ni dienas. Vargšas Stonys. Jam neužteko ryžto pasiųsti tave

po velnių. Vis kažko tikėjosi, visą gyvenimą laukė prošvais
tės. Aš bijau pasakyti, kad silpnavalis, tai būtų neteisinga. Jis
mylėjo tave. Mylėjo ir niekaip nepajėgė ištraukti iš savo šir
dies sulapojusios varnalėšos. Sapiega - tikras vyras ir gali, kaip
pasiutusi bulių, sutramdyti vedančią į aklavietę aistrą.
- Mantai! Nutilk, sakau!
- O ko?! Tu tikėjaisi ko nors kito?! Tai gal tau priminti dar
Artūrą? Daug metų buvo tavo vergas. Mačiau, kaip bėgai i
pasimatymus. Sekiau tave ir keikiau paskutiniais žodžiais. Ge
rai, kad būtų tik jis vienas! Kam tau reikėjo kaimyno Petro?
Paskui dar to čigono, kuris veždavo tave į turgų... ech, gana.
- T u . . . tu... nepaprastai žiaurus. Kaip galima šitaip tikrą sa
vo motiną?
- Tada tu kaip motina man paaiškink: iš kur manyje toks
abejingumas tau? Nežinai? Taip. Mano žodžiai būtų nedova
notina šventvagystė, jei kaip visos motinos tu būtum savo
vaikams pasiaukojimo pavyzdys. Tu puikiai žinai, kad taip nė
ra. Tavo interesai visada buvo aukščiau. Neatsimenu nė vieno
fakto, kad tu dėl kitų būtum atsisakiusi kokio nors savo įgei
džio. Nė vieno!
Stonienė staiga suprato, kad pokalbis palietė tarpusavio san
tykių pačią esmę. Visiškai taip pat, kaip kažkada pokalbiai su
Goda. Tada ji išsirinko ne per geriausią tęsinį: Goda paliko
namus. Jokiu būdu negalima karščiuotis! Gal geriau šiek tiek
palaukti ir paskui, jau ramesnėje aplinkoje, pakalbėti be tų
bjaurių užgauliojimų?
- Gerai, Mantai, - atlyžusi stengėsi kalbėti švelniai, ramiai. Kas buvo, tas buvo. Nebepakeisi. Reikėjo pinigų. Kaip gyventi
be pinigų? Gal ką nors ne taip padariau... Dovanok man. Nesipykime. Kam tie pikti žodžiai? Nereikia.
- Palik Sapiegą. Tu nieko jam negali duoti, išskyrus skaus
mą ir kančią. Jei jis tikras vyras - kirs iš peties ir nesutiks su
jokiais tavo pasiūlymais.

- Palik spręsti mums patiems. Nesikišk ten, kur tavęs niekas
neprašo. Pagaliau mes esame tavo tėvai ir daugiau negu ne
kuklu kištis į mūsų tarpusavio santykius. Pagaliau jis Sapiega,
o tu Stonys. Gal jis visai nenori tavęs pripažinti savo sūnumi?
- Iki šiol nesuprantu, kaip tau užteko sąžinės primesti Sto
niui svetimą vaiką.
- J i s pats to norėjo.
- O aš? Manyje nėra nė lašo jo kraujo. Kam man ta svetima
pavardė?
- Gali pasikeisti. Kaip nori.
- Nesupratai. Mane domina moralinis aspektas.
Nepasakiusi daugiau nė žodžio, motina išėjo į lauką.
Susigūžusi ant pavėsinės suolelio, visą valandą tyliai verkė,
šnirpščiojo, gailėjosi savęs. Sūnus matė, vaikščiojo po kiemą,
tvarkė kažką daržinėje, bet nė karto nepriėjo, nepasakė nė vie
no paguodžiamo žodžio.
Grižęs Sapiega iš karto puolė prie Aldonos, švelniai paglos
tė veidą, nušluostė ašaras, meiliai kalbino.
- Ko tu verki? Kas tave nuskriaudė? Patino paakiai.
- T i e k to...
- Mantas nuskriaudė? Ką nors ne taip pasakė?
- Taduti... aš... aš... sutinku tekėti už tavęs... - Stonienė
staiga dar labiau apsipylė ašaromis, nesigėdijo, nešluostė.
- Kas čia tau? Aldute... Kas per minutėlė... neverk... na, kas
čia tau?
tu... sutinki? Pasakyk ką nors...
-Tegu viskas susiguli... Nusiramink. Paskui.
- Pasakyk tik vieną žodį. Sutinki?
- Aš nenoriu sakyti, - Tadas surimtėjo, įtemptai galvojo.
- Pasakyk. Aš prašau tavęs...
- Mes niekada nebūsime vyras ir žmona. Mes jau buvome.
Neišėjo. Mes pernelyg skirtingi. Surambėjau aš. Išmokau
gyventi vienatvėje. Pasikalbu su gyvuliais, pasiklausau, kaip

šniokščia ežero bangelės, klykia paukščiai, ir nurimstu. Žinau,
kad tu vieniša. Žinau, kad tau reikia ramsčio, bet ne manęs
tau reikia. Nepyk. Geriau, jei visai pas mane nebeatvažiuotum.
- Tu mane išvarai?.. Dar kartą?
- Aš tave variau tik vieną vienintelį kartą. Atsimeni? Po sa
vaitės, kai išsiskyrėme. Daugiau niekada. Kiekvieną kartą, kai
nulydžiu tave akimis, krauju apsipila širdis, bet jau išmokau
susivaldyti. Susivaidysiu ir šį kartą. Nevarau, bet mes neturi
me ateities.
- Kaip Mantas? Tu jį įsisūnysi?
- Taip. Žinoma, jei jis panorės.
- Jis panorės. Aš žinau, - Aldona nosinaite nusišluostė lū
pas. - Eisiu, Taduti. Susitvarkysiu. Jei aš čia svetima, tai kam... ji vėl pravirko, nusliūkino į trobą. Sapiega jautėsi nei šiaip,
nei taip, kelis kartus perbraukė delnais per veidą, krestelėjo ir
pakilęs nuėjo pasižiūrėti, ką ten daržinėje tvarko Mantas.
Po pusvalandžio prie dirbančių vyrų priėjo išsipuošusi, kve
pianti Stonienė. Gailiu žvilgsniu žiūrėjo į tokius brangius jai
žmones, virpčiojo lūpomis.
- Tai tu, Mantai, nežinai kur Goda?
-Ne.
- Kada atvažiuosi į Kauną?
- Niekada. Atleisk, nenoriu. Nieko ten nepalikau.
- O... o... jei man bus bloga... jei sirgsiu? Ir tada?
- T a d a . . . tada gal.
- Sudie, Tadai. Man labai malonu, kad jūs taip gerai sutaria
te. Neminėk manęs bloguoju. Visą gyvenimą tave vieną my
lėjau ir visa širdimi myliu dabar. Atleisk man. Daugiau nieka
da neperžengsiu tavo viešpatijos slenksčio. Tepadeda tau
Dievas... Sudie.
- Aš palydėsiu tave.
- Nereikia. Aš pati. Sudie.
Apsisuko. Išėjo.
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- Kas čia, po velnių, darosi?! - rėkė įtūžęs Sfinksas. - Kam aš
tave ten pasiunčiau? Ką?! Kam?! Tam, kad būtų tvarka! Tam,
kad savo grožiu, protu, gudrumu padėtum išvengti vyrų kvai
liojimo. Baisu pagalvoti, kiek reikia laiko, pinigų, kol paruoši
bent vieną tinkamą mums žmogų. Teoriškai Lietuvoje gali būti
tik apie dešimt tūkstančių talentingų žmonių. Ašaros! Atmeskim menininkus, mokslininkus ir dar kokius, tai kiek lieka?
Mano panosėje - susišaudymas! Žudynės! Tarp savųjų! - visai
ne senio energijos pamėtėtas, šoktelėjo, sutrepsėjo kojomis,
vis mosuodamas abiem rankom, įdėmiai žvelgdamas savo pa
vandenijusiomis akimis į kiekvieną išsitempusį tarną, pražy
giavo išilgai eilės, staigiu judesiu atsisuko į Kamėją. - Kaip
J o n o sveikata? Išsikapstys?
- Vargiai. Greičiau ne. Tikriausiai ne.
- Kodėl nedarėte operacijos?
- Gydytojai pasakė, kad smegenų sukrėtimas ir kraujosruvos kepenyse. Didelis sumušimo plotas, susidarė kraujo trom
bai. Nutarė palaukti.
- Po velnių! Girdite? Tokį puikų organizatorių praradome.
Kodėl neperspėjai?
- J o n a s nežinia iš kur sužinojo Žąsino mirties priežastį.
- Kas pasakė?! - sužaibavo akimis. - Tokią informaciją gau
nu tik aš! Surasti ir pristatyti man! Supratai?! - dūrė pirštu
vienam.
- Klausau.
- Štai taip, - kelias minutes Sfinksas vaikščiojo tylėdamas. Kur Stonys?
- Liepiau pasislėpti. Sakė, kad paskambins.
- Gražiausia! Po velnių! Jei kas nors atsitiks tam vaikinui, aš
tam galvą nusuksiu, supratote?! - treptelėjo koja. - To dar be
trūko! Po poros valandų tas profesorius turi būti čia, suprato
te?! Vikriai! Lauk! Visi lauk!
Antrą kartą kartoti nereikėjo.

