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Teo
Mačiau jį, laukiantį manęs lauke, už plieninių mokyklos vartų.
Rojų.
Jis rėmėsi į gatvės žibintą, o rankos buvo sukryžiuotos ant krū
tinės. Negalėjau įžiūrėti veido išraiškos pro šalia suolo esantį antro
aukšto langą, bet stovėsena rodė, kad jis nuobodžiauja.
Gerai, kad jam nuobodu. Jei Rojus nuobodžiauja, vadinasi,
nieko neįtars.
- Ei, Teo, - sušnypštė Džeikas.
Nusisukau nuo lango. Paskutinė pamoka buvo besibaigianti.
Istorija. Atrodo, mokytojas pasakojo apie Antrąjį pasaulinį karą.
Tiesą sakant, beveik nekreipiau dėmesio, kas buvo kalbama.
- Po dvidešimt sekundžių operacija „Išlaisvinkime Teo“ prasi
deda, - sušnibždėjo Džeikas.
Jis neatitraukė akių nuo chronometro telefone, kurį jau anksčiau
buvo suderinęs su mokyklos skambučiu.
Išsproginau akis, apsimesdamas, kad nė trupučio nesijaudinu, bet
iš tikrųjų mano širdis daužėsi kaip pašėlusi: tai mano pirmas rimtas
bandymas pasprukti nuo Rojaus. Žinoma, anksčiau irgi bandžiau,
bet nepavyko. O dabar, pirmą kartą, viską detaliai suplanavau.
- Penkiolika... keturiolika... trylika... —pašnabždomis skaičiavo
Džeikas.
Pažvelgiau į klasės priekį.
- Vienuolika... dešimt...
Mokytojas rašė baltoje lentoje.
-Aštuoni... septyni... šeši...
Mano knygos jau buvo kuprinėje. Pakėliau ją nuo grindų ir
tyliai užsidėjau ant pečių.
-Trys... du... vienas.
Skambutis nustelbė lentoje rašančio parkerio girgždėjimą.
Pašokau iš suolo.
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Pirmyn! Kartoju. Tavo ėjimas, —Džeiko balsas užgožė šurmulį
klasėje.
Prasiveržiau iki durų. Atplėšiau jas. Nudūmiau koridoriumi.
Klasių durys jau vėrėsi. Pro jas veržėsi vaikai. Nudundėjau laiptais j
apačią. Žemyn, žemyn į pirmą aukštą. Bandydami išeiti vestibiulyje
stumdėsi būriai septintokų ir aštuntokų.
Bet aš didesnis.
Greitesnis.
Stipresnis.
Jaunesni berniukai pasitraukė, kai įsmeigęs akis į koridoriaus
gale esančias atsarginio išėjimo duris veržiausi pro juos.
Pagaliau. Smarkiai patraukęs išlėkiau į kiemelį už mokyklos.
Iš trijų pusių jį supo mokyklos sienos, o iš ketvirtos —aukšta plytų
siena. Nuskuodžiau prie didžiulio šalia sienos augančio medžio.
Bėgdamas vis žvilgčiojau per petį. Manęs niekas nesivijo. Pažvelgiau
į langus. Niekas nežiūrėjo.
Pribėgau prie medžio. Per pertrauką mudu su Džeiku čia atvilkom
ir paslėpėm kėdę. Ištraukiau ją ir užlipau bandydamas išlaikyti pu
siausvyrą, nes ji svyravo ant nelygaus škalda užpilto paviršiaus. Net ir
žemiausia šaka buvo per aukštai. Pritūpiau ir pašokau.
„Valio!“
Pačiupau šaką. Rankų raumenys įsitempė stengdamiesi išlaikyti
kūno svorį. Akimirką pakibau, o medžio žievė įsirėžė į delnus.
„Stenkis.“
Įtempęs rankų ir pečių raumenis bandžiau prisitraukti prie
šakos. Aukštyn. Grieždamas dantimis viena alkūne užsikabinau.
Tada kita. Bandžiau pritraukti kojas. Pasiekiau keliu. Atsiklaupiau.
Pasiekiau aukščiau esančią šaką.
„Pagaliau!“
Vos atgaudamas kvapą atsistojau.
Nors ir švietė saulė, buvo šalta. Vėjo gūsis užpūtė kirpčiukus ant
akių. Tai kartais šiek tiek erzina. Mama visada mane graužia, kad
juos nusikirpčiau. Vis tiktai, kad ją supykdyčiau, galiu susierzinti
ir labiau.
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Giliai įkvėpiau ir nubraukiau plaukus nuo veido. Smarkiau su
spaudžiau virš savęs esančią šaką. Vėl prisitraukiau. Dievaži, vos prieš
kelis mėnesius man tikrai nebūtų pavykę. Tada bandydavau pabėgti
atitraukdamas dėmesį, o dabar esu pakankamai aukštas ir stiprus,
kad įveikčiau bet kokias kliūtis. Štai taip. Štai kaip jaučiausi.
Stiprus. Nenugalimas. Neįveikiamas.
„Aš -Teo Glasmenas. Niekas man nereikalingas.“
Ropščiausi vis aukštyn ir aukštyn. Pasidarė lengviau, kai pasie
kiau arčiau viena kitos augančias šakas. Pagaliau pasiekiau sienos
viršų. Pažiūrėjau žemyn. Pasidarė bloga. Žemė buvo toli. Gal keturi
penki metrai. Atsargiai nuslinkau šaka, kol pasiekiau sieną.
- Ei, berniuk! - pasigirdo žemas vyriškas balsas.
Mokytojas. Šaukė pro langą.
Sakės. Nėra laiko. Jei kas supras, kad tai aš, tuoj praneš Rojui.
Stengdamasis neužminti ant aštrių stiklo šukių, kurios lygiais in
tervalais kyšojo sienos viršuje, žengiau ant sienos.
- DINK IŠ TEN! - klykė mokytojas.
„Toks ir yra mano planas.“
Siena buvo trijų plytų pločio —pakankamai vietos atsistoti abiem
kojom ir apsisukti. Aš moku išlaikyti pusiausvyrą ir nebijau aukščio,
bet dabar buvau labai aukštai. Stipriai laikydamasis virš manęs esančių
šakų, apsisukau. Kitoje sienos pusėje buvo žolių priaugęs parkas. Visur
stūksojo raudonų ir geltonų lapų krūvos. Kažkur žemai...
„Negalvok apie tai.“
Šokau. Op! Tiesiai į lapus. Bumpt! Nuo smūgio sudrebėjo kojos
ir sunkiai kvėpuodamas nugriuvau ant šono. Paskui atsisėdau. Apžiū
rėjau kojas. Joms nieko neatsitiko. Man irgi ne. Valio! Man pavyko!
Pabėgau nuo Rojaus. Pabėgau nuo savo asmens sargybinio.
Nusišypsojau ir nulėkiau per žolę. Turėjau patekti į netoli esančią
centrinę gatvę, Starbuckse susitikti su Džeiku ir eiti į kiną.
Gal jums pasirodys keista, kad rizikavau būti paliktas po pa
mokų, iškristi iš medžio, susipjaustyti stiklais tam, kad truputį pa
slampinėčiau centrine gatve ir pažiūrėčiau filmą.
Ką gi, jūs suprastumėt, jei gyventumėt kaip aš.
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Reicelė
-Tai iki, Reičele.
- Iki, tėti.
Išjungiau telefoną ir pasukau duryse raktą. Kai už savęs užvėriau
duris, mano telefonas pyptelėjo.
„Ne.“
Pamokos baigėsi vos prieš dvidešimt minučių, o aš jau gaunu
nekenčiamus pranešimus. Net ir Džeminai Robertson tai rekordas.
Paabejojusi iš kuprinės išsitraukiau mobilųjį. GAUTAS 1 PRANE
ŠIMAS. Išjungiau. Neprisiverčiau perskaityti teksto. Ne dabar.
- Ar tai tu, Reičele? - prieškambaryje pasmirdo šleikščiais
mamos kvepalais.
Atsidusau. Kai grįžtu iš mokyklos, mama visada namie. Ma
tote, ji nedirba, bet viskuo šiek tiek domisi: truputį tapyba, kartais
palanko keletą užsiėmimų suaugusiųjų mokymo centre, užsuka į
sporto salę, pasimoko žaisti tenisą. O kur dar nesibaigiantys mani
kiūrai, anticeliulitiniai masažai bei ištisos dienos grožio ir sveika
tingumo centruose.
Vilkausi per prieškambarį, tikėdamasi užlipti į savo kambarį,
kol ji manęs nepamatė, bet tespėjau pasiekti pirmą laiptelį, kai ji
išbrazdėjo iš virtuvės.
- Sveikutė, mieloji Reičele.
Ji visada taip. Ulba ir pataikauja. Ir taip nenuoširdžiai. Ji - kaip
arseniko pripildytas ledinukas ant pagaliuko.
- Kaip tau sekėsi mokykloje, brangute? Man - baisiai. Džiovanis
sugadino plaukus. Jam taip drebėjo rankos, kad jis vos nulaikė žir
kles. Vakar jis tikrai padaugino čarlio*. Prisiekiu.
Tokia mano mama. Jos kirpėjas —netikru vardu besivadinantis
narkašas iš Harlou. Ir ji mano, kad vartodama pasenusį narkašų
žargoną atrodys „kieta“.
* charlie (angį.) - si kokainas (vert. pastaba)
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Ach taip, vos nepamiršau. Ji iki pat antakių prikišta raukšles lygi
nančio botokso. Tiesą sakant, virš jų irgi. Manau, taip yra todėl, kad
ji daug senesnė nei kitos mamos. Jai buvo keturiasdešimt septyneri,
kai susilaukė manęs. Tikrai!
Tai atsitiko prieš penkiolika metų.
- Labas, mama, —pasisveikinau kėblindama laiptais.
- Mieloji, nesikūprink.
Ji vėl nuskubėjo į virtuvę.
Užlipau į savo kambarį ir atsiguliau ant lovos. Galvoje vis sukosi
mintys apie praėjusią dieną. Turiu sistemą. Kiekvieną dieną įvertinu
balais. Ši diena buvo bloga. Štai koks šios dienos įvertinimas:
- komentarai apie storumą - penki. (Bjauriausias buvo mums
besirengiant prieš kūno kultūros pamoką. Džemina Robertson pa
sakė, kad mano užpakalis panašus į dvi viena šalia kitos esančias
palydovines lėkštes.)
- komentarai apie kvailumą —trys. (Vieną išgirdau iš mate
matikos mokytojo, nes nesupratau namų darbų. Ir dabar vis dar
nesuprantu. Tikrai. Kodėl du vaikai turėtų žingsniuoti per trisde
šimt keturių metrų pločio girią vidurnaktį po pusę metro per tris
sekundes? Argi nebūtų įdomiau sužinoti „kodėl“, o ne per kiek
laiko jie nueis?)
- komentarai apie negražumą - šeši su puse. (Kažkas paminėjo
spuogą ant mano nosies su užuomina, kad dėl mano bjaurumo joks
vaikinas nenorėtų manęs apkabinti per būsimą mokyklos diskoteką.
O Džemina ir vėl garsiai pareiškė, kad mano plaukai „taukini“. Jie
tokie ir yra. Ji teisi. Kaip visada.
O pusė —iš kažkokio vyruko, kuris pakomentavo mano kojas,
kai ėjau namo. Nesupratau, ką pasakė, bet skambėjo negražiai.)
Bendra suma —keturiolika su puse. Jei viską sudėjus gaunu dau
giau nei dešimt, diena bloga. Gerai, kad šiandien bent jau niekas
man netrenkė ir nepavogė pinigų. Būna ir taip. Ne taip ir dažnai.
Gal kokius du tris kartus per savaitę.
Nieko baisaus. Esu prie to pripratusi. Nemanykit, kad dejuoju.
Taip gyvenu.
12

Į duris pasibeldė. Nespėjau atsiliepti ir įėjo mama.
—Mieloji, negulėk ant lovos nenusivilkusi uniformos. Susi
glamžys sijono klostės.
Uniformą sudaro vilnonis žaliai languotas klostytas sijonas ir
gelsvai ruda poliesterio palaidinė. Gyvenime nesate regėję nieko
baisesnio.
Išskyrus, anot Džteminos, mano kūną po ja.
—Mieloji, —mamos balsas tapo reiklesnis.
Atsisėdau ir nuleidau kojas.
—Fortepijono pamoka po pusvalandžio, o pavakariams vištienos
salotos.
—Nuostabu, - pabandžiau nusišypsoti (neprieštarauti lengviau).
Mama atsiduso:
-r Norėčiau, kad labiau domėtumeis, mieloji. Ypač skambinimu
fortepijonu. Juk žinai, kad jei pasistengtum, pasirodytum puikiai.
Sustingau. Turiu dar vieną dienų vertinimo skalę: kartai, kai
buvo paminėta Rebeka.
Šiandien artėjome prie pirmo.
-Apie ką tu, mama, - paklausiau apsimestinai linksmu balsu,
nors atsakymą puikiai žinojau ir nenorėjau jo išgirsti.
—Pati žinai, brangioji, - čiulbėjo mama, —Rebeka dešimtoje
klasėje turėjo šešis su pagyrimu. Apmaudu, kad irgi nelavini savo
talento.
Staiga panorau pravirkti.
-Tikrai, - atsistojau. - Eisiu persirengti.
Mama linktelėjo ir išnyko už durų.
Besimaunant džinsus ir besivelkant platų nertinį, skruostais lie
josi ašaros. Stora, beformė. Tokiems niekam tikusiems žmonėms
net drabužių nėra.
Nenorėjau daryti nieko, ką darė Rebeka, bet negalėjau, nes ji
darė viską. Dar blogiau. Viską darė tobulai.
Ji mirė prieš man gimstant. Avarija. Buvo šešiolikos. Jos nuo
traukų pilni namai. Ten užfiksuota, kaip ji gauna apdovanojimus
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jojimo, plaukimo, fortepijono konkursuose. Kitose ji panaši j ma
nekenę: vilki puikias sukneles, iš po kurių matosi lieknos kojos, o
plaukai stilingai krenta ant pečių.
Rebeka. Sesuo. Kai buvau mažesnė, atrodžiau lygiai taip kaip
jiDabar —nebe.
Bet Rebeka vis dar čia. Persekioja mane. Tyčiojasi iš manęs.
Pasigirdo durų skambutis. Fortepijono mokytoja. Kaip visada
laiku. Girdžiu elegantiškai kaukšint mamos kulniukus. Durys at
sidaro.
- Reičele, širdele. Panelė Vykovski jau čia.
Ant lovos pastebiu numestą telefoną.
Gal reikėtų perskaityti žinutę dabar? Kad ir kas ten būtų, kol
mokysiuos skambinti fortepijonu, prasiblaškysiu.
Plakančia širdimi imu telefoną. Skaitau.
Sustingstu nieko nesuprasdama.
Šitokio teksto nesitikėjau.
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Teo
Pasiekęs centrinę gatvę, sulėtinau žingsnį.
Rojus nebuvo pirmasis. Kiek atsimenu, visada turėjau asmens
sargybinį, kuris nuolat būdavo šalia, sekdavo, kur beeičiau.
Keisčiausia, kad neturėjau menkiausio supratimo, kodėl turiu
asmens sargybinį.
Sustojau prie Dixons parduotuvės vitrinos pasižiūrėti į MP3
telefonus. Norėjau tokio. Neįmanoma. Matote, mes neturtingi. Na,
mama kažkaip randa pinigų sumokėti Rojui. Be to, einu į privačią
berniukų mokyklą, kur turiu vilkėti snobišką uniformą, bet gyve
name mažyčiame namelyje, baldai aptriušę. Neturiu net mobiliojo
telefono.
-Tau jo nereikia, —nuolat sako mama. —Turi asmens sargybinį.
Štai taip.
Rojaus vis dar nesimato, todėl neskubėdamas einu į Starbucks\.
Priėjęs įdėmiai pažvelgiu pro durų stiklą. Džeikas viduje. Šūdas! Prie
prekystalio šnekasi su būreliu merginų. Mano širdis apmirė. Kas
jam darosi? Tik nieko nepagalvokit. Aš ne prieš merginas. Merginos
geras dalykas, bet dabar Džeikas jau daugiau į nieką nebekreipia
dėmesio. Jis kaip apsėstas. Ir jis nuolat galvoja ne apie žurnalų ar
internetines merginas (visi apie jas galvoja), bet apie tikras, mūsų
bendraamžes. Blogiausia, kad būdamas greta jų jis labai keistai el
giasi, lyg norėtų padaryti joms įspūdį.
Dvejodamas laikiau ranką ant durų rankenos. Labiausiai ne
norėjau, kad Džeikas mane nutemptų prie jų ir imtų gražbyliauti
apie lipimą per sieną. Jis viską „išpūs“, padarys mane didvyriu, o
pabaigoje (kaip ir jis) atrodysiu tikras pusgalvis.
Pakliuvai, - milžiniška ranka suspaudė petį, apsuko ir pri
spaudė prie durų.
Širdis daužėsi, kai pakėlęs akis pamačiau grėsmingai artėjantį
įraudusį Rojaus veidą.
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Jis čiupo mane už rankos ir nutempė prie automobilio. Mačiau,
jog jam reikėjo begalinės savitvardos, kad susilaikytų nekumšte
lėjęs.
- Palauk, kol sužinos mama, tu mažas...
Garsiai nusikeikė panaudodamas šlykščiausią kokį tik įmanoma
keiksmažodį.
- Kažin ar ji norėtų išgirsti tai, —pasišaipiau.
Įtariau, kad atrodydamas nė kiek nesuirzęs, jog mane pagavo,
įsiutinsiu Rojų labiau, nei pasirodydamas įniršęs. Kita vertus, kai
atsigavau po netikėto Rojaus pasirodymo, supratau, kad man tikrai
nelabai rūpi. Žinoma, nusivyliau, kad taip greit sugavo. Be to, labai
norėjau į kiną, bet džiaugiausi, kad nereikėjo eiti į Starbucks o vidų
ir kartu su Džeiku staipytis prieš panas.
Būčiau pasprukęs (tai buvo aišku ir man, ir Rojui), jei būčiau
movęs tiesiai į metro, o ne maldinėjęs centrine gatve. Jis niekad
nebūtų manęs sučiupęs.
Rojus paskambino mamai iš automobilio ir viską papasakojo.
Kai grįžom, ji laukė prie lauko durų.
- Kas, po velnių, tau darosi? - šaukė.—Tave galėjo sužeisti ar
net nužudyti.
Stebėjau į savo kambarį einantį Rojų.
Mūsų namuose jam priklausė pusė pirmo aukšto. Jis net turėjo
savo virtuvę bei vonios kambarį. Negalėjau to pakęsti.
-Teodorai? - mama nusitempė mane į mūsų svetainėlę ir už
trenkė duris. - Kas tau pasidarė?
Įdėmiai pažiūrėjau į mamą. Ji maža, viršugalvis vos tesiekia mano
krūtinę. Bet neapsigaukite - smarki ta mano mama. Kietas riešutėlis.
-Teodorai, girdi?
Susiraukiau - nepatinka, kai vadina Teodoru. Tai, aišku, mano
vardas. Tiesiog jis toks pamaiviškas. Bet ji nesutinka manęs vadinti
Teo, be to, neleidžia veikti nieko įdomaus.
-Teodorai, —pagrasino iškėlusi pirštą, —nenorėk, kad tau būtų
namų areštas iki mokslo metų pabaigos.
Mūsų akys susitiko.
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—Ir tegul, —subambėjau.
—Teodorai, —mama su tokiu įniršiu papurtė galvą, kad jos aš
trūs ilgi sidabriniai auskarai įsmigo į kaklą. - Pažadėk, kad daugiau
niekad nepabėgsi nuo Rojaus. Jis išeis iš darbo, jei vėl pabėgsi.
—Ir gerai, —susikišau rankas į kišenes.
—O Dieve, —mama perėjo kambarį iki virtuvinės dalies ir at
sidarė šaldytuvą. —Rojus čia tam, kad tave apsaugotų. Kodėl tau
nesuaugus ir su tuo nesusitaikius?
-Jei nori, kad elgčiausi kaip suaugęs, tai ir tu elkis su manimi kaip
su suaugusiu, - atkirtau. —Pasakyk, nuo ko mane reikia saugoti?
Mama sudejavo.
—Tik ne tai ir vėl, —ji išsiėmė vyno butelį iš šaldytuvo ir jį at
kimšo. - Negaliu pasakyti. Tiesiog turi susitaikyti, kad tu...
—Ne, - mane apėmė įtūžis. —Taip nesąžininga! —šaukiau. - Aš
nieko negaliu da...
—Nekelk balso! —klykė mama.
Mes neatitraukėme vienas nuo kito akių. Tada mama iš spintelės
išsiėmė vyno taurę ir pastatė ant stalo.
—Man prasideda migrena, —tarė. —Jaučiu.
—Puiku, - išdrožiau. (Jai nuolat migrenos.)
Mama pliaukštelėjo delnu šalia vyno taurės.
—Gana, Teodorai. Yra tik viena bausmė, kuri ir tau bus panaši į
bausmę. Nuo dabar Rojus eis su tavimi į mokyklą ir po kiekvienos
pamokos lauks prie klasės.
—Ne, - aiktelėjau.
Rojus negali sekioti paskui mane po visą mokyklą. Visai nebe
turėsiu laisvės.
—Tu to nepadarysi, mama.
Mama kietai sučiaupė lūpas.
—Pažiūrėsim, —teištarė. —Aš rytoj pat nueisiu į mokyklą ir pa
reikalausiu.
Mane apėmė laukinis įniršis. Mažiau nei prieš valandą kopiau į
didžiulį medį, lipau per stiklų prismaigstytą sieną ir šokau nuo jos.
Buvau stiprus. Nenugalimas. Neįveikiamas.

- Ne! - surikau ir priėjęs prie mamos taip, kad veidus teskyrė
vos keli centimetrai, pakartojau. - NE.
Mama krūptelėjo ir vieną sekundę, vieną menką akimirką, jos
akyse pamačiau baimę. Vėl pasijutau nenugalimas kaip ir anksčiau,
kai kopiau i medį.
- Man nereikia Rojaus. Galiu pats prisižiūrėti, - surikau. - Tu
tik įsivaizduoji grėsmę.
- Ne, - papurtė galvą mama. - Ne, Teodorai. Tikrai ne.
Mačiau, kad ji labai nori, kad patikėčiau. Išdidžiai išsitiesiau.
Buvau stiprus. Galėjau daryti, ką noriu, kada, kur ir kaip noriu.
Apsisukau ir patraukiau iš kambario. Užbėgau į savo kambarį,
nuėjau prie rašomojo stalo ir pasiėmiau sutaupytuosius penkiasde
šimt svarų. Nusiplėšiau uniforminį švarką, kaklaraištį ir pačiupau
džemperį iš drabužių krūvos ant grindų. Man einant prie durų
tarpdury pasirodė mama ir ranka užtvėrė kelią.
- Ką darai?
- Išeinu, - pastūmiau jos ranką ir nubėgau laiptais žemyn.
Širdis pašėlusiai plakė.
- Ne! Teodorai! —balse išgirdau paniką, o tada ji suriko: —Rojau!
Jis išpuolė iš kambario taip greitai, kad supratau, jog klausėsi.
Tai dar labiau įsiutino. Kaip jis drįsta čia būti. Kaip drįsta kištis į
mano gyvenimą.
- Šalin iš kelio! —suklykiau.
Rojus papurtė galvą.
Bandžiau prasibrauti, bet jis užtvėrė kelią pečiu. Tada bandžiau
prasmukti pro kitą pusę, bet jis mane sučiupo ir pastūmė atgal:
-Ach tu, niekšeli.
Mano galvoje tarsi kas sprogo. Nespėjau nė pagalvoti, kai mano
kumštis susispaudė. Bumbt! Ranka nutirpo. Suskaudo. Rojus, susi
ėmęs už žandikaulio, žengė žingsnį atgal. Jo akys išsiplėtė, o paskui
čiupo mane už gerklės ir prispaudė prie sienos.
Ausyse dundėjo kraujas, prieš akis mačiau persiutusį Rojaus
veidą ir visą laiką keikiausi. O tada neaiškiai išgirdau šalia rėkiančią
mamą.
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- Gana, gana!
Rojus paleido gerklę. Sunkiai kvėpuodamas žengė atgal. Mama
priėjo prie jo ir kažką piktai sušnibždėjo.
Trūkčiojamai kvėpuodamas pasilenkiau. Rankos drebėjo. Trink
telėjo durys. Pakėliau akis. Rojus grįžo į savo kambarį.
Mama spoksojo į mane. Ir vėl jos akyse pamačiau baimę.
Žengiau lauko durų link. Jaučiausi nenugalimas. Niekas manęs
nesulaikys. Nei mama, nei Rojus.
Niekas.
Paėmiau durų rankeną, pasukau ją, atidariau duris ir pažvelgęs
per petį tariau:
- Sudie, mama.
-Teodorai, ne, - jos akys buvo pilnos ašarų. - Neišeik.
Jei taip būtų atsitikę, kai buvau jaunesnis, jai būtų pavykę, nes
tada tenorėjau ja rūpintis. Elgtis, kaip būtų elgęsis tėtis, jei būtų
gyvas. O dabar... Dabar nebegalėjau pakęsti jos valdžios.
Nusigręžiau. Turėjau pakankamai pinigų vienai nakvynei. Va
žiuosiu į miestą. Susirasiu darbą.
Žengiau per slenkstį.
-Neišeik...
Mamos balsas nuskambėjo taip, kad atsisukau. Jos skruostais
riedėjo ašaros. Pirmą kartą, kai grįžau namo, širdyje sukirbėjo abe
jonė. Pasijutau kaltas. Nenorėjau jos skaudinti. Nenorėjau ir išeiti.
Tenorėjau sužinoti tiesą.
Giliai įkvėpęs tariau:
-T ik pasakyk, kam tas asmens sargybinis.
Ji ilgai tylėjo. Iki šiol maniau, kad išsigalvoja. Maniau, kad po
reikis samdyti asmens sargybinį, kaip ir migrenos, kyla dėl jos ne
pagrįstų nuogąstavimų. O tada ji linktelėjo.
- Gerai, - tarė. - Grįžk į vidų ir atsisėsk. Papasakosiu viską, ką
galiu.
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Reicelė
DEIVĖ VIS DAR SAUGI DANGUJE. RIČARDAS.
Turėjau du kartus perskaityti tekstą, kad suvokčiau. Buvau tokia
tikra, kad rasiu kokią nors nuodingą Džeminos žinutę, jog praėjo iš
tisa minutė, kol supratau. Patikrinau siuntėjo numerį —nežinomas.
Atsikvėpiau su palengvėjimu. Kažkokia atsitiktinė žinutė. Ne ten
nusiuntė. Visai beprasmiška.
Smagi nuliuoksėjau pas fortepijono mokytoją.
Pamoka nebuvo jau tokia bloga. Mano pirštai nejudėjo taip, kaip
reikia. Ir kuo prasčiau jie judėjo, tuo labiau gėdijausi. Vis tiktais panelė
Vykovski buvo tikrai maloni ir pamokos pabaigoje net pasijuokėm.
Taigi, mano nuotaika buvo gera, kai mama pakvietė vakarienės.
Mamai patinka, kai valgome visi kartu, nors tėtis retai grįžta
laiku. Jis vadovauja plastinės chirurgijos klinikai Londono centre.
Manau, mama dėl to ir ištekėjo už jo - nemokamos operacijos.
- Ričardai! —ant laiptų šaukė mama, kai skubėjau pro ją į val
gomąjį. - Prie stalo!
Mano ranka, laikanti šaukštą salotų, stabtelėjo pusiaukelėje
tarp salotų dubens ir mano lėkštės. Ričardas. Tėčio toks pat vardas
kaip ir tekste. Man nė nedingtelėjo, kad tai galėtų būti jo žinutė.
Nesąmonė. Buvom ką tik baigę pokalbį, kai gavau tą žinutę. Be to,
kodėl tėtis turėtų man siųsti kažkokį keistą tekstą apie deives dan
guje. Tiesiog sutapo vardai. Ir dar, jis, žinoma, pasirašytų „tėtis“.
Tai irgi patvirtino, kad žinutė ne nuo jo. Jo telefono numeris įvestas
į mano telefoną kaip „Tėtis“. Taigi, jei jis man skambintų, taip ir
būtų parašyta ekrane.
Vis tiktai...
- Labas, tėti, - tariau, kai jis atsisėdo prie stalo. - Ką tik gavau
labai keistą žinutę.
- Mmm, —numykė tėtis pjaudamasis vištienos krūtinėlės. -T i
kiuosi, nieko nešvankaus.
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—Tiesiog keista, - atsakiau. —Ten...
- Kaip sekėsi skambinti, mieloji? - į kambarį [skubėjo mama
su bulvių salotų dubeniu rankose.
- Puikiai, —ištiesiau ranką prie bulvių.
Mama reikšmingai kostelėjo:
- Ar tikrai jų nori, mieloji?
Pažvelgiau į ją tuščiu žvilgsniu.
—Angliavandenių skrandis per naktį nesuvirškins, —šyptelėjo. —
Tiesiog sakau.
Prisiminiau Džeminos komentarą apie savo „dviejų palydovinių
lėkščių dydžio sėdynę“ ir sunkiai nurijau seiles, niekaip neapsispręsdama, ką daryti: mama teisi, bet labai norėjau bulvių.
- Nagi, leisk jai valgyti tas prakeiktas bulves, - tėtis man šypte
lėjo.
—Aš nedraudžiu, —statydama dubenį ant stalo atšovė mama. Tik primenu pasekmes.
Pasekmės —stora, negraži.
Tai ir vėl apie Rebeką. Štai ką iš tikrųjų sakė mama: „Rebeka
nevalgydavo daug bulvių salotų. Niekada. Jos figūra buvo stebu
klinga, mieloji.“
Grieždama dantimis prisikroviau tiek, kad vos tilpo į lėkštę.
- Papasakok geriau apie tą žinutę, Ro, —tėčio balsas buvo ypač
švelnus, o nuo to pasijutau dar blogiau.
Papurčiau galvą ir įsikišau bulvę į burną.
Tėtis atsiduso ir ėmė plepėti su mama apie darbe praleistą dieną.
Jis dažnai taip elgiasi. Kaip didelė pagalvė saugo mane nuo mamos.
Nuleidusi galvą, vieną po kitos kišau bulves į bumą. Po keleto
minučių lioviausi. Dar pasistorinau. Buvo taip liūdna, kad rimtai
pasvarsčiau, ar nenuėjus į viršų išsivemti. Kai kurios mergiotės mo
kykloje taip daro. Keisė Džons nuolat sako: „Valgyk, ką nori, bet
išvemk viską, kol nesustorėjai.“
Ji tai vadina „pyragėlio suvalgymu ir išmetimu“.
Keisė Džons, aišku, tikra kvaiša. Žinau, kad nuolat sukelti sau
vėmimą yra iš esmės blogas dalykas. Tai kenkia visam organizmui,
širdžiai, net dantims.
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Galvai irgi.
O mano galva jau ir taip prastai dirba.
Šiaip ar taip, vemti šlykštu. Tai turbūt rimčiausia priežastis. Aš
tiesiog bijau susikišti du pirštus į gerklę ir jausti burną deginančią
rūgštį. Fu.
- Ro? - reikliai nuskambėjo tėčio balsas. - Ro, žemė kviečia,
Ro!
Netikėtai buvau sugrąžinta į realybę. Mama dingo virtuvėje.
Tėtis šypsojosi.
Pabandžiau atsakyti šypsena. Tėtis nė neįtaria, kad žinau, kodėl
jis mane vadina Ro - nori, kad pasijusčiau geriau. Bėda ta (esu
tikra), kad taip vadindavo ir Rebeką.
- Ei, Ro, - tarė. - Kažką sakei prieš mamai įeinant.
-Tai nelabai svarbu, —atsakiau. —Tiesiog keistas tekstas. Ne ten
pataikė. Kažkas apie deives danguje. Nuo kažkokio vaikino, kurio
vardas kaip tavo.
- Aaa, —nutęsė tėtis ir nutilo ilgiau nei reikėjo. —Tikrai keista.
-Tėti?
- Ką? —nusišypsojo, bet akys žiūrėjo budriai.
Įbrazdėjo mama:
- Namų darbai, miela Reičele.
- O, taip. Dar turiu peržiūrėti krūvą popierių, - tėtis taip staigiai
atsistojo, kad net užkliudė kėdę ir turėjo ją prilaikyti, kad nenu
griūtų.
Jis išėjo. Padėjau mamai sunešti indus į virtuvę. Ji vėl tarškėjo
apie tenisą, bet nesiklausiau.
Kodėl tėtis taip keistai elgėsi? Ar man paranoja, ar jis tikrai nuo
manęs pabėgo?
Po kelių minučių jis grįžo su pluoštu popierių. Dabar elgėsi vėl
normaliai.
—Ei, Ro, —pabučiavo mane į kaktą. —Šūktelk, jei reiks pagalbos
ruošiant namų darbus.
Jis nuėjo į svetainę ir įsijungė televizorių.
Sunkiai užlipau į viršų. Savo kambaryje išsitraukiau telefoną.
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Buvau įsitikinusi, kad tėčiui ta žinutė žinoma. Bet jei jis man ją
išsiuntė netyčia, kodėl nepasako?
Širdis smarkiai plakė. Ar aš viską įsivaizduoju? Kad nereikėtų
daugiau apie tai galvoti, išsitraukiau mobilųjį, susiradau tą žinutę,
surinkau numerį ir paskambinau.
Išėjau į laiptų aikštelę. Tėtis buvo apačioje už dviejų atidarytų
durų. Jei jo telefonas suskambės, išgirsiu.
Nieko.
Pasisukau grįžti į savo kambarį. O tada išgirdau. Tylų, prislo
pintą skambutį.
Jis pasigirdo iš kitos laiptų aikštelės pusės.
Iš tėčio kabineto.
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Teo
Mama pradėjo pasakoti tik išgėrusi kelias taures vyno. Bet kai
pradėjo, pagalvojau, kad ir aš vienos norėčiau.
- Yra tokie žmonės... - ji sudvejojo, —...kurie gali tave nu
skriausti.
- Kodėl? —suraukiau antakius.
Tai jau buvau girdėjęs ir nieko nesupratau.
- Kokie žmonės? Kodėl kas nors norėtų mane nuskriausti?
Mama giliai įkvėpė:
- Žmonės iš praeities. Iš tų laikų, kai gimei.
-A r tai susiję su tėčiu? - neatitraukiau nuo jos akių.
Apie tėtį žinojau mažai. Tik tiek, kad buvo karys. Žuvo užsienyje
prieš man gimstant. Anksčiau nei jie su mama geriau susipažino.
Žinojau jo vardą —Džeimsas Losonas. Tiesą sakant, dažnai pagal
vodavau, kad norėčiau vadintis Losonu, o ne pagal mamos mergau
tinę pavardę „Glasmenas“. Turėjau ir jo nuotrauką. Daugiau nieko.
Mama sakė, kad giminių jis neturėjo.
Mama linktelėjo.
- Ne viskas, ką pasakojau apie tėtį, tiesa, - ji atsirėmė į stalą.
- Ne? - perklausiau besidaužančia širdimi.
Nežinau, kodėl man buvo taip svarbu. Apie jį žinojau nedaug.
Tik kad buvo karys ir žuvo užsienyje prieš man gimstant. Gal todėl.
Gal nenorėjau, kad ir tai, ką žinojau, iš manęs atimtų.
-Jis buvo karys, bet ne paprastoj kariuomenėj. Jis buvo moks
lininkas. Genetikas, - mama žiūrėjo į grindis.
Neatitraukiau nuo jos akių. Ne karys? Visą gyvenimą įsivaiz
davau jį vilkintį Britanijos maskuojamąją uniformą. Su ginklu ran
kose, ryžtu veide.
Įsivaizdavau didvyrį.
O dabar didvyris pavirto į baltu chalatu vilkintį laborantą.
- Mokslininkas? —perklausiau dusliu balsu.
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- Genetikas, - pakartojo mama. - Jis dirbo vaisingumo klini
koje, ieškodamas galimybių pakeisti genus taip, kad žmonės, kurie
neturi, bet nori vaikų, galėtųjų susilaukti. Jis save laikė kariu. Ko
vojo su fanatikais, kurie manė, kad jo darbas neetiškas. Amoralus.
- Kas gi čia blogo, jei padedi žmonėms susilaukti vaikų?
- Kai kas mano, kad tai blogai. Ypač, kai kalbama apie embri
onus ne gimdoje, žmonių genus ir panašius dalykus.
-Aha... bet... bet tu sakei, kad jį nušovė užsienyje, kariaujant.
Mama palietė mano ranką.
—Taip, - švelniai tarė. - Jis žinojo, kad jam ir jo kolegoms gresia
pavojus, bet iKi tavo gimimo rimtai į tai nežiūrėjo. O tada susirūpino.
Bandė tave paslėpti, apsaugoti... Bet praėjus vos kelioms savaitėms po
tavo gimimo, tą kliniką, kur jis dirbo, susprogdino. Tada viskas pasi
keitė. Jį palaikė negyvu, bet jis išsigelbėjo. Tada... - jos balsas drebėjo, kai
ji žvelgė į šoną. -Tada, vėliau, jie rado jį... Žmonės iš tos organizacijos.
Tai tie patys žmonės... kurie tave paims... nuskriaus, jei ras.
Ji vėl įsipylė vyno. Jos ranka taip drebėjo, kad dalis vyno išsilaistė
ant stalo.
- Nieko nesuprantu, - išlemenau.
Nesupratau tiek daug dalykų, kad net nežinojau, nuo ko pra
dėti.
Mama pasiėmė taurę ir nusivedė mane prie sofos. Atsisėdau
stengdamasis suvokti, ką ji sakė. Tėtis buvo mokslininkas. Kažkokia
organizacija jį nužudė, nes laikė jo darbą amoraliu.
- Bet kodėl žmonės, kurie nekentė tėčio, nori pakenkti man?
- Nes tu - tėčio silpnoji vieta. Jo vienintelė šeima. Taip jie galėtų
pasiekti jį.
- Pasiekti jį? - nesupratau.
Išsigandau pamanęs, kad ji psichiškai nenormali. Žinot, perse
kiojimo manija ir panašiai.
- Kaip kas nors gali jį „pasiekti“?Jis miręs.
Mama tiesiog sėdėjo ir žiūrėjo į mane. Ir pamažu suvokiau.
Ji linktelėjo:
—Taip, Teodorai. Tėtis nežuvo. Slapstosi, jis tikrai gyvas.
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Reičele
Atidariau tėčio kabineto duris. Prislopintas skambutis tapo
garsesnis. Įsiklausiau. Garsas sklido iš tėčio rašomojo stalo, kuris
stovėjo kambario kampe.
Smarkiai plakančia širdimi priėjau arčiau.
Skambutis nutilo, kai pasilenkiau prie stalčių po stalu. Išsitrau
kiau telefoną ir vėl paskambinau.
Din-di-lin. Pasigirdo vėl.
Susmukau prieš stalčius ant grindų. Jie buvo uždaryti. Užrakinti.
Žinutė atėjo iš tėčio. Iš telefono, kurį laiko paslėptą stalčiuje.
- Reičele?
Staigiai atsisukau.
Tarpdury stovėjo smarkiai sutrikęs tėtis.
Akimirką spoksojome vienas į kitą. Skambėjimas vėl nutilo.
Kambaryje įsivyravo tyla.
—Ta žinutė, - tarė, - tavo telefone. Ji —ne tau.
- Nesuprantu.
Tėtis atsiduso. Patrynė smakrą.
- Tą tekstą tau atsiunčiau netyčia, štai kas. Tai darbo reikalai.
Nieko paslaptingo.
Greitai pakilau.
- Kas bendro tarp deivių danguje ir tavo darbo? Ir, tarp kkko,
kam tau kitas telefonas?
- Sakau gi, darbas. Darbo telefonas, - tėčio veidas paraudo. Žinutė —kodas. Darbo reikalai. Reičele, patikėk.
Meluoja. Tikrai.
-Taip, - nežinojau, ką daryti. - Puiku.
Išėjau iš kabineto ir nuėjau į savo kambarį. Tėtis buvo besekąs
iš paskos, bet geriau pagalvojęs nulipo žemyn. Galvodama gulėjau
ant lovos. Gal klystu. Gal nemelavo. Gal, pagaliau, tikrai darbas,
kažkokia užkoduota žinutė, kurią per klaidą atsiuntė man —vėlgi,
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kodėl? Nesupratau. Tėčio darbas —plastinė chirurgija. Jis nepri
klauso M 15*; Vis tiktais pamelavo, kai apsimetė nieko nežinąs apie
savo išsiųstą žinutę.
Įsikniaubiau į pagalvę. Mama —vienas dalykas, bet neištversiu,
jei tėtis irgi ims keistai elgtis.
Nurijau besusikaupiantį verksmą. Negalvosiu apie tai ir viskas.
Apsimesiu, kad nieko nebuvo.
Šiaip ar taip, tai tik kvailas tekstas.
Bereikšmis.

* M 15 - saugos tarnyba Jungtinėje Karalystėje (vert. pastaba)
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Teo
Kitą rytą jaučiausi pavargęs. Beveik nemiegojau galvodamas, ką
pasakė mama. Bandydamas suprasti.
Tėtis gyvas.
Negalėjau nustoti apie tai galvojęs.
Apie jį.
Išsitraukiau jo nuotrauką, kurią prieš daug metų davė mama.
Taip dažnai į ją žiūrėdavau, kad kampai užsirietė, o spalvos išbluko.
Įdėmiai žiūrėjau į besišypsantį veidą, tamsiai mėlynas akis, duobutę
smakre. Nebe pirmą kartą pagalvojau, kad norėčiau atrodyti pana
šesnis į jį. Džeimsas Losonas - mokslininkas, ne karys.
Ką gi, kai kas aiškėja. Man visada patiko mokytis, ypač daryti
eksperimentus. Gal aš panašesnis į jį nei maniau? Be to, tėtis nebuvo
eilinis mokslininkas... Net jei nebuvo tikras karys, buvo drąsus. Jį
persekiojo.
Gyvas.
Mama atsisakė dar ką nors sakyti. Kai ji ruošėsi į darbą, paban
džiau vėl.
—Bet argi jis —tėtis - nenori su manimi susipažinti?
- Žinoma, nori, - atsiduso mama pakeldama galvą nuo ran
kinės. - Per daug rizikinga. Bet kada nors jis tavęs atvažiuos f Kai
bus pasiruošęs. Kai bus saugu. Iki tol turi būti kantrus.
Ką ji šneka! Kaip galiu būti kantrus? Teturėjau nuotrauką ir
žinojau tik vardą. Man kilo šimtai klausimų.
Kurjis?
Kasjį persekioja?
Kada mes susitiksim?
Mama maldavo, kad išlaikyčiau paslaptį, bet nors ir prižadėjau,
žinojau, kad Džeikui papasakosiu.
Šiaip ar taip, jis - geriausias mano draugas.
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Aišku, kai prieš pamokas susitikome sporto aikštelėje, Džeikas
puolė pasakoti, ką vakar praleidau Starbucksz. Mačiau, kad belauk
damas manęs, „susikukavo“ su kažkokia pana.
—Ji buvo visai nieko, biče, - tarškėjo. —Ir labai domėjosi
manim.
Tai jau tikrai! Daug kartų mačiau jas, „susidomėjusias“ Džeiku:
jis ima jas kalbinti ir bent dešimt sekundžių jam neliepiama atsiknisti.
—Klausyk.
Papasakojau, kad tėtis gyvas.
—Oho, vyruti. Kietai, - jis neatitraukė nuo manęs akių.
Staiga sutrikau:
•-Tai ar gavai tos panos numerį?
—Gal, - Džeikas šyptelėjo. —O tėčio gavai?
Paaiškinau, kodėl mamai atrodo pavojinga su juo susisiekti. Kad
ji tiksliai nežino, kur jis, bet reguliariai iš jo gauna pinigų sumokėti
už mokslus. Ir Rojui.
Per aikštelę nuėjome centrinio įėjimo link. Sustojome už būrio
berniūkščių, besistengiančių prasibrauti į vidų.
—Tai ką darysi? —pakreipė galvą Džeikas. —Tiesiog lauksi, kol
tėtis su tavim susisieks?
Pažvelgiau į Džeiką. Jis ne toks kaip aš. Visų pirma žemesnis,
šviesiaplaukis. Labiau norintis bendrauti. Jis nuolat sako, kad labai
gerai, jog mudu skirtingi. Kad šitaip mes sudominsime įvairesnes
merginas. Bet nepaisant visų skirtumų, Džeikas mane gerai pažįsta.
Mačiau, kad žino, jog nelauksiu susitikimo su tėčiu metų metus.
Staiga supratau, kad ir aš žinau.
-Turiu ką nors daryti, - tariau. - Reikia bent jau daugiau apie
jį sužinoti.
—Argi mama tau nieko nepasakys?
—Ne, - papurčiau galvą. - Jie net nešneka telefonu, nesiunčia
elektroninių laiškų ir nėra jokios informacijos „kompe“. Ji taip
sakė.
Eilė sumažėjo ir mes įsispraudėm į vidų.
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- Paprašyk, kad Lu padėtų, - pasiūlė Džeikas.
Apsvarsčiau šią galimybę. Su Lu draugauju nuo vaikystės ir Lu
puikiai sugeba surasti slapčiausius duomenis internete. Bet netu
rėjau supratimo, kur reikia įsilaužti.
Staiga man šovė mintis, nuo ko pradėti. Ir tai galėčiau padaryti
pats.
* * *

Rojus įtariai pažvelgė į mane.
- Į biblioteką? —perklausė.
Linktelėjau kaip galėdamas abejingiau. Po pamokų stovėjome už
mokyklos vartų. Jau buvau jo atsiprašęs už vakarykštį pabėgimą.
Ir už smūgį.
Jis truktelėjo pečiais nei priimdamas mano atsiprašymą, nei
reikalaudamas bausmės. Savaitę negalėsiu susitikti su draugais, bet
mama bent jau nebereikalauja, kad Rojus po kiekvienos pamokos,
lauktų prie klasės.
- Mudu su Džeiku rengiame projektą apie Antrąjį pasaulinį
karą, - paaiškinau. - Oro mūšiai. Mums reikia knygų.
—Kuo bloga mokyklos biblioteka?
—Per maža.
Pamelavau. Mokyklos biblioteka netiko, nes reikėjo interneto,
o mokykloje bet koks mokytojas galėjo pasmalsauti, kuo domimės.
Namų „kompas“ irgi netiko, nes mama galėjo susekti, ko ieškojau.
Kartą jau taip nutiko. Laimei, aš tik pasidairiau po tą atsitiktinį gerai jau, nelegalų - žaidimų tinklalapį. Nieko itin trikdančio, bet
ji užsiplieskė kaip parakas, kai suprato, ką veikiau.
Rojus paskambino mamai. Ji pasakė, kad bibliotekoje galiu
būti pusę valandos. Rojus mus privežė kaip įmanoma arčiau, o
likusį kelią nuėjome. Buvo šalta ir jau temo. Rojus, kaip visada,
sekė iš paskos, jo akys ieškodamos menkiausio pavojaus lakstė į
visas puses.
*
—Kaip manai, po kiek laiko jis užsidės akinius nuo saulės? —su
šnibždėjo Džeikas.
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Šyptelėjau. Nuolat taip juokaudavom. Rojus niekur neidavo be
savo „gaubtų“, net viduržiemį - arba šiandien, šaltą, pilką rudens
dieną.
- Palauk dešimt sekundžių, - atsakiau pašnabždom.
Girdėjau, kaip Džeikas ėmė tyliai skaičiuoti. Kai baigė, atsisuko
ir pažvelgė per petį. Jis negarsiai prunkštelėjo.
- Taigi, ponas FTB slaptasis agentas atrodo „kieeeetai“, - iš
tarė. - Manau, juos nešioja tam, kad nemačiom galėtų spoksoti į
panas.
Papurčiau galvą:
-Jis turi stebėti mane.
Bibliotekoje buvo daug žmonių, bet Jaunimo skyriuje keletas
kompiuterių buvo laisvų.
- Turiu kai ką patikrinti internete, - pranešiau Rojui, - o
Džeikas eina ieškoti reikalingų knygų.
Rojus kažką suniurnėjo ir įsitaisė už keleto metrų nuo manęs, į
antrą aukštą vedančių laiptų papėdėje.
Po penkių minučių prisijungiau ir įvedęs „klinika“ bei „pade
gamoji bomba“ internete ieškojau informacijos.
Per petį pažvelgiau į Rojų, kuris dairėsi po biblioteką.
Vėl pažiūrėjau į ekraną ir susiraukiau. Šimtai užuominų. Greitai
jas permečiau akimis. Dauguma buvo apie abortų kliniką Jungti
nėse Valstijose. Į paiešką įrašiau „genetika“, „tyrimas“ ir tėčio vardą,
Losonas. Paspaudžiau „ieškoti“.
Taip. Štai ir jis. Turi būti tai, ko reikia.
Širdis daužėsi.
Skaudus bakstelėjimas tarp šonkaulių privertė mane pašokti.
Staigiai atsisukau. Išsišiepusio Džeiko veidas.
- Ko? - piktai paklausiau.
- Kaip sekasi, biče? - pilnomis rankomis knygų Džeikas sudribo
į gretimą kėdę. - Zinai, viršuje kelios paukštytės dairosi po CD
skyrių. Apie muziką jos nieko nenusimano, bet...
Džeikas pastebėjo mano žvilgsnį.
- Ką? —jo balsas pritilo. - Radai?
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Linktelėjau ir parodžiau j ekraną.
Skaitėme kartu.
Penkiolikos metų senumo - rugsėjo pradžia, dvi savaitės po
mano gimimo —archyvinį straipsnį laikraštyje The Times.
„Genetinių tyrimų klinikoje“ RAGE* padegamoji bomba užmuša
dešimt žmonių
Vakar Londono policijos atstovas pranešė, kad iš po „Londono dirbtinio
apvaisinimo ir genetinių tyrimų centro“ griuvėsių buvo ištraukta dešimt
mokslininkų kūnų.
Dešiniųjų ekstremistų grupuotė, pasivadinusi „Teisuolių armija prieš
genetinę inžineriją“ (RAGE) prisiėmė atsakomybę už padegamosios
bombos susprogdinimą genetinių tyrimų centro pastate 8.32 ryto.
Centro administracijos atstovas Ričardas Smitas išgirdo sprogimo
garsą būdamas netoli esančioje „Princesės Elžbietos motinystės klinikoje“,
kur tuo metu gimė jo duktė.
„Pripuoliau prie lango, - pasakojo Smitas. - Pro ligoninės langą pa
mačiau kylančius dūmus. Iš karto supratau, kad tai padegamoji bomba.“

- Oho, bomba. Geras, biče, - Džeikas atsilošė kėdėje.
Jaučiau jo žvilgsnį.
- Kaip tavo tėtis išsigelbėjo?
Patraukiau pečiais, bandydamas neparodyti, ką man reiškia ras
toji informacija. Greitai skaičiau toliau ieškodamas tėčio vardo.
Tarp aukų rastas radikaliomis pažiūromis pagarsėjęs centro vadovas
Elaja Lazio, vadinamas „genų džinu“.
Smitas pranešė, kad Lazio yra gavęs grasinančių laiškų iš RAGE.
„Jis manė, kad tai tik tušti grasinimai, -s a k ė Smitas. - Aš nedalyvavau
jo darbe. Tiesą sakant, Lazio žinojo, kad nepritariu jo klonavimo projektui.
Buvau jam pranešęs, kad kitą mėnesį pasitraukiu.“
44-eriųargentinietis Lazio gavo „genų džino“ pravardę po to, kai pa
reiškė, kad sėkmingai klonavo Endį-bengališkąją makaką, pirmąjį primatą
pasaulio genetikos istorijoje. Deja, Lazio nepateikė jokių patvirtinančių
įrodymų, o jo rezultatai niekada nebuvo paskelbti šios srities moksliniame
žurnale ar ištirti nepriklausomų ekspertų.

* RAGE - the Righteous Army against Genetic Engineering (angį.) —teisuolių armija prieš
genetinius tyrimus; rage (angį.) - įniršis
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Straipsnio pabaigoje buvo šiek tiek informacijos apie RAGE ir
žuvusių per gaisrą sąrašas. Trys. Sąraše buvo tėtis —D. Losonas. Tik,
aišku, tai netiesa. Jis išgyveno. Jis kažkur yra.
Giliai atsidusau.
—Kas dabar? —paklausė Džeikas.
Pažiūrėjau į Rojų. Jis žvelgė į mane tapšnodamas laikrodį ir
lūpomis sakydamas „dvi minutės“.
-Turiu rasti tą Ričardą Smitą, - tariau.
Dar nežinojau, ką jam sakysiu - kiek išdrįsiu pasakyti —bet jis
buvo pažįstamas su tėčiu. Tai svarbu. Jie buvo pažįstami prieš pen
kiolika metų. Gal ir dabar dar ką nors žino. Viešpatie'. Gal jie palaiko
ryšius. Vien apie tai pagalvojus, širdis ėmė plakti smarkiau.
—Nagi, nagi, - pakraipė galvą Džeikas. - Pirma, kodėl manai,
kad jis papasakos daugiau negu mama? Antra, kaip jį rasi? Ričardas
Smitas -»nėra retas vardas.
Akimirką pamąsčiau.
—Žiūrėk, - mostelėjau į straipsnį. —Čia parašyta, kada gimė
jo duktė.
—Na? - susiraukė Džeikas.
-Vadinasi... - nutilau bandydamas sugalvoti, - jai dabar kaip ir
mums penkiolika, bet ji gimė rugsėjį, taigi ji greičiausiai dešimtokė.
Jei sužinotume, į kokią mokyklą eina, galėtume susirasti... - su
sijaudinęs išsitiesiau kėdėje. - Taip ir reikia daryti. Galėsiu su ja
pasikalbėti, pasinaudosiu ja, kad pasiekčiau...
-Apie ką čia šneki? - susiraukė Džeikas. - Kaip sužinosi, kokia
mokykla?
—Kasmetinis moksleivių surašymas, - pranešiau. —Lu pasa
kojo. Duomenys, kuriuos mokyklos pateikia vyriausybei. Juose yra
kiekvieno mokinio pavardė ir gimimo data. Jei ji Anglijoje, Lu ją
suras.
—Jėga, - Džeikas spoksojo išsižiojęs. —Palauk. Ar sakai, kad Lu
sugebės įsilaužti į mokyklų oficialius dokumentus?
—Ne, - nusijuokiau. - Sakau, kad jau įsilaužė.
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Reicelė
Praėjo dvi dienos. Pamiršau tekstą. Tai yra pamiršau, kas
jame buvo. Nepamiršau, kad tėtis turi paslapčių. Bandžiau apie
tai negalvoti. Tiesą sakant, kai atvažiavau j mokyklą, kaip tik
apie tai ir tegalvojau vietoj to, kad kaip visada būčiau dairiusis
Džeminos.
Skubėjau į tualetą, nes norėjau pasiusioti. Pamačiau Džeminą,
kai buvau beveik prie pat durų. Su pora draugių ji kikeno prie dailės
klasės, kitoje koridoriaus pusėje.
Akimirką sudvejojau. Gal ji manęs nematė? Šiaip ar taip, jau
buvo per vėlu ieškoti kito „tūliko“. Man tikrai labai reikėjo. Pastū
miau tualeto duris ir dar eidama į kabiną pasikėliau sijoną. Prabuvau
labai trumpai, po to tik apsišlaksčiau rankas vandeniu. Priėjau prie
durų. Patraukiau, kad atidaryčiau. Ir štai, ji prieš mane. Pailgas šaltas
pašaipus snukelis. Ema ir Fibė šalia. Tarsi dvi Džeminos kopijos, tik
Ema ne tokia graži, o Fibė ant dantų nešioja kabes. Bet visos trys
lieknos, paryškintais šviesiais plaukais.
Džemina linktelėjo Fibei:
—Pradėk.
*
Fibė mane pastūmė.
Klupdama žengiau atgal į tualetą.
—Ką čia veikei? - tyčiodamasi paklausė Džemina. —Bandai pa
sigražinti, ar ką?
Ema sukikeno.
Papurčiau galvą. Norėjau ką nors pasakyti. Apšaukti jas. Bet
tarp manęs ir likusio pasaulio atsirado tarsi kažkoks barjeras, kuris
neleido prabilti.
—Nepavyko, ar ne, Fibe? —tęsė Džemina. —Ji atrodo klaikiai
kaip visada, tiesa?
Fibė linktelėjo.
„Nesu bjauri. Ne.“
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Bet net neištarti žodžiai neskambėjo įtikinamai. Buvau bjauri.
Tai toks pat faktas, kaip kad faktas, jog Rebeka buvo graži, o tėtis
turi slaptą telefoną.
-Tai ar tu skaisti?
K tįi Nenuleidau nuo Džeminos akių. Kodėl ji to klausia? Žino,
kad esu. Akyse ėmė tvenktis ašaros.
—Nagi? - Džemina bakstelėjo man į petį.
—Gal ji nežino šio žodžio reikšmės? —sukikeno Ema.
—Žinau, - per jėgą išsprūdo.
Džeminos akys blykstelėjo. Suprato, kad mane pričiupo. Matė,
kad vos neverkiu. Mėgavosi kiekviena akimirka.
—Nagi, - lėtai tarė. - Tai esi ar ne? Tiesiog pasakyk, tada galėsi
eiti.
Įsitveriau šios informacijos kaip šiaudo. Jei atsakyčiau, galėčiau
eiti. Bet koks atsakymas tiktų? Jei pasakyčiau „taip, skaisti“, šaipysis,
kad esu nepatyrusi. Jei pasakyčiau „ne, nesu“, išvadins kekše ir dar
visiems apskelbs, kad padaryčiau tai su bet kuriuo vaikinu, kuris
to panorėtų.
—Nežinau, - sumikčiojau.
„Ne, Reičele. Kvaiša tu, kvaiša.“
Džemina nusišaipė.
-Tai yra...
Per vėlu. Visos trys jau juokėsi.
-J i nežino, - kvatojo Fibė.
—Gal buvo girta? - kikeno Ema.
Džeminos akys blizgėjo:
—Gal nesuprato, kas vyksta.
Visos trys plyšo juokais.
Dabar ašaros jau pasirodė. Prikandau lūpą nesėkmingai bandy
dama jas sulaikyti. Prasibroviau pro Džeminą, norėdama pasiekti
duris. Dėl ašarų viską mačiau kaip per miglą.
—Ei, išsigimėle, - Džeminos balsas buvo toks įsakmus, kad su
stojau, o ištiesta prie durų ranka drebėjo. - Gal tau pavyks išsiaiš
kinti per mokyklos diskoteką...
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Vėl pasigirdo prunkštimas ir kikenimas.
Čiupau už durų rankenos.
- Dar laižysi man batus, - nusivaipė Džemina.
„Kuo tau netinka tos, kurios jau laižo?“ - norėjau pasakyti. Ne
išdrįsau. Nepasitikėjau savo balsu. Taigi, tik pasukau durų rankeną
ir nulėkiau koridoriumi.
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Teo
Lu pasakė, kad sugaiš trisdešimt šešias valandas, kol ras infor
macijos apie Ričardo Smito dukrą ir kad bendraudami tarpusavyje
negalime minėti nei Ričardo Smito, nei mano tėčio. Kartais Lu taip
elgiasi. Paranojiškai. Bet gal „hakeriai“ turi taip elgtis.
Praslinko trisdešimt šešios valandos.
Nors ir vėlavau į mokyklą, bet praėjus trisdešimt šešioms valan
doms ir vienai minutei puoliau siųsti žinutę internetu.
Nuo Didžiojo T, išsiųsta 09:01 a.m.:
Naujienųyra?
Nuo Lu iš pogrindžio, išsiųsta 09:26 a.m.:
Manau. Tą dieną JKgimė tik keli Smitai. Mergaitė viena. Ji dar
Londone. Vardas Reičelė.
Nuo Didžiojo T, išsiųsta 09:28 a.m.:
Puiku. Kurją rasti?
Nuo Lu iš pogrindžio, išsiųsta 09:31 a.m.:
Dešimta klasė. Browning Woodmergaičių mokykla Pietų Londone.
186Eastow Hill, SE26. Kada ten važiuosi?
Nuo Didžiojo T, išsiųsta 09:32 a.m.:
Sndpopiet. Ačiū. Tarp kitko, Džeikas mano, kad dirbi kietai.
Štai!
Nuo Lu iš pogrindžio, išsiųsta 09:31 a.m.:
Džeikas —mulkis. Iki.
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Reičelė
Likusią dienos dalį prapiešiau - keistą piešinį, susidedantį iš
mažučių raudonų kraujuojančių širdelių, kurį perkėlinėjau iš vieno
vadovėlio į kitą. Piešiau vietoj anglų kalbos esė, kurią turėjau pra
dėti rašyti, istorijos užrašų ar pastabų apie kažkokį kvailą mokslinį
eksperimentą. Vienintelė pamoka, kur negalėjau simuliuoti, buvo
kūno kultūra - bet apsimečiau, kad man mėnesinės, ir mokytoja
leido nepersistengti. Nekenčiu „kuncės“. Esu per daug nerangi ir
nevikri, kad gerai pasirodyčiau.
Tą dieną, vos nuskambėjus skambučiui, skubiai išėjau iš moky
klos, todėl aplink buvo daug žmonių.
Mano mokykla ant kalvos. Išėjau pro vartus ir kaip visada pa
sukau žemyn į kairę.
Visą laiką dairydamasi Džeminos tenuėjau vos porą žingsnių.
Tada bendraklasė garbanė Klara mane sustabdė. Jos akys iš susijau
dinimo blizgėjo.
Reičele, Reičele, - tarė žiopčiodama. - Tavęs ieško kažkoks
vaikinas.
Pažvelgiau į ją netikėdama. Nepažįstu jokių vaikinų. Tai yra,
pažinojau, kai lankiau pradinę, bet nuo tada, kai lankau Broivning
Wood, vieninteliai vaikinai, su kuriais susitinku, yra kitų merginų
broliai ir dar keletas iš Princedale mokyklos, kurie buvo atėję į mo
kyklos diskotekas.
-Jis autobusų stotelėje, —tęsė Klara. —Nori su tavim pasikal
bėti.
Pajutau, kad pykina. Kas jis? Žinoma, ne kieno nors brolis. Be
veik metus nesu pas nieką lankiusis. Gal iš tos diskotekos, vykusios
ano trimestro pabaigoje - mes šokome lėtą, o jis man įsisiurbė į
kaklą. Dvi savaites turėjau vilkėti megztinius aukštom apykaklėm,
kad mama su tėčiu nepastebėtų. Jo vardas buvo Fredas ar Frenkas,
ar...
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Staiga man toptelėjo.
Nėra jokio vaikino. Bjauri Džeminos išmonė. Sustojau.
—Eime. Nieks jo nepažįsta. Jis nesako vardo.
Neatitraukiau nuo jos akių. Klara nebuvo pikta. Su visais gerai
sutarė. Ir, žinoma, nebuvo viena iš Džeminos pakalikių. Gal sako
tiesą. Visas kalvos šlaitas nuo tos vietos, kur stovėjau, iki autobusų
stotelės buvo užpildytas žaliai languotų vilnonių sijonų ir gelsvai
rusvų švarkelių. Vaikinas - jei ten tikrai buvo koks vaikinas - turėjo
būti labai žemas arba po sustojimo stogu.
Apsimečiau nerūpestinga ir neskubėdama leidausi nuo kalvos.
Eidama šalia Klara tauškė toliau:
-Jis be uniformos. Pirmąjį pamačiau. Jis tikrai šaunus.
Širdis ėmė daužytis. Jei ne išmonė, tai klaida. Jis ieško kitos
Reičelės. Viešpatie, bus taip nemalonu. Vidinis balsas sakė: dink
dabarpat.
Bet kojos vedė į priekį. Iš tikrųjų autobusų sustojimas nebuvo
jau taip toli —gal devyni ar dešimt metrų, bet atrodė, kad už my
lios. Priėjusi arčiau, pamačiau Fibę, kuri šypsodamasi šnekėjosi su
kažkokiu po stogu stovinčiu žmogumi.
„Ne. Ne, ne, ne.“
Ir Džemina buvo ten. Viskas aišku. Tikrų tikriausia apgavystė.
\ ei sustojau. Kaip tik tada Fibė atsigręžusi pažiūrėjo į kelią, vedantį
mokyklos link. Ji mane pamatė.
„Ne.“
Negalėjau pajudėti. Fibė mano pusėn bakstelėjo pirštu. Dže
mina susiraukė. O paskui abi žengė į šonus, tarsi leisdamos kažkam
praeiti.
Iš po autobusų sustojimo stogo pasirodė vaikinas.
Jis buvo aukštas ir lieknas. Mūvėjo tikrai gražius džinsus. Laisvus,
bet ne apsmukusius ar dar kokius. Tamsūs gana ilgi plaukai. Ap
valus veidas. Jis kaip tik sukosi, žvilgsniu sekdamas Fibės pirštą ir
dairydamasis po gatvę. Jis žiūrėjo į mane.
„O, Dieve.“
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Jis buvo šaunus. Tikrai. Ant akių krintantys plaukai dailiai įrė
mino veidą. Jo oda buvo tamsi ir... Ir veido bruožai ryškūs.
Kodėl jis nori su manimi pasikalbėti?
Gal vis tik apgavystė. Gal Džemina surado kokį vaikiną, kuris
apsimes, kad jam patinku. Bet eiti šalin jau buvo per vėlu. Įdėmiai
žiūrėdamas į mane vaikinas ėjo artyn. Džemina ir Fibė neatsiliko nė
per žingsnį. Jaučiau, kad aplink stovinčios merginos mus stebi.
Neatitraukiau akių nuo vaikino megztinio. Jis buvo tamsiai mė
lynas su šviesiai mėlyna apykakle ir rankovėm, o ant krūtinės buvo
kažkoks užrašas mažulytėmis raidelėmis. Jis ėjo artyn. Arčiau. Čia.
Dabar. Tiesiai čia. Dabar.
-A r tu Reičelė Smit? —paklausė žemu rimtu balsu.
Linktelėjau. Man išdžiūvo burna.
- Ar galiu su tavim minutėlę pasikalbėti? —paklausė.
Šalia esančios merginos nerimo vietoje, šnabždėjosi, kikeno.
Mano skruostai degė. Pasijutau labai pažeminta. Aišku, apgavystė.
Akys prisipildė ašarų. Jau geriau Džemina iškratytų man ant galvos
kuprinę ar visaip iškeiktų. Pamažu pradėjau gręžtis, žvelgdama į
vaikino batus. Sportiniai batai. Ne tie brangūs, prašmatnūs. Bet
šaunūs. „Kieti“ sportiniai batai.
—Turiu eiti, - sumurmėjau.
- Būk gera, palauk, - iš balso pajutau, kad tai svarbu ir skubu.
- Kam tau jos reikia? - pasigirdo užgaulus Džeminos balsas. - Ji
stora ir be galo kvaila - net nežino, ar ji skaisti.
Merginos nusikvatojo.
Sunkiai nurijau seiles, bandydama nepravirkti.
Tada vaikinas ištiesė ranką ir mane palietė. Jis nečiupo už rankos,
o tik priglaudė pirštus prie rankovės. Pasijutau, lyg į mane būtų
trenkę šimtas žaibų.
- Tikrai turiu su tavimi pasikalbėti, - atkakliai pakartojo, bet
pajutau, kad jis sutrikęs. —Be pašalinių.
Pasigirdo sarkastiški „oho“. Pažvelgiau jam į veidą. Jis buvo
smarkiai išraudęs. Mačiau, kad jaučiasi nepatogiai. Nuo to tikrai
sutrikau.
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Niekaip nesupratau, kokia čia suktybė. Vaikinas elgėsi natūra
liai. Nieko nesupratau. Matyt, esu per kvaila, kad suprasčiau, kas
vyksta.
Stovėjau pastėrusi negalėdama nei judėti, nei kalbėti.
Vėl kikenimas.
Tada vaikinas giliai įkvėpė ir ryžtingai išsitiesė.
- Atnešiau Reičelei žinių nuo jos vaikino, - tarė „geriau su
manim neprasidėk“ tonu. - Jos asmeniškos.
Jo balsas buvo toks tvirtas, reikalaujantis paklusti, kad visai ne
nustebau, kai Džemina ir visos kitos atsitraukė. Spoksojau į šaligatvį,
stebėdama, kaip juodi mokykliniai batai apsisuka ir nueina.
Vaikinas paleido mano ranką.
-Atsiprašau, kad pamelavau, —tyliai pasakė. - Iš tikrųjų nepa
žįstu tavo vaikino.
Neatitraukiau žvilgsnio nuo užrašo ant jo megztinio: „Tiesiog
pabandyk.“
Ar jis tikrai mano, kad galiu turėti vaikiną?
Tikrai?
- Mano vardas Teo, - nusišypsojęs prisistatė. - Kur galėtume
ramiai pasikalbėti?
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Mergina, Reičelė, nieko neatsakė. Tiesiog nepakėlė akių nuo
žemės.
- Ką gi, - tariau jausdamas, kad raustu.
Kodėl prakalbau apie tą vaikiną? Nuskambėjo kvailai.
-Aš ne... aš... aš tik norėjau kai ko paklausti. Apie savo tėtį. Jis...
hm... jis mirė... prieš daug metų, bet, manau, jis galėjo... galėjo tada
būti pažįstamas su tavo tėčiu.
Užgniaužiau kvapą.
Reičelė kažką suniurnėjo, bet ką —nesupratau. O tada ėmė eiti
vis žiūrėdama į žemę.
Stengdamasis jos nepralenkti ėjau iš paskos mažais žingsneliais
kalva žemyn.
Šūdas. Dabar, kai buvau čia, viskas atrodė absurdiška. Atrodžiau
kvailai. Šitaip rizikuodamas. Ir kam?
Vėl pabėgau iš mokyklos —ir vėl per medį mokyklos kieme, bet
anksčiau, nesibaigus pamokoms, kad spėčiau persirengti ir rasti
kelią pas Reičelę. Žinojau, kad žiauriai klius: pabėgau iš pamokų ir
išsisukau nuo bausmės, kurią buvau užsidirbęs, kai aną kartą lipau
per tvorą.
Ir dar pabėgau nuo Rojaus. Vėl.
Bet turėjau susirasti merginą ir pasikalbėti su ja akis į akį. Neži
nojau, ką dar galiu daryti. Praeitą naktį beveik nemiegojau vis apie
tai galvodamas.
Ir štai ji prieš mane. Reičelė Smit. Pažvelgiau į ją. Širdis apmirė.
Tikėjausi, kad ji bus berniokiška. Tokia, su kuria lengva bendrauti.
Tiesmuka. Pasitikinti. Na, gal ne per daug pasitikinti.
Bet Reičelė buvo visai kitokia. Ji buvo susikūprinusi ir nerangi.
Dieve, net akių į mane nepakėlė.
Keletą minučių ėjome lapų prikritusiu keliu iki žiedinės san
kryžos, kur eismas buvo nedidelis. Po dideliu ąžuolu, žiedo viduryje,
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stovėjo medinis suoliukas. Reičelė atsisėdo viename gale, aš - ki
tame. Pažvelgiau į dangų. Buvo apsiniaukę, plaukė juodi debesys,
kiekvieną minutę galėjo pradėti lyti.
-Tavo draugės nelabai malonios.
- Nevienjų, —sumurmėjo Reičelė.
Pažvelgiau į ją atidžiai: galva vis dar nuleista, spokso j žolę. Staiga
pagalvojau, ar tik ji nekvaištelėjusi.
- Ką tu pasakei?
Ji šiek tiek pakėlė akis, bet į mane nežiūrėjo.
-Jos man ne draugės, - tarė.
-A ...
Aišku, kad ne. Jos tyčiojosi iš jos.
„Teo, tvardykis.“
-Aš... aš tikrai labai atsiprašau, kad taip netikėtai atsiradau...
Nežinojau, ką daryti.
Reičelė vėl nuleido galvą.
Man kažkaip pavyko paaiškinti, kaip internete radau jos tėčio
vardą. Ji nebuvo girdėjusi apie sprogimą klikoje, todėl papasakojau,
ką rašė laikraščiai.
- Manau, mūsų tėčiai toje klinikoje kartu dirbo prieš... prieš
mano tėčio mirtį, - šnekėjau.
Reičelė pakėlė galvą. Pagaliau pažiūrėjo man į akis. Nusišyp
sojau. Ji buvo visai nieko. Gal kiek drovi ir nervinga, bet akys pro
tingos ir tyros. Ji bent jau nebuvo nesveikesnė nei aš.
-Tai kodėl norėjai susitikti su manimi? - paklausė ir paraudo. Kaip sužinojai, kur esu?
Atsakymą buvau paruošęs. Negalėjau papasakoti apie Lu įsilau
žimą į mokyklų duomenis mūsų neįklampindamas, todėl paruošiau
kitokį pasakojimą.
- Mano tėtis minėjo tave savo užrašuose, - atsakiau. - Radau
mokslinių diskusijų aprašymus ir visa kita, bet ten dar buvo ir...
paminėta, kad tu gimei... tuoj po manęs. Dar... kaip tavo tėtis tau
viską suplanavo. Net kokią mokyklą lankysi.
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Perbraukiau ranka plaukus. Balsu ištartas paaiškinimas skam
bėjo kvailai, bet Reičelė ėmė linkčioti galvą.
- Panašu j mano tėtį, - ji droviai šyptelėjo. —Jis šiek tiek kuok
telėjęs dėl tvarkos. Mama irgi. Bet... hm... aš vis tiek nesuprantu,
kodėl tu čia...
-Aš... hm, pamaniau, jei surasiu tave, tai...
- ...rasi mano tėtį? - Reičelė žvelgė dvejodama. - Nori susitikti
su mano tėčiu, kad pasišnekėtum apie savąjį?
„Taip. Taip. Būtent šito ir noriu.“
Gūžtelėjau pečiais:
-Jei tu nieko prieš, eisiu su tavim į tavo namus.
Ji krūptelėjo:
- Ką? Dabar?
Suraukiau nosį:
- Pabėgau iš pamokų, kad ateičiau čia. Mama pakvaiš, kai su
žinos, ką padariau. Manęs ištisas savaites niekur neišleis.
Reičelė suraukė antakius:
- Kodėl?.. Aš... vis tiek nesuprantu. Kodėl tiesiog apie viską
nepaklausi mamos? Noriu pasakyti, jei mūsų tėčiai buvo draugai,
tai... gal jie visi buvo pažįstami.
Žiūrėjau į ją, o galvoje mintis vijo mintį. Ką, po velnių, atsakyti
dabar? Paraudau. „Galvok, Teo. Nagi.“
- E... e... negaliu su mama kalbėtis apie tėtį, - staiga šovė geniali
mintis. - Ji... labai... nuliūsta, kai tik jį paminiu. Ji taip jį mylėjo,
kad neverkdama negali ištarti jo vardo. Net dabar.
- Oi, baisu, —Reičelė užjausdama suspaudė lūpas. - Koks jo
vardas?
- Džeimsas Losonas, - buvau nusprendęs pameluoti, kur mo
kausi ir gyvenu —dėl viso pikto - bet, aišku, turėjau pasakyti tikrąjį
tėčio vardą, kad išsiaiškinčiau, ką Ričardas Smitas žino apie jį.
Reičelė linktelėjo.
- Tėtis grįžta vėlai, todėl tau teks palaukti, - jos skruostai vėl
paraudo. - Jei mama, aišku, leis.
Mums ant pečių krito lietaus lašai.
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—Ačiū, - pakilau. —Tikrai, aš tau labai dėkingas.
Reičelė vėl nervingai šyptelėjo:
- Nėra už ką. Tikiuosi, tėtis jį prisimins.
Mes išėjome iš žiedo, perkirtome gatvę ir patraukėme didele,
plačia, iš abiejų pusių aukštais medžiais apsodinta gatve.
Reičelė atsisuko į mane:
- Įdomu, ką tėtis pasakys, kai sužinos, kad tavo tėtis užsirašė
apie suplanuotą mano ateitį.
Aš net sustojau.
„O, Dieve.“
Galimybė, kad Reičelės tėtis tada nuolat pasakodavo apie planus
dėl dukters atrodė tokia menka, kad net juokinga. O tai reiškia, kad
ponas Smitas tuoj supras, jog aš jokiu būdu negalėjau jo susekti iš
tėčio užrašų. Turėsiu pasakoti, kad Lu įsilaužė į mokyklų sąrašus.
Kodėl nepagalvojau apie tai anksčiau?
- Žinai, nemanau, kad reikėtų minėti užrašus, - ištariau pa
skubom. - Dėl mamos. Tavo tėtis gali sugalvoti su ja susisiekti ar
dar ką nors. O tada ji vėl nulius dėl praeities.
Reičelė vėl suraukė antakius:
- O kaip paaiškinsi tėčiui, iš kur mane pažįsti?
„Šūdas. Šūdas. Šūdas.“
Giliai įkvėpiau, bandydamas užgniaužti paniką. Buvo tik vienas
būdas.
- Nesakysiu, kad Džeimsas Losonas mano tėtis, —tariau. —Pa
sakysiu, kad darau projektą apie genetinių tyrimų istoriją. Paklausiu
tavo tėčio apie tuos tyrimus, kurie buvo atliekami tada, kai jie vienas
kitą pažino. Kai pradės pasakoti, paminėsiu savo tėtį.
Reičelė žiūrėjo į mane kaip į beprotį.
- Ką gi, —pažvelgusi į šalį ištarė. - Yra dar viena problema.
-Kokia?
„Po velnių.“
Ėmiau jaustis kaip klaikiame košmare. Negalėsiu ponui Smitui
paaiškinti, kodėl domiuosi Džeimsu Losonu. Be to, nebežinojau,
ką primelavau Reičelei.
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- Na, - ėmė stenėti Reičelė. - Kaip paaiškinsim, iš kur mes pa
žįstami? Mano tėvams gali pasirodyti keista, kad staiga čia atsiradai.
As lankau mergaičių mokyklą. O tu... berniukas.
- O, - šyptelėjau. - Nieko negaliu pakeisti.
-Jie pagalvos, kad mes... - ji nuleido galvą ir nutilo.
-Ką?
—Nieko, —ji išraudo kaip pomidoras.
Staiga supratau, ką ji galvoja. Jos tėvai pamanys, kad mes viens
kitam patinkam. Draugaujam.
- Oi, - tariau, galvodamas kaip Džeikas norėtų būti mano vietoj
ir kaip aš noriu tiesiog dabar numirti.
Reičelė vėl žiūrėjo į šaligatvį.
—Kodėl nepasakius, kad susipažinome praeitoje mokyklos dis
kotekoje? Mano mokykloje. O dabar tiesiog susitikome gatvėje. Aš
su niekuo nesusitikinėju, tai...
—Puiku, - dabar jau aš žiūrėjau į šaligatvį.
Lijo vis smarkiau. Reičelė ėmė skubėti. Likusią kelio dalį nuė
jome tylėdami.

46

12

Reičeli
Kai rakinau duris, mano galvoje tebuvo vienintelė mintis.
„Beveik turiu vaikiną.“
Puiku. Taigi, jis buvo įsivaizduojamas beveik vaikinas. Bet jis
buvo šaunus. Mielos rimtos rudos akys. Ir pats malonus. Šitaip
besistengiantis ką nors sužinoti apie mirusį tėvą. Ir nenorintis nu
liūdinti mamos.
Negali žinot, kas gali atsitikti.
Buvau susijaudinusi. Budri. Gyva. Nesu tokia buvusi nuo... Ką
gi, nuo tada, kiek save prisimenu.
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Teo
Reičelės namai buvo didžiuliai. Pastatyti iš raudonų plytų, prie
lauko durų didžiulis žalvarinis plaktukas ir prašmatnūs krūmai
sode.
Prieškambaris didesnis nei mūsų pirmas aukštas. Sekiau paskui
Reičelę parketu išklotu prieškambariu. Einant mano sportiniai ba
teliai girgždėjo. Kai šoninės durys atsivėrė, mes stabtelėjome.
- Sveikutė, mieloji, - prieškambaryje pasirodė labai keista mo
teris. Ji nenuleido akių nuo priešais ją esančio veidrodžio. Į Reičelę
net nepažvelgė, manęs nepastebėjo.
Negalėjau nuo jos atitraukti akių. Ji buvo tikrai sena. Labai
plona. O jos veidas - ištemptas ir blizgantis, tarsi dėvėtų kaukę.
- Labas, mama.
Akimirką, kai tik įėjom į vidų, Reičelė atrodė normali. Mažiau
susikūprinusi. Bet dabar ji vėl susigūžė.
Jos mama apsidairė ir pamatė mane. Ji krūptelėjo ir sucypė
aukštu balsu.
- Reičele, dėl Dievo meilės. Kas, po galais?., - ji nenuleido nuo
manęs iš didelės nuostabos išsprogusių akių. - Ką?
-Tai... tai Teo, - sumikčiojo Reičelė.
Žengiau žingsnį į priekį ir ištiesiau ranką. Nesu įpratęs susiti
kinėti su merginų motinomis, bet mokykloje rankų paspaudimui
skiriama daug dėmesio: prieš ir po rungtynių spaudžiame rankas
mokytojams. Todėl žinau, kaip elgtis.
Moteris paėmė mano ranką. Pasijutau, tarsi būčiau palietęs
plonu porolono sluoksniu uždengtą metalą.
- Ponia Smit, - prisistatė, trumpai spustelėjusi, paleido mano
ranką ir suraukė antakius. —Iš kur pažįsti Reičelę?
Pažvelgiau į Reičelę, bet ji ir vėl tik žiūrėjo į žemę. Taigi, pradėjau
pasakoti Reičelės sukurtą istoriją, ypač pabrėždamas, kad mes visai
atsitiktinai, ką tik susitikome gatvėje.
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Ponia Smit nusivedė mane į virtuvę - dar vienas didžiulis kam
barys, kuriame buvo daugybė šviesių medinių paviršių. Ji pasodino
mane prie stalo ir ėmė klausinėti. Į kokią mokyklą einu? Kaip pra
eitą vasarą patekau į mokyklos diskoteką, jei nelankau nė vienos į
diskoteką kviestų berniukų mokyklų? Ji šypsojosi ir buvo linksma,
bet balsas skambėjo nenuoširdžiai.
Mano atsakymai vis trumpėjo ir trumpėjo, kai sakiau savo iš
galvotą pavardę, mokyklos pavadinimą bei adresą.
Manau, Reičelė suprato, kaip nejaukiai jaučiuosi, nes po kelių
minučių iš tarpdurio, kur stovėjo, pasigirdo nervingas kostelėjimas.
- Teo žadėjo man padėti paruošti biologijos namų darbus, tarė. - Jis rengia didelį projektą apie genetiką.
Ponia Smit linktelėjo. Keistesnių akių nebuvau matęs: jos buvo
beveik toje pačioje plokštumoje kaip ir ištempta oda apie jas.
- Puiku, - spygtelėjo. - Palieku judu pasikalbėti, —ji nukreipė
savo bauginančias akis į mane. —Būsiu gretimame kambaryje. Jei
ko reiks —praneškite.
Ji išskubėjo iš virtuvės. Lengviau atsidusau.
-Atsiprašau, —Reičelė įėjo į virtuvę ir atsisėdo priešais mane. Mano mama košmariška.
Truktelėjau pečiais tyliai sutikdamas, bet pamaniau, kad pri
tarti būtų grubu. Ant virtuvės sienos, virš Reičelės galvos, kabėjo
laikrodis. Buvo dar tik penkios.
- Kada tavo tėtis grįžta? - paklausiau.
- Ne anksčiau kaip po kelių valandų, —Reičelė pažvelgė į mane
tarsi atsiprašydama. —Gal reikėtų sugalvoti, apie ką tavo projektas.
Tada nueisiu ir paklausiu mamos, ar gali pasilikti arbatos.
Mintyse sudejavau. Jei viskas taip ir vyks, negrįšiu namo iki
dešimtos ar net vienuoliktos. Mama bus persiutusi. Ji net gali pa
skambinti į policiją. Vis tiktai pasilikau. Turėjau sužinoti kaip įma
noma daugiau.
Tada po virtuvės laikrodžiu pastebėjau mergaitės fotografiją. Ji
šypsojosi. Tikrai graži.
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—Kas ji? —paklausiau.
Reičelė įsitempė.
- Sesuo, —pasakė žiūrėdama į stalą.
Mano antakiai pakilo, kai įsivaizdavau, ką pasakytų Džeikas,
jei būtų su manimi.
—Kada ji grįžta namo? —paklausiau kaip įmanoma abejingiau.
—Niekada. Ji mirusi.
Reičelė pakilo nuo kėdės ir nušlepsėjo prie šaldytuvo:
- Nori gerti? Yra apelsinų sulčių.
- Hm... jo... ačiū, —sutrikęs nusukau akis.
Kai Reičelė atnešė sulčių, pasitarėme, apie ką galėtų būti pro
jektas. Beveik nežiūrėdama man į akis, Reičelė papasakojo apie savo
tėčio darbą. Supratau, kad jau seniai jis nesidomi jokiais genetiniais
tyrimais.
Kai ponia Smit grįžo į virtuvę, Reičelė paklausė, ar aš galiu pa
silikti arbatos. Jos mama atrodė susierzinusi.
-Teo, negi tavęs nelaukia namie? - paklausė.
Pasakiau, kad tėvai atostogauja, o aš gyvenu su pusbroliais, ku
riems nerūpi, ką veikiu.
Jau tiek buvau prisimelavęs, kad dar viena melagystė nebegalėjo
niekam pakenkti. Ponia Smit nenoriai leido pasilikti.
Reičelės tėtis grįžo beveik pusę septynių. Ji nustebusi pakėlė
galvą, kai iš prieškambario pasigirdo jo balsas.
—Jis ankstyvas, —tarė. - Matyt, mama jam paskambino.
Mano širdis pašėlusiai plakė, kai prieškambaryje išgirdau sun
kius žingsnius. Dabar, kai ponas Smitas buvo čia, mane apėmė
siaubas. Nebeprisiminiau, ką, po galais, tarėmės jam sakyti, kaip
ketinau jį priversti kalbėti apie praeitį.
Durys atsidarė. Į kambarį įėjo neaukštas žilas vyras. Jis irgi buvo
senas. Atrodė panašesnis į senelį, nei į tėtį. Jis spoksojo į mane taip,
lyg niekad nebūtų matęs berniuko.
Dievulėliau, šioje šeimoje visi buvo keistuoliai.
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Atsistojau ir vėl ištiesiau ranką.
Atrodė, kad ponas Smitas jos nemato. Jis neatitraukė akių nuo
mano veido.
—Koks tavo vardas? - galiausiai paklausė.
-Teo.
Ponas Smitas paspaudė man ranką ir į smilkinį pabučiavo Rei
čelę. Jis atsirėmė į virtuvės stalą:
—Žmona sakė, kad padedi Reičelei ruošti namų darbus.
—Rengiu genetikos projektą, - ištariau išdžiūvusia burna. - Ge
netinių tyrimų istorija. Koks šis mokslas buvo ir koks bus po pen
kerių metų.
Ponas Smitas šyptelėjo:
- Ar dešimtokui nėra šiek tiek pretenzinga?
- Aš vienuoliktokas, —atsakiau jausdamasis nejaukiai.
Pažvelgiau į Reičelę. „Staigmena“, ji žiūrėjo į grindis. Atrodė,
tuoj pravirks. Staiga labai jos pagailo. Mano mama, aišku, irgi turi
trūkumų, bet Reičelės tėvai tikri keistuoliai.
Ponas Smitas ir vėl spoksojo į mane. Ryžtingai pradėjau po
kalbį:
- Reičelė sakė, kad dirbote klinikoje, kur vyko genetiniai ty
rimai.
Ponas Smitas papurtė galvą
- Nežinau, kodėl ji tai sakė, - pažvelgęs į Reičelę nusišypsojo. Aš vadovas, ne mokslininkas. Niekada neatlikau jokių genetinių
tyrimų.
- Bet, tėti, - sumurmėjo Reičelė, - tu gi dirbai tyrimų klini
koje...
—Dėl Dievo, Ro, - pono Smito antakiai pakilo, —gal šiek tiek ir
dirbau poroj klinikų, bet nesidomėjau jokiais genetiniais tyrimais.
Einu persirengti, - jis nusisuko ir išžygiavo iš kambario.
Per stalą žvelgėme vienas į kitą
—Gaila, —ištarė Reičelė, - bet tėtis, matyt, nedaug padės.
Linktelėjau, bet mano galvoje skriejo mintys. Buvau tikras, kad
ponas Smitas žinojo daugiau nei sakė.
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Reičelė iš kuprinės išsitraukė knygas ir ėmėsi kažkokio dailės
namų darbo - absurdiškame piešinyje buvo galybė raudonų krau
juojančių širdučių. Palinkau prie anglų. Valandėlę tylomis dirbome.
Mano mintys vis nuklysdavo nuo teksto, gulinčio priešais. Žinojau,
kad neišeisiu, kol nepaklausiu pono Smito apie tėtį. Turiu sugalvoti
kaip. Net jei jis atsisakys kalbėti.
Galimybė pasitaikė gal tik po valandos. Ponia Smit virtuvėje
ruošė troškinį. Kvepėjo gardžiai, o aš miriau iš bado: paprastai grįžęs
iš mokyklos suvalgau porą sumuštinių, paskui arbata, o Reičelė iki
šiol tesuvalgė vos vieną sausainiuką. Man irgi niekas nieko nepa
siūlė.
Pagaliau ponia Smit liepė susirinkti namų darbus ir ėmė dengti
stalą. Reičelė atnešė spindinčius peilius ir šakutes, ilgakojes vyno
taures ir medžiagines servetėles.
Darėsi vis nejaukiau. Labiau nei bet ko kito nenorėjau kartu su
Reičelės keistaisiais tėvais valgyti oficialios vakarienės. Kita vertus,
privalėjau paklausinėti apie tėtį.
Be to, buvau toks alkanas, kad atrodė, jog skrandis graužia pats
save.
Pagaliau ponia Smit trinktelėjo ant stalo du dubenis - viename
garavo ryžiai, kitas buvo pilnas maltos mėsos kukulių.
- Ričardai, - pašaukė. - Vakarienė.
Ji mostelėjo man sėsti prie stalo.
- Ką dirba tavo tėtis, Teo? - paklausė aukštu čaižiu balsu.
- Hm... hm... mano tėtis miręs, - atsakiau. - Seniai, - pridėjau
sutrikęs, kai ponios Smit akyse pamačiau susirūpinimą.
- Oi, labai gaila, - ištarė ir vėl sušuko: - Ričardai!
Tarpdury pasirodė suirzęs ponas Smitas.
- Ar ne per anksti? - pasiteiravo.
- Na, kadangi tu namie, - ponia Smit nenatūraliai sukikeno, —ir
Teo čia...
Sėsdamas ponas Smitas pažvelgė į mane:
-Teo, kada tau reikia eiti?
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Potekstė buvo aiški: „Kada tavim atsikratysim?“
Giliai įkvėpiau.
- Po vakarienės, - lėtai ištariau. - Bet dar norėjau jūsų paklausti
apie tą genetikos kliniką, kurioje dirbote.
Reičelės mama iš nuostabos išsižiojo.
Ponas Smitas truktelėjo pečiais:
—Juk jau sakiau, kad nesidomėjau jokiais genetiniais tyrimais.
- Bet gal buvote pažįstamas su tais, kurie tyrinėjo. Na, su moks
lininkais. Gal galėčiau apie tyrimus pasikalbėti su jais?
Ponas Smitas įdėmiai žiūrėjo į mane.
Šūdas. Net man paskutinis sakinys nuskambėjo neįtikinamai.
Man gerai sekasi mokslai. Visada gerai sekėsi. Bet mintis, kad būčiau
taip susidomėjęs moksliniu projektu, jog ieškočiau tikrų moksli
ninkų, nuskambėjo daugiau nei absurdiškai.
Ką gi, jei pradėjau, turiu eiti iki galo.
- Ar jums kada teko sutikti žmogų, vadinamą Genų Džinu? paklausiau, stengdamasis atrodyti nerūpestingas. - Skaičiau apie jį
internete. Rodos, jo tikras vardas Elaja Lazio?
Ponios Smit spindinti šakutė barškėdama nukrito į lėkštę.
- Elaja Lazio? —papurtė galvą ponas Smitas. - Vardas girdėtas,
bet nesu jo sutikęs.
Žinojau, kad meluoja - dėl Dievo meilės, jis gi dirbo to vyruko
klinikoje.
Linktelėjau:
- Aišku. Gal jūs prisimenate žmones, su kuriais jis dirbo?
Širdis daužėsi.
- Hm... man atrodo, buvo toks mokslininkas, - stabtelėjau,
tarsi bandydamas prisiminti. - Džeimsas Losonas.
Ponas Smitas suspaudė lūpas, o paskui nusišypsojo labai neįti
kinama šypsena:
- Nesu girdėjęs.
Jis tikrai melavo. Bet kodėl? Ir ką man dabar sakyti?
53

Perbraukiau ranka plaukus. Ir tada tai įvyko. Pono Smito veide
pasirodė ta išraiška. Jis pasistengė tuoj ją nuslėpti. Pasisuko ir ėmė
kalbėtis su žmona, kuri sėdėjo stalo gale vis dar sustingusi.
Pažvelgiau į lėkštę. Valgyti nebenorėjau. Dėl išraiškos, pasiro
džiusios pono Smito veide.
Siaubo.
Jo veide buvo tikras siaubas.
Kas, po velnių, vyksta?
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Reičelė
Tuoj po vakarienės Teo susiruošė eiti.
Jis stovėjo prie lauko durų, rimtomis rudomis akimis įdėmiai
žiūrėdamas į mane tarsi norėdamas kažką pasakyti, bet negalėdamas,
nes aplink sukiojosi tėtis. Paskui man į kairę ranką įkišo mažą po
pieriaus lapelį ir virš jo stipriai suspaudė pirštus.
—Iki, —nekvėpuodamas ištarė.
Nuskambėjo pusiau kaip teiginys, pusiau kaip klausimas.
Jam išeinant mano širdis tuksėjo. Ranka, kurią jis palietė,
degė —kaip gyvulio, kurio odoje išdegina šeimininko žymę. Teo
mane pasižymėjo kaip savo.
Net jei to nesuprato.
Kai atsisukau, mano pirštai buvo suspausti virš kietos popierėlio
briaunos. Tėtis stovėjo už manęs akylai stebėdamas, rankos buvo
sukryžiuotos ant krūtinės.
Klaikiai ant jo pykau. Gerai, jis neprisiminė Teo tėčio, bet kaip
grubiai jis elgėsi. Aišku, Teo nesakė jam visos tiesos, bet tik norė
damas apsaugoti mamą. Vargšelis. Jam tik reikėjo šiek tiek infor
macijos, o tėtis atsisakė bendrauti.
Trepsėjau į viršų rankoje vis dar spausdama mažąjį popie
riuką.
Išlanksčiau tik atėjusi į savo kambarį. Širdis plakė kaip pašėlusi.
Lapelis aiškiai buvo išplėštas iš kažkokių pratybų. Greta spausdinto
teksto Teo užrašė savo telefoną. Ne mobilųjį. Namų.
Akimirką leidau sau įsivaizduoti, kad davė savo telefoną, nes
norėjo mane kur nors pakviesti. Bet vidinis balsas liepė nekvailioti. Jis davė savo numerį, kad praneščiau, jei tėtis užsimintų apie
Džeimsą Losoną.
Norėjau verkti. Kaip gražu, kad jam taip rūpi. Matyt, jo gyve
nimas sunkus. Mama amžinai liūdna. Teo pats ieško, norėdamas
daugiau sužinoti apie tėvą.
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Gulėjau ant lovos ir prisiminiau, kaip jis atrodo. Prisiminiau jo
akis, kai žiūrėjo į mane. Bet palaipsniui ėmiau suprasti, kaip viskas
beviltiška. Greičiausiai nebesusitiksime. Ir net jei susitiktume, jis
niekad manimi nesusidomėtų. Stora, bjauria manimi.
O tada prisiminiau, kaip jis paklausė apie Rebeką. Kaip nušvito
jo veidas, kai ant sienos pamatė jos nuotrauką. Iš nuoskaudos su
spaudė širdį —esu niekas. Bevertė. Net blogesnė nei sako Džemina
ir jos draugelės.
Pakilau nuo lovos ir nusėlinau į virtuvę. Ėjau labai tyliai, nes
nenorėjau, kad pamatytų mama. Indaujoje radau metalinę sausainių
dėžutę. Nukėliau dangtelį ir įsikišau šokoladinį sausainį į burną.
Šokoladas tirpo burnoje —riebus, grietininis. Sutriauškiau sau
sainį, leisdama seilėms nustumti kietą saldžią kviečių masę. Nurijau.
Tada pasiėmiau kitą. Ir dar vieną.
Suvalgiusi penkis sausainius, uždengiau dėžutę ir vėl padėjau į
indaują. Kai uždariau spintos duris, vėl apėmė liūdesys. Kodėl taip
pasielgiau? Tik dar labiau sustorėsiu.
Mama irgi pamatys. Ji sužinos, ką padariau. Tiesiai nesakys
nieko, tik vėl pradės šnekėti apie angliavandenius.
Išslinkau iš virtuvės taip pat tyliai kaip buvau įslinkusi. Bet dabar
eidama pro svetainės duris, išgirdau besikalbančius tėvus.
—Nemanau, kad turėtum ko nors imtis, —irzliai ištarė mama. —
Jis tik berniukas.
- Bet tai buvo jis.Jis. Supratau, kai persibraukė ranka plaukus, —
tėčio balse girdėjau siaubą. —Reikia ką nors daryti, kitaip jie sužinos
ir apie Reičelę.
Stabtelėjau, suraukiau antakius. Apie ką jis šneka?
- Išsiųsiu Luisui elektroninį laišką, - ryžtingai tarė tėtis, girdėjau
jį vaikštantį po kambarį. - Jis žinos, kas vyksta.
—Ne, —mama pakėlė balsą, kuriame irgi išgirdau baimę. —Ne.
Elektroninis laiškas per daug pavojinga.
-Tikrai, - tėtis nustojo vaikščioti. - Ar tik nereikėtų atsikratyti
saugiojo telefono? Kito pasirinkimo nėra. Šiaip ar taip, nieko ne
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daryti dar pavojingiau. Girdėjai, ką sakė berniukas? Jis kalbėjo apie
Elają ir žino apie Džeimsą Losoną.
Man susuko pilvą.
Mama žinojo apie slaptąjį telefoną, kurį tėtis nežinia kodėl pa
vadino „saugiuoju“. Dar blogiau, tėtis melavo nemirksėdamas. Jis
buvo pažįstamas suTeo tėčiu. Ir su tuo Genų Džinu.
Žingsniai pasigirdo arčiau. Prie durų. Moviau laiptų link. Užskuodžiau į savo kambarį. Sustojau tik kambaryje sunkiai kvėpuo
dama, širdžiai besidaužant gerklėje.
Laiptais artėjo žingsniai. Pro durų plyšį pamačiau nuleista galva
į kabinetą einantį tėtį.
Bandydama nusiraminti kelis kartus giliai įkvėpiau. Tada tyliai
perėjau laiptų aikštelę ir žvilgtelėjau pro kabineto duris.
Tėtis sėdėjo savo didelėje odinėje kėdėje palinkęs prie nešio
jamojo kompiuterio. Jis pakėlė galvą. Pamatė mane. Išsiblaškęs
šyptelėjo. Jo rankos šiek tiek palenkė kompiuterio dangtį, tarsi jis
nenorėtų, kad pamatyčiau, ką jis daro.
- Labas, tėti, - tariau nedrąsiai.
- Tas berniukas... kur buvo atėjęs, - pasakė, - Teo. Ar tikrai
susipažinot mokyklos diskotekoj?
Linktelėjau ir pajutau, kad raustu.
-Jūs ištisus mėnesius nesimatėt ir jis staiga šiandienpasirodo? tėtis neatitraukė nuo manęs akių.
Nusukau žvilgsnį nenorėdama meluoti, bet nenorėjau ir išduoti
Teo.
- Sakiau mamai anksčiau, —pradėjau aiškinti. —Jis buvo atėjęs
į diskoteką su draugu. Šiandien jis buvo pas tą draugą ir mes...
susitikom tiesiog gatvėj.
Tėtis vis dar nenuleido nuo manęs akių.
- Nenoriu, kad su juo vėl susitiktum, —pasakė.
Išsižiojau:
-Kodėl?
Tėtis pasižiūrėjo į nešiojamąjį kompiuterį.
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Man labai gaila, brangioji, bet, manau, esi per jauna, —atsi
duso. —Nesiginčyk. Turiu išsiųsti keletą elektroninių laiškų.
Jis pakreipė galvą durų link šitaip parodydamas, kad turėčiau
išeiti.
Kažkas tikrai buvo ne taip. Tėtis dažnai parsineša darbo namo,
bet jis niekad nebūdavo toks piktas ir niekada... taip aiškiai kaip
dabar neparodydavo, kad pokalbis baigtas. Ir niekada nepamoks
laudavo dėl berniukų. Ne taip kaip kitų mergaičių tėvai. Tiesą sa
kant, jis visada mane ragindavo pasižmonėti, norėjo, kad būčiau
draugingesnė. Kaip Rebeka.
Prikandau lūpą. Tėtis tikrai kažką žino apie Teo tėtį. Ir jis rašė
tam Luisui, kad praneštų apie Teo apsilankymą. Niekaip nesupratau,
kodėl tai buvo taip svarbu ir kodėl tėtis slėpė, ką žinojo. Bet vieną
dalyką mačiau aiškiai. Tėtis bijojo. Labai. Supratau iš jo balso anks
čiau. O dabar mačiau baimę jo akyse.
-Turiu darbo, Ro, —pasakė.
Linktelėjau ir uždariau duris. Nušlepsėjau į savo kambarį. Galva
sukosi. Mano žvilgsnis užkliuvo už lapelio su Teo telefono numeriu.
Turiu jam paskambinti. Ne dabar. Jis turbūt dar nė namo negrįžo.
Vėliau arba rytoj aš jam paskambinsiu ir tiksliai papasakosiu, ką
išgirdau iš tėčio.
Gulėjau ant šono ant šviesiai rausvos pūkinės antklodės. Pamažu
širdis nustojo daužytis. Kai pavyko nebegalvoti apie tai, ką tėtis
žino ir ko mums nesako, susimąsčiau apie Teo. Apie jo veidą —koks
stiprus jis atrodė. Ir koks pažeidžiamas turi būti viduje.
Gal jis norės susitikti, kad galėtume aptarti, ką nugirdau. Su
lenkiau ranką, patogiau įsitaisydama ant pagalvės.
Įsivaizdavau, kas būtų, jei atrodyčiau kaip Rebeka - liekna, graži,
besišypsanti. Gal Teo norėtų mane pabučiuoti.
Sis jaudinantis jausmas iš skrandžio, per krūtinę pakilo iki ger
klės.
Pasilenkiau ir prispaudžiau lūpas prie minkštos putlios odos
žemiau riešo, įsivaizduodama, kad tai Teo lūpos.
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Teo
Tą vakarą grįžau namo po pusės dešimtos.
Mama buvo isterijoj. Nespėjau uždaryti durų, o ji ėmė šaukti:
—Kur tu buvai? Ar suvoki, kad vos neišprotėjau iš baimės? Kas
darosi?
Rojaus kambario durys buvo praviros. Negalėjau pakęsti min
ties, kad jis girdi, kaip ant manęs šaukia. Pajudėjau į kambarį, o
mama eidama iš paskos vis šėlo.
Nugriuvau ant sofos.
- Rojus sako, kad tau tai paskutinis šansas, - išrėkė.
Pažvelgiau į ją.
—Maniau, anas kartas buvo paskutinis, - šyptelėjau lūpų kam
pučiu.
Persistengiau.
Mama visai padūko.
—Teodorai, kaip tu drįsti? Manai, tai juokinga? - spjaute iš
spjovė. - Būsi nubaustas. Iki metų pabaigos. Iki gyvenimo galo.
-Ei...
- Ne, Teodorai. Pasimokysi. Maniau, jei papasakosiu, kas gresia,
suprasi, kad reikia apsaugos. O vietoj to tu dingsti valandų va
landas, -jos lūpos ėmė drebėti, o balsas užlūžo: - Negi nesupranti,
kad persigandau?
Ji pradėjo raudoti.
Pažvelgiau į grindis. Pirmą kartą pasijutau kaltas. Bet tuoj nu
stūmiau kaltės jausmą šalin. Jei mama būtų papasakojusi daugiau,
nebūtų reikėję pabėgti. Jei išsigando, pati kalta.
Mama susmuko šalia. Staiga ji pasirodė mažesnė. Tarsi iš jos
būtų dingusi visa energija. Ji palietė mano ranką.
- Kodėl taip pasielgei? - paklausė. - Kodėl pabėgai?
Po mano kojomis esantis kilimas buvo praplyšęs. Įkišau kojos
pirštą į plyšį. Žinojau, kad negaliu pasakyti. Ji dar labiau pašėls, jei
pasakysiu, kad bandžiau daugiau sužinoti apie tėtį.
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- Man reikėjo kai ką nuveikti, - nežiūrėdamas į ją sumur
mėjau.
—Ką, Teodorai? Ką?
Vis žiūrėjau į sudilusį kilimą. Kodėl tėtis siunčia pinigus sno
biškai mokyklai ir asmens sargybiniui, o ne didesniam namui ar
padoresniems baldams? Ranka perbraukiau plaukus. Buvo tiek daug
beprasmiškų dalykų. Nužvelgiau mamą. Net jei paprašyčiau, ji kaip
ir pirma atsisakytų pasakoti.
—Man reikėjo su kai kuo susitikti, —atsakiau. - Pabėgau iš mo
kyklos, kad šalia nebūtų Rojaus. Nekenčiu, kai jis nuolat stebi, ką
veikiu.
- Bet?.. —mama suraukė kaktą. —Su kai kuo susitikti? —jos akys
išsiplėtė. -T u ne?.. Su mergaite?
Nukreipiau akis, jausdamas, kad skruostai kaista.
„Taip. Bet ne. Ne tai, ką manai.“
-Ach, Teodorai.
„O, Dieve.“
Nemanau, kad kada gyvenime jaučiausi labiau sutrikęs. Ir vis
dėlto, nors ir kaip nejaukiai jaučiausi, man toptelėjo, kad apsimes
damas, jog patinka Reičelė, turėčiau puikią priedangą susitikti su
ja vėl, jei ji sužinos ką nors iš tėčio.
Mama suspaudė man ranką.
—Kodėl nesakei? - paklausė. —Aš neprieštarausiu, jei su kuo
po pamokų susitiksi. Žinoma, ne kur nors labai viešai. Galėjai ją
pasikviesti čia.
Pažvelgiau į ją atidžiai. Ji buvo labai supratinga.
- Mam, - tariau, - negalima kviestis mažai pažįstamų merginų
į namus. Netinka.
Ji nusisuko ir suspaudė lūpas stengdamasi nesišypsoti.
—Aišku, —tarė: —Aš ne... Ką gi. Kaip jūs susipažinot? Koks jos
vardas?
- Reičelė. Ji tokia Lu draugė, - pamelavau.
Mamos antakiai pakilo:
-Tikrai?
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Supratau, kodėl ji stebisi. Lu neturi daug draugų - nei tarp
berniukų, nei tarp mergaičių. Bet vis tiek linktelėjau.
- Net nepamaniau, kad tu... žinai... tu turi... —mamai niekaip
nepavyko užbaigti sakinio.
Kaip tai trikdo.
Truktelėjau pečiais ir atsidusau.
- Mama, būk gera, nebausk manęs. Bent jau ne taip ilgai. Pri
žadu - nebebėgsiu. Atsiprašysiu Rojaus, —nutilau. - Matai, vėl
norėsiu su ja... su Reičele pasimatyti. Greitai.
Fu. Fe. Bloga. Visas mano veidas liepsnojo. Vyliausi, kad pavyks.
Kad mama patikės mano meile.
Patikėjo.
Paskui pakreipė galvą, pasilenkė ir pabučiavo j skruostą.
Oi, ji visai suskydo pamaniusi, kad įsimylėjau kažkokią mer
gaitę.
Vos susilaikiau nenusišluostęs skruosto po bučinio.
—Vis tik labai pykstu, —pasakė, —bet suprantu, kad tau sunku,
kai Rojus nuolat šalia.
Ji vėl prisėdo ant sofos.
—Tu nubaustas iki savaitės pabaigos. Ir kad nebūtų jokių draugų
čia. Pasielgei blogai. Pabėgai iš mokyklos. Nepaskambinai. Tai sa
vanaudiška ir nerimta.
Linktelėjau. Savaitė ne taip jau blogai. Tiesą sakant, puiku, pri
siminus, kokia pikta ji buvo, kai grįžau.
Mama nusišypsojo:
- Nagi, tai kokia ta Reičelė?
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Reicelė
Ką dabar daryti?
Kai tik kitą dieną nuėjau į mokyklą, visos mergaitės ėmė klausi
nėti apieTeo. Net Džemina, nors ji, aišku, apsimetė, kad jis nevertas
dėmesio.
Bet jai nepavyko, nes visos jį matė. Visos pastebėjo, koks jis
šaunus. Tiesą sakant, šiek tiek įsisvajojau. Leidau suprasti, kad jis
manimi domisi. Kad tik apsimetė atnešęs žinutę nuo mano vaikino,
o iš tiesų pats norėjo mane kur nors pakviesti. Žinoma, taip įžūliai
nemelavau, bet leidau suprasti. Tikrai.
Visą dieną galvojau, kaip jam skambinsiu, ką tiksliai pasakysiu,
o paskambinau tik eidama namo. Pirštai drebėjo, kai rinkau jo
numerį.
Bet viskas buvo ne taip, kaip įsivaizdavau. Atsiliepė jo mama,
dėl ko labai sutrikau. Vėliau Teo balsas buvo labai santūrus, lyg jis
iš viso nenorėtų su manimi kalbėtis.
Visai pasimečiau pasakodama, kas vakar atsitiko. Tada mano
mobiliojo baterijos ėmė sėsti, todėl jis girdėjo ne viską, ką sakiau,
ir vis turėjau kartoti.
Po to nutiko blogiausia. Negalėjau patikėti, ko jis manęs prašo.
Vos paprašęs, tuoj atsiėmė savo prašymą, sakydamas, kad negali iš
manęs to tikėtis. Bet žinojau, kad būtent to jam ir reikia.
Žinojau, kad tai padarysiu, nors giliai širdyje supratau, kad tai
blogai.
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Teo
Pavyko. Supratau tai, kai tik pabaigiau pokalbį su Reičele. Pa
sisekė.
Iš karto paskambinau Lu ir susitariau dėl kito šeštadienio. Tai
kaip tik pirma diena, kai galėsime susitikti, kai bus pasibaigęs mano
bausmės laikas, o Reičelei pasitaikys proga padaryti tai, ko pra
šiau.
Jei ji tikrai tam pasiruošusi.
Negalėjau tuo patikėti.
Juk mudu beveik nepažįstami.
Vis dėlto. Ji pasakė „taip“. Ji sakė, kad padarys. Kad tik ji iš
drįstų.
Meldžiausi, kad jai pavyktų.
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Reicelė
Pagaliau išaušo šeštadienio rytas. Nukėblinau į virtuvę ir pasa
kiau mamai, kad einu susitikti su klasės draugėmis.
- Eisime apsipirkti, o paskui gal suvalgysim ledų ar šiaip ko, - iš
dėsčiau kaip galėdama nerūpestingiau.
Mama sučiaupė lūpas ir įtariai pažvelgė į mane. Žinojau, ką
ji mąsto. Kokios draugės? Visą trimestrą beveik niekur neidavau ir
niekas neateidavo pas mane.
- Eisiu su Klara, - pasakiau pirmą į galvą šovusį vardą. - Ir
kitomis. Paieškosime ko nors mokyklos diskotekai.
Į mokyklos diskoteką, aišku, net neketinau eiti. Nors —reikia
būti sąžininga - praeitą savaitę praleidau daug laiko įsivaizduodama
ten save su Teo.
Mama linktelėjo.
- Ką gi, gerai praleiskit laiką, —tarė. —Ir dar, mieloji, nepirk
nieko patrumpinto. Tau netinka. Nei viršutinė dalis, nei apatinė.
- Gerai.
Šiaip jau tokia pastaba būtų mane nuliūdinusi, ypač kai mes
stovėjome priešais patrumpintas kelnes (mama jas visad vadina pliažinėmis) mūvinčios Rebekos nuotrauką, kur ji atrodo stulbinamai.
Bet šiandien beveik jos nesiklausiau galvodama, ką darysiu toliau.
Eidama per prieškambarį pažvelgiau į laikrodį. Pusė vienuolikos.
Tėtis tebežaidžia skvošą. Jis niekad negrįžta prieš vienuoliktą. Pla
navau išeiti daug anksčiau.
Nuskubėjau laiptais į viršų. Norėjau, kad viskas kuo greičiau
baigtųsi. Kai per laiptų aikštelę lėkiau į savo kambarį, mano burna
buvo sausa. Kuprinė. Kosmetika ir plaukų šepetys. Piniginė.
Turėjau viską, ko reikia.
Viską, išskyrus svarbiausią daiktą.
Nusėlinau į viršų. Girdėjau mamą bruzdant virtuvėje. Sukandau
dantis ir įžengiau į tėčio kabinetą. Jo nešiojamasis kompiuteris
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buvo įprastinėje vietoje šalia stalo. Pačiupau jį ir įgrūdau į kuprinę.
Rankos prakaitavo, kai užseginėjau užtrauktuką ir dėjausi kuprinę
ant pečių. Nuskubėjau žemyn, nusėlinau parketinėmis grindimis
ir atidariau duris.
Beveik lauke.
- Mieloji.
Besidaužančia širdimi staigiai atsisukau.
Pro virtuvės duris nepatikliai žvelgė mama.
- Kam, po galais, tau ta didelė kuprinė? - susiraukusi pa
klausė.
- Ten... e... mokyklinės knygos, - atsakiau rausdama. - Ir dar
kai kas, ką pasiskolinau iš Klaros. Turiu atiduoti. Jai jų prireiks šį
savaitgalį darant namų darbus.
Mama pasipureno plaukus.
- Gerai, - tepasakė, pasisukdama į savo atvaizdą, esantį priešais
kabančiame veidrodyje. -Tik norėjau priminti, kad nepirktum nieko
geltono. Tau netinka. Pirk mėlyną arba žalią. Derink prie akių.
„Jo, žinoma, mama. Mes abi žinome, kad mano akys purvo
spalvos.“
- Gerai, - atsakiau žengdama per slenkstį. - Iki.
Užtrenkiau duris ir nulėkiau į metro.
***
Kuo arčiau tos vietos Šiauriniame Londone, kurios adresą davė
Teo, tuo labiau nervinausi. Iki šiol tik rūpinausi, kaip paimti tėčio
nešiojamąjį kompiuterį ir išeiti iš namų. Dabar labai rimtai susi
mąsčiau, kas bus, kai atvažiuosiu į susitikimo vietą. Ten gyveno
kažkoks Teo draugas Lu.
Mano galvoje buvo daugybė neramių minčių.
Koks tas Lu? Kaip jis įsilauš į tėčio elektroninius laiškus? Tėtis
juk turi slaptažodį.
O jeigu tėtis išsiuntęs ištrynė? Dar blogiau. Kas, jei aš suklydau
ir elektroninis laiškas nesusijęs su Teo? Arba jei tėtis persigalvojo ir
nesiuntė jokio laiško?
65

„Jausiuos tikra kvaiša, jei kompiuteryje jie nieko neras.“
Arba vėl, tarkim, Lu pavyks ką nors rasti. Kas bus, jei visi tėčio
failai bus sunaikinti ar sugadinti? Kaip pasiaiškinsiu?
Kol pasiekiau arčiausiai Lu namų esančią metro stotį, praėjo
beveik dvi valandos ir jaučiausi visa purvina, bjauri ir išsigandusi.
Buvau apsivilkusi šviesiai žalią megztuką ir pažastys buvo šlapios
nuo prakaito. Eidama pro parduotuvės vitriną pamačiau, kad mano
plaukai, kaip visada, atrodo baisiai - prilipę ir beformiai.
Tarpdury sustojau ir šiek tiek pasidažiau. Nepadėjo. Dabar at
rodžiau kaip bjauri mergiotė juodai apvestomis akimis ir per daug
blizgančiomis lūpomis.
Suradau tą gatvę ir patraukiau ja. Nuo lūpų pirštais nutryniau
šiek tiek blizgesio. Tėčio nešiojamasis kompiuteris tempė pečius.
Skaudėjo nugarą.
Kelis kartus giliai įkvėpiau. Bent jau pamatysiu Teo. Net jei
jis šimtą metų manimi nesidomės, vėl galėsiu su juo pasikalbėti.
Ir nepanašu, kad čia bus minios žmonių. Tik tas Lu, turbūt koks
apkiautęs spuoguotas berniūkštis.
Pasitikrinau adresą, kurį davė Teo. Čia. Mažas plytinis kotedžas
su piktžolių priaugusiu darželiu priekyje ir besilupančiais durų da
žais. Pro vieną langą į mane šnairomis žvelgė kresnas vyras. Jo rankos
buvo sukryžiuotos ant krūtinės. Kas jis? Gal Lu tėtis?
Kaustoma baimės paskambinau. Viduje ėmė loti šunys. Tada
durys prasivėrė į vidų ir pro jų plyšį iškišo galvas du didžiuliai ru
daplaukiai mišrūnai. Teo buvo tarp jų ir pasilenkęs bandė juos ati
traukti tempdamas už odinio pavadėlio.
- Sveika, - jis krestelėjo galvą atmesdamas nuo akių plaukus.
- Labas, —cyptelėjau jausdama, kad raustu.
Jis buvo dar gražesnis nei prisiminiau. Tuoj pastebėjau, kad kaip
ir aną kartą mūvi tuos pačius džinsus ir avi tais pačiais sportiniais ba
teliais. Bet dabar vilkėjo juodus marškinėlius. Iš jų buvo išlindę lygios
rudos rankos įsitempusiais raumenimis - bandė išlaikyti šunis.
- Atsiprašau dėl šunų, - tarė Teo. —Jie priklauso Lu. Ei, išsijunkit. Išsijunkit.
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Šunys nustojo šokinėti ir klusniai atsitūpė šalia. Pažvelgiau į
juos įdėmiai. Man patinka šunys, bet mama neleidžia turėti jokių
gyvūnų, todėl nesu prie jų pripratusi. Atsargiai ištiesiau ranką ir
nedrąsiai paglosčiau mažesniojo nugarą. Jo kailis buvo trumpas,
tamsus ir šiurkštus. Jis apuostė mano batus.
-Tai Java, - paaiškino Teo. - Kitas - jo mama, Perle.
Perle džiugiai suvizgino uodegą. Jos snukis buvo pailgas, pro
tingas ir atrodė tarsi man šypsotųsi.
Pažvelgiau į Teo. Jis žvilgčiojo į duris kairėje, iš kur kresnasis
vyras, kurį buvau pastebėjusi lange, dabar spoksojo į mus.
Teo pamatė, kad pastebėjau.
- Hm... čia Rojus.
Jis uždarė lauko duris ir nulydėjo mane laiptais. Šunys šokinėjo
aplink.
Norėjau paklausti, kas tas Rojus, bet buvo labai aišku, kad Teo
nenori apie jį šnekėti.
Lipome laiptais.
- Kaip tau pavyko? —žemu balsu, nuo kurio man per nugarą
nuėjo šiurpuliukai, paklausė Teo.
- Puikiai. Tėčio nebuvo ir nemanau, kad mama ką nors įtarė.
Kai užlipome į antrą aukštą, nusitraukiau kuprinę nuo pečių.
Prieš mus driekėsi ilgas koridorius, į abi puses durys, ant kilimo
primėtyta knygų, maišų, nešvarių drabužių.
- Kompiuteris čia, - padaviau jam kuprinę.
-Ačiū, - jis žvelgė į mane įdėmiai. -Tikrai labai labai vertinu,
ką padarei.
Nežinodama, ką sakyti, sutrikusi žiūrėjau į grindis. Tada vėl
pribėgo mažesnysis šuo ir palaižė man ranką.
- Kokie, sakei, jų vardai? —lenkdamasi paglostyti paklausiau.
-Java ir Perle. Jie pavadinti pagal kompiuterines programas. Jie
supranta tik kompiuterines komandas. Jei nori, kad ką nors atneštų,
turi pasakyti „tempk“. Ir dar. Žiūrėk.
Teo pasilenkė ir nuo šalia mūsų esančios nešvarių drabužių
krūvos pakėlė rausvai baltą puskojinę.
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- Virusas. Čia virusas, —pasakė rodydamas ją šunims, o paskui
metė virš jų galvų tardamas: - Nagi, pašalinkit virusą.
Perle ir Java šoko prie kojinės. Kiekvienas pačiupo už priešingo
galo ir smarkiai trūktelėjo. Per kelias sekundes kojinė buvo suplėšyta
į skutus.
- Oho, - teištariau žiūrėdama į šunis kaip užhipnotizuota. - Jie
nuostabūs.
Keista. Dėl tų neramių minčių, kurios buvo apėmę, kai čia
ėjau. Dabar būti čia, su Teo, atrodė natūraliausias dalykas pasau
lyje. Jis nusisuko nuo šunų ir nusišypsojo man šilta, kilnia, gražia
šypsena.
Jaučiau, kad mano širdis tirpsta ir teka į balutę prie jo kojų.
- Eime, - tarė plekšnodamas per kuprinę, —nuneškime ją Lu.
Nusekiau koridoriumi paskui jj. Jei pasisektų, Lu būtų toks
apkiautėlis, kad įsikniaubtų į tėčio kompiuterį ir paliktų mus su
Teo pasišnekėti.
Nors nežinojau, ką pasakyčiau.
Nors kažin ar Teo kada nors manim susidomėtų.
Perle ir Java atlėkė paskui mus ir linksmai lodami įlėkė į gale
koridoriaus esantį kambarį. Teo pasitraukė į šalį praleisdamas mane.
Kambary kaip ir koridoriuje buvo tokia pati netvarka. Ant grindų
mėtėsi laidai, ausinės, kompiuteriniai žaidimai, dar gulėjo krūvos
drabužių. Ant langų plevėsavo ryškiai geltonos užuolaidos. Prie
rašomojo stalo, beveik pasislėpusi už dviejų krūvų nesaugiai vienos
ant kitų sukrautų DVD ir mini diskų, buvo palinkusi žmogaus
figūra.
- Lu, - kreipėsi Teo. —Susipažink su Reičele.
Figūra išsitiesė ir atsistojo.
Be galo trumpi šviesūs plaukai. Blyškus, suvargęs veidas. Ilgos
plonos kojos siauruose, gausiai suplėšytuose džinsuose.
Man atvipo žandikaulis.
Lu - mergaitė.
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Teo
Ištraukiau nešiojamąjį kompiuterį iš kuprinės ir įbrukau Lu. Ji
paėmė kompiuterį, o tada tik stovėjo ir spoksojo į Reičelę.
- Lu, - sumurmėjau.
Kodėl ji taip rūsčiai žiūri? Taip gerai pažinojau Lu, kad retai
pagalvodavau, kaip keistai ji turėtų atrodyti žmogui, kuris mato ją
pirmą kartą: visada tie patys džinsai, kuriuose daugiau skylių nei
medžiagos ir sustingęs, kiaurai veriantis juodų akių žvilgsnis.
Reičelė išraudo, jos kakta prakaitavo.
- Nori gerti? - paklausiau. - Leiskime Lu patyrinėti standųjį
diską.
-Taip, ačiū, - Reičelė nedrąsiai man nusišypsojo ir pasisukusi
Į Lu paklausė: —Tu... ne... tai yra... kompiuteris... nebus galima
sužinoti, kad tu į jį buvai įsilaužus a r...
- Aišku, ne, - nekantriai šnirpštelėjo Lu. —Tavo tėtis niekada
nesužinos, kad kas nors jį lietė.
- Bet jis turi slaptažodį, —išstenėjo Reičelė. —Aš jo nežinau. Ar
tu... tai yra, kaip tu pateksi?..
Mačiau, kad Lu pasišiaušė. Ji negali pakęsti, kai jos klausinėja
apie „hakeriškus“ sugebėjimus.
-Jei pasakyčiau, turėčiau tave nudėti, - atsakė.
Dabar Reičelė jau visai pasimetė.
- Cha-cha-cha, —įsiterpiau. - Linksmuolė Lu.
O tada pažvelgiau į Reičelę:
- Nesirūpink. Slaptažodžiai Lu arkliukas.
Lu krestelėjo galvą, kad išeitume ir pasidėjo nešiojamąjį kom
piuterį ant stalo.
- Turiu ieškoti Ričardo Smito elektroninių laiškų tam Luisui.
Taip?
Linktelėjau išsivesdamas Reičelę iš kambario.
-Tuoj grįšime, - tariau.
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Nusivedžiau Reičelę į Lu virtuvę. Apžvelgusi ant visų įmanomų
paviršių stovinčias krūvas lėkščių, ji išsižiojo. Virtuvė nebuvo labai
tvarkinga. Lu mama menininkė. Beveik visą laiką prabūna savo
studijoje piešdama ir šiaip. Ji nėra pasinėrusi į namų ruošą. Ir aš
abejoju, kad Lu žino, kur laikomas indų ploviklis.
Nuėjau prie kriauklės, praskalavau porą stiklinių.
-Vanduo tiks? —paklausiau.
Reičelė linktelėjo.
Tylėdami gurkšnojome. Susiraukusi Reičelė vis dar dairėsi
aplink.
—Iš... hm... kur tu pažįsti Lu? - paklausė. - Ar ji eina į tavo
mokyklą?
Nusijuokiau.
-Tai jau ne. Lankau berniukų mokyklą. Mudu pažįstami nuo
darželio. Mūsų mamos susipažino, kai buvom maži. Mes su Lu...
draugaujam nuo kūdikystės. Ji, aišku, atrodo keistokai. Bet šiaip
visai nieko. Ji man kaip sesė.
Kažkodėl Reičelė nusišypsojo. Plati šypsena nušvietė visą veidą.
Pirmą kartą pamačiau ją nebe susirūpinusią ar sutrikusią. Keletą
akimirkų ji buvo tikrai graži. O tada paraudo ir vėl nuleido galvą.
Prie durų paskambino ir šunys ėmė loti.
—Aš atidarysiu, - be reikalo šūktelėjau, - tarsi Lu ar jos mama
kada nors išgirstų skambutį.
Nupėdinau koridoriumi stengdamasis išlaikyti Javą ir Perlę, kol
vėl atidariau duris.
Tarpdury stovėjo išsiviepęs Džeikas:
—Na, tai abi tavo mergužėlės jau čia?
„Fantastika. Džeikas kaip visada pasiruošęs kabinti panas. Kaip
tik to man dabar ir reikia.“
—Raminkis, - sušnypščiau.
Bet Džeikas nustūmė mane, abu šunis ir ėmė lipti laiptais. Jis
ne kartą su manimi lankėsi pas Lu. Buvau tikras, kad jis ją „įsikliopinęs“. Nors, žinoma, niekad nesuprasi Džeiko jausmų. Bet žinojau,
kad jam patinka grubus Lu elgesys su juo. Kartais pagalvodavau, ką
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Džeikas darytų, jei kokia mergina parodytų savo simpatijas. Turbūt
apalptų iš nuostabos.
- Sveika, Lu, - šūktelėjo nuo laiptų. - Ar norėtum vėliau sužaisti
„Mūšį su mirties valdovu“? Bet tau bus šakės.
- Kur gi ne, - Lu šūktelėjime skambėjo sarkazmas. - Drebu.
Nė kiek nesuglumęs Džeikas atsisuko į mane ir vien lūpomis
paklausė:
- Kur Reičelė?
Linktelėjau virtuvės link.
- Elkis padoriai, - be garso atsakiau.
Reičelė sėdėjo prie virtuvės stalo, ant kurio buvo krūvos žur
nalų, pieštuku darytų eskizų ir daugybė neplautų kavos puodukų.
Ji tebesiurbčiojo vandenį.
Ji pažvelgė į Džeiką.
- Sveikutė, Reičele, - ištarė man pažįstamu švelniu ir inteligen
tišku balsu.
Jis nuslydo prie stalo stovinčiu virtuviniu suolu taip, kad atsirado
tiesiai prieš ją.
- Oho, - prabilo vėl. -Tavo tikrai gražios akys.
„Dėl Dievo meilės.“
Sudrebėjau ir nužygiavau prie kriauklės įsipilti dar šiek tiek
vandens. Reičelė nieko neatsakė. Akies kampučiu mačiau, kad ji
vėl įsistebeilijo į stalą. Atrodė sutrikusi. Staiga be galo įsiutau ant
Džeiko. Nieko blogo, kai jis kvailinėja su nepažįstamomis mergi
nomis Starbucks c, bet Reičelė man daro milžinišką paslaugą.
- Klausyk, Džeikai, - piktai pradėjau, - kodėl tau ne?..
-Teo.
Atsisukau. Tarpdury stovėjo besišypsanti Lu.
-Jau. Ateikit pasižiūrėti.
Nusekėme paskui Lu į viršų.
- Ričardas Smitas ištrynė elektroninį laišką, bet radau jį stan
džia] ame diske, - paaiškino Lu. —Jis naudojo standartinį šimto
dvidešimt aštuonių baitų slaptažodžio šifravimo lygį.
Nieko nesuvokdamas spoksojau į ją.
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- Eiliniam kompiuteristui aukštas lygis, bet šiaip visai nesudė
tinga, - ji prišoko prie kompiuterio ir pajudino pelę. - Skaitykit.
Sustoję vienas šalia kito, Džeikas, Reičelė ir aš, per Lu petį įbedėme akis į ekraną.
Buvo atėjęs Apolonas. Įmano namus. Tai buvo tikraijis. Atėjo su
Artemide. Ji sakė, kadjie susitiko atsitiktinai. Beitai negali būti suta
pimas. Jis klausinėjo apie tuos laikus. Apie Džeimsą Losoną.
Supranti, kaip taipavojinga? Reikia padaryti viską, kad apie Ar
temidę niekas nieko nesužinotų.
Ką man daryti?
Laiško pabaigoje buvo mano išgalvota pavardė ir mokykla, ku
rias pasakiau Reičelės tėvams.
Mano širdis daužėsi. Apolonas? Ar tai apie mane? Kodėl ponas
Smitas mane vadina užšifruotu vardu? Ir ką jis turi omeny rašydamas
„tuos laikus“?
- Ką gi, tai prasminga, - nusišaipė Džeikas.
Pažvelgiau į Reičelę.
- Ar tu ką nors supratai?
Neatitraukdama akių nuo elektroninio laiško ji truktelėjo pe
čiais.
- Ką gi, aišku, kad Apolonas tai tu. O Artemidė - aš. Bet kodėl?
Ir ką galima sužinoti apie mane? - ji nutilo. - Būtų aiškiau, jei ži
notume vardų reikšmę. Akivaizdu, kad Apolonas ir Artemidė buvo
graikų dievai, bet... - ji prikando lūpą.
Lu atsisuko į mane ir be garso sarkastiškai ištarė:
,Akivaizdu.“
- Kokie dievai? - paklausiau nekreipdamas dėmesio į Lu.
Reičelė papurtė galvą.
- Nežinau, - atsakė, tarsi abejodama, ar pasakyti, ką ji dar žino.
- Nieko tokio, - atsidusau. —Pasižiūrėsime internete. Bet gal
pasidarytų aiškiau, jei žinotume, kam tavo tėtis siuntė elektroninį
laišką. Kas tas Luisas.
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- Jau patikrinau, - atsiliepė Lu. —Gavėjo laiško adresas įslap
tintas, bet aš išsiaiškinau pradinius duomenis. Tai Luisas Maiklas.
Dirba namuose, bet aš patikrinau šitą vardą ir išsiaiškinau, kad jis
susijęs su organizacija RAGE. Gana svarbus asmuo. Aiškiau?
Iškart prisiminiau tą laikraščio pranešimą, kurį radau internetinėje bibliotekoje. RAGE —teisuolių armijapriešgenetinius tyrimus.
Tie, susprogdinę kliniką, kurioje dirbo tėtis. Jie nužudė devynis
žmones ir privertė tėtį slapstytis.
—Teo, kas?.. - paklausė Reičelė.
Pasižiūrėjau į Džeiką. Mačiau, kad jis irgi prisimena.
- RAGE—ekstremistų grupuotė prieš genetinius tyrimus, —pa
sakiau. —Tai labai žiauri organizacija. Jie susprogdino kliniką, kur
dirbo mūsų tėvai...
- Bet kodėl tėtis jiems rašo? - suraukusi antakius ėmė sampro
tauti Reičelė. Pamačiau, kad ji pradeda suvokti. —Tu juk nemanai,
kad jis?.. Jis negalėtų...
Visi ilgai tylėjo.
—Tą dieną klinikoje jo nebuvo, —tęsiau nenatūraliu balsu.
Reičelė žiūrėjo į mane siaubo kupinomis akimis, kuriose mačiau
griūvantį pasaulį —mes abu jau žinojome atsakymą, bet nė vienas
nenorėjome to pripažinti.
Bet reikėjo.
—Tavo tėtis vienintelis, ten dirbęs ir išlikęs gyvas, - ištariau be
jausmiu balsu.
- Bet tai nereiškia... —Reičelės akys išsiplėtė. - Negali sakyti,
kad jis susijęs su tų žmonių nužudymu.
Žiūrėjau į netoli jos veido esančią dėmelę sienoje.
- Bet tavo tėtis ten buvo, - sušnibždėjo. - Sakai, mano tėtis
nužudė tavąjį?
Įsivyravo mirtina tyla. Žinojau, kad Reičelė žiūri į mane ir ne
drįsau pakelti akių.
Tada Džeikas ją apkabino.
- Žinoma, ne, vaikeli, - ištarė linksmai. —Argi Teo tau nesakė?
Jo tėtis gyvas iki šiol.
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Reicelė
Nieko nebesupratau. Tik stovėjau išsižiojusi kaip kokia kvaiša
ir spoksojau į Teo.
-Tavo tėtis gyvas? - teištariau.
Jis paraudo. Nežiūrėjo j mane. Nedrįso.
Neaiškiai suvokiau, kad jo draugo Džeiko ranka ant mano pe
ties.
Aš tik bandžiau suvokti, ką pasakė Teo, o mano mintis blaškė
informacija, kad jo tėtis, Džeimsas Losonas, gyvas, ir spėjimas,
kad mano tėtis galėjo būti kaip nors susijęs su klinikos susprogdi
nimu.
Bet tuo pačiu metu su siaubu suvokiau, kur Džeiko ranka. Jau
čiausi nepatogiai, blogai, nesmagiai, lygiai taip, kaip kad jaučiausi,
kai Džeikas anksčiau spoksojo į mane virtuvėje.
Nuleidau šiek tiek petį ir ranka nukrito.
Teo lėtai pakėlė akis ir pamačiau, kad jis man melavo. Pavogiau
tėčio nešiojamąjį kompiuterį, negalvodama leidau keistai kvaište
lėjusiai jo draugužei „hakerei“ po jį knaisiotis, netgi taiksčiausi su
tuo, kad ji spoksojo į mane kaip į šiukšlę, o jis man melavo.
Visai nesvarbu kodėl. Jaučiau, kaip ašaros griaužia akis ir kutena
nosį. Pačiupau nešiojamąjį kompiuterį ir išmoviau iš kambario,
žemyn, prie lauko durų. Atplėšiau jas ir nubėgau šaligatviu. Palikau
kuprinę, bet man nerūpėjo. Jaučiausi tikra idiote, kad patikėjau Teo.
Norėjau^pabėgti nuo jo kuo toliau.
Už nugaros išgirdau dundant žingsnius.
- Reičele, - jis sučiupo mane už rankos ir atgręžė į save. —Reičele, būk gera, neišeik.
Stovėjau spoksodama į šaligatvį, o burna buvo visai išdžiūvusi.
—Gailiuosi, kad tau nepasakiau. Atsiprašau, —tęsė sutrikusiu,
susikrimtusiu balsu.
Jis paleido mano ranką.
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—Man labai gaila, kad Lu buvo grubi, o Džeikas kvailys ir kad
tavo tėtis kažkaip įsipainiojęs į...
—Mano tėtis nieko nepadarė, - mirksėdama, kad nepravirkčiau,
atšoviau, bet visai tikra nebuvau, nes prisiminiau tekstą, kurį man
per klaidą atsiuntė tėtis. DEIVĖ VIS DAR SAUGI DANGUJE.
Ar tai kaip nors susiję su graikų dievais?
Tarsi gindamasis Teo ištiesė rankas delnais į mane.
—Gerai, gerai, - atsakė. - Gal tavo tėtis klinikoje nepadarė nieko
blogo. Bet jis tikrai pažinojo mano tėtį ir jis melavo mums abiem.
Taip?
Pažiūrėjau į jį.
Jis sakė tiesą.
„ - Būk gera, grįžk, - paprašė. - Aš tau viską papasakosiu.
* * *