- Kamėja... pasilik!
Sfinksas vaikščiojo pirmyn atgal, pirmyn atgal, pagaliau sun
kiai sudribo krėsle.
- Sėsk. Nestovėk, - bijodama naujos pykčio bangos, nė se
kundei nenuleisdama akių nuo įtūžusio šefo, Kamėja atsisė
do pačiame tolimiausiame kampe, pagarbiai sudėjusi rankas
laukė, kuo visas šis incidentas pasibaigs.
- Kur tu tenai? - taikiai burbtelėjo senukas. - Eikš prie sta
lo... Gal nori ko nors išgerti! Gal likerio, torto?
- Ačiū, ne, - susizgribusi, kad šioks toks užsiėmimas prie
stalo gali nuraminti Sfinksą, pridūrė: - Jeigu galima, šoninės,
sūrio su kiaušiniene.
- Tai mano mėgstamiausias patiekalas. Na ir gudri tu boba.
- Aš ne boba.
- Aaaaaa... įžeidžiau? - paskambino varpeliu. Žaibu įbė
gusiam tarnui įsakė: - Abiem kiaušinienės, gero vyno ir dar
šiaip ko.
- Klausau.
- Na... na... - kiek aprimęs dėbtelėjo į Kamėją. - Pasiekė
gandai, kad tu ten su Mantu šu šu... Kaip ten?
- Du epizodai. Tik tiek.
-Gal...
-Ne.
- Gerai... - susimąstė. - sakai, Jonas neišgyvens? Kiek jam
liko?
*****
- Ne. Valandos.
- T a d a . . . tada... viską pakartosime iš pradžių. Pakeisi visą
komandą, sutvarkysi tą namą taip, kad J o n o atminimo nelik
tų nė kvapo.
- Gerai, - Kamėja nekantriai laukė dar kelių žodžių.
- Ten gyvens Mantas. Ką? Sublizgo akys? Jokių man ten šu
šu, - jis pagrasė pirštu, šyptelėjo. - Supratai?
- Taip.

Ištrauktas tiesiai iš klinikų, profesorius pašėlusiai protesta
vo, bet niekas jo nepaisė.
- Kur jūs mane vežate? Kas jūs tokie? - nuo greito ėjimo
uždusęs, vos ne prievarta įgrūstas į mašiną, purkštavo me
dikas.
- Nebijok, ne policija. Savi. Prašyčiau be triukšmo. Robi,
užrišk jam akis.
- Dar ko?!
Pamatęs Sfinksą, profesorius šyptelėjo:
- Ką? Šitas senis?
- J e i jis panorės, mes per tavo užpakalį liežuvį ištrauksime,
supratai?
Šėtono brolijos brolio sarkastišką ironiją tarsi kas vėju nu
pūtė.
- Nevažiuok, Mantai, pabūk. Dar pilvas neužgijo... Neduok
Dieve, užmuš kas kokiame kampe. Nejaugi nesupranti pavo
jaus? - visai nusiminęs maldavo tėvas.
- Negaliu. Atrodo, pats Šėtonas į vidų įlindo.
- Prašau, maldauju, - visai praskydo senis.
Mantas nepaisė.
Sustojęs prie Kauno klinikų vartų, pro aukštus geležinius
virbus žiūrėjo į ištisą miestelį daugiaaukščių, pilkų su balto
mis užuolaidėlėmis namų, į kažkieno kažkada pasodintus di
džiulius medžius, visomis pakampėmis šmižinėjančius dry
žuotus ligonius. Klinikos alsavo lyg didžiulė gamykla. Plūdo
žmonės, nardė taksi, mašinos su raudonais kryžiais. Ir kaip
šiame šurmulyje surasti tą profesorių?
Gal, ko gero, jis visai ne profesorius?
Koks galėtų būti optimaliausias paieškos būdas?
- Laba diena. Atsiprašau, jūs gydytoja? - priėjęs prie taksi
laukimo aikštelėje stoviniuojančios moters, paklausė.
- Taip.

- Galiu jus pavėžėti. Kur jums reikia?
- Ne. Dėkui. Važinėju tik su taksi.
- Nejaugi aš panašus į plėšiką? Man reikia jūsu pagalbos.
Noriu sužinoti.
-Ką?
- Nežinau, kaip rasti vieną profesorių.
- Kokiame skyriuje jis dirba?
- Nežinau.
- Tai gal žinote, kokios srities specialistas?
- Ne. Nežinau. Man reikia jį pamatyti. Tik tada pažinsiu.
- Oooooo... tai tas pats, kaip rasti kupetoje šieno adatą.
- Aš jus pavešiu, o jūs man pakeliui pasakysite, kaip geriau
surasti, gerai? Padėkite, - nuolankiai prašė Mantas.
Gydytoja, tarsi laukdama pagalbos iš šalies, neramiai apsi
žvalgė, žvilgtelėjo į laikroduką ir, neradusi nieko geresnio, su
tiko.
Prabėgo ištisos trys savaitės, bet paslaptingojo profesoriaus
net pėdsakų nepavyko užčiuopti. Ratas siaurėjo. Mantas jau
buvo matęs daugelio skyrių visus mokslų daktarus, visus pro
fesorius. Kada nors paklius.
- Bene manęs ieškai?
Mantas žaibiškai atsisuko. Tas pats!
- J a u kelios savaitės, kai tu čia sukinėjiesi, tiesa? Mano žmo
nės seniai tave seka. Eime, pasikalbėsime.
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- Nejaugi į klinikas? Pasikankink dar, paieškok, jei rasi...
Eime į m a n o mašiną.
- Neeeee... į jūsų mašiną aš tikrai neisiu.
- Tai kur?
Staiga su profesoriumi pasisveikino klinikų kiemsargis,
Mantas daug kartų jį buvo matęs šluojant. Aha! Dabar, pa
slaptingasis, niekur nepaspruksi! Priėjo senyva moteris, kaž
ko prašė...

- Būsiu po pietų. Ateikite trečią, - kietu, lediniu balsu burb
telėjo moteriai, nusisuko. - Eime, pagaliau, kur nori, tik grei
čiau iš šitos vietos. Galime į tavo mašiną.
- Ne, - Stonys bijojo, kad gali būti priverstas važiuoti į kokį
nors mišką.
- Po šimts! Mantai, būk protingas! Niekas tavęs nesiruošia
pakišti po velėna. Tiesa, buvo tokių minčių, bet tik ne dabar.
Suprask, tą padaryti seniai galėčiau. Žinau kiekvieną tavo
žingsnį. Mums reikia draugauti, o ne pyktis.
- Kas? Žemė persivertė? Kokios čia draugystės? Nuo kada?
- Po to, kai pasikalbėjau su Sfinksu. Tu gal net nežinai, kad
prieš savaitę palaidojom Joną. Per daug nesigraužk. Sirgo ke
penų ciroze. Žalingų įpročių pasekmė, tavo smūgis tik pagrei
tino baigtį. Jis buvo visiškas gyvulys ir turėjo mirti.
Mantas niūriai tylėjo.
- Metas paskubėti. Tam, kad būtų lengviau, pasakysiu, kad
tu dabar gyveni tokio senio sodyboje šalia Vievio. Tiesa?
Mantas viską suprato...
- Gerai. Eime į m a n o mašiną.
įsėdęs profesorius kelias minutes tylėjo.
- Sakyk, kam tau manęs reikia, - tyliai prabilo. - Toje tavo
senio sodyboje dingo du m a n o žmonės. Švariai, be pėdsakų.
Tai tavo darbas?
-Ne.
- Tai kieno? To senio?
- Nei jis, nei aš nematėme jokių jūsų žmonių.
- Stebuklų nebūna. Tu turi savo apsaugą?
- Taip, turiu, - pamelavo.
- Aaaaaa... tada aišku, - profesorius nervingai sujudėjo. Žinau. Manęs ieškai tam, kad galėtum savo žudikams pasaky
ti mano koordinates. Taip? Klausiu, taip? Nesigink. Viską ma
tau ir viską suprantu. Tu, paukšteli, dabar mano rankose. Štai
galiu išlipęs mostelti piršteliu, ir tavęs nebėra. Žinok, jeigu

mums su tavimi nepavyks susitarti, taip ir bus. Bus, nepai
sant to, kad Sfinksas uždraudė! O ką man daryti? Laukti, kol
tu mane nukokošinsi? Neeee... Tik trys keliai: arba tu mane,
arba aš tave, o gal susitarsime. Taip, žinoma, būtų geriausia.
Ko tu nori?
- Kur Goda?
- Aaaaaa... - pašnekovas ilgam nutilo, kelis kartus sunkiai
atsiduso. - Na, ką gi... Mums, sprendžiant iš visko, teks dar
ilgai bendradarbiauti. Gal kada nors tu kai ką iškapstysi ir vėl
viskas prasidės iš naujo. Geriau karti tiesa negu saldus me
las, tiesa? Pasiruošk. Pasakojimas bus ilgas ir tau nelabai ma
lonus. Pasistenk suprasti... - profesorius išsitraukė sniego bal
t u m o n o s i n ę , kruopščiai nusišluostė veidą. - Prieš gerą
dešimtmeti kartą pavakaryje į m a n o skyrių atvežė tavo še
šeri- Nežinojome, ko griebtis. Ji merdėjo, o mes negalėjome
nustatyti net apytikrės priežasties. Plovėme skrandį, leidome
antioksidantus, deguonies kaukė, lašinė... oi... oi... Graži bu
vo. Tarsi leisgyvė karalaitė. Gražesnės mergaitės aš kaip gy
vas nebuvau matęs ir nuoširdžiai galvojau, kad tokių nebū
na. Tą naktį nesumerkęs akių budėjau prie jos lovos. Man
atrodė pasiutiškai neteisinga, jei tokiai mergaitei lemta mir
ti. Kelis kartus vos išvengėme klinikinės mirties. Ryte konsi
liumas, vakare konsiliumas... Ištraukėme. Paguldžiau į savo
skyrių stacionariniam gydymui. Goda greit pasveiko, bet aš
vis delsiau, neleidau namo. Keista, per tris mėnesius niekas
jos nepasigedo, niekas neatnešė gėlių, kokio gėrimo ar laiš
kučio. Stovėdavo prie lango viena tarsi visų užmiršta nepa
prasto grožio gėlė. Stengiausi, kaip galėjau, sušvelninti jos
vienatvę.
- O paskui?
- Paskui... mes ją išleidome. Tada dar neįvertinau jos per
mainų, bet jos jau buvo. Pasakoti toliau?
- Taip.

- Ji mylėjo. Laukdavo manęs prie klinikų, veržėsi į mano
mašiną, bet aš buvau du kartus vyresnis, turėjau moterį ir į
Godą žiūrėjau kaip į buvusią ligonę. Tik tiek. Kartą prie mano
namų privažiavo gal visas pusšimtis rokerių, vidunaktį ištem
pė mane iš lovos... Kaip jie atidarė buto duris, man nė šian
dien neaišku. Ištempė mane į gatvę. Du vaikinai laikė Godą,
o kiti tyčiojosi iš manęs ir mušė. Goda rėkė, bet kliuvo ir jai.
Kai pasirodė policija, jie visi šoko ant motociklų, pasičiupo
Godą ir, baisiausiai kriokdami motorais, pabėgo. Daugiau kaip
metus Godos nemačiau... - profesorius vėl nusišluostė vei
dą. - Kartą... labai nustebau, kai atėjęs į klinikas radau savo
skyrių tarsi skruzdėlyną prieš lietų - visi lakstė kaip pamišę gelbėjo vėl Godos gyvybę. Tada jau turėjome šiokios tokios
patirties, žinojome, ko galime tikėtis, bet buvo nepaprastai
sunku. Vėl paguldžiau į stacionarą. Kai įeidavau į palatą, ji
nusisukdavo į sieną, nekalbėdavo. Aš viską supratau. Štai to
kios tokelės...
- O toliau? - Mantui knietėjo kuo greičiau sužinoti visą tei
sybę.
- Ilga istorija. Gal gana? Manau, jau tau daug kas aišku,
tiesa?
- Šiek tiek, bet noriu žinoti viską iki galo. Goda ir Šėtono
brolija, kas bendro?
- Gerai. Tada... tada... reikia pradėti nuo labai senų laikų, jis krenkštelėjo. - Dar besimokydamas Medicinos akademijo
je susidomėjau baltąja ir juodąja magija, pradėjau gilintis į
okultizmo filosofiją, studijavau senovės filosofų darbus, ypač
domėjausi Platono mokymu ir pamažu nugrimzdau į visiškai
kitiems nepažįstamą pasaulį.
- Kuo jis pasireiškė?
- Kaip žinia, alkoholis, kava, hašišas, opiumas, morfijus ir
kitos panašios medžiagos bei įtaiga, hipnozė priklauso mago
arsenalui. Ši aplinkybė lėmė mano specializaciją. Labai greitai