Kai grįžau namo, tėvų nebuvo. Lengviau atsikvėpiau. Reikėjo
laiko pagalvoti, nesiklausant mamos paistalų apie tai, kad visą dieną
praleidau parduotuvėse ir grįžau tuščiomis rankomis. Ir, aišku, tu
rėjau padėti tėčio nešiojamąjį kompiuterį į vietą, {slinkau į kabinetą
ir palikau kompiuterį ten, iš kur rytą buvau jį paėmusi. Tada atsi
guliau ant lovos ir užsimerkiau.
Mano galvoje sukosi šimtai tūkstančių minčių ir jausmų. Kelis
kartus giliai įkvėpiau bandydama viską išsiaiškinti.
Atleidau Teo, kad man melavo apie tėtį greičiau nei grįžome į
Lu namus. Jis žiūrėjo į mane rudomis liūdnomis akimis ir atrodė
labai nusiminęs, kad mane įskaudino.
Man patinka jo akys. Jos tokios, kad gali į jas įkristi. Kristi vis
gilyn ir gilyn...
„Gana. Reičele, susikaupk.“
Taigi. Ką žinau? Viską, ką ir Teo. Aš jam irgi viską pasakiau.
Ir apie tą tekstą, kurį tėtis man netyčia atsiuntė. Abu nieko ne
supratom. Mano tėtis pažinojo Teo tėtį. Ir dėl kažkokių neaiškių
priežasčių palaikė ryšius su bepročių kompanija, susprogdinusia
kliniką, kur jie dirbo.
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Atsidusau. Nieko nesuprantu, nors ir labai stengiausi. Žinau, kad
tėtis nepritarė kai kuriems klinikoje atliekamiems tyrimams. Lai
kraščio straipsnyje, apie kurį pasakojo Teo, buvo aiškiai apie tai pa
rašyta. Bet mintis, kad jis taip nepritarė, kad žudytų dėl to žmones...
Ne. Jokiu būdu. Tėtis buvo per daug paprastas. Per daug normalus.
Jis turėjo darbą, namą ir eidavo į pobūvius teniso klube.
Niekaip. Jis negali būti žudikas. Tiesiog negali.
Jis mano tėtis.
Vėl ėmiau nagrinėti elektroninį laišką. Jis buvo kaip dėlionė,
kuriai trūko detalių: išsiaiškinome, kad Apolonas —saulės dievas,
o Artemidė —medžioklės. Bet nuo to nepasidarė aiškiau.
- Mieloji?
Pašokau, kai durys atsidarė ir tarpdury pasirodė mamos veidas
po nejudriu šviesių plaukų šalmu. Ji pliaukštelėjo liežuviu.
- Pavargusi po parduotuvių? - suulbėjo. —Ką nusipirkai?
- Mmmm, —suniurnėjau. —Tiesą sakant, neradau nieko tin
kamo.
Jos veidas ištįso, arba reiktų sakyti „būtų ištįsęs“, jei po pasku
tinio veido tempimo dar galėtų keisti išraišką.
-Ach, mieloji. Maniau, rasi tai diskotekai ką nors gražaus, —ji
pažvelgė aukštyn. - Gaila, kad Teo su tavimi neis.
Ji sukikeno. Prisiekiu, ji sukikeno. Rausdama nusisukau. Mo
kyklos diskoteką buvau visai pamiršusi. Ji bus greičiau nei už sa
vaitės —penktadienio vakare. Staiga man toptelėjo, kad mama ne
vienintelė, kuri mano, kad norėčiau eįti su Teo.
Dabar atsirado dar kai kas, dėl ko reikia rūpintis. Rimtai. Kodėl
viskas taip susipainiojo?
Nusprendžiau, kad pirmadienį, (kol dar niekas nebus spėjęs
susieti mano sprendimo su Teo) vos nuėjusi į mokyklą, kaip nors
visiems paaiškinsiu, kad diskotekos vakarą būsiu užsiėmusi.
Bet, kaip visada, Džemina mane aplenkė.
***
Pirmadienis. Paskutinė lapkričio diena. Tą rytą tėtis išvažiavo verslo
kelionėn į Vokietiją. Nežinau kodėl, bet per pamokas vėl ėmiau rao76

kytis. Neketinau. Staiga suvokiau, kad pati to nejausdama kažką rašau.
Ne dėl to, kad buvau labai susikaupusi. Beveik visą laiką galvojau apie
Teo. Galvojau apie jj ir tada, kai paskambino pertraukai. Išėjau į lauką.
Buvo labai šalta ir visi spietėsi į grupeles, kad būtų šilčiau.
Lėtai eidama per sporto aikštelę už poros metrų pamačiau bū
reliu stovinčias ir kikenančias Džeminą su draugužėmis. Sprukau
pro jas, norėdama kitoje mokyklos pusėje rasti ramią vietelę, kur
niekas man netrukdytų.
Kažkas čiupo mane už plaukų ir patraukė atgal.
- Oi! - bandžiau atsisukti, bet prie manęs spaudėsi svetimi
kūnai, man ėmė trūkti oro.
Prieš save pamačiau Džeminos veidą. Jos siauros ir piktos akys
žiūrėjo j kažką už manęs, į tą, kas mane tempė už plaukų.
- Bravo, Fibe.
- Paleisk, - išstenėjau.
- Chi-chi-chi, - kikeno aplink merginos.
- Na, sužinojai, ar tu dar skaisti? - tyčiojosi Džemina.
Pažiūrėjau į savo batus. Širdis daužėsi.
- Žinai, manau, kad pamelavai apie tą vaikiną, - tęsė. - Manau,
pamelavai, kad jis tavo vaikinas, kad neatrodytum nevykėlė, kokia
iš tiesų ir esi.
Paraudau. Džemina visada tokia. Bjauriai įžeidinėja. O aš tik
užsiminiau apie Teo ir save.
- Nesakiau, kad jis mano vaikinas.
Džemina čiupo šią informaciją kaip laukinė katė grobį. Jos pa
ilgam veide pasirodė pasitenkinimas.
-Tai jis nėra tavo vaikinas? - triumfuodama ištarė.
Tylėjau, nes nežinojau, ką sakyti. Jei pasakysiu, kad mudu su
Teo nesusitikinėjame, atrodysiu tikra kvaiša. Bet jei pasakysiu, kad
susitikinėjame, o kuri nors sužinos...
- Žinau, kodėl viską prasimanei, —šnekėjo toliau. —Mano
mama sakė, kad turėjai seserį, kuri lankė šią mokyklą prieš daug
metų. Tikrai graži ir populiari. Galiu lažintis, kad dešimtoje klasėje
ii turėjo vaikiną.
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Iš siaubo negalėjau atitraukti nuo jos akių. Džemina žino apie
Rebeką? Ar neužtenka, kad tėvai ir mokytojai nuolat apie ją kalba?
Dabar visa mano klasė sužinos, kokia, palyginus su ja, esu nevy
kėlė.
Giliai įkvėpiau.
- Tiesą sakant, jis yra mano vaikinas, - pareiškiau žiūrėdama
Džeminai į akis. —Matėmės šeštadienį. Visą dieną praleidom
kartu.
Akimirką Džemina atrodė pritrenkta, nes nežinojo, tikėti ar
ne.
- Nejaugi? Ir ką nuveikei?
Aplink mus esančios merginos suprunkštė ir nutilo laukdamos
atsakymo. Visos žiūrėjo į mane. Jaučiau, kad už manęs stovinti Fibė
vis dar tempia mane už plaukų.
Džemina perkreipė lūpas. Ji tuoj vėl pasakys, kad viską išsigal
voju. Turiu pasakyti ką nors įtikinamo.
-Nuėjome į jo draugo namus... - sudvejojau, o mano širdis dau
žėsi, nes supratau, kad nieko neprikursiu, —mes šiaip... veikėme...
Džemina sušnarpštė:
- Net nežinai, ką žmonės daro ir tai visai nenuostabu. Kas gi
norėtų tave paliesti? Fu.
Ji susiraukė. Fibė garsiai juokėsi ir aš pajutau, kad ji nebe taip
stipriai mane laiko.
- Beje, jis tikrai norėjo... su manimi, - tariau ir nepažinau savo
balso.
*
- Kurgi ne, —Džemina prisimerkė. - Vėl išsigalvoji.
Mano širdis taip smarkiai plakė, kad pamaniau, jog gali sprogti.
Bet atsiimti savo žodžius buvo per vėlu.
—Visai ne.
Džemina sukryžiavo rankas ant krūtinės ir bjauriai išsiviepė.
- Mmmm, —numykė. —Pamatysime penktadienį diskotekoje.
„O, Dieve.“
Turbūt reikėjo iškart pasakyti, kad neisiu į kvailą diskoteką. Kad
mudu su Teo einame į kiną ar dar kur, bet pažvelgusi Džeminai į
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akis supratau, kad ji kaip tik to ir tikisi. Ir kad nepatikės nė vienu
žodžiu.
- Taip, —pasakiau liepsnojančiu veidu. - Penktadienį pama
tysite.
Džeminos burna iš susierzinimo trukčiojo. Ji tikėjosi, kad pa
siduosiu provokacijai.
- Puiku, —spjaute išspjovė. - Ei, esu tikra, kad tavo sesei nerei
kėdavo išsigalvoti vaikinų.
Prunkštimas ir kikenimas.
- Vis tiek iki penktadienio jis tave mes.
Dar daugiau prunkštavimų ir kikenimo.
Mano akyse pasirodė ašaros. Išsiplėšiau iš atsileidusių Fibės
gniaužtų ir prasigrūdau pro aplink stovinčias merginas. Sunkiai
nubėgau per sporto aikštelę. Prieš akis tavaravo skalda, ausyse skam
bėjo piktas juokas.
Tik viską pabloginau. Džeminavis tiek nepatikėjo, kad patinku
Teo. Niekas netiki. O po šiandieninio pokalbio tikTeo atėjimas į
diskoteką būtų įrodymas. O jis neateis. Kvailai pasielgiau. Atrodysiu
tikra mulkė.
Nebent... nebent sugalvočiau, kaip jį prisikalbinti.
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Teo
Dvi dienas su Džeiku nekalbėjau. Per daug ant jo pykau, kam
pasakė Reičelei apie tėtį. Galų gale pats jai būčiau viską papasakojęs.
Dabar ji žino tiek kiek aš. Netgi daugiau nei Džeikas ar Lu. Jaučiu,
kad su ja turiu būti sąžiningas, bet man nepatinka, kad turiu jai
atskleisti visą informaciją.
Galiausiai man nusibodo nesišnekėti su Džeiku ir per vieną an
tradienio pertrauką nuėjau į jo komandą žaisti futbolo. Mums teko
šnekėti apie kamuolio perdavimus ir kitokius dalykus. O paskui,
lyg niekur nieko, kalbėjomės toliau.
Jis zyzė, kad kitą šeštadienį ir vėl suorganizuočiau susitikimą su
Reičele ir Lu.
Man tai irgi nepatiko. Tikėjausi, kad Lu jam įgriso. Vis dėlto
beveik visą šeštadienio popietę jis nuolat jai pralošinėjo „Mūšyje
su mirties valdovu“. Ir visą laiką vaipėsi kaip kvailys, kai jinai jį
įžeidinėjo.
Bet Džeikas vis kalbėjo apie Reičelę.
- Manau, aš jai patikau, —pasakė, kai antradienį persirenginėjom po žaidimo. - Ji pasiruošus „pasiglamžyti“. Tikrai.
Reičelė? Susiraukiau. Lu tepasirūpina savimi, bet mintis apie
Reičelę kabinantį Džeiką mane erzino. Ji buvo per drovi. Per greitai
dėl visko nuliūstanti.
t
Užsitempiau marškinius ir ėmiau juos sagstytis.
-T ik todėl manai, kad jai patinki, nes neliepė tau atsiknisti, —
pasakiau. - Nenoriu, kad viską sujauktum.
- Tada aš kabinsiu Lu, - nusivaipė. - Ar tau neaišku? Mes ne
konkurentai.
- Ne tai turėjau galvoje, - atšoviau. - Nė viena iš jų nesi
domiu.
Tai buvo tiesa. Niekada šitaip apie Lu negalvojau. O Reičelė...
Na, Reičelė ne iš.tokių, kurios patinka.
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- Tai kuo domiesi be merginų žurnaluose ir dainininkių? —iš
vertė akis Džeikas. —Ar tau tikros panos patinka?
- Žinoma, —atsakiau.
Tikrai domėjausi. Pernai pasiglamžiau ne su viena —daugiausiai
vakarėliuose, kol Rojus manęs laukdavo lauke. Nebuvo sunku. Šiek
tiek pasišneki. Pradedi glamonėti. Tęsi kiek jos leidžia. Paskui darai
tą patįsu kita.
Visai lengva.
- Žinai, jos nėra iš kitos planetos, - rišdamasis kaklaraištį susi
mąstęs aiškino Džeikas, o tada šyptelėjo. - Lu, aišku, keista. Iš kur
ji, po galais, žino apie šifravimą ir kitas internetines subtilybes.
Aš irgi šyptelėjau:
- Daugelį dalykų išmoko pati. Ji apsėsta. Namų darbų niekad
neruošia.
- Tau labai pasisekė, - Džeikas pasiėmė kuprinę nuo žemės ir
užsimetė ant pečių. - Jei ne ji, apie Reičelės tėtį nieko nebūtum
sužinojęs. Ir nesužinotum, ką jis darys toliau.
Nuplumpinau paskui Džeiką prie pagrindinio išėjimo iš moky
klos, kur manęs laukė Rojus, kad nuvežtų namo. Beeinant šypsena
nuo mano veido dingo.
Stengiausi negalvoti, ko imsis Reičelės tėtis. Žinojau, kad viskas
priklauso nuo to Luiso Maiklo iš RAGE atsakymo. Lu taip viską
sutvarkė, kad jei Luisas Maiklas parašys Reičelės tėčiui, Lu tai pa
matys.
Žinoma, norėjau žinoti. Bet ir bijojau. Jei RAGE sužinotų, kad
esu Džeimso Losono sūnus, nežinia, ką padarytų.
Reičelė prižadėjo savo tėčiui nepasakoti jokių smulkmenų (mano
adreso ar mokyklos), kurios jiems galėtų padėti mane surasti. Kai
pagalvodavau, kad viskas priklauso nuo to, ar ji laikysis pažado, iš
baimės man susukdavo pilvą.
***
Kai tą vakarą paskambino Lu, buvo praėję maždaug pusė va
landos po mano sugrįžimo iš mokyklos. Įtemptu balsu ji pasakė:
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-Tuoj pat atvažiuok.
Paskambinau Džeikui. Nusprendžiau, kad taip reikia. Šiaip ar
taip, Reičelės ten neturėjo būti. Šiek tiek po šešių buvome pas Lu.
Roj us, kaip visada, apėjo pirmą aukštą patikrindamas langus ir duris,
o tada pasiėmęs laikraštį nuėjo į prieškambarį. Lu iš karto nusivedė
mudu su Džeiku į savo kambarį.
- Luisas Maiklas šiandien nusiuntė Reičelės tėčiui šitą laišką, paaiškino rodydama į kompiuterio ekraną. —Teo, man jis pasirodė
baisus.
DzeusasApolono nesiuntė. Jis nepatenkintas. Ypačdėl to, kad leidai
berniukui išeiti. Kai grįši iš kelionės, išsiaiškink, ką žino Artemidė.
Elkis labai atsargiai, kadji nieko neįtartų. Dzeusas nori, kad viskas
būtų atlikta subtiliai. Net Letai nepasakok.
'*•
Kol Simpsonas nežino, mes turime rūpintis tik tuo, kaip užčiaupti
Apoloną. Dzeusasjau planuoja, kaip tai padaryti. Ilgam. Savaitgalį
žengsimepirmą žingsnį.
Atrodė, kad kambaryje atšalo. Aš —Apolonas ir RAGE nori mane
užčiaupti. Visam laikui. Ką tai reiškia? Nepanašu, kad jie nori pa
siekti mano tėtį. Jie nori nužudyti mane.
Tie patys žmonės, kurie persekioja mano tėtį, susidomėjo ma
nimi. Nueidamas pas poną Smitą, patekau tiesiai į jų rankas.
Širdis daužėsi kaip pašėlusi. Staiga supratau, koks aš kvailys.
Mama nuolat perspėdavo, kad turiu slapstytis. Kodėl jos nepaklau
siau?
Atsisukau nuo kompiuterio ir pamačiau Džeiką su Lu, spok
sančius į mane.
- Matyt, nesu ponas Populiarusis, - išspaudžiau menką šyp
senėlę.
- Ką darysi, biče? - išblyškęs paklausė Džeikas.
- Viskas bus gerai, - atsakiau labiau pasitikinčiu balsu, nei
jaučiausi. - Argi neturiu Rojaus? Ir ponas Smitas nežino, kur
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gyvenu. Viską pamelavau: pavardę, mokyklą, adresą. Viską. Pa
skambinsiu Reičelei, kad dar kartą paprašyčiau, jog nieko jam
nesakytų.
-Tarsi tavo varganas melas neleistų jam tavęs rasti, - prunkšte
lėjo Lu. -Teo, manau, viską turėtum papasakoti mamai.
Įsivaizdavau pokalbį. Mama supyktų. Bet svarbiausia - išsigąstų.
Ir tada turbūt niekada nebęišleistų manęs iš namų. Pasamdytų dar
vieną asmefis sargybinį. Gal net tris. Arba reikalautų, kad persikraustytume. Išvažiuotume iš Londono. Gal net iš šalies.
Užsimerkiau. Nenorėjau jai sakyti. Bet ką daryti? Viskas taip
susiklostė, kad pats vienas nebesusidorosiu.
- Ei, Teo!
Džeikas toliau tyrinėjo elektroninį laišką.
- Kaip manai, ką tas „ A p o lo n a s “ reiškia?
-Tai užšifruotas Džeimso Losono sūnaus vardas. Tai - aš.
- Žinau, - susiraukė Džeikas. —Bet kam? Žinai, anksčiau ne
susimąsčiau, bet juk aname laiške ponas Smitas vadina Džeimsą
Losoną tikruoju vardu. O dabar mini kažkokį Simpsoną. Tai kam
užšifruoti tave ir tą Dzeusą? Nėra prasmės.
Atidžiai pažvelgiau į ekraną —šalia naujojo elektroninio laiško
Lu patalpino pirmąjį. Džeikas buvo teisus.
- Ir kam užkoduoti Reičelę graikų dievo vardu? —susimąs
čiau.
- Deivės, - patikslino Lu. - Artemidė buvo graikų deivė.
Nekantriai linktelėjau.
-Viskas per daug keista. Gal pažaiskim „Mirties valdovo mūšį“?
Trise?
Iš tikrųjų visai nenorėjau žaisti. Tik norėjau, kad Lu su Džeiku
nežiūrėtų į mane kaip į nykstančios rūšies atstovą. Norėjau pagal
voti. Pradėjome žaisti. Lu nebuvo labai susikaupusi, bet taip lengvai
mus su Džeiku vieną po kito sumušė, kad dar po kelių pakopų
mudu su Džeiku susijungėme į vieną komandą.
Rezultatai nepagerėjo.
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- Pajudink savo „slaptąjį pjovėją“! - rėkė Džeikas. -Teo! Paju
dink savo... Po velnių, biče... - jis trenkė savo valdymo pultą ant
grindų.
-Atsiprašau, - atsistojau. - Žaiskite be manęs. Einu į tualetą.
Nuėjau į Lu tualetą. Jis buvo pritutintas nešvarių skalbinių.
Atsisėdau ant vonios krašto ir pažvelgiau į rankas.
Jos drebėjo.
Panika gniaužė gerklę.
„Turime jį užčiaupti —visam laikui.“
Tokia buvo realybė. Šitaip gyvena mano tėtis daugybę metų.
Pagalvojau apie apačioje laukiantį Rojų. Pirmą kartą gyvenime
pasidžiaugiau, kad turiu asmens sargybinį. Kažin ar mano tėtis irgi
turi?
Perbraukiau ranka plaukus. Ir staiga.
„Žinoma.“
Staiga supratau, ką reikia daryti.
Patraukiau į Lu kambarį.
- Iš visų mergaičių, su kuriom teko žaisti šį žaidimą, tu žaidi
geriausiai, - „švelniuoju“ balsu kalbėjo Džeikas.
Sustojau tarpdury.
Džeikas persikraustė prie Lu ir su viltim žvelgė į ją.
Lu metė į jį žudantį žvilgsnį:
- Manau, esu geriausias šio žaidimo žaidėjas, su kuriuo tau teko
žaisti, - atkirto. - Visai nesvarbu, kad esu mergaitė.
- Išeinu, - tariau.
„Gal jiems reikėtų pasakyti, ką nusprendžiau? Neverta.“
Džeikas ir Lu pažvelgė į mane nuo grindų.
- Kaip tu, biče? —paklausė Džeikas.
- Normaliai, - linktelėjau. - Važiuoju namo. Pamąstysiu, ką
pasakyti mamai. Gal tave pavežti, Džeikai?
Jis šyptelėjo man puse lūpų:
- Ne-a. Man ir čia gerai.
Lu pažiūrėjo į jį.
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-Tai tu nieko prieš, kad tave sutriuškino mergaitė? - šnirpštelėjo
paniekinamai. - Beveik niekas nesupranta, kad moterys kompiu
terinius žaidimus žaidžia daug geriau. Ir jos geresnės „hakerės“.
Be to, jos atsakingiau žiūri į savo darbą. Ne taip kaip tie mulkiai,
kurie užkrečia virusu, kad sumautų žmonėms gyvenimą ar pavogtų
pinigus...
Nulipau laiptais ir Rojus tylėdamas parvežė mane namo. Vos
grįžęs, nusinešiau telefono ragelį į savo kambarį ir suspaudžiau nu
merį. Kai išgirdau jos balsą, man užgniaužė kvapą.
- Reičele? —ištariau. - Padėk.
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Reicelė
Teo kalbėjo tyliu ir įsitempusiu balsu, tarsi būtų įvykę kažkas
baisaus.
- Kas atsitiko? - paklausiau, uždarydama savo kambario
duris.
-Tas vyrukas iš RAGE atsiuntė tavo tėčiui elektroninį laišką.
Jis papasakojo, kas buvo laiške. Susmukau ant lovos. Tai netiesa.
Negali būti. Tėtis negali norėti, kad Teo atsitiktų kas nors blogo.
Teo nieko nepadarė.
- Ką darysi? —paklausiau prikimusiu, nesavu balsu.
Tyla.
-Teo?
Jis atsiduso:
-Turėčiau papasakoti mamai. Bet negaliu. Tiesiog negaliu. Jai
visai pasimaišys protas. Ir turbūt norės, kad išsikraustytumėm.
-O i...
Norėjau jam daug ką pasakyti: kaip nenoriu, kad išvažiuotų;
kaip man baisu dėl to, kas gali atsitikti, jei neišvažiuos; kaip vien
nuo jo balso man darosi silpna.
-Taigi, ketinu susirasti tėtį, —pabaigė Teo.
„Ką?“
- Bet... bet tu nežinai, kur jis, - išstenėjau.
- Taip, - vėl atsiduso Teo. - Apie tai ir noriu su tavimi pasi
kalbėti. Rytoj po patikrinimo pabėgsiu iš mokyklos. Perlipsiu per
tvorą, esančią už mokyklos. Jau esu tai daręs. Jei niekas nepastebės,
turėsiu kelias valandas, kol kas susivoks, kad manęs nėra. Bet man
reikia tavo pagalbos.
- Kokios?
- Noriu, kad šiandien vakare peržiūrėtum savo tėčio popierius.
Žinom, kad nešiojamajame kompiuteryje nieko, išskyrus tą laišką,
nėra. Ir dar sakei, kad jis nebeturi slaptojo telefono. Bet tavo tėtis
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turi kompiuterį namie. Taip? Ten yra failai. Gal tau pavyktų ten rasti
ką nors apie Džeimsą Losoną. Ką nors, kas man padėtų išsiaiškinti,
kur jis dabar.
Mane apėmė klaiki baimė. Jei mane pagautų, bėdos neišveng
čiau. Be to, nežinojau, kaip prieiti prie ištrintų tėčio failų. Be Lu
pagalbos niekaip. Ir dar: nežinojau, kur jo kartotekos raktas.
- Šį vakarą peržiūrėsiu mamos popierius, - tęsė Teo. - Gal ką
rasiu. Ji sako, kad nieko nėra, bet gal ji pamiršo, kad ką nors turi.
Jo balse skambėjo neviltis ir mano širdis ištirpo. Bet tai, ką jis
siūlė - ieškoti informacijos ir pabėgti - tikra beprotybė.
- Gal dar reikėtų apie tai pagalvoti, - sumikčiojau. - Gal...
—Negaliu laukti, - atšovė. - Negi nesupranti? RAGEketmz... jis nebaigė.
Sunkiai nurijau seiles.
- Suprantu, —atsakiau. - Bet mano tėtis šią savaitę išvažiavęs
į kažkokią konferenciją Vokietijoje. Todėl ir elektroniniame laiške
rašo: „Kai grįši iš kelionės.“ Ir... ir dar... dėl to jų „pirmojo žingsnio“.
Nepanašu, kad jie jau dabar tave čiups. Dar turi kelias dienas viską
gerai suplanuoti. Negi neaišku?
Telefonas tylėjo.
-Teo? - ištariau.
- Kada tavo tėtis grįžta? - išgirdau.
- Šeštadienio rytą, — atsakiau, o mano galvoje kilo suma
nymas. - Zinai, praeis kelios dienos, kol peržiūrėsiu visus tėčio
dokumentus, - atsistojau ir ėmiau vaikščioti po kambarį. - Jis turi
daugybę failų, o juos peržiūrėti galėsiu tik tada, kai mama nueis
gulti.
Atsirėmiau į sieną ir pasižiūrėjau pro langą. Lauke lijo ir gatvės
žibintas mirkčiojo.
„Nenoriu, kad išvažiuotum.“
- Gerai, - lėtai pasakė Teo. - Dėl kelių dienų turbūt nieko ne
atsitiks. Turėsiu dar šiek tiek laiko. Reikia pasiimti visus pinigus
iš tos sąskaitos, kurią man atidarė mama. Turiu kortelę. Mama ją
davė, kad turėčiau nelaimės atveju, na, jei jai kas atsitiktų. Bet iš
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ten kasdien galima pasiimti tik nedideles sumas. O reikės tiek, kiek
tik galėsiu gauti.
- Ir aš tau gausiu pinigų, —tariau greitai. - Galėsi pasiimti visus
mano kišenpinigius. Taupiau mėnesių mėnesius.
-Aš... ne... aš taip negaliu, - jis sutriko.
- Gali. Susitiksime penktadienį. Po pamokų, - giliai įkvėpiau ir
dėsčiau toliau. -Tiesą sakant, man ką tik kilo mintis, - pamelavau
(nuo pat pradžių kreipiau pokalbį į tą pusę) —penktadienį mano
mokykloje diskoteka. Galėtum su manim nueiti.
Štai. Pasakiau. Pakviečiau.
- Kaip tai padės man iš čia pasprukti? - nustebo Teo.
- Diskoteka truks tris valandas. Galėtum ateiti. Pusvalandį pa
būti. Žmonių bus tikrai daug, taigi Rojus negalės tavęs stebėti visą
laiką. Mokykloje yra atsarginis išėjimas. Parodysiu. O mokykla prie
pat metro. Jei gerai viską apskaičiuosim, jau būsi toli, kai Rojus
supras, kad dingai.
- Na, - lėtai pratarė Teo. —Nežinau...
- Nesupranti? Bus tamsu ir tai padės tau pabėgti. Ir bus mažiau
galimybių, kad kas nors pamatys tave išeinant. Tiesą sakant, kam,
išskyrus Rojų, gali rūpėti, kodėl išeini. Niekas mano mokykloje
tavęs nepažįsta.
Širdis daužėsi. Viskas, ką sakiau, buvo tiesa. Ir vis tiktais viskas
rėmėsi melu. Norėjau, kad Teo ateitų į diskoteką, kad galėčiau Džeminai ir jos draugelėms parodyti, jog mes draugaujam. Kramčiau
lūpas, nes jaučiausi kalta. O kai susitiksim akis į akį, galėsiu su juo
pasikalbėti. Bandysiu išaiškinti, kad pabėgus susirasti tėtį - bevil
tiška. Ir pavojinga.
- Gerai, —pagaliau išgirdau. - Kada ta diskoteka prasideda?
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Teo
- Eisi j diskoteką jos mokykloje? —kitą dieną pavydžiai paklausė
Džeikas. - Į mergaičių mokyklą? Ar galiu ir aš eiti?
-N e.
Nuskambėjo pikčiau nei ketinau sakyti. Laukimas erzino. Be to,
buvau pavargęs. Beveik pusę nakties prasiknaisiojau po mamos tris
dideles kartonines dėžes, kurias išvilkau iš spintos svetainėje.
Džeikas išslinko į kitą pamoką be manęs.
Įkišau ranką į kišenę ir išsitraukiau lankstinuką, kurį radau įpu
sėjęs trečią dėžę. Tai buvo brošiūrėlė „Dirbtinis apvaisinimas Tyrimų
centre“. Sužinojau ne ką daugiau nei iš laikraščio straipsnio - apie
tai, kokį aukštą apvaisinimo lygį jie pasiekė ir daugybę nesąmonių
apie savininką. Apie patį Genų Džiną bei Elają Lazio. Džeimsas
Losonas nebuvo minimas.
Dar radau pluoštą laikraščio iškarpų su Lazio pareiškimais apie
klonavimą. Nė viena nebuvo susijusi nei su Džeimsu Losonu, nei
su vaisingumo klinika.
Vėl bandžiau prakalbinti mamą. Beviltiška. Ji atsisakė kalbėti - ir
apie mano ankstesnį gyvenimą, ir apie tėtį.
- Niekad tau nebūčiau pasakiusi, kad jis gyvas, jei būčiau pa
maniusi, kad nuolat mane kamuosi reikalaudamas vis naujos in
formacijos, - pasipiktino. -Teodorai, turėk kantrybės. Kada nors
tėtis galės su tavimi susitikti, bet ne dabar.
- Ar jis žino, kad aš apie jį žinau? —paklausiau.
Mama užsimerkė:
- Nekalbu apie tai.
- Gerai, - perbraukiau ranka plaukus. -T ik pasakyk, ar jis dar
dirba. Klinikoje. Ar tyrinėja?
Mama nusišypsojo:
-Jis geriau mirtų, jei negalėtų dirbti.
-Tai jis tada klinikoje?
89