padariau puikią mokslinę karjerą ir... susidūriau su kitos pa
kraipos bendraminčiais. Susipažinau su labai gudriu vyru Al
fonsu, paskui jį pakeitė Algis, o po jo - tas pats Jonas. Štai tau
aiškėja visas paveikslas... Atsirado dideli pinigai. Priešintis bu
vo beprasmiška. Kai Goda pasveiko, aš išnuomojau jai atskirą
butą. Prasidėjo pats gražiausias mano gyvenimo laikas. Lau
kėme susitikimu tarsi šventės, bėgome į koncertus, į dramos
teatro spektaklius, ji labai mėgo šunų parodas, kelis kartus
buvome užsienyje, išmaišėme visą Lietuvą, atostogavome Pa
langoje... Nuostabus laikas buvo... Štai taip.
Mantas sėdėjo netekęs žado.
- Iš Godos sužinojau apie tave ir užsiminiau Jonui, kad pa
globotų.
- Mat kaip... - Mantui staiga paaiškėjo visos sesers palaidūniško gyvenimo paslaptys, atviras priešiškumas motinai, am
žinas lėkimas iš namų, ašaros. Prisiminė patį pirmąjį susitiki
mą su vaikinu, kuris priėjo ir paprasčiausiai pasiūlė gerus
pinigus už kiekvieną užverbuotą merginą...
- Vyrai kekšių po užsienius nesivežioja. Kodėl Goda - ne
žmona?
- Aš negalėjau. Magas, tarsi dvasininkas, turi gyventi vie
nas. Būtina sąlyga valios koncentracijai.
- Atleiskite, kažkoks pamišimas.
- Kada nors aš tau paaiškinsiu viską nuodugniai, o dabar
tik pasakysiu, kad tik valia ir daugiau niekas lemia visą žmo
gaus gyvenimo esmę. Magija - meilės mokslas. Tikras žmo
gus valdo savo sudėtines dalis: fizinę, astralinę ir dvasinę. Tarsi
visa Gamta, kurią valdo žmogus, yra dalis Dievo kūno. Su
pranti? Dievo valia yra aukščiau Gamtos. Šventoji trejybė reiš
kia, kad Dievas Tėvas yra dieviškoji pradžia, valdanti visą pa
saulio vyksmą. Dievas Sūnus - dieviškoji pradžia, valdanti
žmoniją, o Šventoji Dvasia - dieviškoji pradžia, valdanti Gam
tą. Trejybė išreiškia tris pasaulio kūrimo jėgos sudėtines dalis.

Tai sudėtingi dalykai ir per minute aš tau visko paaiškinti ne
galiu.
- Gerai. Jei jūs magas, o magija - meilės mokslas, tai kaip
jūs galėjote įkurti Šėtono brolija? Visiškai nesuderinami daly
kai. Kam prireikė žmoguje žadinti gyvulį? Visiškai susipainio
ja gėrio ir blogio sąvokos.
- Aš džiaugiuosi, kad tu taip klausi. Tai reiškia, kad tu nega
li paklusti savo gyvuliškajam pradui. Reikalas tas, kad mes
visi žinome, jog esame žmonės, bet lygiai taip pat žinome,
kad viduje esame ne tokie žmonės, kokie esame iš tikrųjų.
Kiekvieno žmogaus natūrali evoliucija reikalauja normalių są
lygų savo dvasios pradmenų vystymuisi. Kiekvienas žmogus,
kaip ir gyvulys, sudėtas iš paprasčiausių elementų: kalio, kal
cio, magnio, vandens ir panašiai. Žmogaus likimas, arba kar
ma, priklauso nuo tų elementų kokybės jo gimimo metu, to
dėl gali būti nustatytas. Magų filosofija moko, kad kiekvienas
žmogus susideda iš fizinio kūno ir sielos. Siela neretai tapati
nama su astraliniu kūnu, kuriame išsiskiria žmogaus gyveni
mo jėga ir dvasia. Po mirties žmogus vėl virsta elementais. Po
mirties per tam tikrą laiką išnyksta ir astralinis kūnas, išsky
rus gyvenimo jėgą, kuri, palikusi kūną, koncentruojasi tam
tikrų molekulių sankaupos pavidalu į mums nematomą de
besėlį, kuris vėliau persikūnija į naują gyvybe. Gyvenimo jė
ga ir dvasia yra žemesnioji ir aukštesnioji tos pačios dvasinės
esmės dalys. Kai mes sakome „dvasia", mes turime omenyje
nemirtingą astralinio kūno dalį.
- Kuo dėta čia Šėtono brolija?
- Tuoj suprasi. Nepasakiau nė vieno nereikalingo žodžio.
Pradėsiu nuo to, kad jaunas žmogus turi fizinį kūną ir astrali
nį kūną, kuris yra lygiai tokios pat formos kaip fizinis kūnas
ir, priedo, tam tikrų fluidų dėka auros pavidalu prasikiša pro
fizinio kūno paviršių. Kiekvienas gimęs žmogus, kaip jau mi
nėjau, paveldi vienokio ar kitokio dydžio „debesėlį", tačiau

kiekvienas dar ankstyvoje jaunystėje turi apsispręsti: ar ženg
ti aukštyn, ar leistis žemyn. Ta kryžkelė vadinasi Kama-Rupa,
tai yra - gyvulinė siela. Tokią pat sielą, tiktai be dvasios prad
menų, turi ir gyvuliai. Tai tarsi žmogaus fizinių įgeidžių lop
šys. Jei eisi aukštyn - nutolsi nuo fizinio kūno ir pakilsi į dva
sinį pasaulį, stiprės, koncentruosis tavo valia, kuriai gali
paklusti vis didesnė ir didesnė Gamtos dalis. Jei pulsi žemyn atsidursi fizinių aistrų pasaulyje, pasidarysi savo kūno vergas.
Tavo valia neišvengiamai sunyks ir tavyje viešpataus tavo kū
nas. Jaunystėje išsirinkę kelią žemyn, beviltiškai sunaudoja
paveldėtą savo dvasios „debesėlį" ir niekada nebegali pakilti
aukštyn. Kartais žmonės supranta savo klaidą, bet pakilimui
reikia nepaprastai daug jėgų ir nepaprastai didelės valios kon
centracijos. Dabar atsirado galimybė atsakyti į tavo klausimą, profesorius vėl balta nosinaite nusišluostė veidą. - Reikalas
tas, kad kūno vergai negali atsispirti kūno pagundoms. Yra
panašūs į beždžiones, kurios panaudoja savo protą tik tam,
kad lazda numuštų nuo šakos obuolį ir prikimštų sau pilvą.
Tikrieji žmonės valdo savo kūną ir pasižymi stipria valios jė
ga. Ta valios jėga, priklausomai nuo koncentracijos, leidžia
valdyti žmones, kurie tos valios neturi. Aš ir mano draugai
niekada nedalyvavome orgijose, tik savo valios jėga vertėme
kitus nusileisti iki gyvuliškų instinktų demonstravimo.
- Jei tai buvo tik noras valdyti, tai kokia prasmė valdyti
vaistais apglušintą bandą?
- Tai tik psichiniai relaksantai nervinės įtampos atpalaida
vimui ir šiek tiek preparato, blokuojančio atmintį, kad išveng
tume nemalonumų su policija. Vyrai buvo tokie, kokie jie yra
iš tikrųjų. Tai - pats slapčiausias savojo aš demonstravimas.
- Gal valdyti galima ir tyliai, be tokio drastiško demonstra
vimo?
- Gerai. Esmė ta, kad paveldėtą „debesėlį" kiekvienas žmo
gus savo gyvenime gali arba sunaikinti, arba dar padidinti. Po