-Teodorai, sakiau tau...
- Tik pasakyk, kokioj šaly, —prisispyręs žiūrėjau į ją maldau
jančiu žvilgsniu. —Mama, tu tik pasakyk, kokioje šalyje, ir aš at
stosiu.
Mama atsiduso.
- Nagi, mama, - maldavau. —Jei nors užsiminsi, kur jis yra,
man bus lengviau. Būk gera.
Ji pažvelgė tiesiai į mane.
- Vokietijoje, - trumpai atsakė. - Patenkintas?
Besidaužančia širdimi žiūrėjau j ją. Argi Reičelė nesakė, kad
jos tėtis išvyko į konferenciją Vokietijoje? Tai jokiu būdu negali
būti sutapimas. Gal jis seka tėčio pėdsakais. Dabar turėjau planą.
Kryptį. Išsiaiškinsiu, į kokį miestą buvo nuvažiavęs Reičelės tėtis ir
nuvažiuosiu ten. Sėsiu į „Eurostar“ traukinį ir važiuosiu į Briuselį,
ten persėsiu ir nuvažiuosiu į Vokietiją. O tada apvažiuosiu visuose
miestuose esančias genetinių tyrimų klinikas, kol rasiu tėtį.
Nukūriau į savo kambarį viršuje ir susiradau vienintelę jo foto
grafiją, kurią turėjau. Joje jis vilkėjo baltus prasagstytus marškinius
ir šypsojosi. Prisispyręs žiūrėjau į jo veidą: tamsūs trumpi plaukai,
o smakre - duobutė. Pažvelgiau į veidrodį. Paliečiau savo smakrą.
Jokios duobutės. Visada norėjau būti į jį panašesnis. Bet dabar tai
nebeturi reikšmės. Mus sieja svarbesni dalykai.
Poreikis jį surasti, pažinti kaip akmuo slėgė krūtinę. Mane už
plūdo pyktis RAGE žmonėms, ypač Reičelės tėčiui ir tam Luisui
Maiklui. Jie du kartus bandė jį nužudyti, priversdami gyventi ats
kirai nuo mūsų su mama. Ką sakė mama? „Jis save laiko kariu,
nors ir ne įprastinėj armijoj.“ Ką gi, ir aš būsiu karys. Kovosiu prieš
RAGE fanatizmą.
Petys petin su tėčiu.
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Reičelė
Jei viskas nebūtų buvę taip smarkiai susiję su manimi, būčiau
kvatojusi. Mokykloje visos tvirtino, kad diskoteka bus visai neįdomi,
bet jau per trečiadienio pietų pertrauką apie nieką daugiau nekal
bėjo. Džemina nesiliovė kalbėjusi apie mane ir Teo. Supratau, ką
daro. Norėjo, kad nė viena nepamirštų, jog sakiau turinti vaikiną,
o kai jis nepasirodys, galės mane viešai pažeminti.
Trečiadienio vakarą paskambino Teo, nes norėjo žinoti, kokiame
mieste mano tėtis. Pasakiau - Kiolne. Atrodo, Teo manė, kad jo
tėtis irgi ten slapta dirba kažkokioje genetikos klinikoje. Jis buvo
pasiryžęs pabėgti. Man nepavyko jo atkalbėti.
Tariau sau, kad gal man pavyks jį atkalbėti, kai susitiksim akis
Į akį.
Visą vakarą praleidau besimatuodama drabužius. Ketvirtadienį
vėl viską persimatavau. Beviltiška. Kad ir ką apsivilkčiau, atrodžiau
kaip didelė dviguba dėmė. Galiausiai nusprendžiau vilktis mėlyną
iki kelių sijoną, kurį jau seniai turiu. Kelnių negalėjau mautis, nes
užpakalis buvo per didelis. Pasimatavau visus, kuriuos turėjau megz
tinius ir bliuzonus. Vienintelis, kurį vilkėdama jaučiausi patogiai,
buvo tas baltas palaidas drabužis, kuris mane visą uždengė. Bet su
juo atrodžiau kaip palapinė. Niekaip negaliu jo vilktis.
Penktadienis. Buvo pusė septynių, bet vis dar nežinojau, ką
vilktis. Kiekvienas mano kambaryje esančio kilimo centimetras
buvo nuklotas drabužiais. Ėmiau panikuoti. Septintą susitinku
su Teo prie mokyklos, o dar reikia bent dešimties minučių nuė
jimui.
Užsimerkiau ir ištiesiau ranką kilimo link.
„O, kad tai būtų drabužis, kurį galėčiau vilkėti.“
Mano pirštai pajuto šilkinį paviršių. Atsimerkiau. Juoda palai
dinė. Trumpom rankovėm, užsagstoma priekyje. Užsitempiau ją ir
atsisukau į veidrodį. Marškinėliai buvo pakankamai laisvi, bet per
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juosmenį šiek tiek susiaurinti. Bent jau uždengia atsikišusį pilvą.
Pažvelgiau į laikrodį. 6.38. Turės tikti.
Nuskubėjau į vonią valytis dantų. „Kaipgi aš nepasilikau pakan
kamai laiko makijažui ir šukuosenai?“
Užsitepiau šešėlius, tada tyliai iš mamos kosmetikos krepšelio
išsitraukiau „La Prairie“ tušą. Jai nepatinka, kai jį skolinuosi, bet jis
labai geras. Firminis. O man reikia visokeriopos pagalbos.
Pasidažiau blakstienas, o tušą padėjau tiksliai į tą pačią vietą, iš
kurios paėmiau. Pasipudravau nosį mamos pudra.
Iš veidrodžio į mane žiūrėjo susirūpinęs, bjaurus veidas.
6.46.
Prie kriauklės pamačiau strėlės formos plaukų segtuką, papuoštą
dirbtiniais deimantais. Susisegiau juo plaukus, stengdamasi, kad
blizgančios dalies matytųsi kuo mažiau.
6.47.
Turiu eiti.
Išbėgau iš kambario, bet tuoj pat grįžau. Pasičiupau pinigus,
kuriuos jau anksčiau buvau pasiėmusi iš sąskaitos. Vis dar ketinau
atkalbinėti Teo nuo jo kvailos užmačios susirasti tėtį, bet norėjau,
kad žinotų, jog tikrai jam duosiu pinigų.
Pasisukau išeiti ir tada pamačiau, kad aš be batų.
„O, Dieve.“
Batai.
Nudundėjau prie spintos. Sportiniai. Įsispiriami. Mokykliniai.
Plokščiapadžiai sandalai. Ne, ne, ne ir dar kartą ne!
Pasilenkiau beviltiškai ieškodama, kas gražiai atrodytų.
6.51.
Kas bus, jei Teo ateis anksčiau už mane? O jei Džemina jį pa
matys ir užkalbins?
Išsitraukiau juodus aukštakulnius, kuriuos prieš kelis mėnesius
nupirko mama.
Elegantiški bateliai, - tada pasakė. —Kokiai nors ypatingai
progai.
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Jie buvo kiek per dideli, bet kulniukai aukšti ir ploni. Įsispyriau
į juos ir atsistojau. Nebuvau įpratusi būti trimis coliais aukštesnė
nei visada. Žengiau per vis dar išmėtytus drabužius tiesiai į laiptų
aikštelę.
6.52.
Žinojau, kad einu baisiai, bet persiauti nebebuvo laiko. Giliai
įkvėpiau ir laikydamasi turėklų, kad nenugriūčiau, nusvirduliavau
žemyn.
Kai pasiekiau lauko duris, mama laukė prieškambaryje.
Pasičiupau paltą ir pažvelgiau į ją:
-Iki.
- Gerai praleisk laiką, - atsakė nuo galvos iki kojų.nužvelgdama
mano aprangą.
„Kaip aš atrodau?“
Reikėjo išeiti, bet aš stabtelėjau, nes tikrai norėjau, kad ji pasa
kytų ką nors padrąsinančio.
- Labai gražu, - ji papūtė lūpas. - Gal kiek panaši į pardavėją.
Maniau, tu...
Nebelaukiau, kad išgirsčiau, ką manė. Išdūmiau pro duris ir
nuskubėjau gatve. Ėjau taip greit kaip tik leido batai, rydama ašaras,
kad jos nenuplautų tušo.
***
Kol pasirodė Teo, stovėdama už mokyklos vartų dar spėjau at
gauti kvapą ir pasitepti blizgesiu lūpas. Jis mūvėjo džinsus ir vilkėjo
storą švarką. Ant pečių buvo kuprinė.
Jam einant prie manęs, norėdama įsiminti spoksojau į jo tobulą
veidą, įrėmintą krintančių plaukų.
Teo man nusišypsojo.
Pamiršau, kad šalta, kad iš burnos veržiasi garas, kad aplink
mus pro vartus spraudžiasi žmonės. Viską pamiršau. Mačiau tik jo
veidą ir šypsojausi.
- Kaip tu? - paklausė, o jo akyse mačiau susirūpinimą. - Čia
Rojus. Atsimeni.
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Žvilgtelėjau j dešinę. Visai greta Teo stovėjo kresnasis vyrukas,
kurį mačiau slapta besižvalgantį pro Lu langą. Teo asmens sargy
binis.
Net nepastebėjau.
- Sveiki, —pasakiau.
Rojus niūriai linktelėjo.
Visi tylėjome. Atrodo, Teo laukė, kad kažką daryčiau. O taip.
-E ... štai čia.
Įvedžiau juos pro vartus.
Kai įėjome į vidų, mano širdis daužėsi. Svarsčiau, ar Džemina
jau atėjusi.
Vestibiulis net ūžė. Salia mūsų stovėjo būrys vaikinų, manau,
iš Princedale o. Jie laukė eilėje, kad parodytų prie stalo sėdinčiam
mokytojui savo kvietimus. Dauguma iš jų sukiojosi, staipėsi vieni
prieš kitus, rankas susikišę į kišenes garsiai plepėjo, bet mačiau, kad
jų akys šaudo į visas puses.
Apsidairiau.
„O, Dieve.“
Vilkėjau visai ne tą, ką reikėjo. Priekyje būriai merginų nusivilkinėjo švarkelius ir garsiai tarškėjo. Dauguma jų segėjo labai trumpais
sijonukais ir buvo įsispraudusios į ypač prigludusius marškinėlius.
Kelios mūvėjo džinsus, bet jų marškinėliai buvo tiesiog prilipę ir
tokie trumpi, kad net nedengė pilvo, arba vos dengė papus. Beveik
visos avėjo aukštaaulius prigludusius batus ir buvo gausiai pasida
žiusios.
Man susuko pilvą. Viskas, ką vilkėjau, žiauriai netiko. Žvilgte
lėjau į Teo. Jis išsižiojęs spoksojo į kitoje vestibiulio pusėje stovinčias
merginas. Nuo pažeminimo mano skruostai liepsnojo.
Mudviejų su Rojum žvilgsniai susitiko. Jis bakstelėjo Teo al
kūne.
Teo krūptelėjo, o paskui paraudo.
- Kur tavo kvietimas? - šiurkščiai kreipėsi į Teo Rojus.
Ištraukiau iš kišenės Teo skirtą kvietimą ir padaviau.
- Stok į eilę ir užsiregistruok, - pasakiau. - Susitiksime salėje.
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Spraudžiausi per vestibiulį. Reikėjo susikaupti, kad avėdama
šiuos batus nepaslysčiau ant slidžių plytelių. Ėjau apsivilkusi paltą,
kad kuo ilgiau niekas nepamatytų mano aprangos.
Laimei, salėje buvo neslidžios medinės grindys. Ir čia buvo tam
siau nei koridoriuje, vos kelios švelnios geltonos sieninės ir kelios
mirksinčios švieselės prie garso aparatūros. Juodaodis DJ plepėjo
grojant muzikai. Patalpa buvo visai tuščia —kėdės pristumtos prie
sienų, o salės gale stovėjo ilgas stalas su gėrimais. Kažkas ant dviejų
ilgų sienų pakabino popierines girliandas. Kambarys net virpėjo
nuo aplink tvyrančio jaudinimosi.
Pajutau, kad kažkas traukia paltą nuo pečių ir jis nukrito ant
grindų.
- O Vieš-pa-tie. Ji atrodo kaip kokia mokytoja, - prunkštelėjo
Džemina.
Staigiai apsisukau.
Ji stovėjo prieš mane. Nors kartą (ačiū batams) tokio pat ūgio
kaip aš. Bet kaip visada atrodanti kaip pats blogis. Fibė ir Eimė —iš
abiejų pusių.
-Jau mačiau tavo vaikiną, - sarkastiškai ištarė. —Ne per daug
tavimi domisi.
Spoksojau į ją nenuleisdama akių. Atrodė pritrenkiamai: plaukai
sukelti į viršų, o veidas tobulai padažytas. Ji vilkėjo itin trumpą
siaurą juodą suknelę su gilia V raidės iškirpte.
- Na? - šaipėsi toliau. - Ar jis jau išėjo su kita?
Fibė su Eime nusikvatojo.
-Jis registruojasi, - atsakiau besidaužančia širdimi. -Tuoj pa
sirodys.
Kaip tik tą akimirką muzika labai pagarsėjo ir salėje pradėjo
mirksėti spalvotos lempos.
- Eime šokti, - Džemina pastūmė Fibę su Eime garso aparatūros
link, o joms skubant pro mane į kambario vidurį, ji pasilenkė prie
manęs ir sušnypštė: - Stebėsiu.
Pasilenkiau palto. Salėje jau buvo daugybė mergaičių. Pro vie
ninteles atdaras duris plūdo vaikinų ordos. Sulanksčiau paltą ir
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pakišau po kėde. Stovėjau sau viena ir keletą minučių stebėjau šo
kančias Džeminą, Fibę ir Eimę. Dauguma į salę įėjusių berniukų
irgi nenuleido nuo jų akių.
O tada pamačiauTeo. Rankoje jis laikė kuprinę, buvo nusivilkęs
švarką. Vilkėjo tą patį juodą megztinį, kurį buvo apsivilkęs, kai
susitikome pirmą kartą. Tą, su ant krūtinės esančiu užrašu smul
kiomis raidėmis. Teo buvo per toli, skaityti buvo per tamsu, bet aš
atsiminiau, kas ten buvo parašyta: „Tiesiog pabandyk.“
Teo dairėsi manęs. Priėjau.
Sutrikę žvelgėme viens į kitą. Svarsčiau, ar Džemina mus
stebi.
- Kur Rojus? —paklausiau.
Teo kiek atkuto:
- Už durų. Direktorė neleido jam čia eiti. Sakė, kad čia pakanka
suaugusių.
Apsidairiau ir pamačiau bent šešis mokytojus.
- Ji dar sakė, kad niekas pro niekur negali įeiti į salę, išskyrus
tas duris, pro kurias įėjome. Kaip aš išeisiu, jei visos durys užra
kintos?
„O, ne!“
Mano mintys sukosi tik apie aprangą, Džeminą (kad ji mus pa
matytų kartu) ir aš net pamiršau, kodėl Teo čia. Kad sakiau jam pa
dėsianti. Kad pasižadėjau jį atkalbėti nuo minties apie pabėgimą.
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Teo
Reičelė nuvedė mane per salę prie kitame salės gale esančių di
džiulių metalinių atsarginio išėjimo durų. Salia jų stovėjo griežta
vidutinio amžiaus moteris.
- Iš lauko jos tik užsklęstos, - nervingai paaiškino sunerimusi
Reičelė. - Vėliau jas turbūt atidarys. Praeitą trimestrą atidarė. Kad
įleistų gryno oro.
Negalėdamas patikėti įsispoksojau į ją - praeitas trimestras buvo
vidury vasaros. Kažin ar pasidarys taip karšta kaip tada ir, žinoma,
ne už pusvalandžio.
Reičelė matė, kad abejoju.
- Jei ne, atitrauksiu dėmesį, kad galėtum patraukti sklendę ir
pastumti, kad atsidarytų. Kils triukšmas, bet čia triukšmingiau.
Ji buvo teisi. Nuo muzikos dundėjo ausyse. Pasižiūrėjau į šokan
čius. Ne kartą esu buvęs diskotekose, bet visada su draugais. Pirmą
kartą esu vienas ir dar su mergina.
Na, tai, aišku, ne pasimatymas.
Pažvelgiau į Reičelę. Ji gražiai atrodė. Ne seksualiai kaip kai kurios
kitos, bet gražiai. Ir su ja lengva bendrauti. Kažkodėl ji atrodė aukštesnė.
Jos veido mačiau daugiau nei paprastai. Ji nebe tokia pasislėpusi.
Ji žiūrėjo į šokėjus ir kramtė lūpą. Pasekiau jos žvilgsnį. Ji ste
bėjo tą gražią šviesiaplaukę, vilkinčią aptemptą suknelę. Neaiškiai ją
prisiminiau iš mūsų pirmo susitikimo su Reičele. Jos gražus siauras
veidas buvo atsuktas į Reičelę, o akyse pyktis. Ji pažvelgė į mane ir
kilstelėjo antakius.
Nuleidau akis, sutrikęs, kad ta mergiotė pastebėjo mane, žiūrintį
į ją. Salia neramiai sujudėjo Reičelė.
- Klausyk, Teo, —išlemeno. - Aš daug galvojau. Gal ieškoti
tėčio ne pati geriausia mintis. Važiuoti į Vokietiją ir klaidžioti po
visas vaisingumo klinikas ir tyrimo institutus. Jis gi dirba slapta.
Pripažink, tai šiek tiek beprotiška.
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Sugriežiau dantimis.
„Viešpatie!“
Mažiausiai, ko man reikėjo, tai atkalbinėjimo nuo šios užmačios.
Ir taip buvau persigandęs.
- Pirma, tai ne visa Vokietija, o tik Kiolnas. Konkreti vieta.
Antra, iš mamos žinau, kad jis dirba klinikoje. Ir svarbiausia, žinau,
kaip jis atrodo.
Pasitraukiau nuo jos ir atsisėdau ant kėdės prie sienos. Kupri
nėje buvo tėčio nuotrauka, mano pasas, keletas švarių apatinių,
Kiolno vaisingumo klinikų adresai, kuriuos radau internete. Ku
prinę įspraudžiau po kėde, stovinčia greta tos, kur buvo Reičelės
paltas. Savąjį palikau rūbinėje, kad Rojus nieko neįtartų. Turėsiu
apseiti be jo.
Visi mano pinigai —septyni šimtai svarų iš „mamos nelaimių
fondo“ —buvo įkišti į džinsų kišenę. Nesijaučiau kaltas, kad juos
pasiėmiau. Greičiausia tėtis davė. O naudosiu juos tam, kad grįžčiau
pas jį. Pasitryniau suprakaitavusius delnus į džinsus.
Reičelė atsisėdo prie manęs.
-Atsiprašau, —nežiūrėdama į mane nedrąsiai ištarė. - Man tik
neramu dėl... dėl to, kas tau gali nutikti.
Žiūrėjau į šokančius. Visur šoko būreliai kikenančių mergaičių.
Jos dairėsi į salės pakraščiuose besitrinančius vaikinus. Staiga man
toptelėjo, kad salėje buvo vos kelios poros, kurios šoko, plepėjo ar
glamžėsi kėdėse. Dauguma ne su kuo nors. Kol kas.
Į galvą atėjo Džeiko atsisveikinimo žodžiai apie Reičelę: „Tuo
pačiu gali pabandyti ją pakabinti, biče. Visi jau mano, kad tu jos
vaikinas.“
Ką jis išmano?
Pasižiūrėjau į laikrodį. Penkiolika po septynių. Dar penkiolika
minučių ir išeisiu. Jau dabar nervinausi. Tiesiog norėjau eiti.
-Teo?
Atsisukau. Reičelė man tiesė savo mobilųjį.
- Paimk, —tarė. —Gal tau reiks paskambinti. Turiu ir pinigų.
Pasiraususi sijono kišenėje ištraukė ryšulėlį banknotų:
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- Šimtas penkiasdešimt. Taupiau visą amžinybę.
Neįtikėtina. Ji siūlė mobilųjį ir krūvą kišenpinigių. Pasijutau
kaltas, kad su ja ką tik kalbėjau taip atžariai.
-Negaliu...
-Tau jų prireiks.
Ji įbruko telefoną ir pinigus man į delną. Jos ranka trumpam
prigludo prie manosios, o paskui ji ją atitraukė.
Norėjau viską grąžinti. Kodėl ji turėtų man padėti? Bet, kita
vertus, gali praeiti daug laiko, kol rasiu tėtį. Turėjau keletą jaunimo
viešbučių adresų Kiolne, bet kuo daugiau pinigų, to saugesnis jau
siuos.
Įsikišau pinigus ir telefoną į kišenę.
-Ačiū, —pasakiau. -Tai skola. Gerai?
Ji linktelėjo vis žiūrėdama į šokančius.
-Atsiprašau, kad buvau grubus, —ištariau. —Dėl visko pradedu
kraustytis iš proto.
Reičelė vėl linktelėjo. Pusiau nusisukusi, nežiūrėdama į mane,
tyliai paklausė:
- Nori pašokti?
„Ką? Viešpatie, ne.“
-N a...
- Nieko tokio, —ji nusuko akis. -Tiesiog pagalvojau, kadangi
dar kelios minutės...
Sunkiai nurijau seiles.
- O tu? Nori pašokti? - nedrąsiai paklausiau.
Reičelė patraukė pečiais:
- Nesvarbu.
„Dievulėliau!“
Vis tiktai. Bent šitaip galėjau nors kiek jai atsidėkoti.
Atsistojau.
—Tai einam.
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Reičelė
Mes pasiekėme šokių aikštelę, kai muzika nutilo. Man virpėjo
kojos. Negalėjau patikėti, kad pakviečiau Teo šokti. Tai padaryti
mane privertė siaubingai triumfuojantis Džeminos žvilgsnis.
Jau įsivaizdavau jos žiaurią šypseną kitą savaitę.
„Tavo vaikinas anksti išėjo, - pasakytų sarkastiškai. - Negalėjo
prisiversti tavęs paliesti?“
Prasidėjo kitas gabalas ir mudu su Teo pradėjome judėti pagal
muzikos ritmą. Nusprendžiau, kad išeisiu kartu su Teo. Pasakysiu,
kad parodysiu, kur metro. O tada galėsiu eiti tiesiai namo. Mamai
pasakysiu, kad skauda galvą ar dar ką nors. Šitaip atrodys, kad mudu
išėjome kartu.
Pažiūrėjau į jį. Jis šoko prieš mane abejingai ir šaltai linguo
damas bei dairydamasis į šokančius. Kitoje salės pusėje pastebėjau
besisukančią Džeminą. Ji buvo kartu su draugėmis ir dideliu būriu
berniukų. Gal ji mane pamiršo?
Be šansų. Kaip tik tuo momentu ji pakėlė galvą, prisimerkė ir
krestelėjo galvą.
Mačiau, ką galvoja. Ką mato visi: Teo žiūrėjo visur, tik ne į
mane. Jis šoko beveik per metrą nuo manęs. Nė trupučio manimi
nesidomėjo.
Buvo aiškiau negu aišku, kad jis ne mano vaikinas.
Trinkt! Kažkas į mane atsitrenkė. Pajutau, kad krintu. Staiga prieš
akis pamačiau grindis. Bumpt! Skaudžiai atsirėmiau ranka. Oi!
- Ei! - sušuko Teo. - Atsargiau!
Vyriškas balsas nusikeikė. Teo irgi nusikeikė.
Nekreipdama dėmesio į skausmą, pakėliau galvą. Tvirtas tam
siaplaukis stūmė Teo. Sunkiai pakilau. Teo irgi pastūmė dičkį.
Dičkis suspaudė kumščius. Visi jo draugai žiūrėjo į Teo. O jis
įjuos.
Negalvodama atsistojau prieš jį.
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—Gana, - pasakiau. - Susimušk ir niekad iš čia neišeisi.
Pasitryniau ranką - skausmas po truputį atlėgo.
Teo vis dar žiūrėjo į tuos vaikinus man už nugaros. Jo kvėpavimas
buvo nelygus ir negilus. Padėjau rankas jam ant pečių. Raumenys
buvo įsitempę ir kieti.
—Nurimk, - pasakiau. - Visa tai nesvarbu.
Jis pažvelgė į mane. Pajutau, kad jo pečiai nebe tokie įsitempę.
—Ar tau viskas gerai? —paklausė.
Linktelėjau ir staiga supratau, kaip arti vienas kito stovime.
Mano rankos pradėjo drebėti. Teo suraukė antakius ir apkabino
mane per liemenį.
-Tikrai?
Sunkiai nurijau seiles ir vėl linktelėjau. Dabar turėjau laiko pa
galvoti. Neįtikėtina, kad taip valdingai šnekėjau su Teo. Apsidairiau.
Dičkis su draugeliais išnyko. Aplink mus šoko žmonės. Muzika
dundėjo aplink, bet mes nejudėjome. Aš tik jaučiau jo rankas, lai
kančias mane. Širdis daužėsi, skruostai liepsnojo.
Nuleidau galvą taip, kad net kirpčiukais paliečiau jo krūtinę.
Pasielgiau taip tik todėl, kad paslėpčiau degantį veidą, bet jis prisi
traukė mane arčiau.
Pasukau galvą taip, kad mano skruostas gulėjo ant jo krūtinės.
Jis laikė mane apkabinęs. Buvo nuostabu. Jaučiausi savo vietoje. Jo
kūnas raumeningas ir lieknas, šiltos rankos ant mano liemens.
Girdėjau plakant jo širdį. Apsvaigimas, kurį pajutau, kai mes
susitikome prie mokyklos vartų, plito po visą kūną. Dar niekad
taip nesijaučiau. Niekada. Užsimerkiau, galvodama, kad nenoriu,
jog jis mane paleistų.
Bet jis jau lenkėsi prie manęs, šnibždėdamas mano vardą man į
ausį ir šiek tiek nuo manęs atsitraukdamas. Pakėliau galvą.
Jo veidas buvo taip arti manojo. Galėjau suskaičiuoti ilgas tam
sias blakstienas. Vieną absoliučiai beprotišką akimirką pamaniau,
kad mane pabučiuos.
O tada jis mane paleido ir žengė žingsnį atgal.
—Turiu eiti, —pasakė. —Laikas.
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Teo
Ji atrodė tokia sukrėsta, kai apkabinau.
Matyt, tas j ją atsitrenkęs kvailys tikrai ją nuliūdino. Jaučiausi
labai blogai, kad kaip tik dabar ją palieku, bet turėjau pabėgti kaip
galima toliau, kol Rojus manęs nepasigedo.
- Einu į tualetą, - pasakiau. - Rojus mane pamatys ir nesu
galvos čia užeiti manęs ieškoti. Grįždamas pasičiupsiu kuprinę. Ar
iki to laiko būsi pasiruošusi tam dėmesio nukreipimo manevrui,
kurį sugalvojai?
Reičelė atrodė šiek tiek apsvaigusi, bet linktelėjo.
Prasibroviau pro minią. Tualetai buvo priešais salę. Rojus buvo
išsidrėbęs kėdėje priešais juos, o rankos buvo sudėtos už galvos. Kaip
paprastai, atrodė baisiai nuobodžiaujantis.
Parodžiau, kad einu į tualetą. Linktelėjo. Išėjęs iš tualeto, stab
telėjau. Buvau tikras, kad daugiau jo nebepamatysiu. Apie nieką
daugiau negalvojau, tik kaip surasti tėtį, bet žinojau, kad kada besugrįžčiau, Rojus man kito šanso nesuteiktų, jei šiandien pabėgčiau.
- Smagu? —niūriai paklausė.
-Taip, - atsakiau. - Ačiū, Rojau.
Grįžęs į salę pasičiupau kuprinę ir šimtąjį kartą pasitikrinau ki
šenes - abu kieti ryšulėliai ir Reičelės telefonas buvo ten, kur buvę.
Ji buvo beveik toje pat vietoje, kur palikau, ir šnekėjosi su siauraveide
blondine, vilkinčia juodą aptemptą suknelę. Muzika buvo garsesnė ir
visa salė bangavo. Apeidamas šokančius patraukiau prie jos.
Ji manęs nematė. Blondinė iš jos tyčiojosi, pasisukusi į greta jos
esančias dar dvi merginas. Visos trys vilkėjo trumpas, prie kūno
prigludusias sukneles.
Tada blondinė pamatė mane ir prisimerkė.
Priėjau. Reičelė ir tos trys žiūrėjo į mane. Staiga prieš akis šmės
telėjo Džeiko veidas, jei dabar mane pamatytų. Mane ir keturias
firmines panas. Na, tris firmines ir Reičelę.
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Pagalvojęs apie Džeiką, prisiminiau Lu. Ir mamą. Ir namus. Ar
tikrai noriu pabėgti?
Perdėjau kuprinę ant kito peties. Privalėjau. RAGEYvpo man ant
kulnų. Po manęs prie tėčio. O tai reiškė, kad mudu su tėčiu esam
susieti. Turėjau jį rasti. Negalėjau laukti, kol jis ateis manęs.
Pasisukau į Reičelę.
- Ar ką sugalvojai? —paklausiau tikėdamasis, kad ji supras, jog
kalbu apie dėmesio nukreipimą, kol paspruksiu.
-Taip, - Reičelė žvelgė į grindis priešais save.
Nežinodamas, ką daryti, akimirką tik stovėjau. Gražioji siauraveidė blondinė spoksojo j mane, o paskui užvertė į viršų akis, tarsi
drąsindama mane pritarti, kokia Reičelė beviltiška.
O tada staiga Reičelė šovė į priekį, čiupo blondinės suknelę už
iškirptės ir stipriai patraukė. Pasigirdo plyštančios medžiagos garsas
ir blondinė ėmė klykti.
Stovėjau suakmenėjęs ir net nebesupratau, kas ką tik įvyko. Reicelė čiupo mane už rankos ir patraukė į šoną. Prie merginos bėgo
žmonės, norėdami pamatyti, kas vyksta.
-Jos suknelė, ji...
- ...tiesiog ją perplėš...
- Ar matei jos pa?..
Nugirdau įsiaudrinusių žmonių pokalbių nuotrupas, kai Reičelė
tempė mane į salės galą. Staiga atsiradome tiesiai prieš atsarginio
išėjimo duris. Prie jų stovėjusi mokytoja buvo dingusi. Matyt, nu
skubėjo išsiaiškinti klyksmo priežastis kaip ir visi kiti.
Apsisukau. Toj vietoj, kur ką tik buvom, būriavosi milžiniška
minia žmonių. Į mus niekas nežiūrėjo.
- Nagi, - Reičelė paleido mano ranką ir nuo atsarginių durų
numetė įstrižai uždėtą sklendę.
Po akimirkos buvome lauke. Aplink tamsu ir šalta.
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Reicelė
Užtrenkiau už savęs atsarginio išėjimo duris. Teo spoksojo į
mane iš nuostabos išsproginęs akis.
-Tiesiog negaliu patikėti, ką padarei, - ištarė.
Stovėjau giliai kvėpuodama, o šaltas vėjas vėsino degantį veidą.
Pati negalėjau patikėti. Nesiruošiau to daryti. Bent jau maždaug dvi
sekundes iki to momento, kai padariau - kai pamačiau Džeminą,
besivaipančią prieš Teo. Pažiūrėjau į priekinę jos suknelės siūlę ir
tiesiog pamačiau ją, plyštančią iki pat apačios.
-T u gi norėjai, kad atitraukčiau dėmesį, - pasakiau ramiai.
Man ausyse spengė nuo sporto aikštelės tylos. Už atsarginio
išėjimo durų dundėjo prislopinta šokių muzika. Dar girdėjosi į
kalvą už mokyklos kylančių automobilių švilpesys.
- Šiaip ar taip, ta mergiotė nuodinga gyvatė.
Sudrebėjau, įsivaizduodama, kaip Džemina atkeršys.
- Ką gi, primink, kad niekad tavęs neužknisčiau, —šyptelėjo
Teo. - Į kurią pusę man eiti?
Atsakydama kvailai išsišiepiau nuo ausies iki ausies. Negalėjau
atsispirti jo širdį draskančiai pritrenkiančiai žaviai šypsenai, kuri
buvo nuostabiausias jo bruožas.
-Ten, - mostelėjau į atsikišusią salės sieną.
Patraukėme per sporto aikštelės skaldą. Pasukome už kampo ir
už trisdešimties metrų pamatėme mokyklos vartus, neryškiai ap
šviestus ant šaligatvio stovinčio žibinto.
Teo atsisuko į mane:
- Ačiū tau už viską.
Išsižiojau pasakyti, kad palydėsiu jį iki metro (negalėjau net
apsimesti, kad grįšiu į diskoteką), o tada pamačiau nuo vartų prie
mūsų einančius du vyrus. Jie vilkėjo striukes su kapišonais, kurie
dengė veidus.
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Vienas nerūpestingai žingsniavo j kišenes susikišęs rankas. Kitas
buvo įsitempęs. Jis dairėsi, o ranka buvo kietai prispausta prie šono.
Kumštyje buvo kažkoks tamsus ir atsikišęs daiktas. Prisimerkiau,
bandydama pamatyti geriau.
Ir staiga supratau.
Ginklas.
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Teo
Atsisukau pasižiūrėti, į ką žiūri Reičelė.
Mano širdis sustojo.
Arčiau mūsų stovintis vyras pakėlė ranką. Joje buvo ginklas. Į
mane nesitaikė. Tiesiog rodė.
Negalėjau nei kvėpuoti, nei sujudėti.
Vyras žengė arčiau. Tiesiai prie manęs. Mačiau tik ginklą.
Vamzdis buvo ilgas. Mano manymu, ilgesnis, nei kitų tos rūšies.
Kažkuri smegenų dalis suprato, kad jis su duslintuvu. Esu matęs
filmuose.
Širdis daužyte daužėsi.
-Tai jis, - tarė vyras.
-N u .
Atrodė, kad antrasis vyras absoliučiai nesijaudina. Jis beveik
tingiai čiupo Reičelę už rankos, sušnibždėjo kažką jai į ausį ir ji
sustingo, o jos akys išsiplėtė iš baimės.
Negalėjau patikėti, kas vyksta.
- Ant žemės, —sušnypštė ginkluotasis.
Pakėliau akis nuo ginklo prie jo veido. Mačiau tik burną. Šiaip
ar taip, buvo tamsu, o kapišono šešėlis dengė likusią veido dalį.
-A nt žemės, - užtaisomas ginklas spragtelėjo.
Nukritau ant kelių. Vos palietęs žemę, pradėjau drebėti.
Ne. To negali būti. Aš sapnuoju.
- Pasig... —Reičelės balsas nuslopo, nes laikantis ją vyras kita
ranka užspaudė jai burną.
Žvilgtelėjau į ją. Į jos siaubo kupinas akis.
Apsiginklavęs vyras žengė arčiau manęs.
- Tu pirmas, - jo lūpas iškreipė baisi šypsena ir jis pakėlė
ginklą.
Prie kaktos pajutau prispaustą metalą.
Šaltą. Metalą. Šalto. Ginklo.
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Visas drebėjau. Kiekviena ląstelė. Tuo pat metu tarsi stebėjau
savo drebant} kūną iš šalies.
Klūpėjau tamsoje. Po keliais buvo kieta žemė. Prie kaktos jutau
metalo šaltį. Kažkur toli dundėjo muzika ir ūžė automobiliai.
Ginkluotasis vyras ketino mane nušauti.
Nejaučiau nieko. Tuoj mirsiu. Nieko nejaučiau.
Nei baimės. Nei pykčio. Nei liūdesio. Nieko.
- Išgamos, —priešais mane stovintis vyras buvo plačiai išsižergęs,
tarsi ketintų mane apšlapinti. - Jūs neturėjot gimti. Nė vienas iš
jūsų.
Jaučiausi taip, lyg visa tai būtų atsitikę kam kitam, kitoje aikš
telės pusėje. Ne man. Ne čia. Ne dabar. Vyras ištiesė ranką. Ginklas
dar labiau prisispaudė prie odos. Vis dar šaltas.
Mirtis, aišku, turėtų būti kažkuo ypatinga. Žinoma, turėčiau ką
nors pajusti. Sulaikiau kvapą.
Laukdamas.
Užsimerkiau. Po sekundės orą perskrodė vibruojantis sukimosi
garsas. Tada garsus dunkstelėjimas.
Staigiai atsimerkiau.
Vyras su ginklu gulėjo veidu į žemę. Antrasis buvo atsiklaupęs
prie jo ir pirštais tikrino pulsą ant kaklo. Kitoje jo rankoje buvo
ginklas. Mažesnis. Keistas. Toks, kokiais apsvaigina.
Iš nuostabos išsižiojau. Reičelė čiupo mane už peties.
- Teo? Ar tau viskas gerai?
Linktelėjau, nes negalėjau ištarti nė žodžio.
Vyras su keistuoju ginklu atsisuko į mane ir nusiėmė kapišoną.
- Kelkis. Bėk. Atgal į vidų.
Spoksojau į jį. Jis nebuvo labai senas —gal dvidešimt su trupučiu.
Tamsi oda, blčgai nuskusta barzda. Galva visai nedirbo. Niekaip
nesupratau, kas vyksta.
Vyras pažvelgė į Reičelę:
-Veskis jį į vidų. Į direktorės kabinetą. Susitiksim ten. Pasku
bėkit. Čia jų yra daugiau.
Pajutau, kad Reičelė bando mane pakelti.
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Atsistojau. Kojos drebėjo. Lyg būtų ne mano. Viskas atrodė
netikra. Nei tai, kas įvyko. Nei aplink esantis pasaulis. Nei aš pats.
—Kas... kas vyksta? —išlemenau.
-RAGE.
—Kaip jie sužinojo, kur mes? —paklausė Reičelė.
—Vėliau paaiškinsiu, - vyras įsikišo keistąjį ginklą į kišenę ir
pasiėmė tikrąjį. —O dabar paskubėkit.
Reičelė čiupo mane už riešo ir patraukė atsarginio išėjimo durų
link.
—Nagi, Teo.
Jos balsas įsiskverbė į mano sustingusį protą. Jame skambėjo
neviltis. Lyg jai reikėtų mano pagalbos.
Nuskubėjau. Reičelė pasiekė atsarginio išėjimo duris. Ji prakišo
pirštus pro siaurą plyšį. Prakišau savo pirštus greta jos ir kartu pa
traukėme.
Durys atsidarė.
Muzika smogė lyg banga. Kaip viskas keista. Staiga vėl buvome
diskotekoje. DJ šnekėjo. Šokių aikštelėje šoko būriai mergaičių. Iš
salės pakraščių jas stebėjo berniukai. Atkreipiau dėmesį, kad buvo
daugiau porų.
Reičelė užtrenkė duris. Griežtoji mokytoja stovėjo prie jų. Ji
smerkiamai pažvelgė į mane. Trumpai šmėstelėjo mintis, ką ji pa—Eime, - Reičelė nuėjo šokių aikštelės pakraščiu.
Ėjau vos milimetrą atsilikęs nuo jos, bandydamas suvokti, kas ką
tik atsitiko. Pirmasis vyras —RAGEžmogus —bandė mane nužudyti.
O antrasis... antrasis jį partrenkė. Kodėl?
Reičelė skubiai išėjo pro salės duris į koridorių. Rojaus kėdė buvo
tuščia. Kur jis? Bet šis klausimas prasklendė kažkur pasąmonėje lyg
netikras.
Viskas buvo nerealu.
Vestibiulyje nieko nebuvo. Tik pačiam gale, prie pakabintų paltų
ir kuprinių, sėdėjo nuobodžiaujanti moteris.
Reičelė drąsiai praėjo pro ją prie pagrindinių laiptų.
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Ėjau iš paskos.
- Ei! - šūktelėjo moteris. - Kur judu einate?
Reičelė atsisuko.
- Einu pasiimti klasėje palikto daikto, - pamelavo nepatenkinta
išraiška.
- Jis turi likti čia, —žiūrėdama į mane pareiškė moteris.
Reičelė pasilenkė prie manęs ir sušnibždėjo:
- Palauk, kol ji nusisuks. Lauksiu viršuje. Paskubėk.
Ji nukaukšėjo akmeniniais laiptais į viršų.
Žiūrėjau, kaip ji nueina. Vis dar buvau sustingęs.
Neskubėdamas vaikštinėjau po vestibiulį pirmyn atgal. Kai vėl
atėjau prie laiptų, pasirodė porelė ir paprašė paltų.
Budinti tuoj dingo tarp paltų eilių.
Tą pat akimirką nuskuodžiau į viršų.
Pasirėmusi ant turėklų viršuje laukė Reičelė. Ji apsisuko ir tyliai
mane nusivedė koridoriumi, tada vieną laiptų maršą aukštyn, porą
pakopų žemyn, vėl ilgu koridoriumi, kol patekome į kilimu dengtą
dalį.
Reičelė atidarė duris, ant kurių buvo parašyta „Direktorės ka
binetas“.
Ji pakraipė galvą.
-Tikrai žinau, kad paprastai jis būna užrakintas, - pasakė.
Kai ji uždegė virš galvų kabantį šviestuvą, įėjau paskui į vidų.
Nuo šviesos prisimerkiau, o paskui apsidairiau. Didelis rašomasis
stalas. Kelios patogios kėdės. Ir daugybė fotografijų ant sienų.
Reičelė atsisėdo ant vienos kėdės ir susiėmė galvą rankomis.
Nusisukau, nežinodamas, nei ką sakyti, nei ką daryti. Atrodė,
kad mane ir tai, kas vyksta, skiria siena. Tarsi būčiau negalėjęs pra
sibrauti ir visko paliesti. Nelabai suprasdamas, ką matau, žvelgiau
į fotografijas.
Daugybė mokyklines uniformas vilkinčių mergaičių. Ir viskas.
Nesuskaičiuojama daugybė mergaičių.
Kitoje kambario pusėje pradėjo verkti Reičelė.
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Reičelė
Keletą minučių graudžiai raudojau. Vis mačiau ant skaldos klūpintįTeo ir į jo galvą įremtą ginklą. Dar vis prisiminiau to žmogaus
ranką ant mano burnos. Girdėjau jį šnabždant, kad tylėčiau. Mačiau
jį, šaunantį į kitą tuo... kas ten buvo? Panašus į lazerį. Žiežirbos tik
pasipylė tamsoje. Tada tas kitas nugriuvo.
O blogiausia yra tai, kad kažkaip... kažkaip su tuo susijęs tėtis.
Po kurio laiko Teo priėjo prie manęs ir atsisėdo greta. Pajutau
jo ranką, nedrąsiai plekšnojančią per petį. Pažvelgiau pro šlapius
pirštus. Jis žiūrėjo ne į mane, o į fotografijas ant sienos. Kai kuriose
iš jų, aišku, buvo Rebeka. Kasmet ji būdavo klasės lyderė, bet kurios
sporto šakos kapitonė, visų prizų laimėtoja.
Giliai įkvėpiau, kad nustočiau verkti. Norėjau, kad Teo vėl mane
apkabintų. Pajutau, kad jo ranka slysta nuo mano nugaros. Nu
sišluosčiau ašaras ir paskutinį kartą gailiai atsidusau. Jis neketino
manęs apkabinti. Ne dabar. Ne kada nors.
Pažiūrėjau jam į akis. Jos buvo tuščios.
—Kodėl tas vaikinas mums liepė čia palaukti? —kimiai paklau
siau.
Teo ranka persibraukė plaukus. Vėl atsisėdo ant savo kėdės ir
papurtė galvą.
- Nežinau.
Jis žiūrėjo į grindis:
- Man įdomu, kodėl tas kitas norėjo mane nužudyti.
Pažvelgiau į jį įdėmiai. Jo balsas skambėjo taip, tarsi jis spręstų
matematikos uždavinį.
—Mano nuomone, tai neturi prasmės, —tęsė. - Jei RAGE nori
šantažuoti mano tėtį pasinaudodami manimi, tai kam mane žudyti
vos suradus? Ir kodėl jis norėjo pakenkti tau?
Išsižiojau. Kaip jis gali taip ramiai kalbėti apie tokius dalykus?
Mano mintys šokinėjo nuo vieno prie kito: to, kas buvo, ar mes jau
saugūs, kaip išeisime iš mokyklos ir ar iš viso pavyks likti gyviems.
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- Ir kodėl mus pavadino „išgamomis“? - tęsė susimąstęs.
Patraukiau pečiais. Koks skirtumas, kaip įžeidinėjo. Jis norėjo
mus nužudyti. O dabar... dabar jis buvo be sąmonės. Gal miręs? Vėl
pamačiau jo kūną ant žemės. Man pasidarė bloga.
Teo atsiduso.
- Manau, mano tėtis darė tikrai kažkokius neįprastus eksperi
mentus toje klinikoje, kurią susprogdino. Genetinius. Kažką bandė
daryti su mumis, dar mums negimus.
Kas, po galais, jam darosi? Kaip jis gali taip šnekėti? Jam ką tik
į veidą buvo įremtas ginklas.
- Ar tavo mama kada nors ką nors apie tai kalbėjo? Apie tavo
gimimą? - Teo pasilenkė į priekį.
Papurčiau galvą.
-A r tikrai? - spaudė. - Ar nebuvo nieko keisto?
„Dėl Dievo meilės.“
-Tik jos amžius, - atsakiau. - Jai buvo keturiasdešimt septyneri,
kai susilaukė manęs, o gimdyvei tai daug. Ir ją gydė nuo nevaisin
gumo, bet... bet, Teo, kaip tu net pagalvot gali apie?..
- Gal tai ir yra trūkstama grandis, kad suprastume, kas vyksta.
Nevaisingumo gydymas, - Teo plačiai atsimerkė. - Gal mano
mamai buvo tas pats?
Pažiūrėjau į jį. Vis dar mačiau prie jo kaktos prispaustą ginklą.
Nurijau seiles, kad atsikratyčiau to vaizdo.
- Bet... bet tu lyg ir sakei, kad tavo tėvai trumpai buvo kartu.
-Na?
- Menkai pažįstami žmonės paprastai nesidomi dirbtiniu apvai
sinimu ir panašiais dalykais, - pasitryniau akis. - Be to, tavo mama
pakankamai jauna, kad būtų mama.
Teo vėl atsiduso. Jis vėl pažvelgė į fotografijas ant sienos.
- Kažkas turi būt...
—Vėliau apie tai pakalbėsim, - ištarė vyriškas balsas.
Staigiai atsisukau. Tarpdury stovėjo mus išgelbėjęs vyras. Net
negirdėjau, kaip atsidarė durys.
- Eime, - tarė. - Dabar nėra laiko aiškintis. Eikite paskui
mane.
111

31

Teo
Jaučiausi kaip sapne. Tarsi tai nevyktų. Ir tuo pačiu buvau itin
budrus. Puikiai supratau, kas vyksta. Mačiau, kad Reičelė dvejoja,
nes nežino, ką daryti.
Čiupau ją už rankos ir patraukiau durų link.
Vyras žiūrėjo į mane. Dėl tamsios odos jo akys atrodė ryškiai
mėlynos. O jose - ta keista išraiška: tarsi jis mano veide kažko ieško.
Paskui jis ištiesė ranką, užtverdamas kelią į koridorių. Pažvelgęs į
laiptų viršų ir apačią, linktelėjo, kad eitume paskui jį. Nuskubėjau
paskui jį vis dar laikydamas Reičelę už riešo. Jos oda buvo drėgna,
o pati drebėjo.
Aš - ne. Ne dabar. Visai nebijojau. Nejaučiau nieko.
Vyras nusivedė mus prie atsarginio išėjimo durų koridoriaus
gale, o tada pažvelgė į mūsų batus.
- Nusiauk tuos batus, - sušnibždėjo Reičelei.
Ji tik žioptelėjo ir greitai sumirksėjo.
- Nagi, —paragino. - Labai kaukšės ant atsarginio išėjimo
laiptų.
Reičelė vis tiek nepajudėjo, todėl priklaupiau ir ėmiau atseginėti
ant kulkšnies užsegtus dirželius. Ji tučtuojau pasilenkė ir pradėjo
atsiseginėti kairį batą.
Vyras pakėlė atsarginio išėjimo durų skląstį ir pastūmė sunkias
duris, už kurių buvo metaliniai laiptai. Iš kur jis taip gerai žinojo
mokyklos planą?
- Kas?.. - pradėjau.
- Ššš, —vyras prispaudė pirštą prie lūpų.
Jis atsargiai pažvelgė į lauką, tuo pat metu jo dešinė ranka dingo
už nugaros ir ištraukė ginklą, kuris buvo užkištas už diržo. Neatitraukiau akių nuo ginklo. Jis buvo tikras.
Su ginklu rankoje išsėlino ant metalinių laiptų ir linktelėjo
mums, kad sektume iš paskos.
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Jaučiau, kad Reičelė šalia manęs dreba.
—Viskas bus gerai, - sumurmėjau.
Ji linktelėjo ir ant pirštų galiukų nustypčiojo paskui vyrą. Dabar
lauke buvo šalčiau nei pirma. Jai turbūt buvo labai šalta kojoms,
bet ji nieko nesakė.
Vyras mus vedė metaliniais laiptais lėtai ir atsargiai.
Apsidairiau. Aplink nieko nesimatė. Bet buvo tamsu ir daug
šešėliuose skendinčių kampų, kur buvo galima pasislėpti. Neaiškiai
jaučiau, kad tai turėtų bauginti, bet nebijojau. Buvau robotas. Tik
žavėjausi mus žemyn vedančiu vyru: jis judėjo nesukeldamas nė
menkiausio garselio.
Vos nusileidę už kampo pamatėme apsikabinusią porelę. Vyras
sustingo. Jo ranka švystelėjo atgal ir prispaudė mudu su Reičele
prie sienos. Reičelė aiktelėjo ir iš jos rankos iškritę batai lengvai
dunkstelėjo į žemę.
Atrodo, porelė mūsų nepastebėjo. Jie lėtai nuslinko per skaldą
tolyn nuo mūsų j šešėlį. Įžiūrėjau, kad mergina atsirėmė į sieną, o
vaikinas ją prispaudė. Jie garsiai pradėjo bučiuotis glostydami vienas
kitą kur tik įmanoma.
Vyras vėl mums linktelėjo, kad sektume paskui. Pasukome už
kampo, perėjome kažkokį siaurą praėjimą, tada kirtome platesnę
erdvę.
Neįsivaizdavau, nei kur buvome, nei kiek nuėjome nuo mo
kyklos. Reičelė pradėjo šlubčioti. Pažiūrėjau į jos kojas: ji vis dar
buvo basa, bet batelių rankose neturėjo. Matyt, paliko nukritusius
ant žemės.
Pasukome dar už vienos sienos ir mus pasiekė duslus šokių
muzikos ritmas. Kažkur toli įžiūrėjau mokyklos vartus, jų aukštus
smailius virbus, už kurių degė gatvės žibintas.
—Luisai? —kažkas kimiai suniurnėjo.
Vyras staigiai apsisuko.
—Pone?
Iš šešėlio pasirodė kitas vyras. Jis nuo galvos iki kojų vilkėjo
juodai, o veidą dengė kaukė.
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- Sugavai juos, Luisai?
Su mumis atėjęs vyras trumpai linktelėjo:
-Taip, pone Simpsonai.
Jo balsas buvo bejausmis, bet mačiau, kad ranka kiečiau su
spaudė ginklą.
Dabar pirmą kartą pajutau, kad jis bijo. Pastebėjau, pats nieko
nejausdamas. Man tik buvo smalsu stebėti, kas vyksta.
Kaukėtasis apsidairė:
-K ur jis?
Luisas nieko neatsakė. Spėjau, kad klausė apie manęs vos nenu
šovusį vyrą, kurį Luisas kažkaip partrenkė.
- Luisai?
- Nežinau, pone Simpsonai.
Suraukiau kaktą. Simpsonas. Vardas buvo girdėtas. Luisas - irgi.
Kur aš juos anksčiau girdėjau?
Salia manęs suvirpėjo Reičelė.
- Nagi, Luisai? - kranktelėjo kaukėtasis. - Kas nutiko?
Trumpa slogi tyla, o tada Luiso ranka švystelėjo į viršų ir ratu.
Judesys buvo toks staigus, kad antrasis nespėjo atšokti, kai Luiso
ranka (ta, kurioje buvo ginklas) smogė jam į kaktą. Vyras susvirduliavo ir griebėsi už antakio. Luisas šoktelėjo priėjo ir ginklo rankena
trenkė į pakaušį.
Vyras nukrito ant žemės.
- Oi... ne... ne, - suinkštė Reičelė.
Negalėjau atitraukti akių nuo Luiso. Kaip jis taipadarei Judesiai
buvo tokie greiti. Tokie tikslūs.
Luisas ilgai stovėjo pasilenkęs prie nukritusiojo, nukreipęs ginklą
į jo krūtinę.
Tarsi būčiau žiūrėjęs filmą. Svarsčiau, ar Luisas šaus.
Reičelė nusisuko.
Luisas neatitraukė nuo gulinčiojo akių. Jo ranka sudrebėjo.
Tada jis patraukė ranką ir vėl užsikišo ginklą už diržo.
- Greičiau! - šūktelėjo ir trūktelėjęs Reičelę už rankos beveik
nutempė ją mokyklos vartų link.
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Išbėgę pro vartus, pasukome į dešinę, paskui kalva aukštyn, pro
autobuso stotelę, kur pirmą kartą sutikau Reičelę. Lėkiau paskui jį.
Reičelė klupinėjo ir švokštė. Luisas ją prilaikė.
Pasukome į šoninę gatvelę. Netoli kampo stovėjo naujas
BM W tamsintais langais. Luisas spustelėjo nuotolinio valdymo
pultą.
- Į galą, - sukomandavo.
Patraukiau užpakalines duris ir įgrūdau Reičelę vidun. Luisas jau
buvo prie vairo ir jungė variklį. Užtrenkiau duris ir nušvilpėme.
Tyla.
Atsirėmiau į odinę sėdynę ir pasidėjau rankas ant kelių. Staiga
suvokiau, kad nebeturiu kuprinės. Turbūt palikau ant skaldos, kai...
kai... Vėl prisiminiau prie kaktos prispaustą ginklo vamzdį ir prie
kaktos pajutau šaltą metalą.
„Negalvok apie tai.“
Bandžiau tiksliai prisiminti, kas buvo kuprinėje. Drabužiai.
Dantų šepetukas. Tėčio nuotrauka. Vienintelė. Viduje kažkas su
virpėjo.
„Negalvok apie tai.“
- Mano pasas!
„Ne!“
- Nesirūpink. Mes tau parūpinsim naują, - paguodė Luisas.
Ar ištariau balsu? Pažvelgiau į jį? Kas tie „mes“?
- Kas jūs? - paklausiau.
- Luisas Maiklas, - jis grįžtelėjo ir žvilgtelėjo į mane.
Pajutau, kad šalia manęs sėdinčios Reičelės kūnas įsitempė.
Dabar ir aš prisiminiau vardą. Luisas Maiklas. Tai žmogus, kuris
parašė Reičelės tėčiui, kad mane reikia „užčiaupti“. Ten pat girdėjau
ir Simpsono vardą.
Man vėl susuko vidurius. Ginklas. Prispaustasprie mano odos.
- Bet jūs su RAGE, - išstenėjau. —Matėme jūsų elektroninį
laišką. Sakėte, kad mane nužudysite. „Užčiaupkite jį visam laikui.“
Jūs taip sakėte.
Luisas Maiklas sušnarpštė:
115

- „Užčiaupti“ reiškia nebeleisti kalbėti. Labai jau daug prikal
bėjai.
Jis pasuko. Dabar mes važiavome lėtai, nes buvo didelis judė
jimas. Neturėjau supratimo, kur esame.
Pažvelgiau j duris. Užrakintos.
- Bet RAGE nori mane nužudyti, o jūs su jais.
Pilve kažkas sukosi ir tas kažkas vis augo. Kažkodėl man atrodė,
kad turiu tai sulaikyti, nes buvo per daug didelis, jog būtų galima
išleisti.
- Dirbau priedangoje. Matėte, kaip panaudojau tazerį.
—Tazerį? —silpnu balsu paklausė Reičelė.
Ji buvo susitraukusi mašinos kamputyje, rankomis apglė
busi pati save, jos veidas buvo išbalęs, persigandęs ir šlapias nuo
ašarų.
- Ginklą, apsvaiginantį elektra, —paaiškino Luisas ir vėl grįžte
lėjęs į mane pridūrė: - dirbu tavo... tavo tėčiui.
- Mano tėčiui? - atsitiesiau kėdėje, bandydamas nuslopinti au
gančią paniką. - Dirbate mano tėčiui?
Luisas linktelėjo.
- Todėl ir esu čia. Jis atsiuntė tavęs išgelbėti, - jis atsiduso. —
Nors teko atskleisti, kas esu.
- O kaip mano tėtis? - paklausė Reičelė.
- Mes palaikome su juo ryšį, - Luisas pasiėmė kažkokį ypatingą
mobilųjį, prijungtą prie prietaisų skydo. - Pranešime jam, kad esi
saugi, kai tik galėsime. Ir tavo mamai, Teodorai.
- Aš -Teo, - pataisiau negalvodamas.
-Teo, - Luisas paspaudė telefoną. - Dzeusai?
Ragelyje girdėjosi tarškesys, keletas neaiškių žodžių.
- Dievai saugūs danguje. Baigiau, - pranešė Luisas.
Reičelė kumštelėjo man alkūne.
- Taip ir mano tėčio žinutėje buvo parašyta, —sukuždėjo. „Deivė vis dar saugi danguje.“
- Taip, Reičele, - dabar Luisas žvilgtelėjo į Reičelę. - Si užšif
ruota žinutė patvirtina, kad jūs saugūs. Tavo tėtis kas savaitę man
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atsiųsdavo tokią žinutę. Jei būtų neatsiuntęs, būtume tikrinę, ar
tau nieko nenutiko.
- Bet kaip sužinojote, kur mes? —paklausiau.
Luisas atsiduso:
- RAGE pradėjo įtarinėti, kai tik jūsų draugė Lu įsilaužė į RAGE
narių sąrašą.
-Jie žino apie Lu?
- Nuo to laiko jie ją sekė, bandydami išsiaiškinti, kodėl pen
kiolikmetė įsilaužė į jų duomenis. Per keletą dienų jie suprato, kad
ji susijusi su tavim. O tada su Reičele. Jie fiksuoja Lu skambučius.
Taip jie sužinojo apie šią dieną. Kažkoks tavo draugas Džeikas jai
paskambino. Pasakė, kad mokykloje susitinki su Reičele.
Palingavau galvą - tauškalius Džeikas, norintis padaryti įspūdį
merginoms.
- Prieš valandą išsiaiškinau, kad RAGE ketina tave čia sugauti.
Pasišnekėjau su tavo tėčiu, bet tada jau nebebuvo kito pasirinkimo
kaip tik eiti su jais į mokyklą ir išplėšti jus iš jų, kol jūsų nelikvi
davo.
Likviduoti... Vėl pamačiau į save nukreiptą ginklą. Vėl jutau jo
šaltį prie savo odos. Tada užtaisymo garsas.
Laukimas.
Staiga giliai viduje tūnojusi baimė sprogo ir pasklido po visą
kūną - drebėjau visut visutėlis. Panika mane užvaldė. Apėmė protą
ir kūną. Nebesuvaldžiau drebėjimo. Kvėpavau negiliai ir su pertrū
kiais.
„Padėkite man. Maldauju.“
Buvo taip baisu, kad vos neapsisiusiojau.
Pasilenkiau į priekį, sugniaužiau kumščius, bandydamas suval
ioti drebulį.
- Kas atsitiko Teo asmens sargybiniui? —paklausė Reičelė.
Rojus. Visai jį pamiršau.
Luisas Maiklas kostelėjo:
-Turėjau jį pašalinti iš posto, bet jam viskas bus gerai.
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Susigūžiau, užsimerkiau, vis dar bandydamas užgniaužti mane
apėmusią paniką. Per mano skruostus tyliai tekėjo ašaros. Net ne
jaučiau, kad verkiu. Niekad neverkdavau.
Ant peties pajutau Reičelės ranką:
-Teo?
„O, Dieve!“
Ji pamatė mane bliaunantį. Kaip nesmagu. Nusisukau nuo jos,
pasiryžęs nustoti, bet nebegalėjau savęs kontroliuoti. Norėjau šla
pintis. Kakoti. Vemti.
Ir negalėjau liautis drebėjęs.
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Reičelė
Mudviejų su Luisu akys susitiko užpakalinio vaizdo veidrodėlyje. Jis
atrodė susirūpinęs. Pasijutau nejaukiai, nes mano ranka gulėjo antTeo
peties. Norėjau jam padėti, bet jis nusisuko atgręždamas man nugarą.
Pasitraukiau į savo vietą. Bent jau mano tėtis nesusijęs su RAGE.
Jis ne žudikas. Neprisidėjo prie tų žmonių mirties.
Lengviau atsikvėpiau.
Mes įsukome į greitkelį. Lijo. Pro šalį švilpė automobiliai.
-Teo, - griežtai tarė Luisas. -Teo, drauguži.
Pažvelgiau į Teo - jis vis dar buvo susirietęs sėdynės kamputyje.
-Teo, - Luiso balsas tapo griežtesnis. -Tai buvo sunkus išban
dymas. Tavęs vos nenušovė. Nesigėdyk jausmų, kurie dabar apėmė.
Buvai drąsus, kai reikėjo. Ar girdi? Dabar gali išsilieti.
Teo neatsiliepė.
- Teo, paklausyk, —vėl Luisas. —Man irgi teko tai patirti. Kai
issiliesi, bus lengviau. Tikrai.
Teo truputį sujudėjo. Jo kumščiai buvo suspausti, bet rankos
drebėjo.
- Ar pasitiki Reičele? —paklausė Luisas.
PagaliauTeo pakėlė akis. Jo skruostais riedėjo ašaros. Jis linktelėjo.
Pajutau, kad širdį sugniaužė tarsi replėmis. Ir, nors niekad anks
čiau taip nesijaučiau, puikiausiai supratau, kas vyksta.
Meilė. Aš jį myliu.
- Leisk Reičelei tave apkabinti, - toliau šnekėjo Luisas. - Išsi
liek. Dabar. Ji iš tavęs nesijuoks. Aš irgi ne. Jei nori, niekad daugiau
apie tai nešnekėsim. Tik leisk jai tave apkabinti. Tai padės.
Teo neryžtingai papurtė galvą. Pasislinkau arčiau ir uždėjusi
delną jam ant rankos švelniai spustelėjau. O tada nuleidęs galvą
atsisuko, apkabino mane drebančiomis rankomis, padėjo galvą ant
peties ir pravirko.
Ir verkė be galo ilgai.
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Teo
Pamažu nustojau drebėti. Ašaros nudžiūvo. Reičelė vis dar laikė
mane apkabinusi ir glostė plaukus. Luisas buvo teisus - apkabinimas
padėjo: daugiau nebedrebėjau ir nesijaučiau keistai. Tik buvau su
trikęs. Pajutau, kad Reičelė mano draugė. Tikra draugė. Nesu šitaip
verkęs nuo vaikystės. Net prie mamos.
Vėl atsisėdau į savo pusę tikėdamasis, kad Luisas laikysis pažado
ir niekad neprisimins mano bliovimo.
Rankove nusišluosčiau ašaras ir įsižiūrėjau pro langą. Lėkėme
greitkeliu.
- E... kur važiuojame? - šniurkštelėjau.
- Į saugią vietą. Ten, kur RAGE]ūs\\ neras.
Staiga man toptelėjo tokia baisi mintis, kad net pašokau ir grie
biau už priekinės sėdynės:
- O kaip mama? Ar jai gresia pavojus? Ką...
- Tavo mama irgi vyksta į saugią vietą. Reičelės tėvai taip pat.
Jiems patiems geriau, kad nežino, kur jūs. Bet galėsit su jais pasikal
bėti, kai tik būsim ten, kur nebegrės pavojus, - Luisas atsiduso, kito pasirinkimo nėra. Jums tikrai gresia didelis pavojus.
- O tėtis? Ar RAGE žino, kur jis?
- Ne, - žvilgtelėjęs per petį ištarė Luisas. - Suprantu, kad nori
daug ko paklausti. Abu norit. Bet reikia klausti ne manęs.
Mudu su Reičele susižvalgėme.
- O kieno? —nenurimau.
Luisas šyptelėjo. Staiga jis man pasirodė labai pavargęs.
-Tavo tėčio, Teo, - atsakė. - Kaip tik ir važiuojame su juo su
sitikti.
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Antra dalis

Škotija
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Reicelė
Kai nubudau, vis dar važiavome. Bet dabar duobėtu keliu. Pa
jutau, kad guliu nepatogiai, o mano galva remiasi į kažką kietą.
Krūptelėjusi supratau, kad tai Teo petys.
„O, ne!“
Jis buvo drėgnas, nes miegant man nutįso seilė. Atsimerkiau ir
atsisėdusi nuo burnos nusišluosčiau pridžiūvusias seiles.
Fu. Kaip gėda.
„Oi!“
Mano kaklas buvo nugulėtas. Pasitryniau ir pažvelgiau į Teo.
Jis dar miegojo, o jo galva vis kresteldavo į priekį. Luisas pažiūrėjo
į mane užpakalinio vaizdo veidrodėlyje ir nusižiovavo.
-Jau nebe toli, - ištarė.
Pasižiūrėjau pro langą. Luisas buvo įjungęs ilgąsias šviesas. Va
žiavome siauru keliuku, o abiejose pusėse buvo dykvietės. Dangus
buvo giedras. Iki pat horizonto spindėjo žvaigždės.
- Kur mes? —paklausiau.
- Ką tik įvažiavome į Škotiją, - šyptelėjo Luisas.
Vos išvažiavę iš Londono, persėdome į kitą automobilį. Šis buvo
daug didesnis. Iš bagažinės Luisas mums padavė sumuštinių, van
dens ir antklodes. Paskui, matyt, smigau.
Pažvelgiau į laikrodį prietaisų skydelyje. Be dvidešimt trys. Va
žiuojame daugiau negu pusseptintos valandos. Po kelių minučių
Luisas pasuko į nelygų keliuką, sumažino greitį ir automobilis nurie
dėjo prie tolumoje matomo namuko. Tai buvo akmeninis pastatas,
stovintis pačioje tyrlaukių, kuriais keliavome, glūdumoje. Viename
pirmo aukšto lange degė menka švieselė. Kai tik sustojome, durys
atsidarė. Tarpdury pasirodė juodaodė pečius siekiančiais ištiesin
tais plaukais, vilkinti apdribusiu megztiniu, rankomis prisidengusi
krūtinę.
- Kur mes? - rąžydamasis kimiai ištarė Teo.
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- Namie, - nenuleisdamas akių nuo moters atsakė Luisas. Bent jau kurį laiką.
Atidariau automobilio duris. Mane pasitiko ledinio vėjo gūsis.
Pastačiau basą pėdą ant nelygios žemės ir vėl po. antklode sušilusia
koja pajutau stingdantį šaltį ir kietus akmenis. Atsistojau.
„Oi!“
Luisas nuėjo prie moters. Iš to, kaip prie jos pasilenkė —visai prie
pat, bet neliesdamas - supratau, kad labai gerai ją pažįsta. Šlubčiodama apėjau automobilį.
- Klausyk, Luisai, —pažvelgusi į mane, amerikietišku akcentu
prabilo moteris, - ar tu ne džentelmenas? Mergaitė basa.
Ji šiltai man nusišypsojo. Pasijutau laisviau. Buvo smagu, kad
čia yra moteris. Luisas atsigręžė į mane.
- Reičele, atsiprašau. Gal tave pernešti per akmenis?
„Ne.“
Papurčiau galvą, tikėdamasi, kad tamsoje niekas nepamatys,
kaip klaikiai paraudau. Tada iš automobilio išlindo Teo.
—Viskas gerai, - tvirtai ištariau ir nekreipdama dėmesio į padus
badančius nelygumus patraukiau prie durų.
- Sveiki. Mano vardas - Melė, —prisistatė moteris.
Jis atrodė pritrenkiamai —labai graži, ryškių veido bruožų.
Amžių nusakyti buvo sunku, gal kiek vyresnė nei Luisas.
- Manau, šią naktį daug patyrėte, - ji apkabino mane per pečius
ir nusivedė į vidų.
Įėję pro fasadines duris, patekome į mažą svetainę, kur buvo ilga
sofa ir pora fotelių. Ir grindys, ir sienos buvo akmeninės. Viduryje
didžiulis nedegantis židinys, o priešais jį raudonai raštuotas takelis.
Buvo šilta ir jauku, nors mano basos kojos vis dar šalo.
- Sveikas, - Melė pasisveikino su Teo. - Mano vardas Melė.
Aš... aš tavo tėčio draugė.
Teo vangiai dairėsi. Atrodė, kad jam sunku neužsimerkti. O aš
visai nesijaučiau pavargusi.
- Jūs turbūt išsekę, —tarė Melė. - Gal eikite miegoti. Pasikal
bėsime ryte.
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Ji nulydėjo mus prie kitoje kambario piisėje pravirų durų. Už jų
buvo siauri akmeniniai laiptai. Viršuje atsidavė pelėsiais.
- Nesijaudinkit, —bandė raminti Melė. - Pabūsime čia tik keletą
dienų. Na, gal porą savaičių.
Atsisukau į ją. Porą savaičių? O kaip mama su tėčiu? O mokykla?
Melė turbūt pamatė susirūpinimą mano veide, bet tik nusišypsojo
ir papurtė galvą:
- Rytoj. Pasikalbėsime iš ryto. Pamiegokit šiek tiek.
Gyvenime nesijaučiau mažiau pavargusi, kai ji vedė mane į vieną
iš keturių viršuje esančių kambarių. Viduje buvo viengulė lova ir
komoda. Ant lovos gulėjo naktiniai. Priėjusi juos paėmiau. Jie buvo
šilkiniai, mėlyni su siaurais ruožiukais. Labai elegantiški. Tokius
vilki suaugusios.
- Tai vieni iš manųjų, - vėl nusišypsojo Melė. - Rytoj tau nu
pirksime drabužių.
Labai norėjau daug ko paklausti. Kada vėl būsiu namie? Kodėl
aš čia? Juk RAGE nori nužudyti Teo. Bet Melė lūkuriavo prie durų,
o jos veido išraiška sakyte sakė „nieko neklausinėk“. Žiūrėdama į
jos didelį apdribusį megztinį, nesupratau, kaip ji įtelpa į tuos jau
natviškus naktinius mano rankose. Vis tiktai ji buvo grakšti ir šiek
tiek drovi.
—Tualetas šalia, - mostelėjo ir nusižiovavo. —Ten yra tau skirtas
rankšluostis ir dantų šepetukas. Rausvi, - ji vėl šyptelėjo. - O dabar,
brangioji, pamiegok.
Ji išėjo iš kambario ir uždarė duris.
Su šilkiniais marškiniais rankose susmukau ant lovos. Pirmą
kartą nuo tada, kai išvažiavome iš Londono, aplink buvo visiška
tyla. Girdėjau garsiai plakančią širdį. Buvo taip keista. Ir baisu.
Akyse ėmė tvenktis ašaros. Nieko nebenorėjau klausti. Norėjau
būti namie, kur aplink viskas pažįstama, o gretimame kambaryje
tėtis su mama.
Nurijau ašaras ir išėjau į laiptų aikštelę. Tikėjausi pamatyti Teo.
Po minutėlės jis išsvirduliavo iš savo kambario. Pamatęs mane, jis
sumirksėjo ir nusižiovavo. Atrodė, kad vos pastovi iš nuovargio.
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—Viskas žiauriai keista. Tarp kitko, Luisas iš manęs paėmė tavo
telefoną. Sakė, kad niekam negalim skambinti.
Prisispyrusi žiūrėjau į jį.
Jis vėl nusižiovavo:
—Gerai jautiesi?
Linktelėjau. „Ne.“
—Nori į vonią?
Papurčiau galvą. „Noriu, kad apkabintum kaip pirma, kad pa
sijusčiau saugi.“
—Tada labanakt, —jis nusvirduliavo į vonią ir užsidarė duris.
Grįžau į kambarį ir atsiguliau. Per skruostą nuriedėjo ašara.
Netrukus už sienos išgirdau bėgančio vandens garsą. Užsimerkiau.
Niekad neužmigsiu.
***
Po kurio laiko krūptelėjusi pabudau. Neįsivaizdavau, kiek laiko.
Naktinė lemputė tebedegė, o aš buvau užmigusi su naktiniais ran
kose. Buvo žiauriai šalta. Visur buvo tylu. Pažiūrėjau į laikrodį.
Penkiolika po trijų. Miegojau mažiau nei dvidešimt minučių.
Buvo liūdna. Susirangiau po antklode ir pragulėjau kelias mi
nutes. Nesušilau. Be to, norėjau į tualetą.
Visos laiptų aikštelėje esančios durys buvo uždarytos. Pasinau
dojusi tualetu ėmiau svarstyti, ar nuleisti vandenį: namas buvo toks
mažas, kad bijojau visus prižadinti. Kita vertus...
Tada išgirdau apačioje besijuokiančią Melę. Vandens nenuleidau ir įsiklausiau. Girdėjosi jos švelnus ir žemas balsas, bet
žodžių nesupratau. Nusėlinau žemyn. Svetainės durys buvo ne
uždarytos.
—...žinau, bet negalėjau jo nužudyti, - išgirdau Luiso balsą,
kuriame jautėsi kartėlis. - Tiesiog negalėjau. Tik ne šitaip šalta
kraujiškai.
Sulaikiau kvapą. Jis šneka apie vyruką iš RAGE. Simpsoną. Tą,
į kurį kreipėsi „pone“. Apie tą, kurį pritrenkė, bet nenušovė. Įsi
žiūrėjau pro plyšį duryse. Luisas ir Mele sėdėjo skirtinguose sofos
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galuose. Melé buvo nuo manęs nusigręžusi, o jos ištiesinti plaukai
blizgėjo lempos šviesoje. Luisas žiūrėjo tiesiai į ją.
-Jis įsius, —kalbėjo Luisas. - Teko atsiskleisti ir nė vieno neli
kvidavau.
—O tu jam nesakyk, —Melė atsiduso. - Viską nupasakok taip,
kad atrodytų, jog turėjai rinktis. Arba gelbėti Apoloną, arba nušauti
Simpsoną. Sakyk, tai buvo laiko klausimas.
Luisas susimąstė.
—Tikrai, brangusis, - Melė sujudėjo kėdėje ir nuleido balsą. Jam nereikia žinoti. Rytoj jis domėsis tik Apolonu. Jam nerūpės,
kas ten įvyko.
Apolonas. Ji šneka apieTeo. Kas tas „jis“?Teo tėtis? Širdis dau
žėsi.
—O kaip vaikai? Kokie jie?
Luisas patraukė pečiais:
—Sutrikę. Išsigandę. Kaip ir aš dabar jaučiuosi.
Melė nusisuko:
—Priedangoje dirbti sunku.
Luisas pasislinko prie jos.
—Sunkiau dabar būti su tavim, kai tu su juo.
Nenuleisdamas nuo jos akių, paėmė jos ranką. Jei būtų pakėlęs
galvą, būtų pamatęs mane. Bet nepakėlė.
-Tau reikia pamiegoti, - pašnabždom pasakė Melė.
—Aš nepavargęs, —Luisas prie jos pasilenkė, o ji pagaliau pakėlė
į jį akis.
Staiga labai sutrikau, pajutusi, kad neturėčiau čia būti ir jų ste
bėti. Jie tikrai įsiustų, jei mane pamatytų. Apsisukau ir tylutėliai
nutipenau į lovą.
Galvojau, kad visai nepavyks pailsėti, bet užmigau vos palindusi
po antklode.
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Teo
Prie galvos vėl buvo ginklas. Norėjau pajudėti. Pabėgti. Nega
lėjau. Negalėjau pajudinti kojų.
Užtaisomas ginklas spragtelėjo. Užtaisyta. Tuoj šaus. Jau šaus.
Jau...
-AAAA!
Krūptelėjęs pašokau. Sėdėjau keistoje lovoje. Per nugarą žliaugte
žliaugė prakaitas. Kur aš? Kur ginklas?
Širdis daužėsi. Apsidairiau. Kitoje kambario pusėje dar viena
viengulė lova. Tuščios akmeninės sienos ir grindys. Ant mažų lan
giukų užtrauktos gėlėtos užuolaidos. Už jų švietė saulė.
Saulė. Jau diena. Jokio ginklo.
Prisiminiau viską, kas įvyko vakar. Vėl pažvelgiau į greta esančią
Luiso lovą. Vakar jis sakė, kad miegos viename kambaryje su manim.
Mėlyna pūkinė antklodė buvo lygi. Nepanašu, kad čia kas nors
miegojo.
Durys atsidarė ir pro plyšį pažvelgė Luisas. Jo akys buvo susi
rūpinusios.
- Bičiuli, kaip tu? - jis įėjo ir atsisėdo ant kitos lovos. - Girdėjau
tave šaukiant. Sapnavai košmarą?
Linktelėjau. Užjausdamas jis palingavo galvą:
- Praeis.
Jis nutilo ir apsisukęs pamaigė pagalvę, tada pasimuistė ant lovos,
kad antklodė susimaigytų. Suraukiau antakius. Kodėl jis lamdo savo
lovą, kad atrodytų, lyg joje kas miegojo?
Jis mostelėjo į komodą prie durų.
- Naudokis mano drabužiais. Dabar išvažiuoju, bet jei esi al
kanas, eik žemyn. Melė pagamino pusryčius.
Užsitraukiau savo džinsus, o komodoje radau švarius marški
nėlius. Luisas buvo tik šiek tiek stambesnis, todėl jie man puikiai
tiko. Atitraukiau užuolaidas. Oho! Kiek akys aprėpė buvo dykvietė.
127

Matėsi keletas krūmokšnių ir vos keli medžiai. Vyravo blankiai žalia,
ruda ir vietomis violetinė spalvos. Dangus buvo žydras, bet tolumoje
kaupėsi juodi debesys.
Apačioje pasukau į tą pusę, kur girdėjosi Melės balsas ir kažko
kepamo spragsėjimas. Užuodžiau kumpį. Miriau iš bado.
Melė stovėjo prie viryklės mažoje virtuvėlėje. Net išsižiojau, kai
pamačiau jos baltas treningo kelnes ir aptemptą baltą liemenę. Jos
kūnas buvo tikra ugnis - vien išlinkimai ir išpuoselėti raumenys.
Ant kairiojo peties buvo ištatuiruota peteliškė.
-Tai kada, manai, jis bus čia? —pasigirdo Reičelės balsas.
Ji sėdėjo prie staliuko kambario viduryje ir gėrė iš didelio mo
linio puoduko.
- Kas? - paklausiau.
Jos abi staiga atsisuko. Reičelė iš karto nuleido galvą ir užkritę
plaukai uždengė jos veidą. Melė nusišypsojo.
- Sveikas, Teo. Valgysi sumuštinį su kumpiu?
- Taip, —išsitraukęs iš po stalo kėdę atsisėdau prieš Reičelę. Apie ką kalbėjotės?
- Apie tavo tėtį, - iš indaujos lentynos virš savo galvos Melė
išėmė lėkštę. - Jis skambino maždaug prieš pusvalandį. Vakare bus
čia.
Mano tėtis. Tuoj susitiksime. Viskas, kas mano gyvenime buvo
neaišku, paaiškės. Širdis pašėlusiai plakė. Spoksojau į stalą, neno
rėdamas parodyti Melei ir Reičelei, koks man svarbus šitas susiti
kimas.
- Kur mes?
Melė tekštelėjo į lėkštę riekę duonos.
- Koks šimtas mylių už Škotijos sienos. Arčiausias kaimas už
penkių mylių. Arčiausias miestas - už dvidešimt. Luisas ten nuva
žiavo nupirkti jums drabužių.
Linktelėjau.
- O kodėl mes būtent čia?
Jaučiau, kad dabar Reičelė žiūri į mane, bet neatitraukiau akių
nuo Melės. Tiesą sakant, sunku buvo žiūrėti kur nors kitur.
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- Mes jus slepiame nuo RAGE, —atsakė.
- Bet kodėl? - neatstojau. - Kodėl jie nori mane nužudyti?
- Teo, palauk tėčio, —iš keptuvės ji išėmė tris gabalus kumpio
ir uždėjo ant duonos lėkštėje. - Jis tau viską paaiškins.
Ant viršaus uždėjo dar vieną riekę duonos, perpjovė sumuštinį
pusiau ir pastūmė lėkštę man. Nenuleidau nuo jos akių. Ji atsiduso.
- Suprantu, kad jums tai atrodo baisiai keista, bet RAGE - da
lykas rimtas. Jie nenustos jūsų ieškoti. Turit suprasti, kad nuo šiol
jūsų gyvenimas bus kitoks. Stengiamės rasti gyvenamą vietą jūsų
šeimoms. Kad būtumėt saugūs, - ji padėjo ranką Reičelei ant pe
ties. - Praeis vos kelios savaitės, kai tavo tėvai persikels. Galėsi su jais
pasikalbėti, kai atvažiuos Teo tėtis. Greitai vėl būsi su jais kokioje
nors naujoje vietoje. Turėsi naują vardą. Eisi į naują mokyklą, - ji
pasisuko į mane. - Kas bus su tavimi, Teodorai, nežinau. Bet esu
tikra, kad tėtis kažką sugalvojo.
Ji įdėmiai pažiūrėjo į mane —kaip Luisas vakar, tarsi norėtų
kažką mano veide įžvelgti.
- Vis tiktai, kodėl? —supratau, kad skamba piktai, bet man
nerūpėjo.
Šios moters visai nepažįstu, o ji žino apie mane daugiau nei aš.
- Kodėl RAGE mane gaudo? Ką padarė tėtis, kad jie manęs taip
nekenčia?
Melės veidas sustingo.
- Negaliu pasakyti, - ji stabtelėjo. - Klausyk, negalvok apie tai šį
rytą. Tėtis pasiūlė, o ir aš manau, jog jums reikėtų pasimokyti kautis.
Galiu pamokyti. Jei prireiktų. Gal po valandos pradėkime.
Sudvejojusi pridūrė:
- Išeiti į lauką jūs, deja, negalite. Durys padarytos iš grūdinto
plieno ir užrakintos automatiškai. Langai neperšaunami ir neatsi
darantys.
Ji išžygiavo iš kambario.
Pasisukau į Reičelę:
-Tai jau baigia užknisti. Kodėl niekas nepasako, kas vyksta?
Reičelė pakraipė galvą:
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- Kaip manai, ar namie visi saugūs?
- Aišku, - atsakiau ir prisiminiau Lu su Džeiku, galvodamas,
ką RAGE padarys jiems. - Tas vyrukas, kur vakar mus išgelbėjo,
Luisas, atrodo, moka savimi pasirūpinti. Esu tikras, kad namuose
yra žmonių, kurie viskuo pasirūpins.
Namai. Krūptelėjęs suvokiau, kad jei tai, kąMelė sakė, tiesa, tai
savo namų nebepamatysiu.
***
Po valandos nužygiavome į galinį kambarį, kurio vakar nepa
stebėjau. Jis buvo mažas, bet beveik tuščias —tik keletas svarmenų
viename kampe, irklavimo treniruoklis ir bokso kriaušė, todėl ten
buvo pakankamai vietos judėti. Apsimovusi boksininko pirštines,
Melė daužė kriaušę.
- Jėga, - ištariau. - Ar ir šaudyti išmoksime?
Pritrenkta Reičelė pažiūrėjo į mane.
- Ne, —šyptelėjo Melė, - pradėkime nuo šito.
Ji nusimovė pirštines ir padavė man. Tada įkišo rankas į storos
juodos medžiagos maišelius ir atstatė man. Kiekvieno centre buvo
po mažą raudoną teniso kamuoliuko dydžio rutuliuką.
- Taikyk į raudoną, —paaiškino Melė. - Trenk kaip gali smar
kiau.
Užsimoviau pirštines. Jos buvo lipnios nuo prakaito. Pakėliau
rankas ir prisidengiau jomis veidą, kaip kad mačiau darant boksi
ninkus.
- Puiku, - padrąsinamai tarė Melė. - Boksuojantis viskas svarbu:
ir pusiausvyra, ir koordinacija, ir raumenų formavimas. Stovėk pražergęs kojas klubų plotyje, kairė koja į priekį... Nuostabu. Dabar.
Kai smogi, atsispirk nuo kulno, tada visas tavo kūno svoris koncen
truosis į smūgį. Tas pats, kai smogi iš kryžmai. Sukis nuo kulno.
Ji šiek tiek pakoregavo mano stovėseną. Tada linktelėjo. Pirš
tinėse suspaudžiau kumščius. Buvau tokio pat ūgio kaip Melė.
Žinojau, kad esu stiprus. Mąsčiau, ar reikia bent kiek sušvelninti
smūgius. Niekaip nesupratau, kaip tie maišeliai ją apsaugos.
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Trinkt. Smarkiai smogiau į raudoną rutuliuką. Melės rankos
net nevirptelėjo.
- Puiku, - padrąsino, - dar.
Trinkt. Trinkt. Trinkt. Trinkt. Pataikyti j raudoną apskritimą
buvo sunkiau nei iš pradžių atrodė. Greitai supratau, kad mano
dešinė ranka stipresnė nei kairė. Bet smūgiuodamas tai tiesiai, tai
kryžmai, pajutau, kad mano nusivylimas pamažu išgaruoja. Dau
žydamas maišelius įėjau į ritmą.
- Labiau į priekį. Taip. Saugokis. Atsitrauk. Smarkiau. Grei
čiau, - nurodinėjo Melė.
Paskui ji man parodė, kaip smogti iš apačios ir šono. Dar šiek
tiek laiko smūgiavau ir buvau labai savimi patenkintas.
Galiausiai Melė nusimovė maišelius.
- Puikiai padirbėjome, - ištarė atbula ranka šluostydamasi
kaktą.
—Ar tavęs neužgavau? —paklausiau, staiga susirūpinęs, kad smū
giavau per smarkiai. Ji, aišku, atrodė stipri, bet vis tik mergina.
Melė šyptelėjo ir ištiesė maišelius man.
- Užsimauk.
Ji užsimovė pirštines ir pasiruošė smogti.
Bum. Nespėjau net susivokti, ir Melės ranka sujudėjo. Ji taip
smarkiai smogė į kairę ranką, kad nuo pat peties visa ranka nusviro,
o paskui buvo nublokšta atgal.
Išgirdau, kaip šalia sukikeno Reičelė, ir paraudau.
Melė dar plačiau nusišypsojo.
- Brangusis, nesirūpink, kad gali mane užgauti, - ištarė.
Tada padavė pirštines Reičelei.
-Tavo eilė, - nusišypsojo.
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Reicelė
Dirbome gal valandą. Pabaigoje buvau visai išsekusi. Irklavome,
boksavomės, šokinėjome per virvutę. Visa tai man nepatinka, bet
Melė sakė, kad turiu treniruoti širdį. Manau, ji turėjo galvoje riebalų
sudeginimą.
Atrodo, Teo tai patiko. Beveik visą laiką jaučiausi kvailai. La
biausiai nepatiko boksuotis. Skaudėjo plaštakas, pavargo rankos ir
man niekaip nepavyko sukelti tokio garso kaip Melė ar Teo, kai jų
pirštinės atsitrenkdavo į maišelius.
Nepadėjo ir tai, kad buvau basa bei vilkėjau Melės treningines
kelnes. Ji buvo visa galva už mane aukštesnė, jos kojos kur kas il
gesnės. Todėl kelnės apačioje buvo užsirakę, bet mano didelė stora
subinė - aptempta. Ne taip kaip jos. Ant jos standaus tobulai ap
valaus užpakaliuko kelnės gulėjo elegantiškai.
Dabar, kai ji nusivilko tą didžiulį apkritusį megztinį, pamačiau
jos pritrenkiamą figūrą. Nenuostabu, kad Luisas ja žavisi. Teo turbūt
irgi.
Po treniruotės paeiliui išsimaudėme, o tada Melė mums davė
sumuštinių su sūriu ir marinuotomis daržovėmis. Padėjau jai juos
paruošti. Pastebėjau, kad Teo nuėjo į savo kambarį ir nepasirodė,
kol reikėjo valgyti. Pavalgius jis nepasisiūlė padėti suplauti indų.
Beveik tikėjausi, kad Melė lieps, bet ji nieko nesakė. Ji vis žiūrėjo į jį,
kai jis sėdėjo ant sofos svetainėje, o jos žvilgsnis buvo kaip žmogaus,
manančio, kad stebimas žmogus tau pažįstamas iš anksčiau, bet tu
niekaip negali prisiminti, kur buvot susitikę.
Mes jos paklausėme apie Lu ir Džeiką, bet ji irgi išsisuko nuo
atsakymo. Tik pasakė: „Jiems viskas gerai, tiesiog reikia palaukti.“
Neatsakė ir į kitus mūsų klausimus.
Luisas grįžo po pietų apsikrovęs pirkinių maišais.
—Tikiuosi, tiks, - padavė susirūpinęs. - Mudu su Mele aptarėme
dydžius, kol miegojote. Vis tiktai...
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Užmečiau akį į vieną maišą. Ten buvo sportiniai bateliai, džinsai
ir kažkokia šviesiai žalia žygio uniforma. Išsitraukiau mėlynai žalią
džemperį ilgomis rankovėmis ir ovalo formos iškirpte. Laikiau jį
priešais save. Spalva buvo nuostabi. Man tokia patinka.
-Atrodo šauniai, - nusišypsojau Luisui, o jis paraudo ir pažvelgė
į Melę.
- Puikiai padirbėjai, vyruti, —šyptelėjo ji.
Luisas padavė du likusius plastikinius maišus.
- Nupirkau jums žurnalų, - padavė vienąTeo ir blykčiodamas
akimis pridūrė: - žinau, kas domina penkiolikmečius.
Imdamas maišą Teo paraudo.
Kitą padavė man.
- Tau pirkau spėliodamas, - nusišypsojo. - Tikiuosi, rasi, ką
skaityti.
Padėkojau ir užlipau į viršų. Viską pasimatavau: kelnės tiko,
nors ant manęs neatrodė labai gerai. Mėlynai žalias džemperis buvo
labiau apdribęs, nei paprastai vilkiu, bet spalva - žavi.
Visą popietę varčiau žurnalus. Luisas nupirko penkis. „Vogue“,
kuriame buvo baisybė plonų kaip kartis modelių ir nuobodžių
straipsnių apie madas. Du neblogus žurnalus apie asmeninį garse
nybių gyvenimą. Japoniško stiliaus komiksus, kurie visai manęs ne
domina, ir paaugliams skirtą žurnalą „Sensa“, kurį perskaičiau nuo
pirmos iki paskutinės eilutės per dvi valandas. Jame buvo daugybė
straipsnių, kaip reikia sveikai maitintis, kaip pasirinkti tinkamus
drabužius, kaip elgtis per pirmą pasimatymą. Buvau bebaigianti
problemų puslapį, kai pro duris kyštelėjo galvą Melė ir pranešė:
-Jis jau čia.
Klausti kas, nereikėjo - Teo tėtis.
Nusiropščiau nuo lovos ir puoliau prie lango. Temo. Prie namo
nelygiu keliu riedėjo didžiulis keturiais ratais varomas automobilis.
Jis sustojo už namo. Pro abejas užpakalines duris išlipo du vyrai. Jie
apsisuko trijų šimtų šešiasdešimt laipsnių kampu, atidžiai nužvelg
dami aplinką iki pat horizonto. Buvo panašūs į asmens sargybinius.
Buvau tikra, kad nė vienas iš jų nėra Teo tėtis. Tada išlipo vairuo
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tojas. Mažesnis nei tiedu. Jis atidarė užpakalines keleivio pusės duris.
Automobilyje buvo dar kažkas. Jis.
—Brangioji, eime, —baimingai tarė Melė. —Žemyn.
Nusekiau ją į svetainę. Teo jau buvo čia. Stovėjo prie sofos.
Kambaryje tvyrojo įtampa. Jaučiau, kad Melė vis krūpčioja.
Luisas buvo prie pat durų, pasiruošęs atšauti skląsčius. Ar jam dreba
rankos? Mano širdis irgi daužėsi.
„Viešpatie.“
Jei mes visi taip jaudinamės, tai kaip tada jaučiasi Teo —pirmą
kartą gyvenime susitinkantis tėtį.
Žengiau prie jo. Jis neatitraukė akių nuo durų. Labai norėjau
jį apkabinti. Bet, kalbant atvirai, lengviau man būtų persiversti
kūliais.
Kai durys atsidarė, pakėliau akis.
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Teo
Dabar. Viskas jau vyksta. Man išdžiūvo burna. Tuoj pamatysiu
tėtį.
Labiau jaučiau nei mačiau, kad Reičelė irgi įsitempusi. Neati
traukiau akių nuo durų, kurias Luisas pamažu vėrė. Lauke buvo
tamsu. Mačiau tik vyro siluetą. Aukštas. Gerai sudėtas.
Jis įėjo į vidų ir nusišypsojo man.
Tai ne mano tėtis.
Džeimsas Losonas buvo vos pradėjęs trečią dešimtį, kai gimiau.
Taip jis atrodė mano fotografijoje. Vadinasi, dabar turėtų būti bebai
giąs ketvirtą. O prieš mane stovinčiam vyrui buvo gerokai per ketu
riasdešimt —jo įdegusiame griežtame veide buvo daugybė raukšlių.
Be to, Džeimsas Losonas buvo mėlynakis, jo veidas pailgas, smakre
duobutė. O prieš mane stovinčio vyro akys buvo tamsios, kam
puotas žandikaulis, jokios duobutės.
Žiūrėjome vienas į kitą nenuleisdami akių.
Jaučiau, kad įtampa kambaryje auga. Visi žiūrėjo į jį laukdami,
kol jis pajudės ar prabils. Kitaip elgtis tiesiog buvo neįmanoma aplink jį buvo kažkokia jėgos ar pasitikėjimo aura. Jis neskubėjo.
Jis vis žiūrėjo į mano veidą, tyrinėdamas jį lyg žemėlapį, paskui jo
rimtos rudos akys ėmė šmirinėti visu mano kūnu.
Susidrovėjęs vis muisčiausi. Jis ranka perbraukė atgal sušukuotus
plaukus. Už mano nugaros aiktelėjo Reičelė. Jis trumpai į ją žvilg
telėjo, šyptelėjo ir vėl pasisuko į mane.
—Teodorai, —ištarė.
Jo balsas buvo gilus ir stiprus. Jis kalbėjo amerikietiškai su ispa
nišku akcentu. Nusišypsojo šilta, žavia šypsena.
— Jaučiuosi tikrai šventiškai matydamas tave čia. Dabar. Šian
dien. Sveiką ir gyvą.
„Bet tu ne mano tėtis.“
Nežinojau, ką sakyti.
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Vyras kilsterėjo ranką ir spragtelėjo pirštais.
- Palikite mus vienus, - įsakė.
Luisas išgaravo į virtuvę. Už nugaros išgirdau išeinančių Reičelės
ir Melės žingsnius. Virtuvės durys užsidarė. Mes likome vieni.
Vyras mostelėjo sofos link. Kai atsisėdau, jis nusivilko paltą.
Po juo vilkėjo tamsų, atrodo, brangų kostiumą ir prasegtus baltus
gurgždančius marškinius. Jis nuėjo prie artimiausio fotelio ir pato
giai jame įsitaisė.
—Teodorai, Teodorai, —ištarė vis dar stebeilydamasis į mane.
—Teo, —nuleidau akis.
Nejauki pauzė užsitęsė.
- Mano vardas Elaja Lazio, - prisistatė.
Genų Džinas. Klinikos, kur dirbo mano tėtis, savininkas. Iš
skyrus...
- Kaip matai, nežuvau sprogus bombai, - nusišypsojo. - Buvo
lengva apmulkinti spaudą, kadangi padėjo policija.
Supratęs, kad iš nustebimo išsižiojau, skubiai užsičiaupiau.
- Vadink mane Elaja, - tarė. - Manau, taip man patiks labiau
negu „tėtis“.
- Bet... —nežinojau, ką sakyti.
„Tu nesi mano tėtis.“
-T u pažįsti mane kaip Džeimsą Losoną.
-B et jūs į jį nepanašus, - sugebėjau išspausti. -Turiu... turėjau
jo nuotrauką. Jis... jis atrodė kitaip.
- Džeimsas Losonas buvo tik priedanga. Visada.
Nenuleidau nuo jo akių.
- Ar supranti, Teodorai? Džeimsas Losonas. Elaja Lazio. Kitas
veidas. Kitas vardas. Kita praeitis. Bet tas pats asmuo.
—Tas pats asmuo? - pamažu ėmiau suvokti, ką jis sako. - Norite
pasakyti, kad mano... mano?..
Elajos Lazio veide pasirodė tingi šypsena.
- Ach, tas jaunatviškas egocentrizmas. Visi kiti - tik planetos,
besisukančios apie tavo saulę. Vis tiktai taip, tą ir noriu pasakyti, - jis
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sukikeno. - Šiaip ar taip, tu esi saulė. Apolonas. Saulės dievas. Taigi,
tam tikra prasme tikrai mano sūnus.
Visai nesupratau, ką jis kalba, todėl sugriežiau dantimis.
Elaja Lazio pasilenkė prie manęs.
-Argi nematai, Teodorai? Argi nematai to mano veide?
Jo akys juokėsi iš manęs.
Staiga mane apėmė įsiūtis. Kaip šis vyras drįsta man minti mįsles?
Man ištisus metus apie jį melavo, paskui vos nenužudė, kai bandžiau
jį rasti. Aš bent jau turiu teisę sužinoti tiesą: kas jis ir kodėl (dėl to,
kąjis kažkada padarė) RAGE trokšta mano mirties.
- Ne. Nieko nematau, - atšoviau. - Visai nieko. Kas jūs? Ką
padarėte mums su Reičele, kai buvom dar kūdikiai? Ir jei tikrai esate
mano tėtis, kodėl visą gyvenimą visi man apie jus melavo?
Elaja Lazio plačiai atsimerkė. Akimirką jis atrodė pritrenktas.
Netgi įsiutęs. O tada ėmė garsiai linksmai juoktis.
—Tobula, - pratarė. —Tu —tobulas. Ir aš tikrai esu genijus.
-Jo, ir be galo kuklus, - spjaute išspjoviau.
- Gerai. Vale*, —Elaja Lazio vėl perbraukė ranka plaukus. - Pra
dėkime nuo pradžių. Tam tikra prasme tu mano sūnus: nuo tada, kai
gimei, aš tave branginau. Aprūpinau. Gyniau. Bet genetiškai - ne,
nesi mano vaikas...
-Tai kas?..
- Genetiškai mes kaip dvyniai.
Įsispoksojau į jį. Kaip mes galime būti dvyniai? Jis už mane bent
keturiasdešimčia metų vyresnis.
- Argi nematai, Teodorai? Tiesa tavo varde. Jis reiškia „dievo
dovana“. Aš tau daugiau nei tėvas. Aš tavo kūrėjas. Daviau tau
gyvybę kitaip nei kiti tėvai.
Apie ką, po velnių, jis kalba?
- Nagi, Teodorai. Žinau, kad jau beveik atspėjai tiesą. Tu žinai,
kad tavo gimimas ypatingas. Tavo ir Reičelės.
- Reičelė? - man sukosi galva.
* vale (isp.) - gerai
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- Taip. Tiesą sakant... - Elaja pasisuko į uždarytas virtuvės
duris. - Mele! - kranktelėjo.
Melė įkišo galvą.
- Atsiųsk Reičelę.
Po kelių sekundžių nuleidusi galvą į kambarį klupinėdama įėjo
Reičelė. Šalia jos, laikydama ranką ant peties, stovėjo Melė.
Elaja prisistatė, tada atsistojo ir šyptelėjęs pradėjo:
- Pasakysiu abiem. Ach, Teodorai. Mano tikrai pirmoji sėkme.
Mano šviesus, spindintis berniuk. Mano praeitie, dabartie ir ateitie.
Argi nematai, kokie mes panašūs?
Įsižiūrėjau į jo raukšlėtą veidą. Ką jis turi galvoje? Paskui pažvel
giau jam į akis. Ir... supratau.
Atrodė, kad žiūriu į veidrodį.
- Taip, - jis linktelėjo. - Taip, Teodorai, tu esi klonas. Mano
klonas. Iš manęs padarytas klonas.
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Reicelė
Stovėjau visa virpėdama, beveik nebesuvokdama, kad ant sofos
iš nuostabos išsižiojęs sėdi Teodoras. Melė suspaudė mano petį.
Teo klonas? Genetinė šio vyro kopija? Beprotybė. Nesąmonė.
Ir vis tiktai Elajos judesys - plaukų perbraukimas - privertė mane
aiktelėti, nes daug kartų mačiau taip darant Teo.
Pažvelgiau į Elajos akis. Man nereikėjo pasižiūrėti į Teo, kad
sulyginčiau. Jų abiejų akys buvo lygiai tos pačios spalvos.
Elaja priėjo arčiau manęs.
- Reičele, kaip tu? - jo balsas buvo lygus ir pasitikintis.
Prisivertusi atlaikiau jo žvilgsnį.
-A r žinai, kasėsi?
Papurčiau galvą, kuri jau sukosi.
—Ką gi, —nusišypsojo. - Ir tave sukūriau. Klonavau tave iš tavo
tėvų mirusio vaiko, Rebekos. Aš jiems tai padariau. Jie mano draugai
ir labai kentėjo dėl netekties.
Aš tik spoksojau, neįstengdama prabilti. Nepajėgdama suvokti,
ką jis sako.
—Buvau, kai gimei. Todėl ir nežuvau sprogus bombai.
Elaja pažvelgė į Teo, kuris vis dar sėdėjo ant sofos susiėmęs galvą
rankomis.
- Guapai* - Elaja linktelėjo Melei.
Melė irgi jam linktelėjo ir nusklendė prie sofos.
Elaja mane apkabino. Jis buvo neįveikiamas. Kaip didžiulė
banga.
—Turbūt vis svarstai, kodėl su seserimi esat tokios panašios? —pa
klausė.
Negalėdama patikėti įsispoksojau į jį. Tikrai ne. Rebeka buvo graži.
Aš -ne. Net jei tikrai galima klonuoti, mes nesame vienodos. Nebent...
Staiga prisiminiau, kokia buvau panaši į ją, kai buvau maža.
* guapa (isp.) - gražuolė
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- Nemanau... kad jūs galėjote... kad tai buvo... - išlemenau ir
nutilau.
Elaja vėl pasižiūrėjo į Teo. Melė su juo šnekėjosi, bet jis buvo
užsidengęs ausis, o žiūrėjo į žemę.
Elaja atsikrenkštė:
- Visą savo gyvenimą norėjau ką nors pakeisti. Tapau daktaru.
Specialistu... norinčiu ir galinčiu padėti žmonėms, kurie negali pa
tirti didžiausio džiaugsmo pasaulyje - susilaukti vaikų. Kaip pašėlęs
ėmiausi transplantuoti somatinių ląstelių branduolius. Žmonės tai
vadina klonavimu. Aš pirmasis mokslininkas, klonavęs primatą. Ži
nojau, kad tuoj sukursiu žmogaus embrioną, —jis atsisėdo. —Buvo
sukurti embrionai kamieninių ląstelių tyrimui, bet dar niekam ne
pavyko klonuoti viso žmogaus. Ar žinai, kodėl?
Papurčiau galvą.
- Nes sudėtinga, - nusišypsojo Elaja. - Reikia suprasti... tech
nologiją... kitas dalykas - padaryti, kad veiktų... Bet svarbiausias
dalykas, kuris neleido... neleidžia mokslui žengti pirmyn - baimė.
Bijoma genetinių ir fizinių defektų, kuriuos paveldėjo visi iki šiol
klonuoti gyvūnai, - chromosomų su sutrumpėjusiais telomerais
arba... —jis nekantriai spragtelėjo pirštais. —Bet ne tai svarbu. Svar
biausia sritis - metilo molekulės, kurios prisijungia prie DNR mo
lekulių visose ląstelėse ir kontroliuoja DNR funkcijas. Supranti?
- Ee... ne visai... - išraudusi išlemenau jausdamasi tikra
kvaiša.
- Ką gi, nesvarbu, - Elaja giliai įkvėpė. - Šis procesas - DNR
metilo grupės prijungimas subrendusiose ląstelėse —nenuspėjamas.
Ne taip kaip DNR pasireiškia kiaušinėliuose ir spermoje. Žinojau,
kad jei man pavyks šį procesą suvaldyti, galėsiu reguliuoti klonuotų
subjektų genetinius išsigimimus.
Suraukiau kaktą bandydama suvokti, ką jis sako:
- Sakote... Išsiaiškinote, kaip neleisti jūsų sukurtiems klonams
išsigimti?
-Taip, atradimas... išsiaiškinau, galima sakyt, atsitiktinai, —
atsakė. - Dabar rizika klonuojant žmones minimali. Atlikau vis
140

naujus ir naujus bandymus, kol galiausiai Teodoras (o vėliau ir tu)
buvot sukurti.
Atrodė, kad galva tuoj sprogs —nieko nebesupratau, kas buvo
sakoma. Lyg pro miglą pamačiau, kadTeo atsistoja ir išeina iš kam
bario.
Elaja ir Melė susižvalgė.
—Tegul pabūna vienas, —paliepė Elaja ir paėmęs mane už rankos
nusivedė prie sofos.
Kai atsisėdome, jis atsiduso.
— Nenorėjau skelbti apie savo kūrinį, kol neįsitikinau, kad Teo
doras perspektyvus. Žinoma, norėjau, kad mano darbą patvirtintų
nepriklausomi ekspertai, bet žinojau, kad visas mano gyvenimas
pasikeis, jei man pavyko. Tik pagalvok, kokie prasidėjo nesutarimai,
kai buvo paskelbti nepatvirtinti Pavelo ir Andropovičiaus tyrimų
rezultatai.. Be to, klonavimas dauginimosi tikslais Jungtinėje Ka
ralystėje draudžiamas, nors pradinės šio proceso stadijos visiškai
sutampa su medicininiu klonavimu, kuris leidžiamas. Šiaip ar taip,
dirbau slapta. Bet dar net nepaaiškėjus, ar Teodoras perspektyvus,
RAGE sužinojo. Jie bandė sukelti aliarmą spaudoje, bet buvo iš
juokti. Man grasino susidorojimu, bet aš tęsiau bandymus ir tavo
tėvams —savo draugams - sukūriau tave.
Mano širdis daužėsi. Elaja man vėl nusišypsojo:
—Žinai, Reičele, tavo mama graži moteris, o tavo tėvas geras mano
draugas. Jis ne genetikas. Todėl RAGEjo niekada nemedžiojo. Bet jis
buvo geras draugas. Jis daug žinojo, bet ne viską. Nežinojo, pavyz
džiui, kur išsiunčiau Apoloną. Ir niekam neprasitarė. O paskui sprogo
bomba, nuo kurios išsigelbėjau. Pabėgimas į Vokietiją, kur RAGE
mane surado ir vėl bandė nužudyti. Ir tada supratau, kad bėgsiu visą
gyvenimą. Vos nenusižudžiau. Turbūt neįsivaizduoji, kaip kentėjau.
Buvau vienas, nekenčiamas, nei paramos, nei lėšų. Nei gyvenimo.
Dirbau dešimt metų, kol atnaujinau savo tyrimus. Ir visą tą laiką
galvojau apie Teodorą, kurį nuo RAGE gerai paslėpiau, ir tave, apie
kurios egzistavimą jie net neįtarė. Mano du puikieji kūriniai.
Jis ilgam nutilo spigindamas mane žvilgsniu. Jo akys buvo kaip
lazeriai, tiriantys mano galvos turinį.
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- Reičele, kodėl tu netiki?
Šioms akims buvo neįmanoma pameluoti:
- Nes Rebeka buvo graži.
Širdyje kunkuliavo ašaros. Stovėjusi prie durų. Melė priėjo prie
sofos, įsitaisė šalia ir suspaudė mano ranką.
Elaja atsilošė kėdėje.
- Įdomu, - ištarė. - Norėčiau tave parodyti tiems idiotams iš
RAGE. Tu esi tas reikalingasis įrodymas, kad klonas nėra tiesiog
tiksli kito individo kopija. Kad kiekvienas naujas egzempliorius yra
naujas kūrinys ir, kad patekęs į skirtingą aplinką, netgi kai tėvai tie
patys, skirsis nuo originalo ir fiziškai, ir protiškai.
Kiekvienas naujas egzempliorius?
Buvo panašu į skaitomą paskaitą. Nustebusi nedrąsiai žiūrėjau
į jį. Jo akys apsiblausė, tarsi galvotų apie kažką labai tolimo. Bet
tučtuojau jis vėl susidomėjo manimi ir vėl pajutau jo žvilgsnio jėgą.
Melė paleido mano ranką ir atsistojo.
- Eik į vonią, Reičele, —paliepė. - Ir šį kartą gerai pasižiūrėk į
veidrodį.
Padariau, kaip liepė. Negalėjau nepaklusti Elajai. Teo niekur
nesimatė. Jo kambario durys buvo uždarytos. Prabėgomis pagal
vojau, kaip jis jaučiasi, bet ir vėl jį pamiršusi nuėjau vykdyti Elajos
paliepimo.
Vonioje įsmeigiau akis į patamsėjusį veidrodį, kabantį virš įski
lusios emaliuotos kriauklės. Į mane žiūrėjo susirūpinusi putliaveidė
glotniais tiesiais plaukais.
Širdis sustojo. Elajos žodžiai taip mane paveikė, kad beveik pa
tikėjau, jog veidrodyje išvysiu Rebeką. Bet mačiau tik save.
Klonas.
Bandžiau įsisąmoninti. Ką tai reiškia? Kad aš kito žmogaus ko
pija? Nenauja? Taip. Esu mirusios sesers pakaitalas. Būtent manęs
niekas nenorėjo.
Taip jaustis buvo sunku, bet ėmiau suprasti, kas iki šiol vyko:
kodėl mane nuolat lygino su Rebeka, kodėl niekaip nepritapau
namie ar kur kitur.
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Į duris kažkas švelniai pasibeldė ir pasirodė užjaučiamai besi
šypsanti Melė.
—Kaip tu?
Patraukiau pečiais, nes nežinojau, ką sakyti.
—Nelengva, - ji sudvejojo, - abiem. Teo irgi sunku.
Linktelėjau.
-Taip, bet aš tarsi tai ir įtariau.
Melė priėjo prie manęs ir apkabino. Rankoje laikė baltą popie
riaus lapelį.
—Elaja nepaprastas, - ištarė. - Jis rado mane gatvėje ir pakeitė
visą mano gyvenimą.
Jos balsas buvo duslus, bet buvau per daug užsigalvojusi, kad
atkreipčiau dėmesį. Ji apsuko rankose laikomą lapelį. Ten buvo Rebekos nuotrauka. Ta, iš virtuvės, kur ji žaviai šypsosi, o jos plaukai
sukelti į viršų.
—Elaja liepė parodyti tau. Imk.
Prisidėjau po smakru, kad matytumėmės abi, o už manęs sto
vinti Melė sukėlė man plaukus.
—Nusišypsok.
Pabandžiau ir įsižiūrėjau į mudviejų veidus.
Melė pakreipė galvą.
—Mmmn, - numykė. -Tavo veidas, žinoma, pilnesnis, o akys
žalesnės, bet tai gali būti todėl, kad vilki žaliai ir skiriasi apšvietimas.
Gal atrodai gražesnė, nes esi gyva, o ji tik fotografijoje?
Negalėdama patikėti įbedžiau į ją akis. Ji mano, kad aš gražesnė
už Rebeką?
Melė paleido mano plaukus:
—Turėtum dažniau susirišti. Matytųsi daugiau veido. Jo šauni
forma, —šyptelėjo išeidama.
Likusi viena ilgai stovėjau ir žiūrėjau į veidrodį.
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Teo
Atrodė, kad viskas sukasi aplink ir aš negalėjau kojomis rasti
žemės. Į kambarį atėjo Melė ir bandė mane kalbinti, bet negalėjau
sutelkti dėmesio, todėl atsistojau ir nulipau žemyn. Virtuvėje iš
girdau besikalbančius Elają ir Luisą. Reičelės nesimatė. Jai turbūt
irgi stogas važiuoja.
„Viešpatie!“
Minutėlei prisėdau ant sofos, bet svetainė mane slėgė. Turėjau
išeiti iš namo.
Fasadinės durys nebebuvo užsklęstos. Nebereikia. Lauke pama
čiau bent tris apsaugininkus, stebinčius aplinką. Taigi, atidariau jas
ir žengiau į lauką. Salo. Man kvėpuojant iš burnos ėjo garas.
To man ir reikėjo. Salto gryno oro. Vienas apsaugininkas stovėjo
prie durų. Jis įtariai mane nužvelgė. Kai nutrepsėjau per skaldą,
išgirdau jį per raciją klausiant nurodymų.
Visą dieną nebuvau išėjęs, o dabar jau vėl naktis. Sunkiai slinkau
per prie pat namo esantį lauką, vis tolyn, kol tamsa apgaubė mane
kaip antklodė. Už savęs išgirdau žingsnius.
- Pasitrauk! - suklykiau.
Žingsniai nutilo ir aš vėl išgirdau kalbant per raciją.
Susmukau ant drėgnos žemės. Koks tikslas eiti toliau? Neži
nojau, nei kur esu, nei kur einu.
Susiėmiau galvą.
Mano tėtis man ne tėtis.
Neturiu tėčio.
Visą gyvenimą mama man melavo. Man sugniaužė širdį, kai
prisiminiau, kaip dažnai žiūrėdavau į Džeimso Losono nuotrauką.
Į savo išgalvoto tėčio veidą. Kuris net neegzistuoja. Gal ir egzistuoja,
bet neturi nieko bendro su manim.
O tada toptelėjo kita mintis, nuo kurios užėmė kvapą. Mano
mama nėra mano mama. Jei aš Elajos klonas, tai nesu jai giminė.
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Ar esu? Kumščiais užspaudžiau akis. To jau per daug. Viskas, ką
maniau pažįstąs, buvo iš manęs atimta.
Vėl pasigirdo žingsniai.
-Teodorai, —Elajos balsas buvo žemas ir ramus.
Nekreipiau į jį dėmesio.
-Teodorai. Eime į vidų. Nenoriu šnekėtis šaltyje.
- Man nerūpi, - sumurmėjau. —Be to, aš Teo.
Elaja sunkiai atsiduso.
—Turi klausimų? Ne? Klausk.
Atsisukau. Jis stovėjo porą metrų nuo manęs, jam į nugarą švietė
iš namelio sklindanti šviesa. Apsaugininko, kuris mane sekė, šalia
nebuvo.
- Kodėl tai padarėte? - pakilau ir priėjau arčiau.
Elaja nustebo.
- Nes galiu, - atsakė. - Ir todėl, kad tai gražus mokslas.
Jis patylėjo.
- Zinai, tie iš RAGE mano, kad esu pabaisa, nes vaidinu Dievą.
Ir man tai patinka. Žaidžiu. Kaip su tais šifruotais vardais. Išsiaiš
kinai juos?
Įbedžiau į jį žvilgsnį.
- Aš - Dzeusas, svarbiausias danguje. Apolonas ir Artemidė Dzeuso vaikai. Mano kūriniai. Bet tai pokštas. Tai, ką darau, tiesą sa
kant, beveik niekuo nesiskiria nuo nevaisingumo gydymo. Tai...
- Kaip jūs galite taip kalbėti? Aš nebežinau, kas esu. Mano mo
tina netgi ne mano motina, - man užlūžo balsas.
—Jiyra tavo motina, —piktai tarė Elaja. - Matei elektroniniame
laiške —Leta —Apolono motina.
Nesusivokdamas pažvelgiau į jį, o jis pakraipė galvą.
- Kam dar leidžiu pinigus tavo išsilavinimui, jei neturi nė men
kiausio supratimo apie antiką?
Pažvelgiau į šalį.
- Vis tiek nesuprantu, kaip ji gali būti mano motina, —užsi
spyręs ištariau.
Elaja atsiduso.
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- Nes ji tavimi rūpinasi. Ir todėl, kad tave išnešiojo gimdoje,
pagimdė. Kaip manai? Gal manai, kad užauginau tave kokiam nors
mėgintuvėlyje?
—Nežinau, ką galvoti, - atšoviau. —Net nežinau, kas tas žmogus
nuotraukoje, kurį penkiolika metų laikiau savo tėčiu.
Mane apėmė įsiūtis. Mama man melavo. Visą laiką. Ir šitas vyras
dėl to kaltas.
Suspaudžiau kumščius ir vos susilaikiau jam nevožęs.
Elaja numojo ranka.
- Kažkas iš laikraščio. Iš kažkokios foto agentūros. Niekas. Mudu
su tavo motinąjį parinkome, kad...
-A r ji jums rūpėjo? - nutraukiau, nes man atėjo nauja mintis. —
Na, ar ji buvo tiesiog... vieta man patalpinti, ar... ar?..
Nuo tada, kai mama pasakė, kad tėtis gyvas, laikiau juos pora.
Dėl sudėtingų aplinkybių gyvenančia ne kartu, bet pora.
Sukandau dantis.
„Viešpatie, koks buvau kvailys!“
Elaja vėl atsiduso.
-Tarp mūsų kažkas buvo, - išsisukinėdamas pratarė. —Manau,
buvo mane įsimylėjusi. Moterys. Ir tau taip bus.
-T o nežinote, - atrėžiau. - Nieko apie mane nežinote.
Nuo giraitės lauko gale papūtęs vėjas košte košė per džemperį
ir džinsus, kuriuos nupirko Luisas.
- Žinau, kaip tau sekasi mokykloje, - Elaja sukryžiavo ant krū
tinės rankas. - Kad ypač gerai sekasi matematika ir gamtos mokslai.
Kaip ir man. Įdomu stebėti, koks gilus genetinis ryšys ir kiek daug
įtakos daro aplinka.
-Apie ką jūs kalbate? „Jėzus, Marija!“ - aš dar stipriau sugniau
žiau kumščius.
Jis kalba apie mane lyg apie mokslinį eksperimentą.
- Kai supratau, kad negalėsiu tavęs laikyti su savim, kad turėsiu
paslėpti ir pats slėptis nuo žudikų, kurie medžios ir nušaus kaip
žvėrį, nusprendžiau, kad turi augti kuo panašesnėje aplinkoje kaip
aš, kol užaugsi ir prisijungsi prie manęs. O tai reiškė: vieniša mo
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tina, geras išsilavinimas, neturtingesnis nei kiti berniukai, - Elaja
šyptelėjo. - Mano tėvai, kurie genetiškai yra ir tavo tėvai, buvo
karo aukos. Antrojo pasaulinio karo. Manau, žinai apie jį iš istorijos
pamokų.
Nežymiai linktelėjau, bet man sukosi galva. Kaip, po velnių,
mano tėvais gali būti žmonės, kurie gyveno Antrojo pasaulinio karo
metais?
-1944 metais jie pabėgo iš Vokietijos, - tęsė. - Netrukus gimiau
aš. Bet mano tėvas nusižudė, kai dar buvau visai mažas. Trumpą
laiką labai skurdome, bet išgyvenome. Labai norėjau gyventi geriau.
Tapti turtingas. Norėjau, kad man sektųsi.
Mano mintis, kad jie negali būti mano tėvai, išblaškė Elajos ką
tik pasakyti žodžiai.
- Man nerūpi nei turtai, nei sėkmė, - išdrožiau.
Elaja prisimerkė ir žengė prie manęs.
- Gal ir ne, —pratarė. - Bet matau tavyje tai, koks buvau tavo
amžiaus. Temperamentas. Pramuštgalviškumas. Bebaimiškumas.
Tai, kaip neprisileidi žmonių.
- Ką? - man šalo rankos ir aš susikišau jas į kišenes. - Aš ne
toks.
- Ne? - Elaja perbraukė ranka plaukus. -T u baugindamas pri
vertei motiną pasakyti, kad esu gyvas. Pabėgai iš mokyklos, kad
surastum Reičelę. Rizikavai ieškodamas manęs. Net nepagalvojai,
kaip nuliūdinsi ir užgausi motiną.
-A š pagalvojau... aš...
Pasiduodamas Elaja pakėlė rankas.
- Gerai. Gal motina tau ir rūpi, bet nepaneigsi, kad pabėgdamas
pasielgei savanaudiškai.
Tylėjau.
- O tavo draugai? Salia kurių gerai atrodai, kurie pabrėžia tavo
gerąsias savybes. Tokie kaip Džeikas ir Lu. Taip, aš juos žinau.
Džeikas —beviltiškai norintis bendrauti su merginomis ir Lu su savo
kompiuteriais. Tu, Teodorai, niekada neleisi sau tiek atsipalaiduoti,
kad koks hobis ar kokia mergina tau vadovautų. Ne. Kaip jau sakiau,
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nieko neprisileidi. Viską kontroliuoji. Žvelgi į visus iš aukšto. Nė
vieno neįsileidi. Netgi mamos. Net tos name esančios mergaitės,
kuriai taip patinki. Tu įsitikinęs, kad už kitus esi geresnis.
Negalėjau nuleisti nuo jo akių. Ką gi, tai netiesa. Gal Džeikui
ir nesiseka su panom, o Lu tikra nuobodybė, bet man jie patinka.
Jie mano draugai. Ir nežiūriu į juos iš aukšto. Arba į Reičelę. Ir aš
myliu mamą. Jei kas ir žiūri į kitus iš aukšto, tai tik Elaja.
- Net nesuprantate, ką sakote.
Elaja nusišypsojo ir tai mane galutinai užkniso. Jau žiojausi,
kad dėl vieno dalyko jis labai klysta. Dėl Reičelės. Aš jai visai (taip
kaip jis galvoja) nepatinku. Be to, jis vos prieš penkias minutes su
ja susipažino. Iš kur jis gali žinoti. Bet tada man šovė kita mintis.
Dalis to, ką jis anksčiau sakė - tiesa. Turiu pripažinti.
Nė vienam neleidžiu priartėti. Tikrai.
Man pasidarė bloga. Sustingau. Pyktis baigė išgaruoti.
- Eime į vidų, - Elaja uždėjo ranką man ant peties ir per džem
perį pajutau šilumą. - Ten pokalbį pratęsime, kol mano gražioji
Melė paruoš valgyti.
Ilgiau spyriotis nebeįstengiau.
Netardamas nė žodžio leidausi nuvedamas atgal į namą.
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Reičelė
Kai nulipau žemyn, visi sėdėjo virtuvėje prie stalo. Apkabinęs
Melę per pečius, Elaja kažką pasakojo.
Ar jie artimi? Fu. Jis galėtų būti jos seneliu. Betgi ji praeitą naktį
buvo su Luisu. Kas bus?
Pats Luisas sėdėjo priešais juos. Jis šypsojosi, bet akys sekė Elajos
ranką, kuri glostė Melės pečius.
Teo buvo sudribęs kėdėje gale stalo ir šiek tiek nuo kitų nusi
sukęs. Kai įėjau, jis vienintelis nepakėlė akių.
- Oho, Reičele. Atrodai tikrai gražiai, - nušvito Melė.
Sutrikusi gūžtelėjau pečiais. Kai ji išėjo, pasiėmiau savo mažąjį
strėlės formos netikrais deimantais papuoštą plaukų segtuką ir iš
bandžiau įvairias šukuosenas. Dabar viena ilga sruoga prilaikė visus
likusius plaukus kairėje galvos pusėje.
Elaja mostelėjo į smeigtuką.
- Artemidė, medžiotoja, - šyptelėjo. - Zinai, esi labai panaši į
savo tėvą.
Norėjau daugiau paklausinėti, pavyzdžiui, ar jis gerai pažįsta
tėtį, bet kambaryje buvo per daug žmonių.
-A r norėtum pasišnekėti su tėvais? - paklausė.
-Taip.
Elaja pažvelgė į Luisą, kuris tuoj pašoko ir nuvedė mane atgal į
svetainę. Ten pasilenkė prie griozdiško belaidžio telefono ragelio,
o paskui padavė man.
- Čia saugi linija. Kalbėk. Tėtis klauso, - paaiškino ir išėjo į
virtuvę.
Priglaudžiau telefoną prie ausies. Delnai prakaitavo.
- Klausau?
- Sveikas, tėti.
- Reičelė? - jo balse skambėjo palengvėjimas. - Vaje, Reičele,
ar viskas gerai?
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- Puikiai, —sudvejojusi atsakiau.
- Ach, Ro, - tėčio balsas užlūžo. - Maniau... mes taip bijo
jome... tuoj pakviesiu mamą. Ji...
- Palauk, - įsmeigiau žvilgsnį į tuščią židinį. - Tėti, aš viską
žinau...
Mano žodžiai sustingo ore.
- Žinau, kad žinai, - galiausiai ištarė. - Elaja sakė, kad turės
tau papasakoti.
Jis įkvėpė oro ir pajutau, kad dreba.
- Ro, aš labai atsiprašau. Man labai gaila, jei atrodo, kad mela
vome. Labai gailiuosi, kad tau teko visa tai iškęsti. Ne šitaip turėjai
sužinoti. Bet kai vėl būsime kartu, prižadu... Padarysime viską taip,
kaip reikia...
Vėl stojo tyla. Atsisėdau į fotelį ir atsirėmiau.
-Ro?
- Kodėl? —paklausiau, o gerklėje stovėjo gumulas. - Kodėl tai
padarėte?
Atsakymą žinojau, bet norėjau, kad jis pasakytų.
Tėčio kvėpavimas sutankėjo.
- Ką gi, —pradėjo, —nežinau, ar suprasi, Reičele, bet kai Rebeka mirė, mudu su mama irgi vos nemirėme. Ir, gal nuskambės
beprotiškai, abu pagalvojome, kad kitas kūdikis padėtų ištverti. Mes
nenorėjome jos pakeisti...
„Jo, kurgi ne.“
- ...bet mama buvo per sena pastoti natūraliai. Pasikalbėjau su
Elaja. Žinojau apie jo veiklą tiriant metilo grupės prijungimą su
brendusiose DNR ląstelėse. Pusės dalykų nesupratau, bet žinojau,
kiek daug jis pasiekė spręsdamas genetinių negalių problemas. Ir
dar žinojau apie jo... apie Apoloną. Detalių nežinojau. Tik kad jis
yra. Šiaip ar taip, Elaja mus įtikino, kad yra pasiruošęs klonuoti
vėl, o dar ir mūsų situacija buvo tiesiog tobula. Manau, jis galvojo,
kad visuomenė mus užjaus. Planavome viską paskelbti tau gimus,
bet tada...
- RAGE, - ištariau.
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—Taip. Kai jie susprogdino kliniką, viskas pasikeitė. Elaja slaps
tėsi. Žinojome, kad RAGE žino apie Apoloną. Turėjome tave slėpti.
Bijojome, kad jei RAGE sužinos apie tavo egzistavimą, jie ne... jie
neleis tau gyventi.
—Bet dabar jie jau žino apie mane...
Prisiminiau, ką apie mane sakė Elaja.
Medžiotoja Artemidė. Medžiojama Artemidė.
-Taip. Ir dėl to kaltas tas kvailas berniūkštis, kuris ėmė kaišioti
nosį...
-Jis man draugas, tėti, - pažvelgiau į uždarytas virtuvės duris, ir tik norėjo sužinoti tiesą.
- Žinau, - dar nebuvau girdėjusi tokio švelnaus tėčio balso. Ro, aš labai atsiprašau. Turi teisę pykti.
Po ilgos pauzės tėtis vėl prabilo.
- Žinok, buvo keletas priežasčių, kodėl tau nepasakėme, kaip
gimei. Pirma, bijojome, kad kam nors neprasitartum. Bet taip pat
ir dėl to, kad nenorėjome, jog augtum Rebekos šešėlyje visą laiką
su ja lyginama.
Norėjau verkti ir juoktis tuo pačiu metu. Argi jis tikrai nejautė,
kad jiedu su mama visą gyvenimą mudvi lygino?
—Ro, žinau, kad dabar viskas atrodo labai baisiai, - tęsė. - Bet,
būk gera, nesirūpink. Mes tave apsaugosime. Elaja tvarko persi
kraustymo reikalus. Dabar mes saugioje vietoje. Manom, kad taip
dabar saugiau. RAGE ieškos šeimos, ne sutuoktinių poros. Greitai
jie nebegalės mūsų rasti. Mes vadinsimės kitais vardais. Gyvensime
naujoje vietoje. Lankysi kitą mokyklą...
Nauja mokykla. Pagalvojusi apie naujo gyvenimo naujas gali
mybes atsigavau. Galėsiu sukurti save iš naujo. Galėsiu tapti tokia
Reičele, kokia noriu būti. Tai antras šansas. Naujo gyvenimo nauja
proga.
Pasišnekėjome su tėčiu dar truputį, o paskui jis perdavė telefoną
mamai. Ji buvo nervinga ir sudirgusi. Vadino mane „mieląja“, bet
jaučiau, kad pyksta. Pradžioje mane tai nuliūdino, bet vėliau man
toptelėjo, kad ji pyksta ne ant manęs, o dėl to, kad turėsime persi
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kraustyti. Jai teks pakeisti visą savo gyvenimą - nebebus šokių teniso
klube ir priešpiečių su draugėmis.
Aš dėl to nekalta.
Pabaigus pokalbį, dar šiek tiek pasėdėjau fotelyje. O tada Melė
pakvietė valgyti. Ji buvo paruošusi vegetarišką troškinį su kariu. Ne
per daug aštrų, bet gardžiai kvepiantį. Valgiau godžiai. Elaja irgi.
Kiti beveik nepalietė lėkščių.
Teo vis dar susitraukęs sėdėjo stalo gale. Jis buvo labai liūdnas ir
pasimetęs. Keletą kartų bandžiau pagauti jo žvilgsnį, bet jis beveik
nepakėlė akių nuo lėkštės.
Melė stengėsi būti linksma: juokėsi iš Elajos pasakojimų ir šyp
sodamasi įdėmiai žiūrėjo į jį, bet aiškiai mačiau, kad tai netikrą.
Luisas buvo dar niūresnis. Jis irgi klausėsi ir juokėsi, bet labai mažai
valgė - tik baksnojo maistą šakute, o jo akyse buvo apmaudas.
- Na, Mele, querida, —galiausiai tarė Elaja. - Pavalgęs turiu
vykti. Tu su manimi? Vėl namo?
Melė prikando lūpą. Luisas sustingo kėdėje.
Staiga man toptelėjo, kad jei aš matau, jog jie keistai elgiasi, tai
mato ir Elaja. Buvo bjauru pagalvoti, kad jiedu su Mele drauge. Bet
vis tiktai. Panelė yra panelė. Negalėjau įsivaizduoti, ką Elaja darytų,
jei sužinotų apie Luiso ir Melės santykius.
—Manau, turėčiau pasilikti su Reičele, - sunkiai pratarė Melė. Su moterimi jai būtų geriau.
Akimirkai Elajos žvilgsnis atšalo ir surūstėjo. Bet tuoj vėl tapo
šiltas. Jis žvilgtelėjo į mane ir kilstelėjo antakius. Paraudusi ėmiau
linkčioti.
- Norėčiau, kad Melė pasiliktų.
Nuo manęs Elajos žvilgsnis nuslydo prie Melės.
- Puiku, - abejingai tarė ir atsistojo. - O dabar einu pasišnekėti
su vyrais.
Jis išžygiavo iš kambario. Po kelių sekundžių išgirdome užtren
kiamų durų garsą. Visi pasijuto laisviau.
- Jis išvažiuoja, —Luisas giliai atsiduso ir švelniai nusišypsojo
Melei.
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Ji irgi jam nusišypsojo ir paraudo.
,Ar jie negalėtų dar labiau išsiduoti?“
Sutrikusi pažvelgiau į Teo. Jis vis dar spoksojo į savo lėkštę ne
pastebėdamas, kas aplink vyksta. Po kelių minučių Elaja grįžo.
- RAGEpatraukė į šiaurę. Jie žino apie mūsų lauko aerodromą, —
pranešė ir pažiūrėjo į Luisą. —Labai nepasisekė, kad įsakymas išgel
bėti Teo sutrukdė tau nužudyti Simpsoną.
Simpsonas. Tas, iš RAGE, kurį Luisas galėjo nušauti. Bet ne
nušovė.
- Žinai savo naują užduotį? - paklausė Luiso.
-Taip, pone, - Luisas atsistojo.
Bet Elaja pasisuko į Melę.
- Eime su manim, —paliepė.
Ji nuleido galvą ir išsekė jį. Luisas vėl susmuko kėdėje. Po mi
nutės grindys virš mūsų sugirgždėjo. Tuoj sumečiau, kad tai Melės
miegamasis. Ir staiga supratau, ką jiedu dabar turbūt daro. Luisas
paspyrė prieš jį stovinčią kėdę, ant kurios ką tik sėdėjo Elaja.
Priėjau prie Teo ir uždėjau delną jam ant rankos.
-Arviskas gerai?
-Turbūt, - liūdnai šyptelėjo ta gražiąja šypsena.
Man susuko pilvą. Norėjau apie viską su juo pasikalbėti. Vėliau
gailėjausi, kad to nepadariau. Bet tada, kai prie stalo šalia mūsų
niauriai murksojo Luisas, tai atrodė neįmanoma.
Gal po dvidešimt minučių grįžo Melė su Elaja. Jo žvilgsnis buvo
šaltas, kai mums liepė eiti į svetainę. Stovėjau tarp Luiso ir Teo ne
nuleisdama akių nuo Melės. Ji susigūžusi ir nuleidusi galvą stovėjo
prie Elajos.
Pro duris kyštelėjo apsaugininko galva.
- Pone, mes pasiruošę.
Elaja linktelėjimu parodė šalia jo ant grindų stovinčius du di
delius lagaminus. Neramiai pažvelgiau į juos. Kas juose? Juk Elaja
nieko neatsivežė.
- Mele? —neramiai tarė Luisas irgi žiūrėdamas į lagaminus.
Jos lagaminai. Melė nepakėlė akių.
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Luisas žengė prie jos.
- Stok, - įsakmiai šūktelėjo Elaja.
Kambaryje jautėsi įtampa. Luisas žengė atgal. Elaja spragtelėjo
pirštais ir apsaugininkas priėjo prie lagaminų, pakėlė juos ir išnešė.
Pačiupęs Melę už rankos, Elaja priėjo prie mūsų.
- Atsisveikink su visais, - paliepė.
Mele pakėlė galvą. Aiktelėjau: jos dešiniajam paaky buvo vio
letinė mėlynė. Luisas su švilpesiu iškvėpė. Negalėjau nuleisti nuo
Elajos akių. Ar jis jai trenkė? Ar suprato, kad tarp jos ir Luiso kažkas
vyksta? Baimė suspaudė gerklę. Žengiau atgal ir atsitrenkiau į Teo.
Suglaudę pečius stebėjome Elają.
Viskas įvyko taip greitai, kad nesuvokiau. Elaja pąkėlė ranką. Jo
rankoje kažkas suspindo. Jis tuo daiktu nusitaikė į Luisą. Žiežirbos.
Tas pats terškiantis garsas, kaip ir tada, kai Luisas pritrenkė aną vyrą
prie mokyklos. Praėjo vos kelios sekundės. Luisas truputį susvyravo
ir nuvirto ant kėdės. Spoksojau negalėdama įkvėpti.
- Ne, —pusiau aiktelėjo, pusiau suaimanavo Mele.
Elaja nekreipė į ją dėmesio. Jis išsitraukė iš kišenės tikrą ginklą.
Nusitaikė į be sąmonės gulintį Luisą. Paskui pažvelgė į vėl pasiro
džiusį apsaugininką.
Apsaugininkas čiupo mane už rankos, nuvedė prie durų, išstūmė
lauk. Šaltas vėjas nudegino veidą. Apsaugininkas dingo. Po aki
mirkos šalia manęs suklupo Teo, o paskui persigandusiomis akimis
Melė. Netikėdama išsižiojau. Elaja to nepadarys. Jis neketina...
Viduje ¡pasigirdo šūvis.
Akimirką visi sustingo. Tada atsisukau į Teo, o jis į mane. Mes
ištiesėme vienas į kitą rankas ir puolėm viens kitam į glėbį.
„Ne. Ne. Ne.“
Prisiglaudžiau prie jo krūtinės. Jis įsikniaubė man į plaukus.
Girdėjau tyliai raudant Melę. Stipriai užsimerkiau, smarkiai prisi
glaudusi prie Teo, kuris įsikibo lyg skęstantis.
Žingsniai. Fasadinės durys atsidaro. Elajos balsas —žemas urz
gimas. Pypteli automobilio užraktas. Melė nutyla. Vėl žingsniai.
„Ne!”
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Kažkas bando atplėšti nuo manęs Teo.
„Ne! Ne! Ne!“
Viduje klykte klykiau, bet žinau, kad nepasigirdo nė garso. O
Teo klykė, stipriai spaudė mano rankas, jo pirštus atlupo vieną po
kito. Atsimerkiau ir pamačiau, kad jis spardo abiejose jo pusėse
einančius apsaugininkus, kurie tempia jį į automobilį.
Dar vienas apsaugininkas mane apsuko, įstūmė į vidų ir užtrenkė
duris.
Spoksojau į uždarytas duris. Girdėjau užvedamą variklį. Su
girgždėjo padangos.
Tyla.
Jie išvažiavo. Visi. Nesuvokiama. Elaja išvažiavo ir paliko mane
vieną su...
Krūtinėje klaikiai besidaužant širdžiai, apsisukau ir įbedžiau akis
į ant fotelio sukniubusį Luiso kūną.
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Teo
Klykiau, kol visai užkimau. Rodės, sprogs galva. Atrodė, kad
kraustausi iš proto.
Elaja nušovė Luisą. Kodėl? Nesuvokiama. Mane atskyrė nuo
Reičelės. Dabar apsaugininkai užlaužė man rankas ir per skaldą
nutempė į šiltą septynvietę Toyotą. Mele jau buvo viduje, sėdėjo
šalia manęs, užsidengusi sužalotą veidą rankomis. Elaja ir tai padarė.
Kodėl?
O ką jis ketina padaryti man?
Nieko nesupratau. Tenorėjau grįžti pas Reičelę. Šalia jos šitame
chaose jaučiausi tvirtesnis. Ji vienintelė, kuria tikrai galiu pasiti
kėti.
Vienas apsaugininkas atsisėdo šalia laikydamas mano rankas.
Spyriau į prieš save esančią sėdynę. Elajai.
- Kodėl tu jį nušovei? - klykiau. - Kur Reičelė? Kur mane
veži?
- Raminkis, - paliepė.
- Ne, —nusikeikiau ir vėl spyriau į sėdynę.
Įsiūtis kaitino galvą.
- Ką darysi su manimi? Irgi nužudysi?
-Mierda, - jis atsuko pykčio perkreiptą veidą į mane. - Nustok,
Teodorai. Nustok. Aš čia turiu telefoną, kad galėtum paskambinti
motinai. Tučtuojau nustok.
- Ne, —daužiau sėdynę kulnais, keikiausi bjauriausiais žodžiais
kokius tik prisiminiau. Apsaugininkas užlaužė ranką aukštai ant
nugaros, kad nustočiau, bet iš pykčio nejaučiau skausmo.
Elaja sulojo kažkokią komandą ispaniškai. Po kelių akimirkų už
mano pečių pasirodė kitas apsaugininkas su švirkštu rankoje.
- Ne! —šaukiau kovodamas dar smarkiau. —Ne!
Bet jie buvo stipresni. Rankas laikantis apsaugininkas prispraudė
mane prie lango, kai tas su švirkštu nuplėšė džemperį ir staigiai
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įsmeigė adatą į viršutinę rankos dalį. Pajutau tekantį kažką šaltą.
Pasidarė bloga, viskas aptemo ir pradėjau grimzti gilyn, vis giliau
ir giliau...
***
Nubudau nesuvokdamas, kur esu. Aplink švilpė ledinis vėjas.
Kabėjau ant dviejų apsaugininkų rankų, kurie mane tempė per
skaldą tarp dviejų švieselių eilių. Buvo panašu į lėktuvų nusileidimo
taką.
Kilstelėjau galvą.
„O, Dieve, kaip skauda.“
Pykino. Sunkiai pakėliau akis ir apsidairiau. Tai tikrai nusi
leidimo takas. Šimtus metrų į tolį abiejose pusėse degė apvalios
lemputės. Toli priekyje stovėjo lėktuviukas. Prieš ryškiai apšviestą
pastatą (gal ten koks sandėlis arba...Taip, žinoma, lėktuvų angaras)
buvo baltas LearJet‘as.
Susuko skrandį ir ėmiau žiaukčioti.
- Vaikis tuoj apsivems, - amerikietišku akcentu ištarė vienas
apsaugininkas.
Jie abu paleido mano rankas. Susvyravau, bandydamas išsilaikyti
ant kojų, bet jos per daug virpėjo. Nukritau ant kelių ir apsivėmiau.
Paskui drebėdamas atsitūpiau ir nusivaliau burną rankove.
- Puikios Melės vakarienės švaistymas, - virš mano galvos šaltai
nuskambėjo Elajos balsas.
Apsidairiau. Laikydamas Melę už rankos jis stovėjo šalia manęs
ir paniekinamai žiūrėjo žemyn. Paskui atsisuko į apsaugininkus:
- Veskite į lėktuvą.
Jis patraukė į priekį, tempdamas paskui save Melę. Apsaugi
ninkai peržengė vėmalus ir pačiupę už pažastų vėl pradėjo šiurkščiai
tempti ir nors galva prastai dirbo, bet nusivėmęs jaučiausi geriau.
Stipresnis. Kojos ieškojo kelio. Paskui žengiau vieną tikrą žingsnelį.
Ir dar vieną.
Kai pasiekėme lėktuvą, galva jau dirbo. Apsaugininkai užstūmė
mane laiptais. Viduje buvo penkios, gal šešios eilės kėdžių, labiau
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panašių j mažas sofas, nei j įprastas lėktuvų kėdes. Du apsaugininkai
jau sėdėjo gale prisisegę diržais. Trečias ėjo į lakūnų kabiną. Elaja
stovėjo praėjime.
- Sėsk su Mele, - paliepė.
Nuėjau prie jos. Ji susitraukusi sėdėjo lėktuvo priekyje ir žiūrėjo
pro langą.
Atsisėdau šalia. Elaja įsitaisė prieš mus. Jo rankose buvo tas pats
didžiulis telefonas.
- Tavo paskutinė galimybė pasikalbėti su motina, - pasakė. Norėčiau, kad pasikalbėtum. Pažadėjau jai. Pasimatysite turbūt
negreitai.
- Kodėl? - atšoviau. - Kur mane veži?
Elajos veide pasirodė susierzinimas.
- Pasikalbėsime apie tai, kai pasikalbėsi su motina.
—Atgal į Vokietiją?
Elaja nusijuokė.
- Ar motina sakė, kad aš ten?
Nusigręžiau. Net ir apie tai mama melavo. Užplūdo pyktis.
-Teodorai, ji tik bandė tave apsaugoti, —paaiškino Elaja. —Ar
ten ketinai važiuoti, kai RAGE ir Luisas tave rado?
Tylėjau.
-Aišku. Tu susiėjai su Ričardu Smitu, kuris buvo Vokietijoje, lėtai kalbėjo Elaja. - Protinga. Ir tai ne sutapimas. Aš tikrai ilgai
gyvenau Vokietijoje. Ir Ričardas ten buvo mano pavedimu. Labai
protinga.
Negalėjau klausytis globėjiško jo balso.
-Tai kur mes skrendame?
-Ten, kur saugu, - atsakė. - O dabar pasikalbėk su savo...
- Kuo bloga ta vieta, kur buvome? - sugriežiau dantimis. Kodėl Reičelė vis dar ten?
Elaja taip suspaudė lūpas, kad jos net pabalo.
- Motina, - tvirtai pasakė tiesdamas telefoną.
Atsilošiau kėdėje ir sukryžiavau rankas.
- Ne. Kol nepasakysi, kur skrendame.
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- SenorLazio, - šalia išdygo vienas iš mane tempusių apsaugi
ninkų ir kažką pasakė ispaniškai.
Elaja nekantriai spragtelėjo pirštais.
- Vale. Gerai.
Jis pažvelgė į mane ir įsikišo telefoną kišenėn.
- Pats pakalbėsiu. Paaiškinsiu, kad ant jos pyksti, - jis pasilenkė
ir pritildė balsą iki šnabždesio. -Teodorai, juk pyksti ant jos? Visai
negalvoji apie motinos baimę. Tik apie tai, kaip ji tave apgavo. Tik
kaip tau jos nereikia. Ar ko kito.
Tada šiek tiek atsitraukė ir šaltai reikšmingai nusišypsojo.
- Matai, neklydau.
Jis atsistojo ir nuėjo.
Keletą minučių sėdėjau žiūrėdamas į saugos diržą. Žinoma, Elaja
buvo teisus. Pykau ant mamos. Bet atsisakiau su ja kalbėtis tik todėl,
kad jis norėjo, jog kalbėčiau. Maniau, nuo to jis susierzins. Bet jam
kažkaip pavyko viską taip apsukti, kad atrodė, jog jis visada žinojo,
kaip pasielgsiu.
- Kartais sunku jį suprasti, - sušnabždėjo Melė. - Jis protin
giausias iš visų mano pažįstamų.
Pažvelgiau į ją. Paakys buvo patinęs.
—Aš pati kalta, - teištarė.
- Kad jis tau trenkė? Tikrai ne. Jis...
- Ne, - jos lūpos drebėjo. —Dėl Luiso...
Ji pasitraukė tolyn ir nusisuko į langą.
Nesupratau, apie ką ji kalba. Bet klausimas, kodėl Elaja nušovė
Luisą, dabar nebuvo svarbiausias. Norėjau žinoti, kur skrendame.
Norėjau žinoti, kas bus Reičelei. Bet labiausiai norėjau sužinoti, ką
Elaja planuoja man.
Pradėjo veikti lėktuvo varikliai. Lauke girdėjau balsus. Šūksnius.
Įsakymus.
Buvau tikras tik dėl vieno. Man reikės draugo, kad bet kuriomis
sąlygomis išgyvenčiau. Žvilgtelėjau per petį. Elaja ėjo prie mūsų.
- Mele? - sušnibždėjau.
Ji atsisuko nuo ašarų blizgančiais skruostais.
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Sugniaužiau kumštį ir trenkiau į delną —kaip darėm boksuodamiesi. Šiuo gestu norėjau jai parodyti, kad mes stiprūs kartu.
Manau, suprato. Ji linktelėjo.
—Mielasis, paskui pasikalbėsim.
Ji nusisuko į langą, kai priėjo Elaja ir įsitaisė priešais. Lėktuvo
durys užsidarė.
-Teodorai, prisisek diržą, - pasakė.
Padariau kaip buvo liepta. Neverta kovoti ir klykti dėl dalykų,
kurie nuo manęs nepriklauso. Pirmiausia turiu kai ką sužinoti, o
tada pabėgsiu nuo jo.
Įsitveriau kėdės krašto, kai lėktuvas pukšėdamas lėtai apsuko
ratą ir pradėjo važiuoti pakilimo taku.
Galiu išlikti gyvas. Išliksiu.
Kas beatsitiktų.
Bandžiau būti stiprus. Bet kai lėktuvas pakilo, tik vieno gailė
jausi: kad nepasikalbėjau su mama, kai galėjau.
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Reičelė
Visa drebėjau.
Pamažu nuslinkau prie kėdės. Luisas buvo užgriuvęs ant rank
tūrio, veidas prispaustas prie sėdimosios dalies, dešinioji ranka nu
svirusi akmeninių grindų link. Staiga man toptelėjo, kad reikia
įsitikinti, ar jis tikrai miręs. Gal tik be sąmonės. Nežinau, ką tada
daryčiau. Turbūt skambinčiau 999, kad atsiųstų greitąją. Jei rasčiau
Luiso mobilųjį. Jei iki to laiko RAGE nesusektų skambučio ir čia
neatlėktų pirmi.
Buvo labai baisu. Jis gulėjo taip ramiai, kad buvau tikra, jog
klystu. Jis tikrai miręs. Dar nebuvau mačiusi negyvėlio, ką jau kalbėt
apie lietimą. Žengiau dar vieną žingsniuką. Paskui pritūpiau. Jo
nosis buvo suraukta ir prispausta prie šiurkštaus sėdynės audeklo.
Pats galiukas beveik baltas. Apžiūrėjau kėdę už jo. Susiraukiau.
Kraujo nebuvo.
Greitai apžvelgiau plotą aplink kėdę. Jei jį nušovė, kažkur turėtų
būti kraujo.
Ištiesiau drebančią ranką ir paliečiau Luiso kaklą —jis irgi taip
darė, kai panaudojo tazerį tam vaikinui prie mokyklos. Kaklas buvo
šiltas.
Pakišau pirštus po smakru. Neturėjau supratimo, kur ieškoti
pulso.
Jis sudejavo. Mano ranka atšoko.
—Luisai? —kimiai sukuždėjau. - Luisai?
Nuo kėdės karojusi ranka sutrūkčiojo. Atsimerkė viena mėlyna
akis.
- Luisai? Kaip tu?
Jis vėl sudejavo, o paskui pabandė pasikelti nuo kėdės. Pripuo
lusi padėjau atsistoti. Jis susvyravo ir sunkiai kvėpuodamas atbulas
nukrito ant sofos.
Priklaupiau šalia.
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- Luisai?
- Vandens, - sukuždėjo. - Duok man vandens.
Pakilau ir nulėkiau j virtuvę. Kai grįžau su stikline vandens (dalis
išsitaškė nešant, nes vis dar drebėjo rankos), Luisas sėdėjo tiesiau
rankomis spausdamas kaktą. Veidas buvo pilkas.
Gurkštelėjęs sumurmėjo:
-Viešpatie, atrodo, galva sprogs iš skausmo.
Po truputį veidas atgavo spalvą.
- Kas atsitiko? —paklausiau su ašaromis akyse. —Maniau,
mirei.
Luisas pabandė švelniai nusišypsoti.
- Tik ne aš, - atsakė rodydamas vieną sofos pagalvėlę - joje
žiojėjo kulkos pramušta skylė. —Paskutinis Elajos žaidimas.
Jis užsimerkė, lyg kalbėjimas būtų kėlęs skausmą.
Įbedžiau akis į pagalvėlę, paskui į Luisą. Kodėl Elaja tik apsimetė
jį nužudęs?
- Matei, ką jai padarė? - Luiso veidas persikreipė. - Ar
matei?..
Jis kalbėjo apie Melės mėlynę. Nurijau ašaras.
- Dabar apie tai negalvok, - paliepiau. - Pamiegok.
Po minutės jis ėmė giliai ir tolygiai kvėpuoti. Atnešiau iš vir
šaus pūkinę antklodę ir užklojau, o tada atsisėdau į fotelį priešais
ir pravirkau.
Verkiau labai ilgai.
Pabaigoje nebežinojau, dėl ko verkiu - dėl šoko, kurį ką tik paty
riau; dėl to, kad sužinojau esanti išsigimėlė —klonė —kurią žmonės
nori nužudyti; dėl to, kad visą gyvenimą tėvai manęs nemylėjo;
dėl to, kad pasiilgau tėvų ar dėl Teo, nes labiau už viską pasaulyje
norėjau, kad jis apkabintų.
Luisas vis miegojo, kol mano širdį draskantis bliovimas pamažu
aprimo pereidamas į kūkčiojimą. Galiausiai visai išsekusi irgi už
migau.
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ifi * *