mirties tas „debesėlis", atsiradęs naujoje gyvybėje, gali dar la
biau padidėti. Tokiu būdu susidaro sąlygos žmonėms kopti
arčiau dievybės.
- Tai ir yra žmonijos progresas?
-Taip. Jeigu žmonija eina į priekį, mes gausiname savo dva
singumo pradą. Žmonės, virtę gyvuliais, turi mirti. Dvasingu
mo tobulinimui ypatingų pastangų nereikia. Nelepink savo
kūno, saikingai valgyk, venk alinančių aistrų, rūpinkis kūno
higiena ir būk geras krikščionis. Eidamas Dievo nurodytu keliu,
tu gausinsi savo dvasingumą. Sugyvulėjusių žmonių „debesė
lis" atrofuojasi gana greitai. Gali būti atvejis, kada dėl palaido
gyvenimo jis pranyksta anksčiau, negu žmogus numiršta. Toks
žmogus - tarsi gyvas lavonas. Grynas gyvulys. Tai žmonijos
atmatos, kurių reikia kaip galima greičiau atsikratyti.
- Jūs įkūrėte Šėtono draugiją tam, kad savo valia priverstu
mėte kaip galima greičiau sunaikinti jų „debesėlius" ir paversti
juos gyvuliais.
- Visiškai teisingai. Mes tikimės, kad bet kokie dvasingi žmo
nės, susidūrę su tokiais žmonėmis, lengviau juose atpažins tą
gyvulį ir atmes kaip niekalą. Moterys turėtų gimdyti vaikus
nuo dvasingų vyrų. Gyvuliai neturėtų vadovauti jokiai gyve
nimo sričiai. Būtų geriausia tokiems kaktoje įspausti ženklą.
- Kuo dėtas čia Šėtonas?
- Esmę jau pasakiau. Galvok pats. Piktųjų dvasių pasaulis
didelis ir neišmatuojamas. Šėtonas, tarsi kitas Dievo sūnus,
priešinasi Dievui. Velzevūras valdo tamsą ir demonus, Liuciperis valdo astralinę šviesą, Asmodėjas - angelas naikintojas,
dievas Valis valdo klastingumą ir neištikimybę, Adrameliozas - didysis pragaro kancleris, Nachema - vampyrų karalie
nė, didžioji laimės naikintoja ir taip toliau. Žinoma, labai gai
la, kad žmogus pačioje ankstyviausioje jaunystėje, dažnai iki
septynerių metų, turi apsispręsti, kur jis eis: aukštyn ar že
myn. Man malonu, kad tu eini dievybės link.

- Aš dalyvavau orgijose.
- Faktiškai taip, bet tai buvo tik tavo pažinimo kelias, į kurį
prievarta įstūmė kiti. Tu paklusai stipresnei valiai, bet turi vi
sas galimybes sukoncentruoti savo valią iki tokio lygio, kada
būsi visiškas savo kūno viešpats. Atmink, kad prie to, kuris
eina Dievo keliu, blogis nelimpa. Niekada negailėk vagių, pros
titučių, prievartautojų. Jie jau pasirinko sau kelią ir tu niekuo
negali jiems padėti. Mes neturime tiek valios, tiek jėgos, kad
parodytume jiems tikrąjį kelią. Jie akli ir niekas, išskyrus juos
pačius, negali apšviesti jų kelio.
- Taip, - Mantas susimąstė. Žinoma, to profesoriaus liežu
vis auksinis, tačiau, nors ir kaip stengėsi, Mantas negalėjo ras
ti prieštaraujančių argumentų. Užliūliavo, sujaukė visą. Ir ta
me chaose nebebuvo nei pradžios, nei pabaigos.
- Kodėl tu, būdamas toks dvasingas, atvedei Godą į tą že
miškąjį pragarą ir leidai numirti tokia siaubinga mirtimi? Aš
tau to niekada neatleisiu.
- Neskubėk, - profesorius kelias minutes sėdėjo tarsi suak
menėjęs. - Aš nežinojau, kad ji buvo tenai. Būčiau nė už ką
neleidęs. Tas, kas ją ten atvedė, jau mirė. Aš kitaip negalėjau.
Aš nusidėjau savo principams, bet savo valia užgniaužiau bet
kokį gailestį, nes jis buvo mano bendramintis. Norėjo išgel
bėti mane nuo magui nederančios aistros. Jis buvo teisus, nes
magas savo valios jėga privalo atsisakyti meilės, o aš šiek tiek
pasidaviau. Gal būčiau su Goda net nuėjęs prie altoriaus. Štai
tu dabar žinai viską.
- Dar ne viską.
- Kas dar?
- Kur Goda palaidota?
- Važiuojam.
Tose pačiose kapinėse, kur gulėjo Stonio palaikai, tik arčiau
tvoros, buvo gėlėse paskendęs baltu marmuru išpuoštas Go
dos Stonytės kapas.

- Pasimelskim, Mantai, - sukuždėjo suklupęs profesorius...
Mantas klūpojo, nesižegnojo, nesimeldė, slapčia stebėjo pra
kaulų, kažkada sesers mylėtą žmogų ir galvojo, kokiais keliais
keleliais vingiuoja žmogaus likimas. Sunkiai atsiduso, kad ne
tokia jau bloga buvo sesuo, gal ir negalėjo būti kitokia. Žino
ma, jeigu Mantas nors dalelytę būtų žinojęs... Atsiprašytų už
visus užgaulius žodžius, prieitų, ištiestų ranką ir paprašytų san
tarvės. Ji suprastų, ji atleistų, nes jų likimai panašūs... Staiga
Mantą pradėjo krėsti drebulys.
Goda, atleisk man... aš privalėjau, aš galėjau tave išgelbėti.
Aš buvau taip arti... Nematysiu, nepaprašysiu, neprieisiu prie
tavęs jau niekada. Niekada. Amžinai.
-Aaaaa... tai tu, Mantai...
Vyrai atsisuko.
Dvilinkai sulinkusi senutė blyškiomis, tarsi išplautomis aki
mis įdėmiai stebėjo tai vieną, tai kitą vyrą.
-Aš...
- Tai tu su... Goda, - tarsi grąžtu gręžė profesorių. Nieko
nepasakęs vyras nusisukęs užsimerkė. - Tavo vaiką Goda ne
šiojo?
- Mano, - vos girdimai atsiliepė ir staiga pasikūkčiodamas
pravirko.
- Ech jūs... - senutė sunkiai šnopavo. - Tokia puiki merga
buvo. Kodėl leidote numirti? Jūs abudu kalti... Vieniša mote
ris negali visam pasauliui priešintis. Jėgų neturi... Ech... - mos
telėjusi ranka buvo benueinanti, bet kažko paskutinį sykį dėb
telėjo, pratarė: - Moteris tarsi vanduo. Tik tada daiktas, kada į
ąsotį supiltas. Kiekvienai vyriškos globos reikia.
- Mantai... - po vakarienės, pasiklausęs žinių, išjungęs ir at
stūmęs n u o savęs radijo imtuvą, susirūpinęs tėvas kreipėsi į
sūnų. - O... kaip Astra? Visas mėnuo ir nė žodelio. Kaip...
čia? Nebereikia?