Kai prabudau, pro langą sklido blausi šviesa. Buvau apkamšyta
pūkine antklode, kuria buvau užklojusi Luisą. Sofa buvo tuščia.
Atsisėdau jausdamasi keistai tuščia. Lyg būčiau atsikračiusi
didžiulio svorio, kurį visą gyvenimą tampiau. Ir buvau žvėriškai
alkana.
Iš virtuvės atsklido skrudinamos duonos kvapas.
Kai ištiesiau kojas, virtuvės durys atsidarė ir pasirodė Luisas su
lėkšte skrudintos duonos ant arbatos puoduko.
- Pusryčiausi? - nusišypsojo.
Tylėdami traškinome skrebučius. Luisas atrodė paskendęs min
tyse. Manosios irgi slėgė.
—Ar Teo nieko neatsitiks? - paklausiau.
Luisas papurtė galvą.
—Elaja nieko jam nedarys. Man neramiau dėl Melės, - jis nu
leido akis.
—Dėl ko viskas taip įvyko... vakar? —susidrovėjusi pratariau. Kodėl jis apsimetė tave nušovęs?
Luisas truktelėjo pečiais.
- Ar manai... - nutilau. - Manai, jis nori, kad Melė manytų,
jog mirei, tam, kad... kad ją nubaustų... nubaustų jus abu už... už...
tai, kad jūs kartu?
Luisas padėjo skrebutį.
- Iš kur žinai?
Nusukau akis prisiminusi pirmąjį vakarą, kai juos mačiau ant
sofos.
-N a... tu... atrodei nepatenkintas, kai jis ją lietė, - išstenėjau. Buvo labai aišku, kad ji tau patinka.
—O, Dieve! Elaja suprato... Viešpatie, aš gi sujaukiau lovą, kad
jis ne... bet... - Luisas sudejavo. -Tai aš kaltas, kad jis jai trenkė.
Luisas susiėmė veidą rankomis.
—O, Viešpatie švenčiausias...
- Ne, - papurčiau galvą. - Ne. Jai irgi nepatiko, kai jis ją lietė.
Buvo labai aišku, kad jai patinki tu.
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Luisas pažvelgė į mane.
-Tikrai?
Jo veide pasirodė labai savimi patenkinto mažo vaiko šypsena.
Palingavau galvą. Keista, bet dabar, kai likome vieni du, viskas
buvo kitaip: buvome lygiaverčiai. Sunku beįsivaizduoti, kaip klaikiai
jo bijojau prieš dvi dienas, kai išgelbėjo mus nuo RAGE. Dabar jis
buvo kaip įsivaizduotasis vyresnysis brolis.
-Vis dėl to nesuprantu, kodėl ją versti galvoti, kad mirei? Kodėl
tau nesudavus? Ar ko nepasakius?
- Elajai taip patinka. Jis mėgsta sudėtingus žaidimus, - paaiš
kino. - Gal mano, kad jai neberūpėsiu, jei manys, kad miriau. O
gal norėjo pademonstruoti, kad yra už mus stipresnis.
Linktelėjau. Būtent toks jis ir yra: Elajai patinka bauginti sil
pnuosius. O tai reiškia, kad jis nori, jog kiti visada jaustųsi silpni.
- Manau, kad jis vis tiekplanuoja mane nužudyti, —pridūrė su
kartėliu. —Tik pirma turiu atlikti kitą užduotį.
- Kodėl tu toks tikras?
- Prieš daugelį metų Elaja išgelbėjo man gyvybę, - atsakė. Pagal jį aš jam už viską skolingas. Už viską.
-Apie ką tu?
- Man buvo devyneri, o dabar tuoj bus dvidešimt devyneri, pradėjo Luisas. - Gyvenau Buenos Airių gatvėse. Priklausiau gaujai.
Tada jau mokėjau naudoti peilį ir ginklą. Jei Elaja nebūtų išgelbėjęs,
nė metų nebūčiau ištempęs. Išmokė skaityti, rašyti, judėti be garso.
Privertė mokytis anglų kalbos pas tikrą anglą, kad nebesij austų nei
amerikinis, nei ispaniškas akcentas. Kad mane palaikytų britu čia,
kur bazuojasi RAGE.
Iš nuostabos išsižiojau.
-Visa tai padarė, kad nusiųstų tave į pavojų?
Luisas nusijuokė.
-Aš - investicija. Dabar jau išnaudota. Jis mano, kad „sukūrė“
mane kaip ir judu su Teo. Žinoma, kitokiu lygiu. O visa, ką jis
sukuria, gali ir sunaikinti.
Per nugarą nuėjo šiurpas.
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-Tai kokia ta kita tavo užduotis?
- Nugabenti tave j naujus namus. Elaja labai stengiasi tave
apsaugoti. Matyt, labai daug skolingas tavo tėvui, kitaip... - šyp
telėjo, - o gal jis vis dar tikisi, kad RAGE sužlugs ir jis galės tave
parodyti pasauliui. Bus pripažintas genijumi, koks jis, be abejonės,
ir yra.
Neramiai pasimuisčiau. Pradėjau suvokti, kad kol būsime gyvi,
tol būsiu surišta su Elaja. Nebuvo smagu taip galvoti.
- O kaip Teo? - paklausiau. - Manai, Elaja man leis sužinoti,
kur jie su mama gyvens?
Luisas atsiduso:
- Kiek supratau, Teo nebegrįš pas mamą. Elaja planuoja jį pa
silaikyti.
Žvelgiau į jį pašiurpusi.
-Turime sutrukdyti. Teo to nenori.
„Ir aš jo daugiau nebepamatysiu.“
Luisas vėl atsiduso.
- Svarbu tik, ko Elaja nori.
- Reikia ji išvogti, - pašokau, o mano lėkštė su skrebučiais nu
skrido nuo stalo.
- O kaipgi RAGEI - Luisas purtė galvą. - Jie jau beveik surado
Teo. Gal nesupranti, koks pavojus gresia jums abiem?
Vėl prieš akis iškilo ant skaldos klūpintis Teo, o prie jo kaktos
ginklas.
Lėtai atsisėdau.
- Suprantu, tikrai. Bet jis... nekaltas.
Netrukus Luisas pabaigė valgyti ir nuėjo į dušą. Vėl susiraičiusi
susisukau į pūkinę antklodę ir užsisvajojau. Prisiminiau liūdną Teo
šypseną paskutinį vakarą virtuvėje. Kaip jis laikė mane apkabinęs
lauke prie šito namo. Kaip apkabino mokyklos diskotekoje. Prisimi
niau ir dar senesnius dalykus: kaip susitikome Lu namuose ir kaip
liepė Džeikui atsiknisti, kai tas mane erzino Lu virtuvėje.
Staiga pašokau, lyg į mane būtų trenkęs perkūnas. Džeikas ir Lu.
Po to, kai Melė pasakė, kad jie saugūs, visai buvau juos užmiršusi.
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Žinoma. Man kilo puiki mintis.
Taip. Problemos sprendimas - Lu. Jei jai tikrai viskas gerai. Jei
tik ji sutiks.
Ir jei Luisas sutiks.
Kai jis nulipo žemyn, viską buvau suplanavusi.
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Teo
Lėktuvas pakilo prieš pat tris. Melė susisuko į antklodę ir, atrodo,
beveik iškart užmigo. Netrukus užmigo ir Elaja. Nuėjau į eilę už
jų, atsisėdau prie lango ir įsistebeilijau į tamsų dangų. Mintis vijo
mintį. Negalėjau užmigti.
Kur skrendame? Ką Elaja ketina man daryti? Kas atsitiko Reičelei? Šie klausimai vis nedavė ramybės. Niekaip neradau nurami
nančių atsakymų.
Mintimis vėl grįžau į vakar dieną. Aš - klonas. Dar daugiau...
Elajos klonas. Ką tai reiškia? Kiek Elajos yra manyje? Nenoriu būti
toks kaip jis. Jis - šaltas, žiaurus smurtautojas. Bet jis ir galingas.
Ne tik dėl to, kad jį supa apsaugininkai. Negalėjau nesižavėti, kaip
vos įėjęs į kambarį jis visus pavergia.
Vėlgi, moksle jis genijus, o aš nerodau jokių genialumo
ženklų.
Kaip gali būti, kad mūsų DNR ta pati, o mes tokie skirtingi? Ką
jis ten sakė? Kad kai jis suprato, jog negalės manęs turėti su savim
(buvo per daug pavojinga), jis tyčia viską padarė taip, kad augčiau
kuo panašesnėse sąlygose kaip jis. Kodėl jis tai darė? Ar jis norėjo,
kad būčiau kaip jis? Jis sakė, kad visada ketino tam tikru metu mane
susigrąžinti. Kam?
Sudrebėjau. Už lėktuvo sienų buvo tuščia erdvė. Mes buvome
mažas baltas taškelis, skrendantis tamsoje. Elaja sakė, kad jo tėvai
mirę. Tai techniškai aš irgi našlaitis.
Taip ir jaučiausi. Kaip dūžtant lėktuvui. Nematomas ir vienišas,
lekiantis dangumi.
Pagalvojau apie mamą. Galvojau apie tame namelyje visai vieną,
tik su Luiso kūnu likusią Reičelę. Galvojau apie Luisą - neįmanoma
buvo suvokti, kad jis negyvas. Kad Elaja jį nužudė.
Ėjo valandos. Atrodė, kad naktis nesibaigs. Laikrodžio netu
rėjau, tai pakilau pažiūrėti į Elajos.
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Tą pat akimirką šalia atsirado vienas apsaugininkas ir nustūmė
mane šalin.
—Tik norėjau sužinot laiką.
- Penkiolika po šešių Europos laiku, - kranktelėjo.
Kalbėjo amerikiniu akcentu, kaip ir tas, kuris mane vedė j lėk
tuvą.
Suraukiau kaktą. Jei dar tamsu, reiškia, skrendam į naktį, į va
karus, o ne į rytus.
Bandžiau įsivaizduoti, kas yra Britanijos vakaruose.
Amerika.
Žinoma.
Skrendame į Ameriką.
***
Galiausiai užmigau. Kai nusileisdami dunkstelėjome į pakilimo
taką, nubudau sustingęs, sušalęs ir vis dar pavargęs. Kol lėktuvas pa
mažu stojo, Elaja pakilo ir praėjo pro mane kažką greitai sakydamas
apsaugininkui ispaniškai.
Virš prieš mane esančios sėdynės pasirodė Melės galva. Mėlynė
buvo tamsesnė. Mergina šyptelėjo.
-Atvykome.
- Kur? —paklausiau, nes pro langą temačiau medžių eiles to
lumoje.
- Į Virdžiniją, - sušnibždėjo žvilgčiodama Elajos pusėn. - Prie
pat Vašingtono D.C.* Ten ir važiuosime. Į D.C.
Atsisuko Elaja ir ji nutilo.
Mūsų tikslas —JAV sostinė? Suraukiau antakius. Nesąmonė.
Kam Elajai dirbti tokioje triukšmingoje vietoje? Jo gyvybė priklauso
nuo to, ar RAGE)\ ras. Pirmą kartą susimąsčiau, ką jis kasdien veikia.
Ar tikrai dirba kokioj klinikoj, ar tai dar vienas melas?
Kol kirtome nusileidimo juostą, pajutau malonią ryto saulės
šilumą. Ėjau paskui Elają su Mele prie laukiančio limuzino tamsin
tais langais. Tas pats amerikietis apsaugininkas, su kuriuo kalbėjausi
* D.C.

—District of Columbia (angį.) — Kolumbijos federacinė apygarda (JA V )
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naktį, man atidarė užpakalines duris. Įlipau ir pasislinkau į ilgos
odinės sėdynės galą.
Elaja atsisėdo šalia.
- Geriau jautiesi? - paklausė.
Vos susilaikiau neišdėjęs jo į šuns dienas.
- Kodėl man nereikia paso? - paklausiau kaip galėdamas ra
miau.
Elaja šyptelėjo.
- Reikia.
Jis pasikniso ant kelių laikomų dokumentų krūvoje ir ištraukė
mažą tamsiai mėlyną knygutę. Amerikos pasą. Atvertė ir padavė.
Jame buvo mano fotografija. Dar buvo parašyta, kad esu Teo
doras Losonas, Amerikos pilietis. Losonas —kažkada maniau, kad
tokia tėčio pavardė. Kiek kartų svajojau vadintis šia pavarde, susitikti
tėtį. Kaip, maniau, didžiuosiuos.
Elaja pabeldė į stiklą, skiriantį nuo vairuotojo.
- Maniau, pavardė tau patiks, - sukikeno.
Norėjau atrėžti, kad tai nejuokinga, bet nutylėjau.
Limuzinas tyliai nuriedėjo pakilimo taku. Pro priekinį langą
mačiau prieš mus besidriekiančią dykvietę, o už jos platų kelią.
-Tai, aišku, tik formalumas, - kalbėjo toliau. - Nors ir papirkau
čia dirbančius pareigūnus, bet jie visur —korumpuoti ar ne —nori
matyti dokumentus.
Jis man džiugiai nusišypsojo, įsivaizduodamas šauniai pašmaikš
tavęs.
Prisiverčiau šyptelėti.
—Ar Reičelei viskas gerai? —paklausiau.
Limuzinas pajudėjo kresteldamas sulig kiekvienu dykvietės
nelygumu. Buvo aišku, kad važiuojame greitkelio link. Sulaikiau
kvapą. Manau, kad būčiau nebeįkvėpęs, jei būtų pasakęs, kad jai
kas atsitiko. Bet nepasakė.
- Reičelei viskas bus gerai, —šaltai atsakė. —Kai kas ja rūpinasi.
Jie padės jai netrukus vėl apsigyventi su šeima.
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Linktelėjau. Nežinojau, ar jis meluoja, bet vis tiek pasidarė ramiau.
Šią gražią saulėtą dieną buvo sunku patikėti, kad būtų taip stengęsis
mus išgelbėti nuo RAGE tik tam, jog dabar pats nužudytų.
Kai limuzinas užvažiavo ant kelio, man toptelėjo, kad turbūt jos
daugiau nebepamatysiu - ko gero, ji su šeima gyvens kitoje šalyje
ir turės kitą pavardę.
Nuo šios minties man užgniaužė gerklę. Nenorėjau apie tai
galvoti. Žiūrėjau pro langą į pro mus pralekiančius kelio ženklus.
Pavadinimų nepastebėjau.
-K ą tu čia veiki?
- Dirbu, —jis neaiškiai mostelėjo ranka. - Genetiniai tyrimai.
- Klonuoji?
Jis papurtė galvą.
- Ne. Nenoriu, kad dar kam nors grėstų mirtinas pavojus. O
dabar, Teodorai, dėl tavo paties saugumo nenoriu, kad matytum,
kur važiuojam. Todėl turiu paprašyti, kad leistum užrišti akis.
Leidau vienam apsaugininkui užrišti juodą raištį. Tuo metu Elaja
pasakojo apie savo darbą - koks jis protingas, kaip baisiai jam visą
laiką trukdo RAGE neleisdami tirti.
Tylėjau. Tikras pasipūtęs idiotas. Be to, man nepatinka šnekėtis,
kai nematau, su kuo.
Netrukus Elaja nuleido balsą ir pradėjo kažką tyliai murmėti
Melei ispaniškai.
Mintimis grįžau prie tėvų. Genetinių —Elajos tėvo ir motinos,
kurie Antrojo pasaulinio karo pabaigoje pabėgo iš Vokietijos. Elaja
sakė, kad jie karo aukos. Svarbiausios karo aukos, apie kurias mo
kėmės mokykloje, buvo šeši milijonai žydų. Hitleris norėjo sunai
kinti visą rasę. Tai, mano nuomone, buvo nesveika genų inžinerija.
Ar todėl Elaja ir tapo genetiku? Norėdamas atkeršyti už tai, kas buvo
padaryta jo rasei?
Mano rasei?
Jei mano genetiniai tėvai buvo žydai, ar tai reiškia, kad aš irgi
žydas? Namie nebuvau niekas. Na, britas - bet nereligingas. O
dabar... Kas? Vokietis? Žydas? Niekaip nesupratau.
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Buvau visai sutrikęs.
Nebežinojau, kiek laiko važiuojame. Galiausiai pajutau, kad
greitis sulėtėjo ir leidžiamės žemyn. Dėl prislopusio garso supratau,
kad važiuojame tuneliu. Ilgai važiuojame.
Pagaliau sustojome. Pajutau, kad man nuriša raištį. Prieš save
pamačiau Melės veidą. Ji atrodė ramesnė nei pirma.
Štai ir atvažiavome, - nusišypsojusi ji pasilenkė ir sušnibždėjo
į ausį: —Teo, viskas bus gerai. Nesijaudink.
Tada nusisuko, kad išliptų, o aš pamačiau tokią keistą vietą,
kokios dar nebuvau matęs.
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Reicelė
- Žinoma, pavyks, —tvirtinau.
Buvau taip užsidegusi, kad nenorėjau klausyti jokių Luiso prieš
taravimų.
- Bus galybė darbo. Be to, tai beprotiškai pavojinga, - kalbėjo
Luisas.
- Tai ką siūlai? Palikti Teo žmogaus, kurio jis net nepažįsta,
valioje? Palikti Melę su tuo, kuris ją muša?
Luisas apžvelgė dykvietę: buvome lauke. Išėjome pasivaikš
čioti, nes nebeištvėriau įkalinimo nė sekundės ilgiau. Vėjas plaikstė
plaukus, degino skruostus. Nuostabu.
- Nenoriu, kad tau kiltų pavojus.
-Tai vienintelis būdas.
- Gerai, - atsiduso. —Paaiškink dar kartą.
- Nuveži mane į RAGEštabą. Pasakai, kad Elaja tave šantažavo
ir todėl gelbėjai mudu su Teo. Bet su tuo taiksteisi tik kol nuo jo
pabėgai, kad dirbi tik RAGE. Štai todėl ir nenužudei Simpsono ir
to kito, - žiūrėjau tiesiai į mėlynas Luiso akis, norėdama, kad jis
pritartų, kad patikėtų mano plano realumu. —Paaiškinsi, kad gali
nuvesti RAGE į pačią Elajos slaptavietę, tiesiai pas Teo —su dings
timi, kad pristatai jam mane.
- Kaip jau sakiau, tai beprotiškai pavojinga, - vėl atsiduso
Luisas. - Be to, tavo plane yra spragų.
- Ne, - atsisukau į vėją, kad jis atvėsintų man veidą. —Ne. Jis
tobulas. Kol Elajos ir RAGE žmonės kausis, mes randame Teo su
Mele ir pasprunkame.
- Tu net neįsivaizduoji, kaip tai sudėtinga. Prasidės tikra su
maištis. Neįmanoma nieko suplanuoti.
- Bet tu žinai, kur Elajos slaptavietė. Žinai, kur jis laikys Teo.
Bent jau maždaug. Gali nurodyti RAGE kitą vietą.
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Luisas nužygiavo į priekį. Atsilikau. Jaučiau, kad jam reikia laiko
apgalvoti mano pasiūlymą. Jis jau papasakojo apie Elajos slaptavietę
Vašingtone. Luisas gerai žinojo ir išplanavimą viduje, ir kaip ten
patekti. Jei kas ir gali mus ten nuvesti, tai tik jis.
Vėjas nurimo ir iš po debesies pasirodė saulė. Atkišau į ją veidą
džiaugdamasi šiluma. Mąsčiau, ką veikia Teo. Ar jis galvoja apie
mane.
Grįžo Luisas.
- Net jei Lu taip gerai viską išmano kaip kad sakai, ji gali neno
rėti kištis, - pareiškė. —O man jos pagalbos reikės, nes kompiuterius
nelabai išmanau.
- Betgi galime jos paklausti.
- Tai jau taip, - numykė. - Tą penktadienio vakarą RAGE su
gavo Lu ir Teo draugą Džeiką ir bandė išsiaiškinti, ką jie žino. Tik
porą valandų, bet vis dėlto... - jis nebaigė.
Linktelėjau. Galėjau įsivaizduoti, kaip turėjo būti baisu apklau
siamiems žmonių, kurie laikė ginklą prie Teo kaktos.
- Bet jie nieko nežinojo, - atsakiau. - Ir RAGE tai suprato. Lu
su Džeiku net nežinojo, kad Teo ketina pabėgti. Ir jie neturi nė
menkiausio supratimo apie visą tą klonavimą. Negi nesupranti? Kol
RAGE nesuuos, kad su jais susisiekėme, Lu su Džeiku negresia joks
pavojus. O jei Lu adiks visą darbą interneto kavinėse, jie negalės jos
susekti. Ne taip kaip namie.
-Taigi, jos namus jie, aišku, stebi, - pridūrė Luisas.
- Žinau.
Jis vėl nuėjo tolyn ir man vėl teko jo laukti.
Štai koks buvo mano planas: kol mes su Luisu bandysime patekti
į RAGE štabą, o paskui pulsime Elajos slaptavietę Vašingtone, Lu
(pagal Luiso nurodymus) suras reikalingą informaciją sėkmingam
persikraustymui į saugią vietą. Ne į tą, kurią man ir mano tėvams
rengia Elaja, bet tris naujas vietas. Kad mes gyventume netoli vieni
kitų. Aš su mama ir tėčiu. Luisas su Mele. Teo su mama.
Šios svarbios detalės Luisui dar nepaminėjau.
174

- Reičele, - Luisas papurtė galvą. - Visas šis sumanymas - tikra
beprotybė.
- Bet tu tai padarysi? - entuziastingai pratariau.
Luisas šyptelėjo.
-Taip, dėl Melės ir Teo. Bet su viena sąlyga.
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Teo
Išlipau iš automobilio ir įsmeigiau žvilgsnį į pastatą.
Žvangėdamos užsitrenkė milžiniškos plieninės durys, pro kurias
įvažiavome. Buvome po žeme - betoninės sienos aplink ir žemos
lubos viršuje. Priešais mane esantis pastatas buvo tiesiog įmontuotas
į betoną. Žemas, su išlenktu stikliniu fasadu ir tvirtomis plieninėmis
kolonomis. Bet ne pastato išorė patraukė mano dėmesį. Negalėjau
atitraukti akių nuo vidaus.
Už stiklo buvo didžiulis kambarys, panašus... na, panašus į
parką. Neįtikėtina. Žolės kilimas. Medžiai ir gėlės vietoj baldų.
Elaja įvedė pro pirmąsias stumdomas duris Melę, mane ir du
apsaugininkus. Kai tik įėjome, jos iškart užsitrenkė. Jis suspaudė
keletą skaičių prie antrų durų esančiame ekranėlyje. Po kelių sekun
džių jos atsidarė ir patekome į vidinį parką.
Aiktelėjau. Atrodė, kad patekau į užmiestį. Stiklinių sienų, pro
kurias įėjome, nebesimatė. Vietoj jų buvo medžių bei į tolumas
nusidriekusių laukų vaizdai. Žinojau, kad tai suprojektuoti pa
veikslai - hologramos - bet jie buvo įtikinamesni, nei kada mačiau.
Atrodė, kad virš mūsų giedras dangus, per kurį praplaukia vieniši
debesėliai. Tolėliau vaikščiojo žmonės. Aš net girdėjau tolumoje
žaidžiančius vaikus. Net ir oras kitaip kvepėjo —gaiviai, kaip tikram
užmiesty. Pūtė švelnus vėjelis.
Išorinis kambarys. Visur dūmai ir veidrodžiai, - paaiškino Elaja
džiaugdamasis apstulbinta mano veido išraiška. - Mes naudojame
hologramas, garso takelį ir modifikuotą orą, kad sukurtume išorinio
pasaulio iliuziją. Tai mūsų pagrindinė poilsio zona. Tokios kada nors
bus statomos kosmose.
Jis nuvedė mane per lauką prie tiltelio virš upeliuko. Pastebėjęs,
kad žiopsau išsižiojęs į putojantį vandenį, paaiškino:
-Jis užprogramuotas. Kaip fontanas.
Praėjome pro medį, ant kurio buvo prismeigtas ženklas „išė
jimas“ (vienintelį prie aplinkos nesiderinantį daiktą) ir priėjome
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didelę medinę pašiūrę. Elaja suspaudė skaičius ant lentelės prie durų
ir jos atsidarė. Viduje buvo stalai ir dideli sulankstyti skėčiai.
—Savaitgaliais čia būna kavinė, —nusišypsojo Elaja. —Žmonėms
patinka sėdėti šešėlyje. Ne dėl to, kad apsisaugotų nuo saulės. Čia
nėra žalingų ultravioletinių spindulių, - nusijuokė.
Durys, pro kurias buvom ką tik įėję, užsitrenkė. Elaja paspaudė
kažkokį mygtuką, kad atidarytų esančias prieš mus.
—Na, ką manai?
—Neįtikėtina, - pasakiau tiesą. - Bet kam visa tai?
-Turiu galingų draugų, - Elaja persibraukė ranka plaukus. - Čia
dirba virš šimto žmonių: mokslininkai, apsaugininkai, dar aptarnau
jantis personalas - maisto ruošimas, valymas ir kita. Ir jų šeimos.
Turime pradinę mokyklą ir žaidimų aikštelę vaikams. Dauguma
išvyksta tik atostogauti. Didžiausias pavojus kyla tada, kai žmonėms
įeinant ir išeinant atsidaro durys į lauką.
Įsidėmėjau (gal prireiks ateityje). Išorinis kambarys man padarė
didelį įspūdį, bet kažkas ir žiauriai nepatiko. Gal tai, kad viskas čia
buvo netikra.
Bet nebuvo kada apie tai galvoti. Prieš mus esančios durys atsi
vėrė ir mes patekome į ilgą akinamai baltą koridorių. Abejose pu
sėse buvo kambariai. Pasukome už kampo ir įėjome pro dar dvejas
ar trejas apsaugines duris. Susitikome keletą skubančių suvargusių
žmonių. Jie visi pagarbiai ir su baime sveikinosi su Elaja.
—Dar kartą papasakok, kokius darbus čia darai? - paprašiau.
-Atliekame naujausius genetinius tyrimus. Daugiausiai PEGD
technologijos, - nusišypsojo. -Tai —prieš embrioninė genetinė di
agnostika, kai ištiri, ar embrionuose nėra genetinių ligų. Geras,
naudingas mokslinis darbas.
Žiūrėjau į jį negalėdamas patikėti.
—Tai kodėl jis toks slaptas? Kodėl viskas po žeme?
Šypsena nuo Elajos veido dingo. Jis nužvelgė mane naikinančiu
žvilgsniu.
—Įdomu, gal dalis mano DNR pasikeitė, kai buvai sukurtas, —
atšovė sarkastiškai. - Gal pamiršai tuos, kurie bandė tave nužudyti?
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RAGE. Nuo to laiko, kai gimei, jie vis bando mane nužudyti. Du
kartus jiems beveik pavyko. Po žeme man saugiau.
Susimąsčiau. Visa ši pritrenkianti technika tik tam, kad apsau
gotų Elają? Turi būt dar kas nors. Kažin, kas moka už slėptuvę? Elaja
minėjo galingus draugus. Kas jie?
Jis sustojo prie durų su užrašu „Pašaliniams įeiti draudžiama“.
- Melė tave nuves į kambarį, —pasakė nežiūrėdamas į mane.
Jis atsistojo priešais mažą lentelę ir šviesos spindulys nuskenavo
jo akį. Tada durys atsidarė ir jis dingo.
Stovėjau prieš jas, ne visai suvokdamas, kas ką tik įvyko.
Melė palietė mano ranką.
-Jis tikrai nebaigė galantiškumo mokyklos, - pratarė. - Nors,
kai nori, gali būt labai žavus.
Linktelėjau. Vis tiek nesupratau, kam Elaja mane čia atsivežė.
Gerai, jis nori mane apsaugoti nuo RAGE. Bet gi čia slapta darbo
vieta, kur atliekami moksliniai tyrimai. Kam aš čia? Tiesą sakant,
kol negalės manęs parodyti kaip mokslinio pasiekimo, kam iš viso
mane saugoti? Jis gi nelaiko manęs sūnumi. Buvau tikras, kad jam
aš tik sėkmingas genetinis eksperimentas. Niekas daugiau.
Melė nuvedė mane ilgiausiais koridoriais. Praėjome daugybę
durų, kol pasiekėme gyvenamąją dalį.
- Tau skirtas vieno kambario butas, —ištarė pastumdama
duris. - Valgyklą parodysiu vėliau.
Kambarys buvo didelis. Viename gale lova, o šalia jos mažas vo
nios kambarys. Dar buvo sofa ir arčiau durų virtuvei skirtas plotelis.
Viskas buvo dailu ir švaru kaip viešbutyje.
Apsidairiau ir man išdžiūvo burna. Tada medinėmis grindimis
nuėjau prie sofos. Kambarys buvo didesnis nei tas plotas, kuriame
gyvenome su mama. Staiga prisiminiau savo netvarkingą miegamąjį
namie. Man nežmoniškai jo trūko. Ne tik pačios mamos, bet viso
mano gyvenimo: mokyklos, draugų, net Rojaus. Niekaip nesuvo
kiau, kad jie kitoje šalyje. Kitame gyvenime.
Atsisėdau ant sofos, o mano gerklėje įstrigo gumulas.
Melė pritūpė šalia ir apkabino per pečius.
- Priprasi.
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- Nenoriu, - sugriežiau dantimis. - Nesuprantu, kodėl aš čia.
Kodėl manęs neapgyvendina taip kaip Reičelės?
- Dėl kažkokių priežasčių Elaja nori, kad būtum čia, - Melė
suspaudė mano ranką. - Kaip kad nori, jog aš būčiau čia. O ko jis
nori, visada ir gauna.
—Tai aš kalinys?
Melė atsiduso.
- Spėju, jis nori tave visko išmokyti, kad perimtum vadovavimą.
Matai, pernai jis labai sirgo. Po ligos buvo siaubingų problemų su
širdimi ir dabar dar geria begalę vaistų. Nesuprask manęs klaidingai,
dabar jam viskas gerai, bet, manau, liga jam parodė, kad amžinai
negyvens. Manau, jam patinka mintis, kad kažkas, lygiai toks kaip
jis, perims vadovavimą.
Negalėdamas patikėti įbedžiau į ją akis.
- Bet aš jokiu būdu negalėčiau daryti to, ką daro jis. Jis turbūt
jau būdamas dešimties metų preparavo varles.
Melė nusijuokė.
- Ar čia yra mano bendraamžių? - paklausiau.
Ji papurtė galvą.
- Yra jaunesnių vaikų. Bet vyresnius vaikus tėvai išsiunčia į vi
durines mokyklas visam trimestrui. Jiems, aišku, užriša akis. Beveik
niekas tiksliai nežino, kur esame. Matyt, kažkur po D.C. Tiksliai
nežinau kur. Man irgi užriša akis.
-Jis tavim nepasitiki?
- Ne dėl to, - Melė papurtė galvą. - Ypač dabar.
Kažin, ką ji turi galvoje? Spėju, kad tai susiję su tuo, dėl ko jis
jai trenkė.
- Mielasis, pamiegok šiek tiek, - ji atsistojo. - Durys užpro
gramuotos užsirakinti, kai tik jas uždarysiu. Deja, nieko negaliu
padaryti. Ateisiu maždaug po valandos ir dar... Teo?
Pakėliau galvą.
- Viskas bus gerai. Dar nemačiau, kad jis su kuo nors elgtųsi
taip maloniai kaip su tavimi.
Tai tarusi, ji liūdnai nusišypsojo ir neatsisveikinusi išėjo. Pasi
jutau vienišesnis nei kada nors anksčiau.
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Reicelė
Imtis mano plano Luisas sutiko tik su sąlyga, kad prieš susi
tikdami su RAGE puikiai pasiruoštume, tai yra, būtume fiziškai
užsigrūdinę.
—Jei ketini kartu su manimi eiti į RAGE štabą ir Elajos būstinę
Vašingtone, privalai sugebėti savimi pasirūpinti... - pasakė - ...kai
negalėsiu tavimi rūpintis.
Keletą dienų treniravomės. Buvo daug sunkiau, nei tada, kai
treniravomės su Mele. Luisas privertė mane irkluoti ant irklavimo
treniruoklio tol, kol prakaitas varvėte varvėjo, o kojas ir rankas gėlė.
Paskui pamokė mane kovos menų judesių.
- Brutalios jėgos nereikia, - aiškino. - Turi išmokti išlaikyti
pusiausvyrą ir pasinaudoti kūno svoriu.
Parodė, kaip sukantis ant vienos kojos spirti kita. Vis kartojome
ir kartojome tą patį judesį, kol visai išsekau.
Paskui šypsodamasis ir šūkčiodamas padrąsinimus stovėjo šalia,
kol padariau šimtą atsilenkimų.
Kai baigiau, nuėjo kepti bifšteksų, o aš įlindau į vonią.
—Nemoku gaminti nieko ypatingo, - šypsodamasis pranešė,
kai po pusvalandžio sėdau prie virtuvės staliuko. - Bet po sunkaus
darbo reikia gero maisto.
Mano rankos buvo taip pavargę, kad vos nulaikiau peilį su ša
kute, bet kepsnys, bulvės ir salotos buvo puikūs.
—Nuostabu, - išsišiepiau. - Beveik taip pat skanu kaip Melės
daržovių troškinys.
Vos ištarusi jos vardą pasigailėjau, nes Luiso veidas aptemo ir jis
pastūmė savo lėkštę.
-Atsiprašau, - nedrąsiai ištariau.
- Nieko tokio, - atsiduso Luisas. - Negaliu ištverti pagalvojęs,
kad jis vėl ją muša.
Linktelėjau parodydama, kad suprantu. Keista, bet dar niekas iš
suaugusių niekada nesišnekėjo su manim taip atvirai kaip su lygia.
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Žinoma, jis nebuvo mano tėvų bendraamžis, bet vis tik gerokai
vyresnis.
- Ar tu ją myli? - susidrovėjusi paklausiau.
Dar prieš dvi dienas jokio žmogaus nebūčiau drįsusi to paklausti.
Bet dabar, na, dabar norėjau žinoti. Man atrodė, kad nėra jokių
priežasčių neklausti.
Luisas apžvelgė kambarį.
- Galvoju apie ją visą laiką. Kokia ji pritrenkianti. Prisimenu,
kaip pirmą kartą susitikom Vašingtone. Tik spoksojau ir spoksojau.
Nebuvau matęs gražesnės moters, - jis nusijuokė. - Bijojau su ja
kalbėtis. Ji buvo ne mano lygio. Iš kito pasaulio. Be to, ji buvo Elajos
mergina. Bet man reikėjo su ja šnekėtis. Turėjau. O kai pradėjau,
buvo labai lengva. Mes labai gerai sutarėme. Ji tikrai labai stipri, bet
kartu ir drovi... Šiaip ar taip, turėjome labai saugotis. Dėl Elajos.
Taigi, mums neteko... kartu praleisti daug laiko, kol man reikėjo
vykti į Angliją. Ten šešis mėnesius slaptai dirbau su RAGE, —jis man
nusišypsojo. - Niekada jokiam žmogui to nejaučiau. Tuo pačiu ir
nuostabu, ir baisu. Kai tai nutiks, suprasi.
Tylėjau ir žiūrėjau į paskutinį gabalą kepsnio.
Kai pavalgėme, Luisas nubraižė Vašingtono būstinės planą.
- Priekyje yra poilsio zona, tada personalo butai, o už jų, į va
karus, Elajos apartamentai. Laboratorijos rytiniame korpuse. Į jas
niekas, išskyrus Elają ir mokslininkus, niekad neina. Į jų duris įdėti
automatiniai užraktai. Štai ten ir nukreipsime RAGE. Kuo toliau
nuo personalui skirtų patalpų. Gerai?
Jis pažvelgė į mane, tarsi tikėdamasis protingų pastabų.
Išspaudžiau šypseną. Mane staiga pribloškė mūsų užmačių
apimtis.
- Reičele, ar tu tikrai to nori? —paklausė. -Turiu išvaduoti Melę,
bet yra ir kiti...
- Aišku, noriu, - atsakiau piktai. - Argi tai ne mano suma
nymas?
Iš tiesų baisiai bijojau. Labiau nei norėjau parodyti. Bet Elaja
turėjo Teo ir neketino jo atsisakyti. Aš irgi neketinau.
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Apsisprendžiau ir dar dėl vieno dalyko: gal Teo niekad nejaus
to, ką jaučiu jam, bet turiu tai išsiaiškinti.
Mudu su Luisu dar pasitarėme, kaip susisiekti su Lu. Jis buvo
įsitikinęs, kad RAGE vis dar tikrina jos susirašinėjimą ir klausosi
telefoninių pokalbių.
- Galėtume jai nusiųsti atviruką, - pasakiau. - „Sraigių paštu*“.
Ten parašytume, kur susitikti.
Luisas suraukė kaktą.
- Kur? RAGE turbūt ją visur seka, nes žino apie jos santykius
su Teo ir galvoja, kad jie gali bandyti susisiekti. Kur ji galėtų nueiti,
kad niekas nieko neįtartų?
Nusišypsojau.
- Žinau puikią vietą, - atsakiau. - Ten visada minios žmonių,
daugybė paauglių ir galėsime pasišnekėti niekieno nestebimi.

* snail mail (angį.) - sraigių paštas, taip jaunimas Britanijoje vadina paprastą paštą lygindami
su elektroniniu (vert. pastaba)
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Teo
Kol laukiau Melės, apžiūrėjau savo kambarį detaliau. Čia buvo
daugybė gerų dalykų: kompiuteris, žaidimų valdymo pultas, plaz
minis televizorius, muzikinis centras.
Įsijungiau internetą ir bandžiau pasiųsti elektroninį laišką mamai,
bet kompiuteris užblokavo bandymą. Tada bandžiau pasiekti po
kalbių svetainę, kuria dažnai naudodavomės su Lu. Nieko. Po pusės
valandos teko pripažinti, kad su niekuo negaliu susisiekti.
Galvoje šėlo įniršis ir baimė kaip liūtai narve. Nemačiau jokios
išeities. Niekaip negalėjau sugrįžti į ankstesnį gyvenimą. Bent jau
žinojau, kad mamai ir Reičelei viskas gerai. Kad RAGE)oms nekelia
pavojaus. Mintimis vėl grįžau prie Lu ir Džeiko. Mele sakė, kad jie
saugūs, bet kas, jei RAGE)\ios sučiupo?
—Ar tikrai žinai, kad jiems nieko neatsitiko? - paklausiau, kai
maždaug po valandos ji pasirodė.
Ji linktelėjo.
—Elaja manė, kad RAGE)nos sugaus, apklaus, išsiaiškins, kad
jie nieko svarbaus nežino, ir paleis. Ir kaip visada buvo teisus. Jis
juos stebi.
—Stebi? —perklausiau. - Kodėl nesaugo? Elaja mums su Reičele
atsiuntė Luisą. Kodėl nieko nesiunčia, kad juos išgelbėtų?
Melė atsiduso.
—Elaja apskaičiavo riziką ir nusprendė, kad RAGE)\\ nelies.
-Bet...
—RAGE turi ypatingą planą, kuriame nenumatyta žudyti nekaltų
vaikų. Jie nori tavęs ir Reičelės dėl to, kas esate. Ypač tavęs, nes pagal
juos esi Elajos kopija. Nėra jokio reikalo skriausti tavo draugus.
—Bet Elaja to tiksliai nežino, - atsakiau vis labiau pykdamas.
Lu su Džeiku neturi nieko bendro su Elajos ir RAGE nesuta
rimais, bet Elaja nepajudins nė piršto, kad jiems padėtų. Neįtikė
tina.
183

- Nepaisant visko, ką čia matai, Elajos lėšos nėra beribės, —pra
nešė Melė, - ir sutik, kad ne jo kaltė, jog jie įsipainiojo. Klausyk,
drauguži, Elaja dar nenori, kad išeitum iš šio kambario, bet valgyti
reikia. Taigi nuvesiu į valgyklą.
Ji padavė man beisbolo kepurę.
- Užsidėk taip, kad nesimatytų veido. Nemanau, kad įmanoma,
bet nenorime, jog kas nors susietų tave su Elaja. Kai ten nueisim, į
nieką nežiūrėk ir su nieku nešnekėk. Gerai?
Užsimaukšlinau kepurę ir nusekiau Melę koridoriumi. Ar ji
sakė, kad aš kaltas, jog Džeikui su Lu gresia pavojus? Susimąsčiau.
Įtraukiau juos abu. Bet nežinojau, kaip tai pavojinga. Ir tada man
toptelėjo. Žinojau. Mama perspėjo patį pirmą vakarą, kai pasakė,
kad tėtis gyvas. Ir vis dėlto, nieko nepaisydamas, įstūmiau juos
abu - ir Reičelę - į siaubingą pavojų.
Valgykla buvo mano koridoriaus gale. Ten buvo galybė žmonių
ir sulankstomų stalų. Keisčiausias sambūris išblyškusių pusamžių
vyrų ir moterų, matyt, Elajos mokslininkų, ir keletas rimtų rau
meningų vaikinų, vilkinčių apsaugininkų uniformas. Kambario
kampe buvo žaidimų aikštelė, kur pamačiau kelis mažus vaikus.
Juos prižiūrėjo šiek tiek jaunesnė nuobodžiaujanti moteris.
Pasiėmėme makaronų su sūriu. Eidami prie stalo, pamatėme
prie mūsų einančius apsaugininkus.
- Nepamiršk laikyti nuleidęs galvą ir nekalbėk, - sušnypštė
Melė.
Paaiškėjo, kad jie manimi visai nesidomi. Į mane vos žvilgtelėjo
ir pabandė pakalbinti Melę. Ji nepakėlė galvos, kad nesimatytų mė
lynės ir atsakinėjo vienskiemeniais žodžiais. Greitai jie pasišalino.
Valgėme tylėdami.
Vėl prisiminiau Lu su Džeiku. Kaip nieko negalvodamas įtrau
kiau juos. Buvau labai alkanas, bet staiga visai dingo apetitas. Kaip
galiu valgyti, jei nežinau, ar mano draugai saugūs?
Prieš akis vėl iškilo sukniubęs ant kėdės Luisas. Tai padarė
Elaja.
Aš ir esu Elaja.
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Daugiau nebeištvėriau.
- Einu į savo kambarį, - sumurmėjau.
Melė linktelėjo.
- Užeisiu vėliau, - pažadėjo. - Pakeliui su niekuo nekalbėk.
Klupdamas patraukiau koridoriumi. Gerklėje stovėjo gumulas.
Nebebuvo jokios prasmės. Prieš savaitę buvau Teo Glasmanas. Po
puliarus tvirtas penkiolikmetis, turintis namus, mamą, draugus ir
neturintis jokių rimtų rūpesčių. O dabar mane ištraukė iš pažįstamo
pasaulio. Net nežinau, kas esu. Nebuvo ko nusitverti. Nieko tikro.
Ir niekas nesupras, kaip jaučiuosi.
Išskyrus gal tik Reičelę. Ji tokia kaip aš. Klonė. Jis supranta.
Staiga taip pasiilgau namų, kad pajutau skausmą krūtinėje. Su
stojau koridoriuje ir užsimerkęs atsišliejau į sieną. Tikra tai, kad
laikiau apkabinęs Reičelę. Vos prieš dvidešimt keturias valandas
stovėjau prie to namo ir glaudžiau ją prie savęs. Kad nuraminčiau.
Kad pats nurimčiau. O ji glaudė mane. Tai buvo tikra. Turiu tai
prisiminti.
—Teodorai? —atsimerkiau išgirdęs Elajos balsą.
Jis susiraukęs stovėjo prieš mane.
- Ar gerai jautiesi? - paklausė ir pirmą kartą nuo mūsų susiti
kimo jo balse pajutau tikrą susirūpinimą. - Ką čia veiki?
- Viskas tvarkoj, - atsakiau. —Ir aš Teo.
Elaja prisimerkė.
- Noriu, kad rytoj tave nuodugniai apžiūrėtų daktaras. Visus
atvykusius į būstinę apžiūri.
Pažvelgiau į jį įdėmiai.
- Pasakyk, kodėl aš čia?
Gal pavyks priversti jį kalbėti. Gal jis papasakos savo planus.
- Teodorai, esi čia, nes turi čia būti, - nusišypsojo Elaja, irgi
atsirėmęs į sieną. - Ketinau tavęs pasiųsti, kai baigsi mokyklą. Pri
vertei mane paskubėti, bet visada norėjau, kad būtum čia ir... ir
man padėtum.
- Ką turi galvoje, sakydamas „man padėti“?
- Sužinoti, ką aš darau.
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Elaja nutilo. Mano širdis nustojo plakusi. Tai Melė buvo teisi.
-Tikrai? Nori, kad perimčiau tavo darbą? Nes...
- Kur Melė? —Elaja atsitraukė nuo sienos ir nužvelgė kori
dorių. —Sakiau jai, kad nenoriu, jog kur nors vienas vaikščiotum.
Nenuleidau nuo jo akių. Man reikėjo žinoti.
- Pasakyk, ką nori, kad daryčiau.
- Ne dabar. Ne čia, —sukryžiavo rankas ant krūtinės Elaja. —
Grįžk į savo kambarį.
Įsiutau kaip žvėris.
- Pasakyk!- ėmiau šaukti. —Pasakyk, arba visiems pasakysiu,
kas esu.
Elaja greit prie manęs pribėgo, o jo akys degė pykčiu.
—Tu to nepadarysi.
- Padarysiu! - šaukiau. - Grįšiu į valgyklą, atsistosiu ant stalo
ir...
- Buvai valgykloje? - Elaja rūsčiai pažvelgė į mane. —Sakiau
Melei, kad nesivedžiotų į viešas vietas.
Mano širdis sudrebėjo.
„Mėšlas.“
Dabar ją įklampinau į baisią bėdą.
- Melė nekalta, - pasakiau greitai. - Ji man liepė grįžti į savo
kambarį. Bet aš... aš nenoriu. Nenoriu būti čia įkalintas. Noriu grįžti
į Londoną. Noriu namo.
Kovojau su noru pravirkti. Jokiu būdu jam nepasirodysiu sil
pnas.
Elaja įdėmiai žiūrėjo į mane. Staiga jis man pasirodė pavargęs.
Netgi išsekęs. Jis išsitraukė iš kišenės buteliuką tablečių ir maktelėjo
vieną į burną.
-Jei mane laikai čia tam, kad, kai vieną dieną mirsi, perimčiau
vadovavimą, tai neverta, - išrėžiau. - Man tiek pat šansų tapti moks
lininku genijumi kiek ir Bunzeno degikliu.
Vieną akimirką Elaja atrodė pritrenktas, bet tuoj pat nusišypsojo.
- Gerai, Teodorai, - lėtai pratarė. - Atsiprašau. Matau, esi vi
siškai išmuštas iš vėžių.
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Jis apkabino mane per pečius ir pasuko mano kambario link.
-Tikrai noriu, kad sužinotum, ką čia darau. Ir žinoma, noriu,
jog sektum mano pėdomis. Bet neketinu tavęs versti ką nors veikti.
Dabar prašau tik vieno, kad suteiktum man ir mano darbui gali
mybę, -jis suspaudė petį. - Žinai, buvau supykęs, kad nepaklausei
savo motinos ir negalvodamas patraukei manęs ieškoti. Bet tuo
pačiu ir didžiavausi, jog nori mane pažinti.
Pažvelgiau į šalį, prisiminęs, kaip įsivaizdavau mus abu, kaip
karius, kovojančius prieš RAGE fanatizmą.
Kaip seniai tai buvo.
Priėjome mano kambarį.
—Teodorai, greit vėl pasikalbėsim, - pažadėjo. - Gerai?
Jis paplekšnojo per nugarą. Akimirką vėl pajutau į kaktą įremtą
ginklą.
Lėtai linktelėjau.
— Puiku, - Elaja atidarė duris. - Dabar, būk geras, eik į vidų ir
pailsėk.
Įėjau. Durys užsitrenkė.
Užrakintas.
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Reicelė
Buvo vėlyva penktadienio popietė. Starbucks'a.s, netoli kurio
gyveno Teo, buvo sausakimšas. Pagal Teo pasakojimus taip ir turėjo
būti.
Tą rytą mudu su Luisu atvažiavome iš Škotijos. Priešais esančioje
parduotuvėje laukėme ateinančios Lu.
Atviruke parašėme: Starbucks ‘e. Penktadienį. Penktą popiet.
Niekam nesakyk. Vaikystės draugas.
Kai mudvi susitikome pirmą kartą, Teo apibūdino ją kaip „vai
kystės draugę“. Tikėjausi, kad toks parašas ant atviruko bus pras
mingas. Taip pat vyliausi, kad atėjusi ji ne per daug ant mūsų įsius
supratusi, kad atvirukas ne nuo Teo.
Tiesą sakant, nebuvau tikra, ar Lu ateitų dėl ko nors kito, o ne
Teo.
Ji pasirodė be penkių penkios. Jai įeinant į kavinę, Luisas įdėmiai
apžvelgė gatvę.
-Jos nesekė, - ištarė.
- Įsitikinęs?
-Taip. Be to, pažinčiau bet ką iš RAGE, ar žmones, kuriais jie
naudojasi tokiais atvejais, - jis pažvelgė į mane. - Nepamiršk, kad
su jais dirbau pusę metų.
Palaukėme penkias minutes ir perėjome gatvę.
Vos įėjusi pamačiau gale salės prie tualetų sėdinčią ir į stalą
pirštais barbenančią Lu. Ėmiau neskubėdama brautis pro minias
paauglių, besibūriuojančių prie užsakymų ir atsiėmimo langelių.
Norėdamas mane apsaugoti, Luisas ant peties uždėjo ranką.
Pastebėjau, kad kai kurios merginos vertindamos nužvelgė jį ir
pavydžiai mane. Nors ir kaip nervinausi, šyptelėjau: Luisas buvo
aukštas ir tikrai gražus. Jo pritrenkiančiai mėlynos akys. Na, jis man
nepatinka, bet buvo malonu manyti, kad kai kas mano, jog esu
pakankamai suaugusi ir graži, kad jis manimi domėtųsi.
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Kai priėjau, Lu atsistojo.
- Kur Teo? —paklausė. - Kas jam nutiko?
Pamačiusi šalia manęs Luisą, susiraukė:
- Kas tu?
-Tai Luisas, - paaiškinau. - Jis išgelbėjo Teo ir mano gyvybę.
Lu vėl pažiūrėjo į mane.
- Kur Teo? - pakartojo.
Papasakojau, kas atsitiko. Apie klonavimą nesakiau nieko. Tik
kad RAGE norėjo mus sučiupti ir Teo tėtis atsiuntė Luisą mūsų
gelbėti.
—Jie buvo ir pas mus, - pranešė Lu. - Pas mane ir pas Džeiką.
- Apie mane kalbate? - pasigirdo pažįstamas meilikaujantis
balsas.
Net pašokau. Salia manęs geidulingai šypsodamasis stovėjo
Džeikas.
Pajutau, kad Luiso ranka tvirčiau suspaudė petį ir prisitraukė
mane arčiau. Mintyse save iškeikiau: turėjau susiprasti, kad ir
Džeikas prisistatys.
- Kas jis? - paklausė Luisas.
- Čia Džeikas, —paraudau. - Kitas Teo draugas.
- Sveika, Reičele. Malonu tave matyti, —sumurkė Džeikas. —Ką
padarėte Teo? Mudu su Lu patyrėme klaikų košmarą. Vaikinai iš
tos beprotiškos organizacijos, su kuria susijęs tavo tėtis, tikri siau
būnai.
-Ach, užsičiaupk, Džeikai, - išrėžė Lu. - Nesupranti, ką kalbi.
Daugiau niekam nespėjus nieko pasakyti, tinkamai pristačiau
Luisą ir visi susėdome prie stalo. Dar kartą papasakojau, ką jau
buvau sakiusi Lu, o ji pranešė, kad tą naktį, kai RAGE norėjo su
čiupti mane su Teo, jie sugavo ir juos su Džeiku.
—Jie nuvežė mus abu į kažkokį negyvenamą pastatą ir ten paliko.
Ilgam.
Luisas linktelėjo.
- Laukė, kad išsiaiškintų, ką žinote. Klausėsi, ką pasakysite apie
Teo.
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- Paskui apklausė kiekvieną atskirai, - tęsė Džeikas. - Buvo
tikrai baisu. Jie buvo baisūs kaip mirtis. Na, jie nieko mums nedarė,
bet tikrai turėjo ginklus.
Išsižiojau pasakyti, kad jis neklysta, bet Luisas uždėjo ranką ant
manosios.
-Teko pasakyti viską, ką žinojome, - toliau kalbėjo Džeikas. Jie vis klausė, kur Teo, bet mes nežinojome.
Luisas atsikrenkštė.
- Reikalas tas, kad nors Teo tėtis ir išgelbėjo jį, bet dabar nori,
kad Teo būtų su juo, - paaiškino.
- Bet mes žinome, kad Teo to nenori, - pridūriau. - Norim jį
išvaduoti.
- Kaip? - pasidomėjo Lu.
Luisas glaustai išdėstė mūsų planą (prieš tai jis man išaiškino,
kad dėl jų pačių saugumo Lu ir Džeikui reikia žinoti kuo mažiau),
o tada detaliai paaiškino, kaip Lu galėtų padėti.
- Reikia, kad rastum kokius nors senus duomenis apie žmones,
mirusius vaikystėje, kurie yra mano metų, Reičelės, Teo...
-Jo draugės Melės ir mano tėvų, - pridūriau.
Mes paskambinome mamai su tėčiui iš telefono automato, bet
nieko nesakėme apie ketinimą gelbėti Teo ir Melę. Buvo per daug
pavojinga. Tėtis tikrai bandytų mus sustabdyti. Jis gal net praneštų
Elajai.
- Mums reikia esminės informacijos: pavardės, amžiaus, kada,
kur gimė ir kita, —šnekėjo Luisas. - Ir teks naudotis internetinių
kavinių kompiuteriais, kad niekas tavęs nesusektų.
Jis įsmeigė į Lu ryškiai mėlynas akis.
- Ar gali tai padaryti?
Ji pažvelgė į jį, paskui į mane, paskui vėl į jį.
-Aišku, - atsakė. - Bet ką jūs su tais duomenimis darysite?
- Na, aš, žinoma, negalėsiu surasti mums darbų ir mokyklų, bet
pažįstu žmones, kurie gali pagaminti dokumentus: pasus, teises ir
visa kita.
Džeikas švilptelėjo.
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- Kietai.
Luisas pasisuko j jį.
- Tai gyvybės ir mirties klausimas. Ir mūsų, ir Teo. Negalima
niekam nieko pasakoti. Niekada, —rimtai tarė.
Džeikas linktelėjo.
- Kaip pasakysi.
Visi keturi nuėjome į šalia esančią interneto kavinę ir Lu ėmėsi
darbo. Kol jie su Luisu susikaupę stebėjo ekraną, Džeikas patraukė
mane į šoną.
- Šitas ištvirkėlis Luisas tau per senas, - išdrožė. —Beje, Reičele,
puikiai atrodai.
Paraudau. Nemanau, kad nuo to laiko, kai matėmės, nors kiek
pasikeičiau.
- Luisas ne toks - paprieštaravau. - Visų pirma jis be proto
įsimylėjęs tą Melę. Jis man kaip... kaip vyresnysis brolis...
—Taip? —nustebo Džeikas. - Tada viskas gerai...
- Ei, - šūktelėjo Luisas. - Lu jau kai ką rado, bet šiandien ne
baigs. Mudviem su Reičele reikia eiti. Susitiksime čia antradienį tuo
pačiu laiku. Tarpusavyje nebendraukite. Gerai?
Džeikas atrodė nusivylęs, bet nieko nepasakė. Po poros minučių
mudu su Luisu jau buvome lauke.
- Kur eisime? - labiau siausdamasi švarką paklausiau.
Buvo beveik taip pat šalta kaip Škotijoje ir žinojau, kad Luisas
turi mažai pinigų —tik kurui iki čia ir porai dienų maistui.
- Ieškotis būsto, - atsakė. —Kokio nors negyvenamo pastato,
kur galėtume apsistoti, kol gausime reikiamą informaciją.
- Kaip mes jį rasime?
- Lengvai, —nusišypsojo. - Vaikščiosime gatvėmis ir dairysimės
namų su užkaltomis durimis ir langais. Nuo šešerių iki devynerių ir
pragyvenau tokiose landynėse. Nors ten, kur augau, buvo šilčiau.
***
Jis buvo teisus. Tikrai buvo lengva. Iki dešimtos vakaro jau
buvom radę ir įsilaužę į negyvenamą butą komunaliniame name.
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Kažkas buvo čia gyvenęs anksčiau, nes ant grindų radome paliktas
antklodes ir dėmėtus čiužinius.
- Paimk šituos, - tarė, paduodamas du žibintuvėlius, kuriuos
atsivežėme iš Škotijos. - Miegosiu ant grindų.
Apsidairiau po didžiausią kambarį - baldų nebuvo, tik krūva
sudaužytų butelių kampe. Buvo taip šalta, kad kvėpuodama mačiau
iškvepiamą garą. Nuo sienų luposi dažai. Ir jau žinojau, kad virtuvė
bei tualetas apšnerkšti, o vandens nėra.
Trumpai tariant, tai buvo šlykščiausia kada nors matyta vieta.
Ir vis tiktai pagalvojus, kad teks čia keletą dienų pagyventi, nebuvo
taip baisu kaip kad anksčiau kiekvieną dieną eiti į mokyklą.
- Gaila, kad čia taip purvina. Rytoj šiek tiek apsikuopsime, - ap
gailestavo Luisas, neteisingai supratęs mano tylėjimą.
Aš jam nusišypsojau:
-Viskas gerai.
Tikrai taip maniau. Be mamos ir tėčio buvo sunku, o pagalvojus,
ką ketiname daryti, kad išgelbėtume Melę su Teo, apimdavo siaubas,
bet pirmą kartą gyvenime jaučiausi tikrai gyva. Žinojau, kad su
Luisu būsiu saugi. Žinojau, kad jis gali ir sugebės apginti.
Ir jei pavyks, greit pamatysiu Teo.
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Teo
Po kelių dienų įkalinimo ėmiau lipti sienomis. Nors Elaja ir sakė,
kad greit pasikalbėsime, nuo susitikimo koridoriuje prie manęs be
veik nepriėjo. Kitą dieną, kai tikrino mano sveikatą, jis nepasirodė,
nors, manau, mane apžiūrėjo gal pusė būstinės medicinos perso
nalo. Beveik visą rytą mane baksnojo ir čiupinėjo tuntai daktarų.
Man paėmė kraują, pasvėrė, pamatavo ūgį ir kraujo spaudimą. Tada
įgrūdo į įvairiausius aparatus, tarp jų ir ultragarso, kuris parodė
kepenis, inkstus, šlapimo pūslę, o EKG patikrino širdį. Viskas, ži
noma, tobulai sveika.
O visą likusį laiką praleidau kambaryje.
Melė atnešdavo valgyti ir, kai tik galėdavo, šiek tiek su manimi
pasikalbėdavo. Bet ji turėjo pareigų - išsiaiškinau, kad be apsaugininkės darbo, ji dar mokė personalą kautis. „Elaja reikalauja, kad
visi lankytų.“ Ir dar, aišku, turėjo leisti laiką su Elaja - daugumą
vakarų ir visas naktis. Taip spėjau. Mėlynė paaky beveik išbluko,
nors žymė dar matėsi.
Per šitiek laiko supratau, kad ji nenori būti su Elaja. Dar buvo
labai aišku (visiems, kas jį pažįsta), kad jis tol neleis jai pasišalinti,
kol nebenorės, kad ji būtų šalia.
Kai negalvodavau apie Melę su Elaja, mąstydavau apie mamą
ir Reičelę. Kai tik paklausdavau Melės, ar negalėčiau pasišnekėti
su mama, ji atsakydavo, kad reikia klausti Elajos, o iki šiol tam
nebuvo galimybių. Daug laiko praleidau svarstydamas mamos ir
Elajos santykius: ką jie viens kitam jautė, ar dabar dar jaučia, ar jis
mušdavo ją kaip Melę.
Labai rūpėjo Reičelė: ar jai viskas gerai su Elajos atsiųstais žmo
nėmis.
Dar naršydavau internete, žiūrėdavau televizorių ir miegodavau.
Niekad anksčiau taip nenuobodžiavau ir nesijaučiau toks ne
laimingas.
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Melė matė, kaip klaikiai jaučiuosi. Ketvirtą rytą pasirodžiusi
su pusryčiais - skrebutis, keptas kumpis ir kepti pomidorai, pra
nešė:
—Įtikinau Elają, kad leistų tau lankyti mano užsiėmimus. Tai
kaip mankšta, bet mokau ir kovinių judesių. Jie vyksta kiekvieną
rytą dešimtą valandą. Visi čia gyvenantys turi ateiti nors kartą per
savaitę. Elaja leido su sąlyga, kad būsi su kepure, visą laiką būsiu su
tavim ir su niekuo nesikalbėsi. Atrodys, tarsi pas ką nors svečiuotumeis.
Matyt, buvau juodžiausioj nevilty, kad apsidžiaugiau išgirdęs,
jog galėsiu šokinėti su griozdiškais apsaugininkais ir prieštvaniniais
mokslininkais.
—Gerai, - išsiviepiau. - Ačiū.
Dėdama padėklą ant stalo, Melė nušvito.
Vidinėje rankos pusėje, kur oda buvo šviesesnė, pamačiau ke
turias pailgas mėlynes. Jos buvo panašios į pirštų žymes.
Vėl užplūdo pyktis.
- Ar jis vėl tave mušė?
Jos skruostai paraudo.
- Ne. Jos nuo tada, kai sužinojo apie mane ir Luisą. Anksčiau
taip nesielgdavo, —ji pažvelgė į mane tamsiomis įžūliomis akimis. Teo, dėl manęs nesirūpink. Aš rasiu būdą iš čia pasprukti. Atsimink,
kad užsiėmimai po valandos. Užeisiu.
Ji išėjo. Atsisėdau prie stalo ir vienatvėje papusryčiavau. Iki šiol
nė į galvą nešovė, kad jiedu su Luisu buvo artimi, bet kai pasakė
„sužinojo apie mus“, staiga supratau, kodėl ji taip liūdėjo po Luiso
mirties ir kodėl Elaja taip įsiuto. Tai, žinoma, nepateisina jo po
elgio.
Tokiam poelgiui nėra jokio pateisinimo.
***
Melės „mankšta“ buvo geresnė, nei maniau. Viskas vyko dide
lėje salėje netoli Išorinio kambario. Dalyvavo dvidešimt trisdešimt
įvairaus amžiaus žmonių. Buvo sunku atspėti, kurie iš dvylikos jau
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nesnių profesionalūs apsaugininkai, o kurie dirba laboratorijose,
nes visi buvo neuniformuoti.
Pagal Melės komandą pradžioje ratu ėjome sportiniu ėjimu,
paskui pagal muziką atlikome kikbokso judesius bei pasiboksavome su įsivaizduojamu varžovu. Buvo tikrai labai lengva, nors
kai kurie vyresni pabaigoje buvo be kvapo. Tada ji suskirstė mus
poromis. Man į porą paskyrė maždaug savo amžiaus pailgo veido
šviesiaplaukę. Vienas dalykas šokinėti muzikos ritmu, kai visi žiūri
į ant sienos kabančius veidrodžius, bet mintis, kad teks stripinėti
priešais patrauklią blondinę, visai nepatiko.
Gerai, kad Melė nors įjungė muziką ir ėmė aiškinti, kaip atlikti
kiekvieną judesį. Paeiliui, pora po poros, labai lėtai puolėme savo
priešininką. Spyris. Užtvara. Niuksas. Užtvara. Smūgis iš apačios.
Užtvara.
Paskui praktikavomės poromis, o Melė vis prieidavo, pataisy
davo mūsų judesius, paskatindavo.
— Šaunuolė, Laura, —pagyrė mano partnerę. —Smok šitam
adetui į presą.
Abi nusijuokė. Paraudau. Nesupratau, ar Melė mane erzina, ar
tikrai mano, kad silpnai blokuoju. Žinoma, tai ne tiesa. Ėmiau dar
labiau stengtis, kad neatrodyčiau kvailai.
Kai Melė įsitikino, kad abu kiekvienos poros dalyviai išmoko
judesius, liepė atsistoti toliau, kad vienas kito neužkliudytume, ir
padidinti tempą.
Ėmė patikti. Laura buvo šauni. Be jokios abejonės. Jos judesiai
buvo koordinuoti, pati šokli ir sugebėjo užblokuoti visus mano
judesius net nesuprakaitavusi.
Kai atėjo eilė blokuoti man, iš pradžių jos judesiai man buvo
per greiti. Vos pakeldavau ranką, jos kumštis smogdavo. Tai er
zino, bet buvo smagu. Kol pagal taisykles spardėme ir smūgiavome
vienas kitą, pajutau visame kūne kunkuliuojantį adrenaliną. Išnykus
įtampai, pasijutau fantastiškai. Užsiėmimo pabaigoje jaučiausi žy
miai geriau nei keletą pastarųjų dienų.
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Palaukiau, kol visi išėjo, ir Melė parlydėjo mane j mano kambarį.
Eidami kalbėjomės. Paprašiau paaiškinti klaidinantį manevrą, kurį
ji pademonstravo, bet man ne viskas buvo aišku. Beveik prie mano
kambario durų Melė nusijuokė:
- Patiko?
Energingai linktelėjau, smogdamas tiesiai, o paskui tuoj pat
kryžmai.
-A r galiu dalyvauti kasryt?
-Aišku, mielasis, —nusišypsojo. —Tik paklausiu Elajos. Jo šian
dien nėra būstinėje.
- A? - nustebau. - Tai gal galėčiau nueiti į Išorinį kambarį?
Pakvėpuočiau šviežiu oru, nors jis ir netikras. Prižadu su niekuo
nesikalbėti.
Melė sudvejojo.
Nutaisiau liūdną miną.
-Ten gi nėra stebėjimo kamerų.
-T ik prie įėjimo. Viduje jų nereikia. Ir taip saugu.
-Tai kaip?
Ji prikando lūpą.
- Teo, prie įėjimo visada budi bent keturi apsaugininkai. Juk
nemėginsi išeiti? Tai tiesiog... —ji nebaigė.
Staiga supratau, ko ji bijo.
- Nedarysiu nieko, kad atkreipčiau dėmesį, - pridėjau du pirštus
prie kepurės snapelio. - Ir įvykdysiu savo pažadą. Tikrai nenoriu,
kad turėtum nemalonumų. Tik noriu šiek tiek dirbtinės saulės
šviesos.
Melės veidas atlyžo.
- Gerai, bet negaliu eiti kartu. Po pusvalandžio turiu budėti, o
dar reikia palįsti po dušu.
- Nesirūpink. Žinau kelią, —patikinau ir apsisukęs nuskubėjau,
kad ji neapsigalvotų.
- Ei, Pelene,- pasivijo Melės balsas, - vėlų vėliausiai Elaja grįš
pirmą. Turi grįžt į savo kambarį gerokai anksčiau.
Pamojavau, kad girdėjau, ir nuėjau.
196