- J a u daugiau negu mėnuo... - susimąstęs atsiliepė Mantas.
- Menkai valgai... Dirbi kaip atšipusiais dantimis... iki iš
naktų sėdi kur j kampą įdūręs nosį. Žiūrėdamas į tave, nuo
nežinios aš pats į grąžtą susisukau. Anądien, kažkokio siuto
pagautas, nei iš šio, nei iš to kaip drožiau apynasriu Bėriui...
Šoko gyvulys į šoną, atsisukęs žiūri nustebęs. Štai tokios toke
lės, - skėstelėjo rankomis. - Nervai.
- Atleisk man... - Mantas kelias minutes sėdėjo pakrosny
nejudėdamas. - Niekada niekur nesijaučiau taip ramiai, sau
giai, kaip čia. Pagaliau atsirado po kojomis kieta žemė, nuo
kurios aš... galiu šokti aukštyn.
- Ką tu nori tuo pasakyti?
- Tu, tėti, matei, kaip elgiasi musė, įkritusi į pieno putas?
- Na... kapstosi, - šyptelėjo nesupratęs Sapiega.
- J e i tik po kojomis pakiši žolės stiebelį, ji atsispiria ir nu
skrenda.
- Apie ką tu?
- Vis apie tą patį, - Mantas atsiduso. - Visiškai nebežinau,
kaip toliau gyvensiu. Namas Žvėryne baigtas, bet ką man
vienam tarp tų dažais kvepiančių sienų daryti? Su Astra... aš
bijau.
-Ko?
- Aš kaltas dėl jos ligos... aš, ir tiktai aš, buvau to baisaus
košmaro priežastis, - sudejavęs išskėstais pirštais apglėbė sa
vo galvą, užsimerkė. - Tik aš...
-Gal...
- Ne ne... ne. Nereikia. Ji sakė, kad nenori nieko žinoti, bet
aš negaliu negaliu negaliuuuuu... Tarsi kažkoks baisus svoris,
kurį aš nešioju visur ir visada... Kartais galvoju, kad neištver
siu, kad dar sekundė, ir aš...
- Baik! - suriko skvarbiomis akimis gręžte gręždamas tėvas. Atmink, kad vyras niekada, girdi, niekada negali, neturi teisės
ištižti, subobėti, verkšlenti! Niekada! - trenkė delnu į stalą. -

Nepakenčiu tragiškų scenų. Negerbiu, nenoriu, nepriimu. Man
štai čia, - jis palietė prie širdies, - viskas šiaušiasi ir aš užsi
kemšu ausis, bėgu, nenoriu nei matyti, nei girdėti!
- Oooooo... tokio tavęs dar nemačiau. Kas tai? Praeities pa
mokos?
- Taip, ir ne be tavo motinos pagalbos. Niekada nieko stip
riau nemylėjau. Neturiu šeimos, gyvenu vienas, atsidanginau
į tą kaimą, apverčiau visą savo gyvenimą aukštyn kojomis.
Kartais atrodė, kad išsikraustysiu iš proto. Susitikimai, meilūs
žodžiai, nepasotinama aistra, ir staiga tarsi iš giedro dangaus
tvykstelėjęs žaibas - neištikimybė, spjūvis tiesiai į veidą. Skau
dėjo visada! Iš pradžių elgiausi kaip vaikas, kuriam atėmė gei
džiamą žaislą. Paskui supratau, kad tai ne įgeidis, ne meilės
nuotykis, o lemtis. Nemoku tau paaiškinti, bet visą gyvenimą
norėjau tą moterį pagauti ir kartu su ja užsisklęsti geležinia
me narve. Galvojau, kad štai tada ji tikrai bus mano, bet... Sapiega dar kartą skėstelėjo rankomis, kažkokio nervinio dre
bulio vejamas kelis kartus dideliais žingsniais išmatavo virtu
vę, prisėdo ant žemo suoliuko visai šalia lauko durų. - Prakei
kimas! Supratau, kad jokiais geležiniais virbais nesulaikysi to
pasiutusio jos noro lėkti ir lėkti, kur akys veda.
- Su tuo profesoriumi mes tada dar kalbėjome iki išnaktų.
Aš tau jau sakiau... Kaip tu? Nejaugi mano motinos gyveni
me niekada nepastebėjai dvasingumo? Žinau, kad jai Dievas
tuščia vieta, kad niekada suklupusi prieš altorių neprašė ma
lonės, tačiau gal tu pastebėjai tai, ko aš, tikrasis jos sūnus,
nepastebėjau? Nejaugi visas jos gyvenimas buvo skirtas savo
kūnui?
- Nežinau... nežinau... nežinau... - lyg apglušintas Sapiega
lėtai kraipė galvą, beviltišku balsu kuždėjo kasdien kartojamą
maldą. - Tegu būna prakeikta ta diena, kada ją išvydau. Ji pati,
tarsi paties Šėtono nurodymu, siekė mūsų pažinties. Pati pa
siūlė draugystę, pati stūmė ir stūmė artyn gaivališkos aistros,

kol staiga atsivėrė kažkokie pragaro vartai, pakilo baisus aist
ros viesulas ir įsuko mus abu į patį vidurį. Nebeliko nei laiko,
nei atminties, nei proto. Mane dar blaškė, dar suko, o ji staiga
kažkur dingo. Nežinau... nežinau... Buvo akimirkų, kada tar
si prabudusi puldavo skaityti knygas, kartais bėgdavo į teatrą,
net kartu buvome vienos disertacijos gynime. Kaip dabar ma
tau: blizga akys, atrodo, griebs, nugalės, persivers, bet kur ten...
tik sekundė, o paskui vėl ir vėl tas pats.
- Visą gyvenimą jai trūko pinigų, turto.
- Netiesa. Gana tų pinigų. Visada kiek reikia buvo. Ne kas
kita, o savojo gyvenimo pateisinimas. Daugiau nieko. Bež
džionės protas... tik tam, kad lazda numuštų ir surytų gei
džiamą obuolį.
Mantas krūptelėjo.
- T u . . . studijavai Platono filosofiją?
- Kažkada.
- Keista. Lygiai tą patį sakė ir profesorius. Tai - virstančių
gyvuliais žmonių filosofija. Pamažu degina savo dvasingumo
pradą, savo „debesėlius". Tai... tai... gyvuliai.
- Tu čia apie ką? Apie motiną?
- Štai kur šuva pakastas... - tarsi praregėjo Mantas. - Profe
sorius teisus. Niekalas. Atmatos. Sugyvulėjusiems žmonėms
reikia kaktoje išdeginti ženklą, kad visi matytų.
- Tu apie motiną?
- J e i draudžiama moterims gimdyti vaikus nuo sugyvulėjusių vyrų, turėtų būti draudžiama vyrams sėklinti sugyvulėjusias moteris! Tai tu kaltas, kad aš gimiau. Stonys kaltas, kad
gimė Goda... Mano motina, pražudžiusi savyje dvasingumo
pradą, neturėjo teisės gimdyti. Kūno vergė. Aš viską supratau.
Profesorius teisus. Jis visiškai teisus.
- Nesuprantu.
- Mes visi aplink mano motiną nelaimingi. Aš nesulaiko
mai čiuožiu žemyn. Vos pražydusi, baisiose kančiose mirė Go-

da. Nugyvenęs savotiškame pragare gyvenimą, kaip užplak
tas šuo mirė Stonys. Kaip sužeistas žvėris pragyvenai savo me
tus tu, tėti, - Mantas pritilo. - Jau nekalbu apie tuos vyrus,
kurie kaip naktiniai drugeliai, susigundę jos grožiu, išoriniu
efektu, puolė tarsi į liepsną ir nudegė sparnus. Apdegę, nega
lėdami pakilti, šliaužioja ir gailisi savo akimirksnį trukusio
poelgio. Iš meilės mano motinai toks kaimynas visai apleido
šeimą, nusigėrė, kitas išsiskyrė... Profesorius teisus... Tokia mo
teris kaip mano motina neturėjo teisės gyventi šioje žemėje.
- Mantai... - tyliai pertraukė sūnų tėvas. - Grįžęs iš susitiki
mo su profesoriumi, kalbėjai apie pasirinkimo teisę.
- Taip. Sugyvulėjusios motinos vaikai turi teisę pasirinkti.
Kiekvienas kūdikis gimsta su dvasingumo pradu. Tai tiesa, ta
čiau kai vaikams, tokiems kaip man, ateina laikas kur pasuk
ti - aukštyn ar žemyn, mes neišvengiamai pasukame žemyn,
nes šeimoje nėra jokių dvasingumo tradicijų, nėra tikėjimo
Dievo, nėra jokio pagrindo, kurio įsitvėrus galima suprasti že
miškojo gyvenimo prasmę.
- Mantai... sustok. Kur tu suki?
- Blaškausi per naktis, nerandu sau vietos, plyšta mano gal
va, jau pavargo smegenys, bet aš, po velnių, turiu pagaliau
išspręsti pagrindinį savo gyvenimo rebusą: kas aš ir kur aš!
Tiesa? Viso gyvenimo kainą tu jau išsprendei. Nenoriu gy
venti blaškomas abejonių! Noriu atsakymo dabar, šiandien,
tuoj pat! Dabar žinau, kad prostituciją reikia būtinai legali
zuoti. Sugyvulėjusią moterį turi pažinti visi! Pasiutusiu grei
čiu degindama Dievo duotą „debesėlį", ji virsta rujojančia ka
le. T e b ū n i e prakeiktas tas vyras, kuris užlips ant kalės
laukdamas palikuonių. Niekada! Pats nesuprasdamas, aš dir
bau šventą darbą. Dariau tą patį, ką darė profesorius, įkurdamas Šėtono broliją. Tie, kurie pasuko žemyn, turi kaip galima
greičiau pamiršti savo žmogiškąją prigimtį ir, virtę gyvuliais,
išnykti.

- Tada teks numarinti pusę žmonių, - susimąstęs ištarė Sa
piega.
- Netiesa. Bedievių nėra daug. Reikia visomis išgalėmis stip
rinti tikėjimą. Dieve, aš tave myliu - štai ta išvada, štai mano
rebuso sprendinys. Atleisk, tėti, važiuoju į Vilnių.
- Ar galva perkaito? Greit vidurnaktis! Lova paklota.
- Ne, tėti, negaliu, - Mantas čiupo striukę. - Dovanok. Ver
da visas mano kūnas. Protas aiškus kaip niekada. Važiuoju.
Ilgai niekas neatidarė durų.
- Mantai... tu?! - apsimiegojusi, įsisupusi į chalatą iš nuo
stabos net žioptelėjo Astra.
- Labas. Važiuojam į restoraną?
-1 restoraną?! Dabar?!
- Aš kviečiu tave.
Astra apsižvalgė lyg laukdama iš kažkur kažkokio patarimo.
- į e i k . . . O, Viešpatie... palauk... aš, atrodo... dar miegu ir
sapnuoju, - ji uždarė duris. - Nusirenk. Mamytė išvažiavo į
kaimą. Aš viena.
- Aaaaaa... - Mantas nenustigo vietoje. - Tada aš ką nors
atvešiu. Važiuoju, o tu apsirenk. Aš greit.
- Mantai, kur tu?! - vėlu. Nubildėjo laiptais žemyn.
Mergina minutėlę stovėjo atsišliejusi į sieną, menkai suvok
dama, ką visa tai reiškia.
Gal iš tikrųjų sapnas?
Delnais patrynė skruostus, krestelėjo...
Greičiau!
Šoko tvarkytis, apsirengė ta pačia balta suknute, kurią ma
ma kažkada pasiuvo vidurinės mokyklos baigimo proga iškil
mingam abiturientų vakarui. Tada labai gėdijosi pernelyg ap
nuogintų pečių. Ir krūtinės iškirptė buvo per gili... Motina
šypsojosi, juokėsi, glostydama sukinėjo ją prieš veidrodį, kal
bėjo, kad jau suaugusi, kad nuotaka, kad negalima slėpti na-