* * *

Po dešimties minučių buvau beviltiškai pasiklydęs. Visi korido
riai buvo panašūs. Iš savo kambario buvau vos porą kartų nuėjęs j
valgyklą savo aukšto gale, todėl nesusigaudžiau, kas kur yra.
Sutikau keletą žmonių, bet nedrįsau laužyti pažado ir nieko
neklausiau, kaip nueiti į Išorinį kambarį. Klaidžiodamas pamačiau
sieninį laikrodį. 11.33. Siaubasl Jei ir toliau taip klosis, tebeklai
džiosiu, kai grįš Elaja.
Vis labiau nervindamasis blaškiausi po koridorius. Laboratorijos
buvo pažymėtos nesuprantamais simboliais, o gyvenamieji kam
bariai pažymėti gėlių pavadinimais. Jau dukart praėjau pro savąjį,
pavadintą „Begonija“. Nebuvo jokių numerių, kurie būtų padėję
orientuotis.
Ėjau ir ėjau. Koridoriumi į kairę. Koridoriumi į dešinę. Pro
„Tulpę“, „Irisą“, „Rožę“. Pasukau į dar vieną ilgą tuščią koridorių.
Jame buvo tik vienos durys. Ant jų nebuvo nei gėlės, nei simbolio.
Užrašas skelbė: „Pašaliniams įeiti draudžiama“.
Širdis ėmė stipriau plakti. Būtent čia ir įėjo Elaja, kai tik atvy
kome.
Spoksojau į prie durų esantį ekranėlį. Niekur visoje būstinėje tokių
nebuvo. Tai prie jo Elaja priglaudė akį, kad būtų nuskenuota rainelė.
Ir tada man toptelėjo: jei mudu genetiškai identiški, tai mano
akis irgi atidarys duris.
Smilkiniuose tvinkčiojo kraujas. Elajos čia nėra. Melė sakė, kad
stebėjimo kamerų čia irgi nėra.
Ką prarasiu? Tik pabandysiu atidaryti duris. Jei nepavyks, toliau
ieškosiu Išorinio kambario. Žengiau prie ekranėlio. Nors pagal savo
amžių buvau gana aukštas, bet Elaja keliais centimetrais aukštesnis.
Pasistiebiau, bandydamas prisiminti, kuri akis buvo nuskenuota.
Pagal tai, kaip jis stovėjo, turėjo būti dešinė.
Pasilenkiau prie ekranėlio.
Jis sudūzgė. Per veidą nuslinko šviesos spindulys. Sulaikiau
kvapą.
Tyliai šnarėdamos durys atsidarė.
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Reičelė
Praėjo kelios dienos. Mudu su Luisu beveik visą laiką praleidome
landynėje. Tik sutemus išeidavome pabėgioti ir nusipirkti maisto.
Prausėmės viešuosiuose tualetuose gatvės gale. Luisas nupirko
kibirą ir liepė jj neštis į moterų tualetą kartu su muilu ir popieriniais
rankšluosčiais. Vanduo šaltas, bet galėsime būti švarūs. Kai abu
nusiprausdavome, jis pripildavo geriamo vandens ir parsitempda
vome namo.
Namai. Dabar landynė mažiau smirdėjo, nes nubaltinome sienas
ir grindis, bet nebuvo elektros. Šildymas irgi neveikė.
Sutempiau plonuosius kietuosius čiužinius į vieną kampą. Pirmą
naktį buvo taip nepatogu, kad beveik neužmigau, bet greit pri
pratau, nors ėmiau sapnuoti bemieganti lovoje su baldakimu ar
bemirkstanti karštoje vonioje.
Luisas gulėjo ant grindų. Kiekvieną naktį jis miegodavo kitoje
kambario vietoje, bet visada tarp manęs ir durų. Kartą paklausiau,
kodėl nepasirenka vienos vietos kasnaktiniam miegojimui.
Įpratimas - negerai,- paaiškino. - Kai prie ko nors pripranti,
sumažėja budrumas.
Spėju, kad jis visada budrus. Jis miegodavo labai negiliai, nubusdavo išgirdęs menkiausią garsą. O judėjo tyliai kaip didelė katė.
Vienintelį kartą mačiau jį, netekusį savitvardos, kai susapnavo koš
marą ir nubudo šaukdamas. Tai atsitiko antrą mūsų nakvynės lin
dynėje naktį.
Nuo triukšmo iškart pabudau, bet buvau taip susivyniojusi į
antklodę, kad jis nematė, jog atsimerkiau. Pamačiau jį sėdintį kitoje
kambario pusėje. Jis buvo susikūprinęs ir sunkiai kvėpavo. Paskui
atsistojo ir nuėjo prie lango. Buvome nuėmę vieną lentgalį, kad būtų
šviesiau ir dabar pro tą plyšį sruvo gatvės žibinto šviesa.
Luisas atsirėmė į lango rėmą ir pažvelgė pro plyšį. Ant jo kaktos
blizgėjo prakaitas.
Išgirdau šnibždant „Mele“. Buvo panašu į dejonę.
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Stipriai užsimerkiau, nenorėdama, kad jis žinotų, jog mačiau
ir girdėjau.
Dienomis jis mane treniravo: kaip gintis nuo smūgių, kaip spiriant ir smogiant pasinaudoti kūno svoriu. Iš pradžių man labai
nepatiko, bet viską dariau rimtai. Pirma, todėl, kad žinojau, jog
turiu išmokti apsiginti, o antra (ir svarbiausia), kad įtikčiau Luisui.
Su juo jaučiausi ypatinga. Su niekuo anksčiau nebuvau taip jautusis.
Tarsi būčiau jo maža sesutė, kurią jis nori apsaugoti. Jis man papasa
kojo, kad tėčio nepažinojo, o mama mirė, kai jam buvo aštuoneri.
Negalėjau net įsivaizduoti, kaip galima gyventi be šeimos.
—Tai ar laikai Elają savo tėčiu? —kartą paklausiau.
Jis papurtė galvą.
Ne. Elaja buvo neblogas, bet niekada neparodė meilės, - nu
sišypsojo, pamatęs siaubą mano veide. - Bet turėjau globėjų. Buvo
malonių žmonių, kurie mane apkabindavo ir išklausydavo, kai
buvau mažas. Taigi, nebuvo jau taip blogai.
Kas kelias dienas susitikdavome su Lu. Kiekvieną kartą Luisas
liepdavo eiti į kitą interneto kavinę, kad RAGEhūt\\ sunkiau mus
susekti. Lu jau surado naujas tapatybes man, Teo ir Luisui. Būsiu
Alisa Stiurt, mirusia nuo meningito, kai buvo vos išmokusi šliau
žioti. Buvo keista vadintis kitu vardu. Vis dar nebuvau Luiso pra
šiusi, kad apsigyventume netoli vieni kitų. Jau gerai jį pažinau ir
žinojau, kad sakys, jog tai per daug pavojinga. Nenorėjau to išgirsti.
Nenorėjau žinoti, kad galiu būti atskirta nuo jo ar Teo.
Apie Teo galvojau visą laiką. Vis įsivaizduodavau, kaip lekiame
vienas prie kito, puolame viens kitam į glėbį ir aistringai bučiuo
jamės. Žinojau, kad, ko gero, esu be galo kvaila, manydama, jog tai
gali įvykti, bet negalėjau liautis.
Ketvirtadienio vakarą viskas buvo baigta. Pasilikau landynėje,
o Luisas nuėjo susitikti su draugu ir užsakyti dokumentų. Vėliau jis
ketino prašyti Lu įsilaužti į vieną iš Elajos internetinių sąskaitų, kad
galėtų sumokėti draugui už dokumentų suklastojimą.
Visi šitie reikalai atrodė nerealūs. Džiaugiausi, kad Luisas viskuo
užsiima, o aš galiu tobulinti kovos menų judesius.
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Buvau taip susikaupusi, kad negirdėjau jo įeinant. Kai atsisukau,
jis stovėjo tarpdury mane stebėdamas. Jis numetė dėžę sumuštinių
ant grindų. Susiraukiau —nuo sumuštinių jau buvo bloga, nes tai
buvo mūsų vienintelis maistas.
- Puikiai atrodai, Reičele, - pagyrė. - Rimtai. Greitai galėsi pati
savimi pasirūpinti.
Paraudau labiau patenkinta, nei galiu apsakyti. Daugelį dienų
nemačiau savęs veidrodyje —viešajame tualete veidrodis buvo su
daužytas - bet žinojau, kad sublogau, nes kelnės buvo laisvos ir
po treniruočių nebeskaudėdavo rankų. Plaukai vis lįsdavo į akis,
o tai erzino, tai ėmiau rištis į arklio uodegą. Bet fiziniai duomenys
nebebuvo tokie svarbūs. Džiaugiausi, kad esu stipresnė ir labiau
pasitikiu savimi.
O kai Luisas šalia - ypač.
Šyptelėjau jam ir pasilenkiau sumuštinių.
Su kiaušiniais ir majonezu.
-Jie nebeturėjo kumpio, - atsiprašė Luisas.
Atsistojau. Jo balsas buvo kitoks. Susirūpinęs. Net neramus.
- Kas atsitiko? - paklausiau.
- Susisiekiau su RAGE, —atsakė. - Pasakiau, kad turiu tave ir
noriu su jais pasikalbėti. Susitinkame rytoj vakare.
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Teo
Turbūt tai instinktas: kai atsidaro durys, reikia pasižiūrėti, kas
viduj.
Pasižiūrėjau. Pamačiau šaunų, patogų kambarį, kuris ne daug
skyrėsi nuo manojo. Jame buvo kelios sofos, stalas ir televizorius.
Kairėje sienoje buvo dvejos durys. Dešinėje - rašomasis stalas ir
toks pat didelis pano, kuriame nuo įsivaizduojamo vėjelio lingavo
medžiai kaip ir Išoriniame kambaryje.
Kambarys buvo švarus ir tvarkingas. Aplink nė garso.
Žengiau į vidų.
Nieko negalvodamas tiesiog įėjau. Tą pačią sekundę tyliai sušnarėjusios durys užsidarė. Širdis daužėsi. Supratau, kad juokai baigėsi:
buvau, kur neturėjau būti, ir dariau, ko neturėjau daryti.
Nuslinkau prie durų kairėje. Švelniai spustelėjus, pirmosios ty
liai atsivėrė. Miegamasis. Milžiniška plieninė lova. Juodas šilkinis
užtiesalas. Ant vieno staliuko prie lovos Melės nuotrauka.
Jei iki šiol dar šiek tiek abejojau, dabar tapo visai aišku - tai
Elajos butas. Atidariau kitas duris. Juodai balto marmuro vonios
kambarys. Čia irgi viskas švaru ir tvarkinga.
Nei iš miegamojo, nei iš vonios kitų durų nebuvo. Negi tai
viskas? Susimąsčiau. Negali būti. Jis turi asmeninį reaktyvinį lėk
tuvą. Turėtų būti bent jau kažkokia virtuvė ar valgomasis.
Uždariau abejas duris ir nuėjau prie rašomojo stalo. Priėjęs ant
jo pamačiau nedidelį kompiuterį, krūvą popierių ir didžiulę ap
sitrynusią užrašų knygutę. Buvo aišku, kad Elajai patinka planus
užsirašyti senoviškai.
Dar kartą apsidairęs, ėmiau vartyti popierius. Radau keletą ne
suprantamų pranešimų apie mokslinius tyrimus bei ataskaitą apie
savo medicininę apžiūrą. Užmečiau akį. Nebuvau jos matęs, bet
kiek supratau, ten buvo tas pats, ką daktarai sakė man.
Padėjau visus popierius kaip buvę ir atsiverčiau odinę užrašų
knygutę. Perverčiau. Kai kurie puslapiai visai tušti, kiti prirašyti.
201

Viskas parašyta juodu rašalu, raidės sujungtos, kaip kad rašydavo
anksčiau.
Atsiverčiau šią savaitę. Salia šios dienos datos buvo parašyta
„Med. patikrinimas“ .
Mano? Betgi mane tikrino vakar? Ir kodėl Elaja tai pasižymėjo
savo asmeninėje darbotvarkėje?
Susierzinęs staigiai užverčiau užrašų knygutę ir padėjau į vietą.
Daugiau nebebuvo ką tyrinėti.
Tyliame kambaryje girdėjau savo sujaudintą kvėpavimą. Ir tada
kai ką pastebėjau. Prieš mane esantis kompiuteris tyliai įsijungė.
Dešiniajame viršutiniame kampe mirksėjo elektroninis laikrodis.
Sugrįžimas po 11 ^sekundžių.
Sugrįžimas po 118 sekundžių.
Mane apėmė panika. Ką tai reiškia? Ar kompiuteris suprato, kad
esu kambaryje? Apkvaišęs spoksojau į ekraną. Jame buvo daugybę
failų.
Sugrįžimas po 112 sekundžių.
Sugrįžimas po 111 sekundžių.
Staiga atsikvošėjau: į savo kambarį grįžta Elaja. Matyt, jis kaž
kaip užprogramuoja kompiuterį, kad tas pasiruoštų ir būtų galima
naudotis vos atėjus.
„Šūdas. Šūdas. Šūdas.“
Ėmiau trauktis atgal, nenuleisdamas akių nuo ekrano. Čia gi
Elajos asmeninis kompiuteris. Jame jo visi asmeniniai failai. Visos
paslaptys. Visi planai...
Skubiai permetinėjau akimis, kas galėtų būti susiję su manimi.
Dauguma buvo užšifruoti. Arba pavadinti kažkokiais nuobodžiais
finansiniais pavadinimais.
Sugrįžimas po 95 sekundžių.
Sugrįžimas po 94 sekundžių.
Ir tada pamačiau. Failas su pavadinimu „Hermio projektas“.
Hermis.
Tai dar vienas graikų dievas. Jis turėtų būti susijęs. Su manimi.
Sugrįžimas po 82 sekundžių.
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Sugrįžimas po 81 sekundės.
Pele pažymėjau failą „Hermio projektas“.
Sugrįžimas po 77 sekundžių.
Sugrįžimas po 76 sekundžių.
Nėra laiko. Nė kiek.
„Šūdas.“
Širdis daužėsi. Elaja sugrįš greičiau nei po minutės. Ausyse pul
savo kraujas. Patraukiau ranką nuo pelės. Dar kartą patikrinau, ar
popieriai ir knygutė ten, kur buvo. Tada apsisukau ir nuskuodžiau
prie durų. Paspaudžiau išėjimo mygtuką. Išsmukau lauk. Nukūriau
koridoriumi.
Kai pasiekiau koridoriaus galą, atsisukau: pasirodė Elaja. Skai
tydamas kažkokius popierius, jis ėjo savo kambario link.
Nulėkiau tolyn. Dabar kelias į mano kambarį buvo toks aiškus,
kaip kad kelias į Išorinį kambarį buvo painus anksčiau. Nepraėjo
nė minutė ir buvau „Begonijoje“. Pripuolęs prie kompiuterio atsi
dariau internetą ir patikrinau vardą Hermis. Taip. Hermis yra kitas
graikų dievas. Dar daugiau. Jis Dzeuso sūnus. Taip kaip Apolonas
ir Artemidė.
Man ėmė sukti pilvą. Ar tai reiškia, kad Elaja ketina klonuoti
dar? Jis sakė, kad daugiau neklonuos. Bet jis daug ką sakė. Ar galiu
tikėti? Išjungiau kompiuterį ir atsidusau. Net jei „Hermio projektas“
ir yra naujas klonavimo eksperimentas, tai kaip jis susijęs su ma
nimi?
Tai išsiaiškinti galėjau tik vienu būdu.
Turiu grįžti į Elajos kambarį ir nuodugniai peržiūrėti failą.
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Reicelė
Laukėme prie Viktorijos parko. Buvo beveik vidurnaktis ir aš
drebėjau nuo šalčio.
Na, ne tik nuo šalčio.
Bijojau labiau nei kada nors anksčiau. Daug labiau nei mokyklos
diskotekoje. Tada nesupratau, kad vyksta. Be to, viskas įvyko taip
greitai, kad nespėjau susigaudyti.
O dabar žinojau, kas bus. Ar bent jau ko mudu su Luisu norime.
Laukėme valandų valandas.
—Kiek dar? - sumurmėjau dešimtą kartą.
-Tuoj, —ramiai atsakė Luisas. - Dabar jie turbūt mus stebi.
Vėl sudrebėjau.
Luisas elgėsi taip pat nerūpestingai, kaip ir tada, kai mudu suTeo
pamatėme jį neskubiai einantį nuo mokyklos vartų pirmą kartą. Susi
kišęs rankas į kišenes, jis kiūtojo prie įėjimo į parką. Bet dabar jis garsiai
kvėpavo. Nieko čiaypatingo, bet iki šiol jis taip nesielgdavo. Dabar, kai
geriau jį pažinau, supratau, kad jis labiau įsitempęs nei parodo.
—Luisai? —pasigirdo šiurkštus vyriškas balsas.
Abu staigiai atsisukome.
Kitoje vartų pusėje stovėjo išblyškęs vyras su kapišonu ant galvos.
Jis spoksojo į mane taip, lyg būčiau išlindusi iš po krūmelio parke.
Širdis plakė kaip pašėlusi.
—Frenkai, čia tu? - paklausė Luisas. - Nori, kad perliptume
tvorą?
Frenkas linktelėjo.
-Jei tik išsigimėlė sugebės perkopti.
Jis pažvelgė į mane su panieka. Aš irgi piktai į jį pažiūrėjau.
Parko vartai buvo aukšti, padaryti iš plieninių virbų. Prieš dvi
savaites niekaip nebūčiau jų perlipusi. Bet...
—Perlipsiu, - pratariau.
Luisas padėjo man užlipti ant pirmo virbo. Užsiropščiau ant
antro, tada permečiau vieną koją, o paskui ir kitą per vartų viršų.
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Luisas užsikorė kaip beždžionė. Paskui kartu nusileidome kita puse
kuo žemiau. Tada Luisas nušoko.
Išgirdau, kaip jo kojos pasiekė žemę.
- Reičele! - pašaukė. - Šok.
Nušokau. Vos mano kojos pasiekė žemę, Luisas mane sugavo.
Prieš sučiupdamas už riešo, švelniai spustelėjo mano ranką.
- Kur dabar? - paklausė.
Frenkas mostelėjo į parko gilumą. Tiesiai į veidus pūtė vėjas,
laužė greta augančius medžius. Krūmai šnarėjo. Buvau tokia persi
gandusi, kad beveik įsivaizdavau puolančius kaukėtus vyrus.
Perėjome visą parką ir kitoje pusėje perlipome per tvorą. Kai
ėjome pro gatvės žibintą, Frenkas pažiūrėjo į mane taip panieki
nančiai, kad sudrebėjau ir apsidžiaugiau, jog šalia Luisas.
Dar už poros gatvių pasiekėme kažkokio pramoninio rajono
kraštą. Jis buvo apleistas. Frenkas mus sustabdė ir pareikalavo, kad
užsirištume akis.
—Taip liepė Simpsonas, —pareiškė.
Luisas linktelėjo.
♦ —Gerai. Bet atsimink, kad darau jums paslaugą. Beveik savaitę
praleidau su išsigimėle ir mano kantrybė baigiasi.
Sunkiai nurijau seiles. Žinojau, kad Luisas turi taip kalbėti, kad
įtikintų RAGE beesąs jų pusėje ir ketinąs išduoti Elają, bet vis tiek
buvo nemalonu.
-Tiesiog daryk, kas liepta, - atšovė Frenkas.
Rišdamasi raištį bandžiau giliai kvėpuoti.
- Eik, - sukomandavo.
Nuklupinėjau pirmyn, rankomis graibydama orą, kad supras
čiau, kur eiti.
Frenkas nusikeikė. Jis sučiupo mane už riešo, kaip anksčiau
Luisas, tik daug grubiau. Pajutau prakaito ir tabako dvoką. Keletą
minučių jis tempė mane paskui save. Nebesupratau, kur einame.
Pagaliau pasiekėme kažkokius laiptus. Apgraibomis nusileidau
žemyn, jausdama, kad oras tapo drėgnesnis. Smarkiai pasmirdo
šlapimu. Pasigirdo atšaunamų sklendžių garsas. Šnabždesys. Durų
žvangesys.
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Mane įstūmė į vidų. Už nugaros užsitrenkė durys. Kažkas graibė
mazgą ant mano pakaušio. Per medžiagą mačiau ryškią šviesą.
Raištis nukrito. Prisimerkiau nuo ryškios šviesos norėdama pa
matyti, kas aplink.
Buvome kažkokiame požeminiame kambaryje. Plikos sienos,
betoninės grindys, jokių langų, o palubėj pailga dienos šviesos
lempa. Ant grubiai sukaltų stalų, stovinčių pagal visas kambario
sienas, daugybė kompiuterių. Prie jų sėdėjo būrelis vyrų ir moterų.
Jie visi smalsiai ir su pasišlykštėjimu žiūrėjo į mane.
- Naujas štabas, - ramiai ištarė Luisas. - Matau, persikraustėte.
-Teko. Ir dėl to kaltas tu, - atsakė žilaplaukis vyras.
Jis buvo susirišęs plaukus į trumpą arklio uodegą. Iš karto pa
žinau jo balsą. Tas pats kaukėtas vyras, kuriam Luisas smogė, bet
nenušovė, kai bėgome iš diskotekos. Neatitraukdamas nuo manęs
akių, jis priėjo arčiau.
Luisas žengė į priekį.
- Pone Simpsonai...
- Ramiai! - šūktelėjo.
Lyg iš oro atsirado du stambūs vyrai ir pačiupo Luisą už rankų.
Su mumis atėjęs vyras, Frenkas, priėjo prie manęs arčiau. Jam kvė
puojant jutau cigarečių tvaiką.
- Palaukite, pone, - skubiai ištarė Luisas.
Simpsonas piktai pažiūrėjo į jį.
-T uri trisdešimt sekundžių, kad įtikintum, jog neverta jūsų
žudyti. Pradėk.
- Galiu jus nuvesti pas Apoloną, - greit ištarė Luisas. - Ir galiu
nuvesti į būstinę Vašingtone. Sunaikinkite ją ir Elajai prireiks de
šimties metų, kad pasiektų dabartinį lygį.
Simpsonas prisimerkė.
- Kodėl tu šito nesakei prieš šešis mėnesius, kai pasiprašei pri
imamas į armiją?
Armiją?Ir tada prisiminiau. RAGE —teisuolių armijapriešgene
tinę inžineriją. Mano širdis daužyte daužėsi.
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—Tada dar nieko nežinojau, - paaiškino Luisas. —Elaja Lazio
susisiekė su manimi tik aną savaitę. Kaip tik prieš užpuolimą mo
kykloje. Jis sučiupo mano merginą. Sakė, kad ją nužudys, jei ne
išgelbėsiu Apolono ir Artemidės. Taigi sutikau. Vėliau jis pasiėmė
Apoloną ir liepė man su mergaite laukti čia, kol...
—Kodėl neatėjai tiesiai pas mane, kai jis susisiekė su tavimi? piktai paklausė Simpsonas.
—Norėjau įsitikinti, kad mano mergina saugi, - atsakė Luisas. —
Lazio jos nepaleis, kol jam nepristatysiu šios bjaurybės, - parodė į
mane ir jo veide šmėstelėjo labai tikroviškas pyktis. —Nepasitikiu
tuo niekšu. Jis nužudys ir mano merginą, ir mane. Nekenčiu jo. Jo
darbo ir visko, kas su juo susiję. Jūs tai žinote.
- O kaipgi Beinsas? - labai lėtai paklausė Simpsonas. - Jo čia
nėra, bet jis norėtų vėl tave pamatyti.
Nustojau kvėpuoti. Iš mūsų pokalbių žinojau, kad Beinsas yra
tas vyras, kuriam Luisas panaudojo tazerį. Tas, kuris norėjo nušauti
Teo.
—Jis man trukdė, - gūžtelėjo pečiais Luisas. —Tuo metu turėjau
rinktis - jis ar mano mergina.
Simpsonas iš švarko išsitraukė ginklą ir nusitaikė į Luiso kaktą,
o jį laikę vyrai dar labiau suspaudė jo rankas.
- Niekinga, - pareiškė Simpsonas, - teikti pirmenybę asmeni
niam šlamštui, o ne bendram reikalui.
Luiso akyse šmėstelėjo panika.
—Palaukite. Paklausykite. Aš...
—Užsičiaupk, —nutraukė Simpsonas.
Įtampa kambaryje augo. Vėl užgniaužiau kvapą. Simpsonas at
laužė pistoleto gaiduką.
- Rašyk, kur tiksliai yra būstinė, —suniurzgė. - Adresą.
Dabar.
Kažkas priešais Luisą padėjo popieriaus ir parkerį. Jis pasilenkė
paskubomis rašydamas adresą.
- Bet jūs negalėsite tiesiog įeiti pro fasadines duris, - kalbėjo
rašydamas. - Galiu nubraižyti detalų planą. Aš...
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-UŽSIČIAUPK! - užriaumojo Simpsonas.
Mačiau, kad Luiso širdis pašėlusiai daužosi. Kažkodėl pama
čiusi, kad jis bijo, persigandau labiau, nei tada, kai j jo kaktą buvo
nukreiptas ginklas.
- Mums tereikia Artemidės, - pažvelgė j mane piktai. - Ji mūsų
leidimas įeiti. Luisai, mums tavęs nereikia.
- Ne... —aiktelėjau.
- Ramiai, - metė Simpsonas.
Luisas pažvelgė į mane. Jo akyse buvo atsiprašymas.
Mano širdis atsidūrė kulnyse. Be Luiso neišgyvensiu.
„Daryk ką nors!“
Simpsonas įtraukė kvapą. Ištiesė ranką. Pistoleto vamzdis palietė
Luiso kaktą.
Luisas užsimerkė.
- Palaukite, - ištariau. - Luisas teisus. Be jo į būstinę neįeisite.
- Ką tu apie tai žinai? - paniekinamai atšovė Simpsonas.
- Mačiau brėžinius, - atsakiau iš nevilties stengdamasi prisi
minti, kas buvo Luiso nubraižytoje schemoje. - Būstinė po žeme.
Vienintelis įėjimas tuneliu, o tada pro vartus. Jų yra dvejetas. Stebė
jimo kameros fiksuoja visus įeinančius. Apsaugininkai neįleis nieko,
ko nepažįsta.
Buvau tikra, kad taip ir yra, bet man nerūpėjo. Vienintelis
svarbus dalykas buvo išgelbėti Luisą.
Simpsonas sudvejojo.
- O kodėl tu taip nori patekti į būstinę?
Mintis vijo mintį.
- Nenoriu, - atsakiau. - Bet... bet man rūpi Teo. Jei jau jūs mus
nužudysite, tai geriau abu kartu. O kai būsime ten, visko gali nutikti.
Simpsonas pažvelgė į mane įdėmiai ir lėtai pakraipė galvą.
- O nutiks štai kas, mažoji išsigimėle - tą šlykščią bjaurastį, kurią
nepaisydamas žmogiškosios prigimties sukūrė Elaja, sumalsime į
miltus, - jis nuleido ginklą ir kreipėsi į Luisą: - Ką gi, Luisai, tau
suteikiamas dar vienas šansas. Nesusimauk vėl.
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Teo
-A r Elaja šiandien su manimi susitiks? - bandžiau nerūpestingai
paklausti Melės, bet nemanau, kad pavyko ją apgauti.
Ji padėjo ant staliuko pusryčius ir pažvelgė su užuojauta.
- Nemanau, - atsakė švelniai.
Kai ji atsistojo, ant kaklo pastebėjau naują mėlynę. Man su
spaudė širdį. Norėjau ką nors pasakyti. Kad Elaja niekšas, kad man
jos gaila, kad, jei galėčiau, sutvarkyčiau jį kaip šiltą vilną.
Bet nežinojau kaip.
Be to, aiškiai mačiau, kad ji nenori apie tai kalbėtis.
Buvo ankstyvas šeštadienio rytas. Praėjo jau dvi dienos, kai
buvau slapta įsmukęs į Elajos butą. Melei nieko apie tai nesakiau,
nes žinojau, kad ji turėtų bėdos, jei kas apie tai sužinotų, ir nenorėjau
jos supykdyti. Klausiau jos apie Elajos veiklą, bet jos žinios buvo
ribotos - labiau kažkokios nugirstų pokalbių nuotrupos (jaučiau, ji
net nelabai jas suprato), o ne nuodugni informacija apie mokslinius
tyrimus.
Viską turiu išsiaiškinti pats. Vienas. Turiu vėl patekti į Elajos
kambarį ir peržiūrėti failus. Ypač Hermio. Ten tikrai rasiu visus
atsakymus.
Paėmiau skrebučio riekelę.
-Tai ką jis šiandien veikia? - paklausiau.
Melė atsiduso.
- Išeidamas sakė, kad skuba atlikti kažkokius tyrimus. Matyt,
visą dieną bus laboratorijoje.
Širdis padūkusiai plakė. Jei Elaja visą dieną bus laboratorijoje,
tai galėsiu nekliudomas patekti į jo kambarį.
Jei tik pavyks ištrūkti iš savojo.
Slapčia žvilgtelėjau į laikrodį virš durų. 8.55. Žinojau, kad nuo
devynių Melė budi. Kalbinau ją, kol galėjau. Kai ji pažiūrėjo į lai
krodį, pašoko kaip įgelta.
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- Velnias! - riktelėjo. - Jau prieš dvi minutes turėjau būti val
gykloje.
Ji šovė per kambarį:
- Mielasis, užeisiu tavęs pasiimti į užsiėmimus. Turiu lėkti.
Kai ji bėgo durų link, nuskubėjau paskui. Durys buvo tokios
sunkios, kad reikėdavo kelių sekundžių, kol visai užsidarydavo. Pa
siekiau jas kaip tik tada, kai užrakto liežuvėlis palietė durų rėmą.
Įkišau koją į tarpdurį, kad jos neužsidarytų ir manęs neužrakintų.
Kai lėtai, sulaikęs kvapą, suskaičiavau iki dešimties, šypte
lėjau.
Melės žingsnių nebegirdėjau.
Išslinkau į koridorių. Pro šalį ėjo būriai žmonių. Niekas į mane
net nežvilgtelėjo. Nutykinau prie Elajos durų. Už pirmo kampo.
Už antro. Liko metras. Bet koridoriuje buvo per daug žmonių.
Nekantriai laukiau prie durų. Burna išdžiūvo.
„Nagi. Greičiau!“
Staiga koridorius ištuštėjo. Atsisukau į duris, pasirengęs pasi
stiebti ir priglausti akį prie skenerio.
-Teodorai! —nuo griausmingo Elajos balso net pašokau.
Kai atsisukau, jis grėsmingai artėjo prie manęs, o jo veidas nuo
įsiūčio buvo net mėlynas.
- Ką, po velnių, čia veiki?
- Einu į užsiėmimus pas Melę, - išlemenau.
Elaja pažvelgė į savo auksinį laikrodį.
-Jie bus ne anksčiau kaip po valandos! - suriaumojo. —Ir kaip
išėjai iš kambario?
Tylėjau, nenorėdamas įklampinti Melės, kuri išlėkė neuždariusi
durų.
- Šiandien jokių užsiėmimų, - pareiškė griežtai. - Einam į tavo
kambarį.
Jis nuvedė mane koridoriumi. Jo pirštai kaip replės spaudė
petį.
Prisiminiau Melės mėlynę ir sukandau dantis.
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- Kodėl visą laiką mane laikai užrakintą? - paklausiau. —Jei
nori, kad kada nors perimčiau vadovavimą, kodėl laikai nuo visko
nuošaly?
Elaja dar labiau suspaudė petį ir sumurmėjo kažką ispaniškai.
Mane apėmė pyktis.
- Tu esi smurtautojas! - klykiau. - Muši Melę. Mus abu įka
linai.
Suriaumojęs Elaja sustojo ir pakėlė laisvąją ranką man virš galvos,
o jo žvilgsnis buvo klaikiai įsiutęs.
Krūptelėjau.
Bet jis man nesmogė. Elaja nutempė mane tolyn. Po kelių se
kundžių buvome priešais „Begoniją“. Elaja atrakino duris ir įstūmė
mane vidun.
Klupdamas žengiau į priekį, o paskui atsisukau į jį.
- Kodėl tu toks ypatingas? —surikau. - Kas tau suteikė teisę
laikyti mane užrakintą? Net neleidi pasikalbėti su mama.
Elaja perbraukė ranka plaukus.
- Neturiu tam laiko, —atsakė kiek įstengdamas ramiau. —Jei
nori, galėsi pasikalbėti su motina. Ji žino, kad esi su manimi saugus.
Bet dabar man reikia su kai kuo pasikalbėti... apie vieno testo rezul
tatus, kurių laukiu, —nusišypsojo. —Žinai, Teodorai, jau daug metų
nieks ant manęs nešaukė. Tu sugriovei mano giliausius įsitikinimus.
Esu priverstas pripažinti, kad esi daug panašesnis į mane, nei kada
maniau.
- Kokius įsitikinimus? - paklausiau. - Jei nenorėjai, kad būčiau
kaip tu, kodėl stengeisi sudaryti man tokias pačias gyvenimo sąlygas
kaip kad sakei buvo tavo - vieniša motina, geras išsilavinimas ir
kita?
Elaja kurį laiką žiūrėjo į mane, o tada sukryžiavo rankas ant
krūtinės ir pradėjo:
-Tai eksperimento dalis. Žinojau, kad negaliu tavęs užauginti
kaip buvau užaugintas pats. Kita šalis, kita karta, kitokia motina, be
to, tau reikėjo asmens sargybinio. Bet norėjau pamatyti, kas bus, jei
bus daug bendro! Mano įsitikinimu, klonuotas vaikas nėra labiau
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susijęs su tuo, iš kurio yra klonuotas, nei su identišku dvyniu. Dar
ir dabar taip manau. Judu su Reičele tai patvirtinot. Nors palyginęs
mus imu abejoti, ar mano teorija teisinga.
Negalėjau patikėti tuo, ką girdžiu.
-Tai štai kas tau esu. Teorija.
Elaja sunkiai atsiduso.
- Mums dar bus laiko pakalbėti apie tavo vaidmenį čia. Man
labai gaila, kad keletą pastarųjų dienų buvau taip užsiėmęs, - jis pa
sisuko į duris. - Gal tau reiktų ateiti j laboratorijas kartu su manimi.
Gal kitą savaitę. Dabar, jei daugiau nieko nenori...
- Noriu, —skubiai ištariau.
Nors jis mane labai erzino, bet nenorėjau, kad išeitų. Jei kas
būtų paklausęs, būčiau nemokėjęs paaiškinti kodėl. Gal, nepaisant
to, ką jis padarė Luisui, ką vis dar daro Melei ir man, jaučiausi iš
dalies su juo susijęs. Dėl Dievo meilės, mūsų ta pati DNR. Norėjau
jį pažinti. Stengiausi sugalvoti neutralią temą, kad sulaikyčiau jį
kambaryje.
- Kas už viską moka? Būstinę ir visa kitą?
- Vyriausybė, - atsisukdamas pareiškė. - Na, gal tam tikra jos
dalis.
*
- Tie tavo galingieji draugai? Kodėl vyriausybei taip rūpi tavo
saugumas?
-Mierda, Teodorai. Ar tikrai nieko nesupranti? JAV vyriausybė
oficialiai nepritaria daugeliui dalykų, kuriuos darau. Kamieninių
ląstelių tyrimai ir kita... Kiti —daug sudėtingesni eksperimentai.
Taigi oficialiai aš neegzistuoju. Bet tam tikras vyriausybės departa
mentas finansuoja mano tyrimus ir saugo...
- Ar jie žino apie mane ir Reičelę?
Elaja patylėjo. Stebėjau jo veidą. Kaktos raukšles. Tamsius pa
akius po įdėmiomis rudomis akimis. Pakumpusią nosį. Ar ši nosis
lygiai tokia pat kaip mano? Ar prieš mane esantis veidas toks, koks
bus manasis po penkiasdešimt metų?
- Ne, - pagaliau atsakė, —negaliu rizikuoti. Jie gali pareikalauti
klonuoti dar.
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Nenuleidau nuo jo akių. Labai aišku, kad jis meluoja. Nesako
visos tiesos.
Elaja kostelėjo ir prispaudė ranką prie krūtinės.
-Teodorai, aš rūpinuosi tavimi. Supranti? Suteikiau tau gyvybę
ir palaikiau ją.
Galvojau apie Hermio projektą.
—Vadinasi, daugiau tokių... Tokių kaip mudu su Reičele nėra?
Elajos veide šmėstelėjo šešėlis.
- Deja, ne, - vėl nusisukdamas atsakė. - Tik trys dievai. Visa
galis Dzeusas, medžiotoja Artemidė ir Apolonas - skaisti saulė.
Mano širdis daužėsi. Jis šnekėjo. Pradėjo pasakoti apie savo
darbą. Privalėjau jį sulaikyti. Man dar reikia tiek daug sužinoti.
—Papasakok apie savo tėvus, —paprašiau. - Jie gi techniškai ir
mano tėvai.
Elaja atsirėmė į durų rankeną ir palenkė galvą.
—Jei nori, - jo balsas buvo pavargęs. —Nėra ko pasakoti. Kaip
žinai, jie vokiečiai. Man dėl to tik blogiau. Dėl motinos. Ką beda
riau, jai neįtiko. Ji, žinoma, mane dievino, bet buvo baisiai ambi
cinga ir norėjo, kad tapčiau daktaru kaip ir tėvas.
-Jis buvo daktaras?
Elaja atsisuko ir nustebęs pamačiau, kad jo akyse skausmas.
-Jis mirė anksčiau, nei spėjau geriau jį pažinti. Jis negalėjo gy
venti su atsiminimais apie praeitį. Mama sakė, kad jis buvo didvyris.
Kad buvo didis mokslininkas. Bet vėliau, kai buvau penkiolikos,
išsiaiškinau... —jis pažvelgė man į akis. —Turiu eiti...
- Ne. Palauk, - pripuolęs sugriebiau jį už rankos. - Kas atsitiko?
Ką sužinojai? Ar jį kankino? Ar jis buvo tose mirties stovyklose?
Koncentracijos? Kur fašistai žudė žydus?
Elaja suraukė antakius.
-Ką?
- Karo metu? —maldavau, nesuprasdamas, kodėl noriu žinoti,
tik jaučiau, kad kai Elaja kalbėjo apie tėvus, nesijaučiau toks vie
nišas.
„Aš iš ten kilęs. Tai aš.“
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- Papasakok, būk geras, - sušnibždėjau.
- Manau, tėvas buvo silpnas ir darė blogus dalykus neklausinėdamas, kodėl to reikia. Motina visu tuo tikėjo. Kai sužinojau,
supratau, kad daugiau su ja nesišnekėsiu. Išėjau iš namų. Pasikeičiau
vardą. Viską. Tai, ką sužinojau, pakeitė visą mano gyvenimą. Dėl
to dabar esu toks.
Paleidau jo ranką. Man sukosi galva, širdis daužėsi. Apie ką jis
kalba?
- Nieko nesuprantu, —išlemenau. - Ką jie padarė? Sakei, kad
jie pabėgo iš Vokietijos. Sakei, kad jie karo aukos.
- Karo metu būna įvairių aukų. Pralaiminti pusė irgi yra aukos.
Ar ne? Priversti palikti viską, ką brangino.
„Ne!“
Užsimerkiau. Vėl prie kaktos pajutau šaltą pistoleto vamzdį.
Aplink viskas klaikiai sukosi.
- Betgi jie buvo žydai, - kimiai ištariau ir atsimerkęs apsidai
riau. -Jie buvo persek... persekioja... - nebegalėjau tęsti, nes pa
mačiau Elajos akis.
- Ne, Teodorai, —papurtė galvą Elaja. —Mano tėvai tikėjo baltųjų
pranašumu prieš juoduosius, azijiečius ir žydus. Tikėjo, kad smurtu
galima pasiekti politinę pergalę. Jie tikėjo galį nutildyti kiekvieną,
jiems nepritariantį. Mano tėvai... tavo tėvai... buvo fašistai.
Atrodė, grindys slysta iš po kojų. Nudribau ant šalia stovinčios
kėdės.
Elaja žingsniavo po kambarį.
- Mokslo labui mano tėvas darė neapsakomai baisius dalykus.
Eksperimentus ir... - jis sudrebėjo, - ...atimdavo žmonėms gyvybę
ir orumą. Todėl ir tapau mokslininku. Kad kompensuočiau jo pa
darytą blogį.
Spoksojau į kelius. Aš fašistų vaikas... Esu žiauraus, šalto, netu
rinčio jokių iliuzijų žmogaus, kuris muša savo merginą ir žudo savo
darbuotojus, klonas. Štai kas aš.
- Ar tai ne gyvenimo ironija? —tęsė. —Daugelis laiko mane
pabaisa, o aš visą gyvenimą bandau kurti ir išlaikyti gyvybę. Padedu
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tėvams, kurie labai nori vaikų. Panaudodamas kamienines ląsteles,
bandau rasti vaistus nuo siaubingų ligų. Tai juk nėra pabaisiška
veikla. Ką manai?
Akimirką atrodė, kad tikrai manęs klausia, bet negalėjau ištarti
nė žodžio.
Dar minutę pastovėjęs, jis išėjo.
Mano protas išsijungė. Pamiršau, kad norėjau sužinoti apie
Hermio projektą, išsiaiškinti, kodėl Elaja mane čia laiko.
Dar niekad nesijaučiau toks pasimetęs. Senasis mano gyvenimas
buvo dingęs amžinai. Visa praeitis buvo grynas melas. Aš —fašistų
vaikas.
Prieš mane iškildavo matyti vaizdai. Mačiau mamą, vis me
luojančią ir meluojančią apie tėtį. Mačiau Elajos veidą, kai mudu
susitikome. Mačiau mėlynes Melės veide. Mačiau kėdėje sukniubusį
Luiso kūną.
Tai vis neapykanta, melas, baimė.
O tada prisiminiau, kaip mudu su Reičele apsikabinome. Pri
siminiau, kaip persigandęs įsikniaubiau jai į plaukus ir pasijutau
stipresnis, nes ji irgi bijojo. Kaip mes vienas kitam padėjome.
„Tai buvo tikra. Tai buvo ne melas.“
Susiriečiau ant kėdės, susiėmęs galvą rankomis - nenoriu to
pamiršti, nes tik tai gal padės neprarasti sveiko proto.
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Reičelė
RAGE „kariai“ mane ilgam paliko kažkokiame kambaryje. Jis
buvo tamsus ir šaltas, bet prie to pripratau landynėje. Kiekvienoje
kambario pusėje stovėjo po kelioninę lovą, užtiestą pilka antklode.
Atsisėdau ant vienos iš jų. Po miegojimo ant guzuoto čiužinio visą
savaitę ji buvo keistai minkšta ir patogi. Bet pailsėti niekaip nega
lėjau. Už kambario durų per daug visko vyko. Luisas su Simpsonu
aptarinėjo Elajos būstinės brėžinius. Girdėjosi jų pokalbio nuo
trupos. Simpsonas vis kalbėjo apie „ugnies vienetus“ ir „gyvosios
jėgos nuostolius“.
Staiga suvokiau, kad jei RAGE puls Elajos būstinę, bus žuvusių.
Nekalti žmonės, tokie kaip apsaugininkai, administracijos darbuo
tojai. Tokie kaip mano tėtis. Luisas man pasakojo, kokia didelė ir
ekonomiškai nepriklausoma yra būstinė. Tai reiškia, kad ten gyvena
tokie žmonės, kurie tik rūpinasi maistu ir pastato švara.
Iš to, ką žinojau apie RAGE, supratau, kad jiems nė kiek nerūpi,
jei tie žmonės pateks į susišaudymą.
Ir visą šią užmačią sugalvojau aš.
Atsidarė durys. Tarpdury stovėjo Frenkas ir spoksojo j mane.
Nesąmoningai susigūžiau. Jo akys baugino. Ir jo oda buvo tokia
blyški, kad blausioje šviesoje atrodė lipni.
- Pamiegok, išsigimėle, - pasityčiodamas ištarė.
Jei jis nebūtų buvęs toks atstumiantis, gal būčiau nuliūdusi, o
dabar supykau.
- Kodėl mane taip vadini? - paklausiau. - Aš ne išsigimėlė. Aš
toks pat žmogus kaip ir tu.
Frenkas prunkštelėjo.
- Ne toks, - pareiškė kategoriškai ir priėjęs atsisėdo ant lovos, o
aš patraukiau kojas toliau nuo jo. —Tu esi pavyzdys viso to blogio,
kuris atsitinka, kai žmonės, vaidindami Dievą, dėl komercinių tikslų
bjaurodami visą planetą, kišasi j gamtos paslaptis.
216

Įdėmiai žiūrėjau į jį ir jutau nuo jo sklindančią neapykantą.
—Bet nuo manęs nepriklauso, kaip gimiau, —pasakiau. - Su
prantu, kad jūs visi prieš bandymus su gyvūnais, embrionų tyrimą
ir kita, bet aš dėl to nekalta.
—Tu nesupranti esmės. Tu neegzistuoji. Tu tik kažkieno ants
paudas, aidas. Jei kalbėsim apie tave, tai kažkokio seniai mirusio
žmogaus.
Mano širdis ėmė plakti nelygiai. Ar jis tikrai tuo tiki? Kad aš
neegzistuoju?
Frenkas atsistojo.
—Branduolinė energija nekalta, kad ji yra, —tęsė. - Bet tai ne
reiškia, kad ji gera, - jis prisimerkė. - Tai nereiškia, kad ji ir toliau
turi egzistuoti.
Jis išėjo ir uždarė duris.
Prisitraukiau prie krūtinės kelius ir juos apkabinau. Jei anksčiau
nebuvau tikra, tai dabar supratau, kad kai tik pasinaudos manimi,
jog patektų į Elajos būstinę, RAGE mane nužudys.
Kaip baisu, kai žmonės taip baisiai tavęs nekenčia ne dėl to, ką
padarei, bet dėl to, kaip gimei.
Pirmą kartą suvokiau, kad jei man nepavyks išlaisvinti Teo,
RAGE jį irgi tikrai nužudys. Mane prislėgė mudviejų su Luisu ap
siimto darbo našta. Tai vyksta iš tikrųjų. Nieko nebegalima pa
keisti.
Atsistojau ir atlikau kelis kovinius judesius, kurių išmokė
Luisas.
Kol dariau įtūpstus, spardžiau ir smūgiavau orą, prieš mane
buvo Teo veidas.
Visame pasaulyje tik jis gimė taip pat nesėkmingai kaip ir aš. Ir
mano, ir jo kraujas toks pat kaip kito žmogaus. Tik Teo gali visiškai
suprasti, ką jaučiu. O aš - kaip jaučiasi jis.
Susimąsčiau, kur jis dabar. Ką veikia.
Man darėsi silpna - taip norėjau būti su juo.
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* * *

Luisas atėjo beveik po valandos. Jis atrodė išsekęs. Jis kažką
piktai man šūktelėjo, o tada skubiai prie manęs priėjo ir sušnibždėjo
į ausį:
- Mes pasiruošę. Rytoj rytą skrendame į Vašingtoną. Atsimeni,
ką tau reiks daryti?
Linktelėjau.
Luiso akyse pasirodė šypsena.
- Tu nuostabi, - pasakė. —Niekada to nepamiršk.
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Visą dieną praleidau savo kambaryje su niekuo nesikalbėdamas.
Melė atnešė man pusryčius, paskui pietus. Ji bandė kalbinti, bet
nenorėjau. Su niekuo nenorėjau kalbėtis. Net su mama.
Tiesiog norėjau pamiršti. Ypač tai, kas esu ir iš kur aš.
Melė pasirodė kitą rytą, tai buvo sekmadienis, kad nusivestų į
užsiėmimus.
Buvau dar lovoje. Neužmigau iki keturių ryto.
—Neisiu, - suniurzgiau, žiūrėdamas į ją nuo pagalvės.
—Elaja sakė, kad turi.
Melė priėjo prie manęs. Vakarykštė mėlynė buvo šiek tiek pa
blukusi, bet veidas dar paraudęs ir patinęs.
Piktai atsisėdau, o paklodės susisuko man apie liemenį.
—Kam rūpi, ko jis nori? —nuo susierzinimo kaip nuo bėrimo
man niežtėjo odą.
Melė susiraukė.
-Turi pasinaudoti galimybe išmokti kautis. Gali prireikti.
Ji atsisėdo lovos gale.
—Teo, nežinau, kodėl Elaja nori, kad ten būtum, bet priežastis
yra. Jis nieko nedaro be priežasties.
Įdėmiai pažvelgiau į jos veidą.
—Ar jis turi priežastį ir tave mušti?
Melė susigūžė. Ji pažvelgė į paklodes.
Buvau toks piktas, kad net nepasijutau blogai jai sutrikus. Nu
sibodo rūpintis kitų jausmais.
—Jam atrodo, kad jį išdaviau, —atsakė tyliai. —Manė, kad jį
myliu. O dabar žino, kad ne. Jis mane muša, nes supyksta ir ne
gali susitvardyti. Paskui jaučiasi kaltas. Sako, kad daugiau taip ne
darys.
—Melas, —tėškiau.
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- Žinau, - liūdnai atsiduso Melė. —Bet kaip ir tu esu spąstuose.
Teo, negalim pasiduoti. Turi ir toliau kovoti. Pasistenk. Rasime
išeitį.
Pervėriau ją žvilgsniu.
- Vis tiek neisiu į tavo kvailus užsiėmimus. Ir Elaja manęs ne
privers. Jei jis ketino mane įskaudinti, jam jau pavyko.
- Ką gi, —ji atsistojo.
Ji atrodė tokia apgailėtina, kai nuleidusi galvą ėjo per kambarį,
o jos plaukai lengvai lietė ant peties ištatuiruoto drugelio sparnų
galiukus. Kai ji priėjo duris, man staiga toptelėjo, kad Elaja gali
įskaudinti^, jei nepasirodysiu užsiėmime.
Manyje kovojo apmaudas su kaltės jausmu.
- Palauk, - pratariau.
Numečiau paklodes į šalį ir išlipau iš lovos. Buvau jau su treninginėmis kelnėmis. Ištiesęs ranką pasiėmiau marškinėlius.
- Einu.
Melė atsisuko.
- Puiku, —nusišypsojo. —Vis tik būtų gaila prarasti atletiškąjį
presą.
- Cha-cha-cha, kaip juokinga.
Nusekiau paskui ją koridoriumi į salę. Įprasta grupė stambių
apsaugininkų ir pavargusių mokslininkų jau laukė. O gal stambūs
yra mokslininkai, o pavargę - apsaugininkai? Iš kur man žinoti. Dėl
nieko nebegaliu būti tikras.
Pradėjome apšilimą ir leidau kūnui atlikti iki šiol jau gerai iš
moktus judesius. Gerai, kai gali sukoncentruoti dėmesį į ką nors
nereikšmingą. Galvoje mintis vijo mintį. Pykau ant mamos, Elajos,
jo - mūsų - praeities.
Kai Melė suskirstė mus poromis, dauguma žmonių nuėjo atsi
gerti vandens. Žiūrėjau į savo partnerį - liesą vyrą (turbūt moks
lininkas), kliukinantį iš butelio. Nuo skaidraus skysčio vaizdo net
mano galvoje prašviesėjo.
Tik prieš keletą savaičių buvau vaikas, kuris įsivaizdavo, kad jo
tėvas už savo šalį žuvęs karys. Dabar žinojau tiesą. Mano tėvai - ir
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Elaja, ir genetinis —buvo skriaudėjai ir žmogžudžiai. Jie mano pra
eitis. Jie mano dabartis. Jie, aišku, ir mano ateitis.
Nekenčiu jų abiejų.
Pradėjome lėtai pulti ir gintis. Nenuleidau akių nuo partnerio.
Jis mokslininkas. Buvau tikras. Jo plonos rankos, pražilę plaukai,
šiek tiek drovi išraiška.
Suurzgiau, leisdamas pykčiui užkunkuliuoti. Pamažu slinkau
arčiau priešininko, smogdamas vos keli centimetrai nuo jo veido.
- Pasiruošę judėti greičiau? - Melės balsas nuskambėjo kažkur
toli.
Mano venose kunkuliavo pyktis. Judėjau greičiau. Arčiau prie
priešininko.
Ar Elaja nesakė, kad jam buvo penkiolika, kai sužinojo, jog
jo tėvas šaltakraujis žudikas? Ironiška, kad irgi esu to paties am
žiaus.
„Ne.“
Sugriežiau dantimis. Tai ne atsitiktinumas. Tai Elajos plano dalis.
Jo kvailo eksperimento dalis norint sužinoti, kiek mes panašūs.
Judėjau dar arčiau, mosuodamas rankomis, badydamas ir
spardydamas orą iš visų jėgų. Savo galvoje tegirdėjau pulsuojant
kraują.
-Teo, - mane sučiupo kažkieno ranka. -Teo, liaukis.
Mane taip užplūdo adrenalinas, kad nebegalėjau susikoncen
truoti. Kai vėl pamačiau kambarį, vos galėjau atgauti kvapą, o mano
kumštis buvo vos per centimetrą nuo priešininko, kuris buvo pri
spaustas prie sienos, o jo akys žvelgė su siaubu.
- Liaukis, - pareikalavo Melė griežtu balsu.
Tai jos ranka buvo mane sugriebusi. Tik jai pavyko mane su
stabdyti, kad nesmogčiau priešininkui į veidą.
- Teo, jis ne priešas. Sis žmogus tavęs neįskaudino, - greitai
sušnibždėjo Melė. - Nusiramink.
Staiga visas įsiūtis dingo, kūnas atsipalaidavo.
- Gal, bet nesu įsitikinęs, —pasigręžiau į ją. - Niekuo nebegaliu
tikėti.
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Atsitraukiau ir nužygiavau iš kambario už nugaros neaiškiai
girdėdamas šnabždesius ir neryškiai matydamas blyškius veidus.
Eidamas koridoriumi mąsčiau apie mamą. Ką ji žino apie Elajos
praeitį? Kaip ji galėjo sutikti, kad jis klonuotų pats save? Vien apie
tai pagalvojus, mane pykino. Jis pamišęs.
Aš irgi psichas.
—Teo! —šaukė Melė.
Tolumoje išgirdau jos žingsnius. Leidausi bėgti. Nežinojau, ką
darau ir kur bėgu. Žinojau tik, kad nenoriu su ja kalbėtis. Su niekuo
nenorėjau kalbėtis. Nenorėjau grįžti į savo kambarį ir likti vienas
su savo mintimis.
Nėriau į kairę, paskui į dešinę, vėl į kairę. Bėgdamas nusitraukiau
kepurę ir nusviedžiau į koridorių, vedantį kiton pusėn. Vyliausi
taip suklaidinti Melę. Po keleto minučių sustojau atgauti kvapo.
Melės nesimatė.
Žinojau, kad turėčiau jaustis kaltas. Ji dėl manęs rūpinsis. Ji gal
net paklius į bėdą, jei Elaja sužinos, kad pabėgau. Staiga supratau,
kad jei Elaja sužinotų, jog šios dienos užsiėmimo metu atkreipiau
visų dėmesį, manęs nebeišleistų iš kambario.
Kam rūpi?
Velniop Melę!
Velniop Elają!
Velniop visus!
Apsidairiau. Buvau netoli Elajos buto. Neturėjau menkiausio
supratimo, ar jis viduje. Nesvarbu. Eisiu ir viską išsiaiškinsiu apie
Hermio projektą. Sužinosiu, kodėl aš čia. Gal net rasiu būdą iš čia
pabėgti. Kodėl gi ne? Argi nepabėgau iš mokyklos?
Patraukiau Elajos kambario link.
„Aš -Teo Glasmanas. Galiu būti ir vienas.“
Pasijutau laisvas. Man nebebuvo svarbus nė vienas žmogus. Ne
berūpėjo net ir tai, kas atsitiko man. Priėjau Elajos kambario duris.
Net neapsidairiau, ar kas nestebi. Atsistojau prieš rainelės skenerį
ir laukiau, kol šviesos spindulys palies veidą.
Durys atsivėrė.
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Kambarys buvo tuščias.
Nuėjau prie stalo ir įjungiau kompiuterį. Po kelių sekundžių
monitoriaus ekranas nušvito. Žymekliu pažymėjau failą „Hermio
projektas“. Spustelėjau.
Įveskite slaptažodį.
Žiūrėjau į lentelę ekrane.
„Mėšlas!“
Ką Elaja galėjo pasirinkti? Pabandžiau jo vardą. Ne. Pabandžiau
savo ir Reičelės (ir tikrus, ir šifruotus). Tada Melės. Nieko.
Apsidairiau po kambarį jausdamas, kad mano viltys žlunga.
Viskas kaip ir aną kartą. Tik dvejos uždarytos durys į miegamąjį ir į
vonią, sofos, televizorius ir holografinis pano, kuriame nuo įsivaiz
duojamo vėjelio saulės nušviesti siūbavo medžiai.
Trenkiau kumščiu į stalą.
„Niekšas!“
Pačiupau kompiuterį ir pakėliau nuo rašomojo stalo. Jei negaliu
pažiūrėti, kas viduje, lai jis sudūžta. Nesvarbu, kokios bus pasekmės.
Jei Elaja mane muš, tegu.
Tegul tik, po velnių, pabando.
Pakėliau kompiuterį dar aukščiau, tempdamas laidus, trauk
damas į stalo kraštą.
—Ką čia darai? - pasigirdo vaikiškas balsas.
Staigiai atsisukau, iš nuostabos vos neišmesdamas kompiu
terio.
Tiesiai prieš holografinį pano, maždaug už metro nuo manęs
stovėjo mažas, gal penkerių šešerių metų berniukas.
—Kas tu? - akimirką maniau, kad pakvaišau ir jį įsivaizduoju.
Mažius suraukė nosytę ir tarė:
—Danielius.
Įbedžiau akis į jo veidą: maža pakumpusi nosis, tamsi veido oda,
trumpi rusvi plaukai, didelės rudos akys. Mano širdis sustojo. Aš
pažįstu šį veidą.
Aš buvau šis veidas.
Padėjau kompiuterį ant stalo.
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- Kaip čia patekai? —paklausiau.
- Pro stebuklingą sieną.
-Ką?
Matyt, tikrai kraustausi iš proto. Arba čia tikrai stovi dar vienas
Elajos klonas ir kalba apie „stebuklingas sienas“, arba man galutinai
atsisuko varžteliai.
Danielius mostelėjo į pano, paskui pasilenkė ir bakstelėjo į mažą
prie pat sienos esančią lentelę, kurios anksčiau nepastebėjau. Holo
grafinis pano tyliai pasislinko ir už jo pamačiau kambarį. Pastebėjau
vaikišką staliuką ir keletą kėdučių aplink jį.
Spoksojau išsižiojęs. „Stebuklinga siena“, o užjos slaptas kam
barys.
Danielius žengė į kambarį ir atsisukęs parodė man liežuvį. Tada
paspaudė kažką, ko nemačiau, sienoje šalia savo galvos. Holografinis
pano ėmė užsiverti.
„Ne!“
- Palauk! Sustok! —žengiau prie jo.
Danielius išsiviepė.
Holografinis pano užsidarė.
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Reičelė
Luisas ištiesė ranką delnu žemyn ir apsidairė: Frenkas buvo tu
alete, o Simpsonas miegojo kitoje praėjimo pusėje.
-Vėliau, kai padarysiu taip, - jis dūrė pirštais į lėktuvo grindis, pasilenk kiek galima žemiau. Supratai?
Linktelėjau.
- Nesirūpink, - sušnibždėjau, - žinau signalus.
Luisas atsitiesė, bet jo veide buvo susirūpinimas.
- Ei, - šyptelėjau, - nepamiršk, kad tai mano mintis.
Neatrodė, kad Luisas nusiramino. Žinojau, kad jis kaltina save,
jog pasiėmė mane j tokį pavojingą žygį. Pagalvojus apie tai, ką da
rome - ketiname šturmuoti gerai apsaugotą Elajos būstinę, rasti
Teo su Mele ir su jais pabėgti - mane pykino.
Nusisukau ir pažvelgiau pro langą. Ką tik užsidegė ženklas „pri
sisegti saugos diržus“. Vašingtonas buvo čia pat. Mes išskridome
sekmadienį, dešimtą ryto, bet dėl penkių valandų laiko skirtumo
(nors praėjo septynios valandos) dabar buvo dar tik vidurdienis.
Žali ir rudi laukai liko toli už mūsų ir apačioje pasimatė gelsvų
bei eilės baltų namų raudonais stogais. Iš čia jie atrodė žaisliniai.
Sunku įsivaizduoti, kad juose gyvena žmonės.
Po mumis saulės nušviesta tekėjo upė. Žiūrėdama į vandenį, gal
vojau apie mūsų planą./« praeisime pro dvejas plienines apsaugos
duris į pastato priekį irjei Luisui pavyks įtikinti apsaugininkus, kad
įleistų į būstinę, tada prasidės šturmas.
Kaip viskas vyks, neturėjau supratimo. Mes tik keturi. Aš, Luisas,
Simpsonas ir Frenkas. Kaip RAGE tikisi įveikti Elajos būstinės ap
saugą trise? Ir manimi. Net jei būčiau jų komandoje. Kol manęs kuri
nors pusė nenušovė, turiu kažkaip patekti į Melės kambarį. Luisas
tiksliai nupasakojo, kur jis yra ir pasakė įėjimo kodą. Liepė laukti
ten. Tai atrodė neįmanoma.
Luisas pakilo nuo kėdės ir nuėjo pas ką tik pabudusį Simpsoną.
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Varčiau savo pasą. Tai buvo tikras daiktas. Frenkas nusivedė
mane į mano senuosius namus, kad jį pasiimčiau. Jam teko įsilaužti,
nes namai buvo užrakinti. Vėl būdama namie jaučiausi keistai. Pasi
jutau labai besiilginti mamos ir tėčio. Mano kambaryje buvo klaiki
betvarkė. Visur drabužiai ir batai. Reikėjo šiek tiek pagalvoti, kol
prisiminiau kodėl. Ar tikrai praėjo vos porą savaičių nuo tada, kai
buvau čia paskutinį kartą ir beprotiškai jaudinausi, kuo rengtis į
mokyklos diskoteką? Dabar tai atrodė juokinga.
-Jungiamas rankinis valdymas, - pasigirdo piloto balsas.
Mano širdis pametė ritmą. Tuoj leisimės.
Laikas.
* * *