tūralaus grožio. Tada... tada pritrūko drąsos ir eidama į iškil
mingą vakarą ant pečių užsimetė baltą nėrinių skarą.
Ne... šiandien skaros nereikia...
Skubiai pasidažė, paryškino akis... Švelni muzika, stalas
dviem, žvakidėje tyliai tyliai smilkstančios trys žvakės, išsi
taškę šešėliai ant sienų ir ji... balta balta.
Čirkštelėjo skambutis.
- Mantai? Ar išprotėjai? Kam šitiek visko? Ojeiiii... gėlės...
- Tau. Niekada negalvojau, kad taip sunku vidunaktį rasti
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- T a i . . . kur gavai?
- Mano mažytė paslaptis, - jis nunešė į virtuvę, sukrovė ant
stalo.
- Jei gali... - Astra šelmiškai parodė į purvinas pėdas per
visą koridorių, - nusiauk batus. J i e . . . jie... tavęs šunimis nie
kas neužpjudė?
- Niekas, - visa burna šypsodamasis atšovė Mantas.
Kaip gera! Ta mažytė pastabėlė, tas menkas juokelis tarsi
vėjas nupūtė pernelyg ilgo nesimatymo gėlą. Ji priėmė, ji su
prato, ji laukė.
Kai pagaliau susėdo prie stalo, Mantas kaip užhipnotizuo
tas negalėjo atitraukti nuo Astros akių.
- Tokios gražios aš tavęs dar niekada nemačiau.
- Dėkoju. Ko tau įdėti? Žuvies?
- T u . . . tu... galėtum atsiduoti?
Mergina neteko žado. Šmėstelėjo išgąstis, nuostaba. Ji su
mišo.
- Kada?.. Da... dabar? - tyliai sukuždėjo. - Mantas ryte rijo
akimis. - ... dabar... tuoj pat? - jis pasilenkė per stalą, abiem
rankomis suėmęs nuogus pečius prisitraukė, pabučiavo į lū
pas.
- Gali?
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-Kas?
- Aš turiu pasiruošti... turiu pasiruošti savo vidumi. Tu...
tu... gali šiek tiek palaukti?
- Gerai, - jis dar kartą pabučiavo j lūpas. - Galiu iki vestu
vių. Aš tavo sužadėtinis. Nepamiršai?
-Ne.
Visą naktj tarp jūros miegančių langų tik vienas budėjo,
vienas blyškiai švietė. Tarp miegančių kambarių tik viename
visą naktj tyliai liejosi muzika, tyliai skambėjo taurės.
- Mes galime pašokti? - paprašė Mantas. - Neatsisakyk, pra
šau... aš kviečiu tave.
- Aš... ak! - ji prigludo, apsivyniojo, nudegino kūno artu
mu, karštu savo kvėpavimu... Varė iš proto lengvai slidinė
jančios krūtys, slystančios šlaunys...
- Astra, atleisk man, - sukuždėjo Mantas. - Aš...
- Nereikia! - dar labiau apsivijusi kaklą šūktelėjo mergina,
užspaudė lūpas bučiniu. - Nereikia, Mantuti. Per tas šešias sa
vaites, kol tavęs nemačiau, aš viską gal šimtą kartų pergalvo
jau. Nekalbėk. Niekada neprimink man mano praeities. Tu
pasauli pažįsti matydamas, girdėdamas, protu, intelektu, in
tuicija suvokdamas, o aš turiu dar vieną matą - savo tikėji
mą, - kuždėjo prie pat ausies. - Mielas mano, kitam žmogui
niekas niekada negali perduoti savo patirties. Likimas - kiek
vieno jo sielos kelias. Tai vidaus darbas, kurio niekas kitas ne
gali atlikti. Niekas... Tavo pažinimo būdas koncentruojasi į
tai, kaip rasti patį optimaliausią pažinimo metodą. Tu vieno
dai sijoji tiek gėrį, tiek blogį. Todėl tu nuolatos klaidžioji nuo
tamsos į šviesą, nuo šviesos į tamsą. Mano tikėjimas sutrum
pina tiesos pažinimo kelią. Supranti? Aš tikiu Dievą, vadinasi,
aš tikiu gėriu, aš tikiu pasaulio harmonija ir tik tuose rėmuose
ieškau savosios tiesos, einu savuoju likimo keliu. Iš karto at
metu visą blogį, visas abejones ir klystkelius. Tikiu, kad Die
vas visada teisus, nes jis visiems nori tik gero. Supranti? Nie-

kada nekritikuoju Dievo mokymo. Niekada nepasakysiu: už
ką tu mane. Dieve, nubaudei? Tai reikštų, kad aš esu Šalia ti
kėjimo, o ne pačiame tikėjime. Supranti? Negaliu sakyti, kad
tikiu Dievą, nes pati, kaip visa Gamta, kaip visa žmonija, esu
Dievo kūno dalis ir mano siela stiebiasi paties Dievo link. Jei
man buvo lemta pažinti kito žmogaus piktą valią, blogį, tai
reiškia, kad man buvo lemta pažinti blogį dėl dar didesnio
kontrasto su gėriu. To pažinimo padarinys - dar gilesnis gėrio
pažinimas, dar labiau sustiprėjo tikėjimas, kad ėjimas Dievo
keliu yra absoliučiai teisingas.
- O Šėtonas?
- Šėtono kelias eina žemyn ir veda į savęs sunaikinimą, ak
lavietę, į mirtį. Tuo keliu eidamas, žmogus virsta gyvuliu.
- Iš kur tu žinai? - Mantas krūptelėjo.
- Tai labai paprasta, Mantuti... Kiekvienas krikščionis tai
žino, - kuždėjo karštu alsavimu, lūpomis liesdama skruostą. Visa, kas gyva, gimsta, auga, vystosi tik iki tam tikro laiko.
Kada nors reikia apsispręsti, ką tu išpažįsti: gėrį ar blogį. Pas
kui gimsta mūsų vaikučiai, jie taip pat auga, vystosi ir jiems
ateina apsisprendimo minutėlė... Mes privalome perteikti sa
vo patirtį, įprasminti jų instinktus, įskiepyti tikėjimą gėriu.
Supranti? Perduoti kaip estafetę visą mūsų dvasingumo lobį.
Tai pati esmė, be kurios nėra žmogaus. Tik paskui, kai žmogus
atiduoda visas savo jėgas, visą savo turinį, kaip sėkla, iš kurios
viską išsiurbė daigas, jis miršta, nes yra mirtingas. Lieka džiu
gesio pilna dvasia, kuri klajoja po žemę, kol įlenda į naują
vaikutį.
- Niekaip nesuprantu, kodėl jums visiems viskas seniai aiš
ku, o aš, kol visa tai supratau, šitiek prisikankinau.
- Nieko. AŠ tikiu, kad tu visus mus pasivysi. Tu eini teisingu
keliu.
- Dabar žinau, kodėl man tavęs reikia. Man reikia tik tavęs.
- K o d ė l , Mantuti, pasakyk... kodėl?

- Tu esi tikėjimo tvirtovė. Tavo žodžiai gydo ir alsuoja tiesa.
- Aš esu moteris. Moterys priima vyrų sėklą, išnešioja ir pa
leidžia į pasauli kūdikius. Tikiu, kad tik nuo moters priklauso
pasaulio dvasingumas. Kuo arčiau Dievo moteris, tuo mažiau
kūno pagundų, tuo stipresnės šeimos, labiau užsigrūdinę dva
siškai vaikai...
- Astra...
- Kas? - sukuždėjo.
-Aš... aš... be tavęs gyventi negaliu. Daugiau tavęs niekada
nepaliksiu. Tiki?
- Dėkui tau, - pabučiavo į lūpas.
Ryte Mantas tylutėliai, kad nepažadintų miegančios Astros,
išlipo iš lovos, palaimintu žvilgsniu ilgai žiūrėjo į jos nuosta
bų veidą, išsidraikiusius plaukus, pūpsančias, švelnumu alsuo
jančias nuogas krūtis, atmestas rankas, nukramtytas, sodriai
raudonas lūpas... Atsidusęs nuėjo į saloną.
- Alio... Labas rytas, Jūrate.
- Labas... Oooo, Mantai... kur prapuolei?
- Nebereikia, supranti? Tegu gyvena, - padėjęs ragelį kelias
minutes sėdėjo užsidengęs rankomis veidą.
Lėtai susuko Kauno numerį. Ilgai niekas neatsiliepė.
- Klausau... - atsiliepė mieguistas balsas.
- Labas rytas... Tada... tada... nepasakiau. Vaikas...
- Aš žinau... viską žinau. Kapų senutė man viską papasako
jo, parodė... Mantai, aš... maldauju... atiduok man sūnų...
pagailėk manęs.
- Aš... sutinku.