Nustebau, kad be jokių problemų praėjome Dulles oro uosto
apsaugos postą. Mūsų, aišku, paklausinėjo. Mudu su Luisu apsi
metėme netikru broliu ir seserimi. Mus nufotografavo ir paėmė
pirštų antspaudus, bet tai įprasta procedūra. Nė vienam oro uosto
darbuotojui nekilo jokių įtarimų.
Luisas pamatė mano nustebusį žvilgsnį.
Mūsų dokumentuose nėra jokių kriminalinių įrašų, - tyliai
paaiškino. - Išskyrus Frenko už seniai įvykdytą užpuolimą, - jis dar
labiau nuleido balsą. - RAGE moka dirbti. Neprarask budrumo.
Manęs nereikėjo įspėti. Širdis buvo kulnuose, kai įsėdome į taksi
ir pradėjome važiuoti Vašingtono link. Išlipome didžiulio prekybos
centro automobilių stovėjimo aikštelėje. Privažiuodavo mamos su
vaikais ir pasistatę automobilius įeidavo į parduotuvę. Buvo šviesi
šalta diena. Visi keturi tyliai stovėjome prie įėjimo ir laukėme. Net
Simpsonas atrodė įsitempęs. Paklausiau, ko laukiame, bet niekas
neatsakė.
Paaiškėjo po pusės valandos.
Į automobilių stovėjimo aikštelę įvažiavo pilkas furgonas. Jis
nesustojo, o apsukęs ratą privažiavo prie mūsų. Simpsonas atidarė
galines duris ir įgrūdo mane vidun. Viduje buvo tamsu. Girdėjau
kažką kvėpuojant, bet veidų nemačiau. Pajutau, kad kažkas, Frenkas
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ar Luisas, spraudžiasi į vidų paskui mane. Pajudėjau į priekį ir už
myniau kažkam ant kojos.
-Atsiprašau, - ištariau.
-Tylėk, - bambtelėjo Simpsonas.
Kažkieno ranka nuvedė mane į furgono galą. Kai akys priprato
prie prieblandos, pamačiau ant suolų sėdinčius vyrus. Jie visi vilkėjo
juodai, ant veidų juodos kaukės su išpjovomis akims.
Vienas iš jų pasislinko padarydamas vietos.
Jo koja spaudėsi prie manosios. Norėjau pasitraukti, bet nebuvo
kur. Luisas, Simpsonas ir Frenkas įsitaisė ant grindų tarp suolų, o
mūsų keturias kuprines pasistatė prie kojų. Durys užsidarė. Už
sidegė infraraudonoji šviesa. Apsidairiau. Viduje buvo dvidešimt
žmonių.
Kiekvieno rankose - pistoletas.
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- Danieliau, - kumščiais daužiau holografinį pano, - Danieliau,
įleisk mane.
Tyla.
Širdis daužėsi. Turiu įeiti į slaptąjį kambarį. Privalau pasišnekėti
su mažuoju berniuku.
Bandžiau įžiūrėti, kas už holografinių medžių. Už pano mačiau
žemus staliukus ir mažas kėdutes, o už jų stovėjo Danielius. Dar
kartą trenkiau į pano taip, kad net sudrebėjo.
- Danieliau! - šaukiau. - Jei neįleisi, Elaja supyks.
Tai paveikė.
- Gali įeiti pats, - nuskambėjo niūrus ir išsigandęs balsas.
-Kaip?
-Ten yra plokštelė su skaičiais. Reikia juos suspaudyti.
Pasilenkęs prie pat sienos radau plokštelę.
- Kokie skaičiai? - šūktelėjau.
- 050414, —atsakė. —Tai mano amžius ir mano gimimo diena.
Man penkeri, tada keturi - balandis, nes tai ketvirtas metų mėnuo.
Elaja man sakė. Ir mano gimtadienis balandžio keturioliktą.
Suspaudžiau skaičius ir pano atsidarė.
Danielius atatupstas ėjo nuo manęs. Jo akys buvo didelės ir
apvalios. Apsidairiau. Du žemi vaikiški staliukai. Aplink kiekvieną
po keturias kėdutes. Bet kambarys nebuvo panašus į vaikų kambarį.
Ant sienų nieko nėra. Kairėje kambario pusėje stovėjo rašomasis
stalas ir dokumentų spinta.
Pažvelgiau į Danielių. Mūsų svetainėje ant lentynos mama laikė
mano mažo nuotrauką. Mano plaukai ten gal šiek tiek ilgesni, bet
visa kita absoliučiai taip pat. Nebuvo jokių abejonių, kad tai dar
vienas Elajos klonas.
Danielius maištingai spoksojo į mane. Staiga suvokiau, koks jis
išsigandęs. Bijo manęs. Nusišypsojau ir pritūpiau, kad būtumėm
panašaus ūgio.
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- Kiek tau metų? —paklausiau.
- Ką tik sakiau - penkeri. Penki ir keturios šeštosios, - jis per
braukė ranka plaukus. - Aną dieną išmokau trupmenas. Visoje ty
rimų grupėje aš vienintelis jas suprantu. Bredas Kuminas temoka
suskaičiuoti iki trisdešimties.
Iš nuostabos mano antakiai pakilo. Gal Elajos smegenys ga
liausiai sugebėjo atsiskleisti visu pajėgumu? Nekalbant jau apie jo
aroganciją. Nors...
- Argi tai ne dvi trečiosios, o ne keturios šeštosios? —pasišai
piau.
Danielius nutaisė kvailą miną, perkreipdamas burną ir sužvairuodamas.
- Koks tavo vardas? - paklausė.
-Teo, - atsisėdau ant grindų. - Aš irgi pažįstu Elają.
Danielius iškilmingai linktelėjo.
- Visi pažįsta.
Nutilome.
- Ar čia gyveni? - pasidomėjau.
Danielius vėl linktelėjo.
- Su mama ir tėčiu?
Jis papurtė galvą.
- Neturiu nei mamytės, nei tėvelio. Turiu Kelsę. Ji mane pri
žiūri. Gyvename ten, —mostelėjo į kitoje kambario pusėje esančias
duris. - Elaja irgi kartais ateina. Dabar Kelsė miega.
Mano širdis suspurdėjo. Ten turbūt kita Elajos buto dalis. Gal
pro ten irgi galima išeiti.
Danielius vėl nutaisė kvailelio miną.
-T u nepasakysi Elajai, kad čia buvau? Man vienam negalima.
- Žinoma, ne, —atsakiau, o mintis vijo mintį. - Klausyk, Da
nieliau. Papasakok apie tą tyrimų grupę, kurioje esi.
Danielius neskubėdamas nuėjo prie vieno staliuko ir paėmė ant
jo stovinčią pieštukinę.
- Ką tu turi daryti?
Jis paėmė raudoną flomasterį.
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- Įvairius dalykus.
Jis ištiesė flomasterį į priekį ir prisimerkė lyg taikydamasis.
-Aišku.
Holografinė siena buvo atidaryta, o Elajos kambarys aiškiai
matomas.
„Viešpatie! Jis gali ateiti bet kurią akimirką!“
- Ką darei praeitą kartą? Ar buvai vienas?
- Ne, —Danielius nusitaikė savo flomasteriniu šautuvu į mane. —
Buvome šeši. Piešėme.
Beviltiška.
- Pokšt - tu negyvas, - juokėsi.
Iškėliau rankas ir nugriuvau ant šono.
- Pričiupai mane.
Jis pasilenkė virš manęs.
- Žinau, kaip jis vadinasi.
Atsisėdau:
- Projektas?
Danielius linktelėjo.
-A nt viršelio mačiau raides. Elaja turi didelę knygą apie jį. Per
skaičiau raides, nes skaitau geriausiai iš visų, dalyvaujančių projekte.
Nes projektas apie mane, - pasigyrė. - Elaja sakė.
Širdis ėmė plakti neritmingai.
- Kokios ten buvo raidės?
- Na-a, - Danielius atsitraukė ir vėl nutaikė savo „ginklą“ į
mane. - Pirmoji kaip sulūžusios kopėčios.
- Ką? - apstulbęs spoksojau į jį.
- Raidė „ha“.
Puoliau prie staliuko, ištraukiau iš pieštukinės pieštuką, pa
čiupau iš krūvos lapelį popieriaus ir parašiau didžiąją „H“.
-Tokia?
Danielius linktelėjo.
„Taip!“
Parašiau visą žodį ir parodžiau Danieliui.
- Ar toks žodis buvo ant Elajos knygos?
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HERMIS
Danielius truktelėjo pečiais. Jis vėl ištiesė pieštukinį ginklą.
- Gal. Pykšt. Turbūt. Ei, sakiau, kad tu negyvas.
Bum. Bum. Bum. Net pašokau, kai pasigirdo greitas beldimas
į duris. Bum. Bum. Bum.
Galva sukosi. Hermio projektas apie Danielių. Hermis - Da
nieliaus užšifruotas vardas. Tai reiškia, kad jis susijęs su manimi. Aš
irgi Elajos klonas.
Bum. Bum. Bum.
—Teo, jei tu ten, atidaryk duris, - pasigirdo Melės balsas.
Pašokau ant kojų.
- Pasilik, kur esi, - sušnypščiau Danieliui.
—ATIDARYK, - beldimas pagarsėjo. - TEO.
„Mėšlas.“
Ji sukvies čia visą apsaugą ir, aišku, pažadins Danieliaus auklę.
Nuėjau prie durų ir atidariau.
- Mele?
Jos veidas buvo iškreiptas baimės.
-Teo, klausyk, - ji įsibrovė į kambarį. - Elaja žino, kad pabėgai.
Jis tavęs ieško. Turi eiti į savo kambarį.
- Ne, —pasisukęs mostelėjau į holografinę sieną. —Matai? Čia
daugybė slaptų kambarių. Turiu apsižvalgyti. Gal čia net yra atsar
ginis išėjimas iš būstinės.
- Sveika, Mele, - į kambarį iš už holografinės pertvaros įbėgo
Danielius ir puolė jai į glėbį.
- Sveikas, Danieliau, - išsiblaškiusi atsakė Melė. -Teo, tu...
-T u jį pažįsti? - pritrenktas išverčiau akis. -T u apie jį žinojai?
Melė suraukė kaktą.
-T ik kad jis toje Elajos tyrimų grupėje. Būk geras, eime su...
- Kodėl nepasakei man? - jaučiau, kad iš įniršio sprogsiu.
- Ko nepasakiau?
- Zinai. Kad jis toks kaip aš.
Melė net išsižiojo, kai suprato, ką sakau.
- Ar tu tikras? Aš nežinojau... Elaja tik sakė... Man nė į galvą
neatėjo... - ji nebaigė įsispoksojusi į Danielių.
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Iš jos veido supratau, kad ji sako tiesą.
Ji atsisuko į mane.
-Teo, aš nežinojau. Bet užtai dabar žinau, kad Elaja gali ateiti
bet kurią akimirką.
Nusikeikiau.
-A r iš čia yra kitas išėjimas?
Melė linktelėjo.
—Yra. Bet durys užrakintos, o raktą Elaja visada nešiojasi. Kai
eina gulti, įdeda į seifą.
Nesvarbu. Turiu pabandyti. Nužygiavau per kambarį.
- Ne! - sušuko Melė.
—Tu manęs nesustabdysi, - pasakiau atsigręžęs, bet ji žiūrėjo
ne į mane, o į kompiuterio ekraną: jis pats buvo įsijungęs ir skai
čiavo laiką atbuline tvarka. Su siaubu pažvelgiau į ekraną. Kaip aš
nepastebėjau?
Sugrįžimaspo 10 sekundžių.
Sugrįžimaspo 09 sekundžių.
Melė ėmė atbula trauktis miegamojo link. Ji pačiupo Danielių
už rankos.
-Kasat?..
- Sššš, —sušnypštėme kartu su Mele.
Sugrįžimaspo 06sekundžių.
Sugrįžimaspo 05 sekundžių.
Melė atidarė miegamojo duris, įstūmė Danielių į kambarį ir
pažvelgė į mane, o tada durys ėmė vertis.
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Reičelė
Kol važiavome, niekas nekalbėjo. Furgono gale buvo tamsu ir
dvokė prakaitu bei senais sportbačiais kaip berniukų persirengimo
kambariuose.
Žiūrėjau į Luisą, bet jis mano žvilgsnio vengė.
Žinojau, kad jis taip daro, kad suklaidintų RAGE, bet buvo dar
baisiau. Pasitryniau suprakaitavusius delnus į žygio uniformą.
Staiga furgonas pasuko į dešinę ir keletą minučių kratėmės ne
lygiu keliu. Prisispaudžiau prie furgono sienos, kad manęs nenusviestų į kieno nors glėbį. Pagaliau sustojome.
Durys tuoj pat atsidarė, vyrai atsistojo ir išlipo. Iššokau paskui
juos. Buvome miško proskynoje. Aplink augo medžiai. Netoliese
stovėjo du automobiliai tamsintais langais. Tolumoje girdėjau au
tomobilių ūžesį, bet nelygų taką, ant kurio stovėjome, užstojo kelio
vingis ir to kelio, kuriuo atvažiavome, nesimatė.
Visi, išskyrus Luisą ir Frenką, išsirikiavo prie furgono. Jau
čiau, kad mane stebi dvidešimt porų akių. Persirišau plaukus ir,
kad paslėpčiau drebančias rankas, nesąmoningai sukryžiavau ant
krūtinės.
Simpsonas tyliai kalbėjosi su furgono vairuotoju. Rankose laikė
dvi juodas kaukes. Paskui priėjo prie Frenko ir vieną padavė.
- Pirmas penketas! —šūktelėjo. - Eikit!
Frenkas ir keturi vyrai nuėjo prie furgono. Vienas iš jų patraukė
žemyn siauras metalines dureles, esančias po furgono galinėmis
durimis. Jis įšliaužė į pasirodžiusią angą. Spoksojau stingdama iš
baimės. Plyšys buvo gal metro aukščio ir furgono pločio. Kai pir
mojo nebesimatė, paskui jį įsirangę antras.
- Kai tik vartai susprogs, eina užnugario grupės. Pirmas šūvis ženklas pasiruošti, —komandavo Simpsonas.
Kojos taip drebėjo, kad vos pastovėjau.
Ką aš padariau? Ką pradėjau?
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Dabar po paskutinio vyro į plyšį lindo Frenkas. Kažkas jam buvo
davęs ginklą, kuris blykčiojo rankoje, kai jis colis po colio raitėsi
pro siaurą plyšelį.
Simpsomas priėjo prie Luiso.
- Prisijungęs?
Luisas bakstelėjo į kaištuką ausyje, kuris veikė dar kaip ir mi
krofonas.
—Taip, pone.
Jo balsas pasigirdo ir iš racijos, pritvirtintos prie Simpsono
rankos.
- Paskui tave visą laiką važiuos kitos mašinos, —pranešė Simpsonas. - Aš viską girdėsiu. Taigi jokių triukų. Jokių nukrypimų.
Jokių net mažiausių plano pakeitimų. Supratai?
-Taip, pone, - atsakė Luisas žiūrėdamas tiesiai Simpsonui į akis.
—Tose mašinose yra laikmatis, —pasilenkdamas prie Luiso pa
sakė Simpsonas. —Nesugadink visko, nes jie tave sunaikins.
- Ne, pone.
Simpsonas iš kišenės išsitraukė chronometrą ir jį įjungė. Tada
pasisuko į pasiliekančius vyrus ir įsakė:
- Kai tik mūsų nebesimatys, lipkite į mašinas.
Jis įsispraudė į plyšį po durimis. Vienas iš likusiųjų užstūmė
dureles. Kai jas uždarė, niekas nebūtų galėjęs pamatyti ar net įtarti
apie slaptą ertmę.
- Eime, - Luisas patraukė mane į furgono priekį.
- Džiaugiuosi, kad mums nereikia taip važiuoti, - sušnibž
dėjau.
- Jo? —jis įšoko į vairuotojo sėdynę ir įjungė variklį. —Nesi
džiauk. Mus nušaus pirmus, jei Elajos apsauga ką nors įtars.
Atsisėdusi prisisegiau saugos diržą. Važiuojant nelygiu keliu, iš
baimės gniaužė kvapą. Iš paskos važiavo kitos mašinos. Luisas įsuko
į pagrindinį kelią ir nuriedėjome toliau.
Po dešimties minučių būsime ten.
Po dešimties minučių laimėsime arba žlugsime.
Po dešimties minučių galiu mirti.
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Melé šmurkštelėjo į miegamąjį.
Atsisukau į Elają, kuris stovėjo tarpduryje. Jo veidas buvo pilkas
iš nuovargio, o akyse žėrėjo pyktis.
- Ką čia darai?
Nuo šalčio jo balse mano nugara nuėjo šiurpuliai. Akies kraš
teliu mačiau Melės veido kontūrą už miegamojo durų stiklo. Buvau
tikras, kad radęs čia Melę, tikrai ją sumuš. Pasijutau kaltas. Ji mal
davo išeiti, bet pasilikau, nes buvau piktas. Bet tai ne jos kaltė. Ji
čia niekuo dėta.
Turiu viską padaryti, kad Ęlaja neitų į miegamąjį. Prisiverčiau
žiūrėti jam į akis.
—Aš pykstu, Teodorai. Labai.
—Jo? Aš irgi. Be to, mano vardas Teo.
Nenuleidome vienas nuo kito akių.
- Papasakok man apie Hermio projektą, - tariau.
Elaja prisimerkė.
—Knisaisi po failus? —ištarė žemu gąsdinančiu balsu.
—Tik todėl, kad nieko nepasakoji.
Nuėjau prie stalo labiau dėl to, kad nukreipčiau dėmesį nuo
miegamojo durų. Pačiupau odinę užrašų knygutę ir atverčiau šios
savaitės puslapį. Mano žvilgsnį patraukė vakar dienos įrašas.
Dr. M. Tyrimų rezultatai.
Apie ką jis?
Elaja tuoj pat prišoko ir užvertė knygutę.
—Ką gi, Teodorai, turiu tau kai ką pranešti. Planas pasikeitė.
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Reicelė
Važiavome Vašingtono gatvėmis. Gyvenamųjų namų nebebuvo
ir aplink tesimatė biurai ir parduotuvės. Pravažiavome labai šaunų
rajoną su plačiomis gatvėmis ir įsukome į niūresnį, labiau apsta
tytą.
Luisas ir vėl garsiai kvėpavo, mano širdis taip garsiai plakė, kad
buvau tikra, jog jis išgirs.
Kai sukome už kampo, jis ištraukė iš kišenės plonytį sulankstytą
popierėlį, padėjo ant prietaisų skydelio ir pastūmė man, o tada
pridėjo pirštą prie lūpų. Prisiminiau mikrofoną jo ausyje ir tai, kad
Simpsonas viską girdi.
Linktelėjau parodydama, kad suprantu, o tada išlanksčiau la
pelį.
„Jei nutiks kas nors nenumatyto, išeik iš pastato. Eik prie Džefersono memorialo. Ten tave susirasiu.“
Parodžiau Luisui iškeltus nykščius, bandydama nekreipti dė
mesio į sukamus vidurius ir pykinimą.
Luisas giliai įkvėpė.
-Atvykome.
Apsidairiau. Nemačiau nieko, kas bent kiek būtų panašu į moks
linę būstinę. Tik keletas aptvertų pastatų ir apleista automobilių
stovėjimo aikštelė su užrašu:
„PAŠALINIAMS ĮEITI DRAUDŽIAMA. ŠIAME PASTATE
NESAUGU. Viešųjų darbų departamentas“
Luisas įsuko į aikštelę. Pervažiavo kelis „gulinčius polici
ninkus“.
Vjenas, du, trys.
Svarsčiau, kaip šitaip kratomi jaučiasi pasislėpę vyrai.
Luisas pro arką įsuko į menkai apšviestą tunelį. Ant betoninių
sienų matėsi furgono šešėlis. Tolumoje pamačiau visą tunelį užtve236

riančius plieninius vartus. Neatrodė, kad jie saugomi, bet ant šalia
esančios sienos buvo vidaus telefono ekranas.
Luisas sumažino greitį, o paskui sustojo prie ekrano.
Jis iškišo ranką ir prispaudė delną prie stiklo.
—Luisas Maiklas, —pasakė. - Noriu susitikti su Elaja Lazio.
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Teo
- Pasikeitė? - paklausiau. - Apie ką tu?
Elaja sudvejojo.
-Apie nieką. Nesvarbu.
Jis ir vėl melavo. Jaučiau. Ir buvau tikras, kad tai susiję su Hermio
projektu.
- Sakei, kad daugiau klonų nėra, - pareiškiau.
-Turėjau taip sakyti, - jis pažvelgė į grindis. -T ik trys žmonės
žino apie Hermio projektą. Dabar jau keturi. Nežino net RAGE.
Jis nutilo.
-Tęsk, - pasakiau. - Ką norėjai pasakyti?
Jis persibraukė ranka plaukus. Atrodė pavargęs. Bet tuo pačiu
ir užsispyrusiai nenorintis kalbėti. Tiesą sakant, atrodė nusivaręs,
nežinantis, ką daryti. Nebuvau jo tokio matęs... Tokio silpno.
- Na? - paraginau.
- Teodorai, nebuvau su tavimi atviras, - pagaliau pažvelgė j
mane. - Maniau, kad bent kiek pabuvęs čia pamatysi, koks svarbus
mano darbas. Gal net norėsi sekti mano pėdomis, —jis nusuko
žvilgsnį. ^Klydau. Ketinu leisti tau išvykti. Kai kas atsitiko... Man
reikia daryti operaciją. Greitai, per keletą kitų savaičių. Kurį laiką
negalėsiu praleisti su tavimi tiek laiko, kiek norėčiau. Todėl noriu,
kad patikėtum, jog, kai jausiuos geriau, dirbsime kartu. Tikrai.
- Ką dirbsime?
Elaja perėjo kambarį.
-T ik leisk persivilkti marškinius ir paaiškinsiu...
- Ne, - negaliu jo įleisti į miegamąjį, kad rastų Melę. - Ne. Stok.
Jis atsisuko ir susiraukė. Atrodė dar labiau pavargęs.
-Teodorai, maniau...
Jo žodžius nutraukė spigus telefono skambutis. Jis suraukė kaktą
ir iš kišenės išsitraukė miniatiūrinį telefoną. Ne. Tai ne mobilusis.
Tai kažkokia racija.
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Jis ją įjungė.
- Na? - bambtelėjo.
—Atsiprašom, kad trukdom, pone, —pasigirdo neaiškus vyriškas
balsas. - Jūsų reikia prie įėjimo vartų. Kodas septyni.
Elaja nekantriai spragtelėjo pirštais ir mostelėjo durų link. Ne
begalėjau nieko kito daryti, tik eiti iš paskos. Bent jau neaptiko
Melės.
Jis ėjo koridoriumi, vis dar kalbėdamasis.
- Kas ten?
- Luisas Maiklas.
Net sustojau. Elaja irgi sustojo.
-Tikrai?
- Taip, pone. Su mergaite. Nesako jos vardo, bet liepė jums
pasakyti,Artemidė“. Ar tai kažkoks slaptaž...
- Ramiai, - Elaja prabėgom pažvelgė į mane.
Man susuko pilvą. Čia yra Luisas? Su Reičele? Bet Luisas ne
gyvas. Pats girdėjau, kaip Elaja jį nušovė. O Reičelė turėtų būti
kažkokioje saugioje vietoje kartu su tėvais.
Elaja vėl priglaudė ragelį prie ausies.
- Ko jis nori? - paklausė.
- Atvesti mergaitę į vidų, —atsakė vyras.
- Įsitikink, kad jie vieni ir neginkluoti, o tada įleisk, bet tik pro
pirmuosius vartus, —davė nurodymus Elaja. - Ateinu.
Jis išjungė raciją, tada galvos mostu pasikvietė mane artyn.
- Eime, - pasakė. - Pratęsime pokalbį po minutės.
Ir kartu patraukėme prie centrinio įėjimo.
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Reicelė
Plieno vartai atsidarė ir įvažiavome į vidų. Pasirodė du vyrai, ant
kurių kaklų nerūpestingai kadaravo automatai.
Vis dar buvome tunelyje. Už keleto metrų buvo dar vieni tokie
pat vartai. Luisas sustabdė furgoną ir išjungė variklį.
- Prieš įleisdami į pastatą, jie mus apieškos čia, - paaiškino,
paskui pažvelgė į mane ir be garso paklausė: „Kaip tu?“
„Puikiai“, be garso sumelavau, sėdėdama ant po užpakaliu pa
kištų rankų, kad jis nepastebėtų, jog jos dreba.
Šalia manęs esančios durys atsidarė. Vienas iš apsaugininkų
mostelėjo man.
- Lauk, —paliepė.
Išlipau. Apsaugininkas paplekšnojo per šonus ir kojas. Mačiau,
kad kitoje furgono pusėje tą patį daro Luisui.
- Laukit čia.
Linktelėjau ir sulaikiau kvapą, kai abu apsaugininkai nužygiavo
į furgono galą ir atidarė galines duris. Jei jie dabar suras Simpsoną
ir jo vyrus... Sudrebėjau, įsivaizdavusi, koks kiltų susišaudymas.
Buvome įkalinti tarp dvejų vartų. Čia buvo nedaug vietos ir būtų
galima pasislėpti tik už furgono. Be to, mudu su Luisu neturime
ginklų. Išlikti gyviems neįmanoma.
Apsaugininkai įlipo į vidų. Kai išlipo, išorines furgono sienas
perbraukė kažkokia metaline lazdele, o paskui kažkokiu portaty
viniu prietaisu, panašiu į telefoną BlackBerry. Luisas priėjo prie
manęs. Jis atrodė atsipalaidavęs, bet kvėpavo įsitempęs ir negi
liai.
- Šiluminiai davikliai, - sušnibždėjo. - Moderniausia technika,
naudojama sprogmenų suradimui. Furgonas nuo jų apsaugotas, —jis
spustelėjo mano ranką, - būk pasilenkusi, surask Melę. Gerai?
Priėjo vienas apsaugininkas.
- Galite įvažiuoti, —pranešė.
240

Įsiropščiau ir stebėjau, kaip dideli plieniniai vartai atsidaro.
Luisas įjungė variklį ir lėtai pajudėjo į priekį.
Priekyje mačiau būstinę iš plieno ir betono. Kai Luisas vėl su
stabdė furgoną, vartai už mūsų užsidarė.
„Viešpatie švenčiausias!“
Mes jau čia. Pagaliau tikrai atvažiavome.
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Teo

Elaja greitai ėjo koridoriumi. Turėjau paskubėti, kad spėčiau eiti
kartu. Kai ėjome per aklimatizacijos angarą, už kurio buvo Išorinis
kambarys, jis pradėjo kosėti.
Kol laukėme vienų durų užsidarant, o kitų atsidarant, ant jo
kaktos pastebėjau prakaitą. Sunkiai kvėpuodamas, jis atsirėmė į
sieną.
-Teodorai, spoksoti nemandagu.
Kai jis pakėlė akis, tebespoksojau. Jo akyse vėl pamačiau sil
pnumą. Giliai įkvėpęs išrėžiau:
- Kaip jau sakiau, mano vardas Teo. Be to, nedirbčiau su tavimi,
net jei būtum vienintelis pasaulyje. Tu - smurtautojas ir bailys.
Elajos akys vėrė kiaurai.
- Puiku, - šypsodamasis atsakė ir sukosėjęs prispaudė ranką
prie krūtinės.
- Kas atsitiko? - paklausiau kaip galėdamas pikčiau. —Nevirš
kina?
Durys priešais atsidarė.
Kai ėjome per Išorinį kambarį, vėl žavėjausi grynu oru, per ho
lografinį dangų plaukiančiais debesimis, tolimo paukščio čiulbė
jimu.
- Kaip Luisas gali būti čia?
- Dūmai ir veidrodžiai, - pasakė Elaja.
Pažvelgiau į jį įdėmiai. Jis neatrodė nustebęs, kad Luisas gyvas.
Vadinasi, žinojo.
Vis tiktai. Tyliai įtariau, kad jis nežino, kodėl Luisas čia. Su
Reičele. Man suspaudė krūtinę. Dar nemačiau, bet ji ten, už holo
grafinės sienos.
Kai pasiekėme priekinius vartus, skrandyje pajutau keistą vir
pantį jausmą. Supratau, kad nervinuosi dėl susitikimo. Gal nuo
Elajos užsikrėčiau nervingumu? Jis dar labiau prakaitavo, kai irzliai
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kalbėjosi su sargybiniu prie vartų. Paskui įbedė akis į vidinio tele
fono ekraną.
—Ką, po velnių, čia veiki?
Jis stovėjo prieš ekraną, todėl Luiso nemačiau, bet girdėjau
balsą.
—Naujoji apgyvendinimo vieta demaskuota. Nuo pat Škotijos
RAGE lipa mums ant kulnų, - pranešė. —Turėjau atvežti Artemidę
čia.
Elaja kažką ištarė ispaniškai. Buvo panašu į keiksmažodį.
Jis atsistojo prieš akies skenerį. Durys atsidarė. Kitoje pusėje pa
sirodė Luisas. Jo lūpos buvo suspaustos, pats atrodė susirūpinęs.
Tada iš už Luiso nugaros pasirodė Reičelė. Nuo to karto, kai ma
čiau, ji labai pasikeitė. Stipri ir ryžtinga. Nesusigūžusi kaip anksčiau
it atsiprašinėtų, kad gyvena. Plaukai buvo surišti ir matėsi veidas.
Labai gražus veidas.
Ji trumpam žvilgtelėjo man į akis, o tada pažvelgė į Luisą.
—Nagi, - pasitraukdamas į šoną, kad jie galėtų praeiti, nekantriai
tarė Elaja, - įeikite.
Jie įžengė į vidų. Luisas ištiesė ranką delnu žemyn. Palaikęs ją
taip keletą sekundžių, staigiai nukreipė pirštus žemyn.
O tada vienu metu įvyko keletas dalykų.
Reičelė puolė į priekį, sučiupo mane už rankos ir patraukė prie
žemės.
Elaja iš nevilties suriaumojo.
Už Luiso nugaros iššovė. Paskui dar kartą.
Vienas iš apsaugininkų puolė prie durų. Atsisukęs pamačiau,
kad Luisas užlaužė jam ranką ir parvertė ant žemės.
—Bėkit, —sušnypštė mums.
Dar daugiau šūvių. Elaja bandė uždaryti pagrindinius vartus.
Reičelė raitydamasi kaip gyvatė tempė mane grindimis.
—Kas vyksta? —klykiau.
Aplink griaudėjo šūviai, o jų aidas siaurame praėjime drebino
orą. Tada baisus sprogimas.
Sustingau.
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-K as, povei?..

- RAGE, —Reičelė suspaudė ranką, - susprogdino vartus. Tuoj
įvažiuos kita mašina. Bėgam, —ji pašoko ant kojų ir nulėkė Išorinio
kambario link.
Aplink pyškėjo šūviai, kuriuos perskrodė žviegianti signalizacija.
Pro mus bėgo apsaugininkai. Nebemačiau nei Elajos, nei Luiso.
Lėkiau paskui Reičelę per Išorinį kambarį, o ji dairėsi išplėtusi
akis.
Pro mus prabėgo dar keletas apsaugininkų. Už nugarų griaudėjo
RAGE automatų serijos.
- O, Dieve, - suaimanavo Reičelė. - Mes pačiam susišaudymo
centre.
Sučiupau jos ranką.
-Č ia.
Nėriau į šoną tarp medžių, paskui pasukau prie upelio. Atrodė,
kad šaudo visai šalia. Aplink skambėjo šauksmai ir dejonės.
Angaro, už kurio buvo pagrindinė būstinė, durys vis dar buvo
atviros —pro jas grūdosi būriai apsaugininkų.
Pagaliau jį pasiekėme. Patraukiau Reičelę paskui save. Į vieną
pusę. Į kitą. Susišaudymas girdėjosi net koridoriuje.
- Luisas sakė, kad turime eiti į Melės kambarį, —skubiai pasakė
Reičelė. —Jis man pasakė, kur...
-Jos ten nėra.
Pasukau koridoriumi į laboratorijų pusę ir nuskuodėme. Reikia
patekti į Elajos kambarį. Melė ten. Danielius irgi. Be to, nei RAGE,
nei apsaugininkai ten nepateks.
Kai išlindome iš už kampo, ėmė kaukti signalizacija.
„Ne!“
Prieš laboratoriją esanti teritorija buvo užtverta gofruotos gele
žies skydu nuo lubų iki grindų.
Kad sustotume, net prabuksavome.
—Ar yra kitas kelias?
Linktelėjau ir vėl nukūriau koridoriumi, bandydamas prisiminti
kitą, ilgesnį kelią pro butus. Šaudymas vėl priartėjo. Lėkiau kiek
galiu. Už kampo į kairę, paskui kitu koridoriumi į dešinę.
244

Į kairę, dar kartą j kairę. Ausyse pulsavo kraujas. Pagaliau posūkis
į dešinę. Salia manęs lengvai bėgo Reičelė, o jos sportbačiais apautos
kojos bilsnojo vinilinėmis grindimis.
- Jūs atvažiavote su RAGE?. —sušvokščiau.
- Gelbėti tavęs.
„Ką?!“
Net sustojau.
- Bet jie trokšta mano mirties.
- Vėliau paaiškinsiu, - sužiopčiojo Reičelė. - Dar toli?
- Jau, —mostelėjau į Elajos kambario duris, o tada atsistojau
prie skenerio.
Kai šviesos spindulys užfiksavo akies parodymus, durys atsi
darė.
Vos įėjome, supratau, kad Melė išėjo. Reikėjo galvoti logiškai.
Kam jai čia trintis ir laukti, kol grįš Elaja ir ją ras? Perėjau kambarį
ir atidariau miegamojo bei vonios duris. Tada nuėjau prie pano,
atsitūpiau, suspaudžiau kodą ir siena atsidarė. Tas kambarys irgi
buvo tuščias. Perėjau kambarį į kitą buto dalį.
- Mele? Danieliau?
Nieko. Tyliame kambaryje girdėjau tik savo širdies plakimą.
Kautynių triukšmo nebesigirdėjo.
Reičelė pribėgo prie manęs.
- Ką tu darai? Kur ji?
- Nežinau, —atsakiau apsvarstydamas visas galimybes. - Gal
ji grįžo į savo kambarį? Gal nuėjo pažiūrėti, kodėl įsijungė signa
lizacija?
Vos tai pasakęs supratau, kad to negali būti. Tik ne su Danie
liumi. Nebent, pirmiausia jį būtų nuvedusi pas auklę.
Žengiau į prieškambarį, už kurio, pasak Danieliaus, jie gy
veno.
- Danieliau! - suriaumojau.
Nė garso.
- Kodėl čia nėra Melės? - Reičelės balse išgirdau paniką. - Kur
ji? Ir kas tas Danielius?
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- Nežinau, kur ji, - atšoviau.
Labiausiai pykau ant savęs. Juk taip aišku, kad ji negalėjo čia
pasilikti. Ji turėjo nusivesti Danielių ir... žinoma, auklę ten, kur
saugu.
Sugrįžau į pirmąjį kambarį.
- Žinai, šiuo metu mes čia saugūs. Niekas į vidų neįeis.
„Išskyrus Elają.“
- Negalime tiesiog pasislėpti. Melei gali prireikti pagalbos, Reičelė nusisuko ir kelis kartus perėjo kambarį. - Viešpatie, tikiuosi,
Luisui nieko blogo nenutiko.
Suraukiau kaktą: ji buvo visai kitokia nei prisiminiau. Ji nebe ta
Reičelė, kuri glaudėsi prie manęs, ieškodama paguodos.
- Kodėl RAGE nori mane išgelbėti? - paklausiau.
- Nenori, —ji sustojo. - Mudu su Luisu nuėjome pas juos.
Planas buvo toks: jei mes juos čia atvedame, kad tave sučiuptų
ir sunaikintų būstinę, tai Elajos kariai su jais kausis. O... o kol jie
kovos, surasime judu su Mele ir išvaduosime.
Negalėdamas patikėti, nenuleidau nuo jos akių.
- Kam kilo šita idiotiška mintis? —paklausiau. - Kaip, po velnių,
manai, mums pavyks iš čia ištrūkti, kai aplink jie pyškina vieni
kitus?
Reičelė kilsterėjo smakrą.
- Luisas sakė, kad susišaudymas vėliau persikels į pastato gi
lumą, - gindamasi atsakė, - jei RAGE\įjs pranašumą. Štai taip. O
jie tikrai turi daugiau šansų laimėti, nes yra gerai ginkluoti, žino
pastato išdėstymą, o netikėtumo faktorius irgi jų naudai.
Iš nustebimo net išsižiojau.
- Nuo kada tapai vaikščiojančiu karinės taktikos vadovėliu?
Norėjau, kad tai nuskambėtų kaip pokštas, bet mano balsas
nuskambėjo šiurkščiai ir nedraugiškai.
Stojo ledinė tyla. Paskui Reičelė nuleido galvą.
- Aš tokia nesu, - atsakė suspaudusi lūpas, tarsi bandytų ne
pravirkti.
Perbraukiau ranka plaukus.
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„Šūdas.“
Ji atvažiavo, kad mane išgelbėtų, man padėtų. Kaip galiu ant
jos pykti?
—Kas tai per vieta? - Reičelės balsas virpantis ir sutrikęs, į mane
nebežiūri.
'
Labiau už viską norėjau prieiti ir ją apkabinti. Negalėjau. Ne
drįsau. O po mano išsišokimo turbūt mane atstumtų. Ši mintis
prislėgė kaip akmuo.
- Elajos butas, - nedrąsiai atsakiau ir papasakojau apie Da
nielių. - Visko apie Hermio projektą nežinau, bet iš Danieliaus
pasakojimų panašu, kad Elaja atlieka testus lygindamas jį su kitais
vaikais. Kodėl - neaišku, - pabandžiau šyptelėti. - Gal mano, kad
jo „genialiosios“ mokslininko smegenys labiau atsiskleis vėliau su
kurtame klone.
Reičelė net nešyptelėjo.
- Matai, - rodydamas į kitus kambarius vedančias duris, išta
riau, - ten yra išėjimas iš būstinės. Melė sakė, kad jis visada užra
kintas, bet gal ką sugalvotume.
Reičelė išsižiojo, norėdama kalbėti.
- Kai rasime Melę, - greit pridūriau.
—Ir Luisą, —pažvelgė į mane. —Jis sakė, kad susitiksime Melės
kambary.
Linktelėjau, svarstydamas, kokie artimi jie tapo, kol kalėjau
Elajos būstinėje. Atrodo, jis jai labai rūpi.
—Gerai, —pasakiau. - Gal mums nereiks ieškoti kito išėjimo.
Gal tikrai RAGEbns pastato gilumoje, kaip sakei. Melės kambarys
netoli. Jei jį pasieksime, gal pavyks kautynes apeiti, kad mūsų niekas
nepastebėtų.
Iš slapto kambario vėl grįžome į Elajos butą. Kai atidariau duris
į koridorių, Reičelė stovėjo šalia.
Dabar susišaudymas girdėjosi arčiau.
Grieždamas dantimis nuvedžiau Reičelę į tą pusę, kur girdėjosi
šūviai.
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Reicelė
Jis buvo kitoks.
Man suspaudė krūtinę. Teo pasikeitė. Tapo atšiauresnis ir šiurkš
tesnis.
Kai bėgome koridoriumi, pažvelgiau į jį. Nieko nesuprantu.
Atrodė, kad jis ant manęs pyksta.
Pasukome už kampo ir vos neatsitrenkėme į du RAGE kareivius.
Vienas iš jų, dėvintis baltą kaukę, pažvelgė į mane ir čiupo už
rankos.
Kitas įbedė akis į Teo ir pro dantis įtraukęs orą, suriko:
-Tai Apolonas. Sučiupome.
Tada ir kitas įsistebeilijo į Teo. Paskui žengė atgal. Arčiau sto
vintis bandė sugriebti Teo ranką, bet tas nėrė į šoną.
Pasinaudodama tuo, kad nieks nekreipia į mane dėmesio, su
spaudžiau kumštį ir smogiau mane laikančiam vyrui į gerklę.
Springdamas jis griebėsi už kaklo ir mane paleido. Tuoj pat
pritūpiau ir pyliau jam keliu į tarpukojį.
—Aaaa! —jis susirietė iš skausmo.
„Valio!“
Kai antrasis kareivis bandė jį sučiupti, Teo nėrė į šoną, paskui
staiga šovė į viršų ir trenkė jam į pilvą. Tas susvyravęs žengė atgal.
Teo čiupo mane už rankos:
—Lekiam.
Nukūrėme koridoriumi. Pasipylė šūviai. Garsus švilpimas pro
ausį. Dar vienas.
„Viešpatie švenčiausias!“
Kurgi tos kulkos?
Teo tempė mane paskui save. Vienas posūkis. Kitas. Gofruotos
geležies vartai, kurie anksčiau buvo užtverę kelią į laboratorijas,
buvo suskaldyti į šipulius. Teo apibėgo didžiausius gabalus ir pasuko
į dar vieną koridorių. Jis lėkė taip greitai, kad vos spėjau. Aplink
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buvo klaikus triukšmas: žviegianti signalizacija, klykiantys žmonės,
susišaudymas. Toli priekyje koridorių perbėgo Elajos žmonės. Jie
mūsų nepamatė.
Dar vienas posūkis. Daugybė durų su užrašais: „Lelija“, „Ge
benė“, „Jacintas“...
Tiesiai prieš mus koridorių perbėgo didžiulis būrys RAGE ka
reivių.
- Čia, -Teo atidarė duris dešinėje.
Valgykla. Didžiulė. Daugybė stalų. Tuščia.
Įpuoliau į vidų. Signalizacija tebekaukė ir garsas skverbėsi
kiaurai.
Teo užtrenkė duris ir abu jas prispaudėme.
Užplūdo džiaugsmas - nugalėjome du RAGEVaiius. Dusdama
pasilenkiau.
—Tai bent skuodėme, - ištariau vos kvėpuodama.
Kai išsitiesiau, Teo šypsojosi.
- Puikiai išnaudojai netikėtumo faktorių, - pagyrė. - Kur iš
mokai taip kautis?
Akimirką jis buvo senasis Teo —nuostabi šypsena ir rudosios
akys, nuo kurių tirpau.
- Landynėje, - atsakiau, iš visų jėgų stengdamasi neparausti, kol susisiekėme su RAGE. Luisas išmokė.
Teo žvilgsnis atšalo.
-Aišku, - jis nusisuko.
„Ne!“
Ką dabar padariau, kad jis nuliūdo?
- Dar sutvarkėme ir naujus tapatybės dokumentus, - greitai pri
dūriau bandydama, kad ir kas bebūtų buvę blogai, ištaisyti. - Melei
su Luisu, tau su mama ir man su tėvais. Lu su Džeiku padėjo.
Skubėdama, padrikai papasakojau jam, ką su Luisu darėme,
kad sutvarkytume sau naujus gyvenimus, kur nei Elaja, nei RAGE
mums netrukdytų.
Teo klausė ir linkčiojo galva, bet nebenusišypsojo.
Atrodė, kad tarp mūsų užtvara.
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Galiausiai nebežinojau, ką sakyti, tai stovėjau ir spoksojau į jį
su kvaila išraiška veide.
- Ar manai, kad jie jau nuėjo? - paklausiau. —Tie RAGE ka
reiviai?
Teo linktelėjo, atidarė duris ir, pažiūrėjęs į koridorių, mostelėjo,
kad eičiau su juo.
Kol bėgome dar keletu koridorių, nebesutikome nieko. Kau
tynių garsai tolo.
- Kiek dar iki Melės kambario? —paklausiau.
Teo sustojo prie kambario su užrašu,»Aguona“.
-Č ia.
Jis paspaudė prie durų esantį skambutį. Girdėjosi, kaip jis
skamba kambaryje. Prie durų niekas nėjo. Jis paspaudė dar kartą.
Ėjo laikas ir tesigirdėjo tik signalizacijos kauksmas. Teo persibraukė
ranka plaukus.
- Nieko tokio, —nuraminau. - Luisas davė jos kambario kodą, suspaudžiau skaičius, atidariau duris ir žengiau į vidų. - Eikš.
-Teo? - pasigirdo moteriškas balsas iš koridoriaus galo.
Jis atsisuko. Pažvelgiau pro duris. Prie mūsų bėgo Melė, glėbyje
nešdama mažą berniuką. Jos veidas buvo purvinas.
Ji manęs nematė (buvau kitame kambaryje), neatitraukė akių
nuo Teo.
-Jie padegė laboratorijas, - jos balsas drebėjo. - Bandžiau pa
tekti į pastato priekį kartu su Danielium ir Kelse. Jai pavyko, o mes
įstrigome, —ji sukosėjo. —Ten buvo tiek daug dūmų... Danielius
jų prisikvėpavo.
Pažvelgiau į laikomą berniuką. Tai tikrai buvo tas pats, kurį
minėjo Teo. Tokie pat kaip Teo blizgantys plaukai. Tokia pat švelni
tamsi oda. Tokios pat formos akys. Lygiai toks pat mielas mažylis,
kokį galėjau įsivaizduoti buvus Teo. Ir dėl mano kaltės, dėl mano
plano jis dabar buvo be sąmonės.
Signalizacija nutilo.
- O, Dieve, —atsiduso Melė. - Ją išjungė. Turbūt išjungė ir
automatinę gesinimo sistemą.
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Man suspaudė krūtinę. RAGE nerūpi, kiek žmonių žus, kol jie
užims visą būstinę.
- Turime grįžti į Elajos kambarį, —pareiškė Teo. - Galė
tume...
- O kaip Luisas? —pertraukiau, žengdama į koridorių.
- Reičele? - apstulbo Melė. —Ką...
- Nėra kada, - suriko Teo, mosteldamas į koridorių, kur pro
besisklaidančius juodus dūmus pamačiau neryškius kaukėtų RAGE
kareivių siluetus. - Judėkit!
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Nesunkiai grįžome iki Elajos buto.
Čia silpniau girdėjosi kautynių triukšmas. Jei ne kaukianti signa
lizacija, aštrus degančių chemikalų kvapas ir tolimas ugnies šnypš
timas bei spragsėjimas, galėjai įsivaizduoti, kad viskas gerai.
Besidaužančia širdimi uždariau duris.
Pačiupau nuo sofos porą pagalvėlių ir uždengiau plyšį po du
rimis. Gal tai padės ir į vidų nesismelks dūmai.
Reičelė susmuko prie sienos.
- Dieve mano! O kaipgi tie žmonės, kurie čia dirba?
- Gal jiems pavyko ištrūkti, - spėjau, nors pats tuo netikėjau,
kaip ir Reičelė.
- Ar Luisas čia? - paklausė jos Melė. - Ar jis tikrai... na...
gyvas?
Reičelė linktelėjo.
- Nenorėčiau nutraukti Luiso gerbėjų klubo susirinkimo, - ban
dydamas nusišypsoti įsiterpiau, - bet negalime jo laukti. Turime iš
čia pasprukti.
Melė linktelėjo.
- Reičele, ar gali su juo susisiekti? Pranešti, ką darome?
Reičelė papurtė galvą. Jos lūpos drebėjo, kai ji pažvelgė į Melę.
- Nenoriu jo palikti, - išlemeno.
- Ir aš ne, —atsakė Melė. - Bet Luisas gali savimi pasirūpinti. Jis
norėtų, kad išvesčiau iš čia judu su Danieliumi. Ir tai galima pada
ryti iš Elajos buto, kuris visiškai atskirtas nuo būstinės. Tik pro čia
galima išeiti nepatekus į susišaudymą, - ji pažvelgė į mane. —Turime
surasti kelią pro šias visada užrakintas duris. Jos veda į lauką.
Linktelėjau, dairydamasis, kuo galėtume jas išlaužti.
Melė nunešė Danielių prie sofos ir paguldė. Jis sumirkčiojo ir
užsikosėjo. Ji pasilenkė prie jo.
—Jam viskas gerai, - pasakė po akimirkos. - Atnešiu vandens.
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Nuskubėjo j virtuvę.
Kambaryje nemačiau nieko, kuo galėtume išlaužti duris. Gal
ką nors rasiu slaptajame bute? Patraukiau prie holograminių durų
ir atidariau.
Bum. Nuo šūvio krūptelėjau. Atrodė, kad šovė už sienos, kažkur
bute.
Tuoj šalia manęs atsirado Reičelė:
- Kas čia buvo?
Įbedėme akis į duris priešais.
Rankena sujudėjo.
Staigiai žengiau iš slaptojo kambario, traukdamas Reičelę su
savimi.
Holograminė siena užsivėrė. Pasilenkiau j priekį įsistebeily
damas, kas užjos. Priešais esančios durys pamažu vėrėsi.
Į kambarį įėjo Luisas, o už jo Elaja su ginklu rankoje.
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Stovėjau prie Teo ir spoksojau pro holograminę sieną. Širdis
daužėsi.
„Ne!”
- Luisas.
- Šššš, - sušnypštė Teo.
Elaja mostelėjo j vaikišką kėdutę:
- Sėsk.
Luisas atsisėdo, jo didelės kojos ant kėdutės atrodė labai keistai,
o akys dairėsi į visas puses. Supratau, kad bando išsiaiškinti, kaip iš
čia pabėgti. Bent jo rankos buvo nesurištos.
- Dieve, - tyliai dejavau. - Viešpatie švenčiausias.
Jaučiau, kad šalia stovintis Teo įsitempė. Apsižvalgiau. Melė dar
nebuvo grįžusi iš vonios.
- Daviau tau viską, - žemu įsiutusiu balsu pradėjo Elaja, - o
tu atvedei tuos velniškus bepročius, kurie sunaikino mano darbą...
viską. Neįsivaizduoji, ką padarei.
Luisas tylėjo.
- Kol tavęs dar nenužudžiau, - tęsė, - pasakyk, kodėl.
Man išdžiūvo burna.
„Ne! Tik ne tai! Nedaryk to!“
Luisas pažvelgė į jį.
- Atėjau Melės.
-Tikras riteris, - pasišaipė, - ir beprotis.
Jis nusitaikė.
Daugiau nebegalvojau. Tiesiog pajutau, kad negaliu stovėti ir
stebėti, kai žudomas Luisas.
- NE! - ėmiau šaukti, daužydama pano. - NEEE!
Elaja su Luisu pasuko galvas.
Nenuleisdamas nuo Luiso akių, Elaja žengė prie mūsų. Jis pa, spaudė kažką sienoje.
Kai durys atsidarė, sulaikiau kvapą.
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Ką, po velnių, ji daro?
Žengiau atgal, kad Elaja manęs nepamatytų.
- Reičelė? - jis triumfavo.
Prisispaudžiau prie sienos.
„Jėzus, Marija!“
- Nieko nedarykite Luisui, - maldavo Reičelė.
- Kaip čia patekai? —įtariai paklausė Elaja.
Jis tuoj supras, kad pasinaudojau rainelės skeneriu. Tada supras,
kad ir aš čia. Širdis daužėsi.
„Galvok, Teo. Galvok.“
Nėriau už sofos, ant kurios gulėjo Danielius.
Atsidarė vonios durys ir su stiklinėle vandens pasirodė Melė. Ji
net tūptelėjo pamačiusi Elają.
- O tu kaip čia patekai? - lediniu balsu paklausė Elaja. —Ir kodėl
Danielius su tavim?
Niekas neatsakė.
-Ateik čia.
Melė išnyko man iš akių.
Ką, po velnių, dabar darysiu? Gal, jei Elaja ateitų manęs ieškoti,
galėčiau ant jo užšokti ir atimti ginklą?
Girdėjau, kaip Melė pasakoja apie dūmus, kurių prisiuostę
Danielius. Tada pamačiau Reičelę. Prie jos kaklo buvo prispaustas
pistoleto vamzdis. Jos akys buvo išsiplėtę iš baimės.
Man pasidarė bloga. Galvojau, apsivemsiu.
Pyptelėjo Elajos racija.
-Ko?
Kitame laido gale kostelėjo vyras. Jo balsas buvo šiurkštus ir pri
slopintas. Iš ten, kur stovėjau, tesupratau atskirus žodžius: „Durys...
atsargos... sunaikinta.“
Elaja atsirėmė į sieną.
- Viskas? - sušnibždėjo ir akimirkai užsimerkė.
255

„Dabar. Pulk jį dabar.“
Nesiryžau. Akimirka praėjo. Elaja pakėlė akis. Jose buvo neviltis.
Jis apsidairė.
- Teo? —švelniai ištarė. - Teo? Žinau, kad esi čia ir nieko tau
nedarysiu.
„O, taip.“
Jis perėjo kambarį:
-Teo, jei nepasirodysi, nušausiu Reičelę.
Ne. Jis to nepadarys. Jis nori ją išsaugoti, todėl ir nusprendė
apgyvendinti kitur.
Pro duris veržėsi dūmai. Elaja prisitraukė Reičelę ir žvilgtelėjo
pro duris. Į kambarį plūstelėjo juodų dūmų kamuolys.
-Teo, - užsikosėjo Elaja, - nejuokauju. Nėra laiko. Turime eiti.
Dabar.
Jis užtaisė ginklą.
Mačiau Reičelės veidą. Girdėjau jos trūkčiojantį kvėpavimą.
Suspaudžiau kumščius.
„Šūdas! Šūdas!“
- Teo, nenoriu jos žudyti, bet teks. Tu man svarbesnis nei ji. Jei
duosi tai, ko noriu, ją paleisiu.
Jis nėjo arčiau. Net jei prieitų, nežinojau, kaip tuo pačiu metu atimti
iš jo ginklą ir išplėšti iš rankų Reičelę. Vis tiktai galėčiau pamėginti.
-Teo. Skaičiuoju iki trijų. Vienas...
Girdėjau tik Reičelės kvėpavimą ir savo širdies plakimą. Kodėl
jis neina arčiau? Prieik arčiau. Arčiau.
- Du... Jei duosi, ko man reikia, paleisiu ją.
Ilga tyla.
-Trys.
Pašokau iškėlęs rankas.
- Gerai jau gerai! —sušukau. —Aš čia. Pasakyk, ko tau reikia.
Elaja nuleido pistoletą. Jis prisimerkė ir aš vėl pamačiau, kad jo
žvilgsnis tapo ryžtingas. Tarsi būtų apsisprendęs.
- Man reikia laiko, Teodorai, —atsakė. - Reikia, kad dar vieną
dieną pabūtum su manim. Kad galėčiau... pagalvoti. Po to jūs abu
su Reičele būsit laisvi. Visam laikui.
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Ar jis kalba rimtai? Po dienos mus paleis? O ką jis turi galvoje,
sakydamas, kad reikia pagalvoti? Apie ką?
Iš Teo veido išraiškos mačiau, kad ir jis nieko nesupranta.
Drebėjau. Elaja man prie kaklo vėl prispaudė pistoleto vamzdį.
Jis buvo šaltas ir kietas. Elaja pažvelgė į Teo.
- Stok prie sienos, - paliepė.
Teo pasitraukė nuo sofos.
Elaja, vis dar spausdamas vamzdį prie kaklo, priėjo prie Danie
liaus, kuris buvo užsimerkęs, bet kvėpavo lygiai.
- Mele, duok vandenį Reičelei, —vėl paliepė.
Melė klupdama priėjo prie manęs, o vanduo tekėjo jai per
pirštus. Ji padavė stiklinę ir žengė atgal. Pasilenkiau prie Danieliaus
ir šiek tiek pakėliau jo galvą. Drebančiom rankom priglaudžiau prie
burnos. Galėjau galvoti tik apie šaltą pistoleto vamzdį.
—Galėtum bent jau nuleisti tą ginklą, - pratarė Teo.
Elaja nuleido pistoletą. Dėkingai pažvelgiau į Teo, bet jis į mane
nežiūrėjo. Jis nenuleido akių nuo Elajos. Sukosėjau. Į kambarį ver
žėsi aitrūs dūmai.
Danielius užsimerkęs siurbčiojo vandenį, o paskui ėmė
springti.
- Daug nereikia, - supyko Elaja.
Pastačiau stiklinę ir nuleidau Danieliaus galvą ant pagalvės.
Elaja išsitraukė raciją.
-Viljamsai? Esposito? —aparatas sutarškėjo. - Kas nors?
—Pone, —trukdžius permušė silpnas balsas, - personalo nebėra.
Atvažiuoja gaisrinės.
Danielius ėmė kosėti. Paglosčiau jam galvą ir pažvelgiau į Teo.
Jis visiškai sutrikęs tebespoksojo į Elają.
Suvirpėjau.
—O laboratorijos? - paklausė Elaja. - Viljamsas sakė, kad
jos...
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- Sunaikintos, —atsakė balsas. —Visai sunaikintos. Kur jūs,
pone? Ar jums nieko neatsitiko?
Elaja išjungė raciją. Akimirką jis atrodė nugalėtas, bet tuoj pat
kostelėjo ir sukando dantis.
Danielius sudejavo ir atsimerkė.
—Teo, - bambtelėjo Elaja, —pakelk Danielių. Užsidėk ant pe
ties. Dabar.
Jis patraukė mane į priekį, spausdamas pistoletą prie smilkinio.
Paskui nuvedė prie holograminių durų. Luisas ir Melė stovėjo greta
kambario viduryje. Elaja nenuleido nuo jų akių, tik žvilgtelėjo, arTeo su
Danielium eina iš paskos. Teo ėjo, o Danielius kabėjo jam ant peties.
- Eikite pro priešais esančias duris, - mostelėjo į duris, kurios,
anot Teo, vedė į pastato priekį.
Teo praėjo pro mus. Elaja —vos colį atsilikęs, vis nenuleisdamas
akių nuo Luiso su Mele.
-T ik sujudėkite ir nudėsiu Reičelę, - pagrasino. - Man reikia
tik berniukų, o jos ne.
Mano širdis taip garsiai plakė, kad net galvoje aidėjo.
Mudviejų su Luisu akys susitiko. Jis sekė kiekvieną mūsų krus
telėjimą.
Priėjome duris. Teo su Danieliumi buvo jau kitoje pusėje. Elaja
atsigręžė į Luisą su Mele.
—Norėčiau, kad būtų laiko viską padaryti skausmingiau, —piktai
• vi
v •
įskose.
Pažvelgiau į Luisą. Jis irgi pažiūrėjo į mane, paskui pakreipė
delną horizontaliai.
Papurčiau galvą: šįkart nenersiu. Parodžiau tą patį judesį ir mos
telėjau į šoną.
Luisas nežymiai man linktelėjo, kai Elaja atitraukė pistoletą nuo
manę ir nukreipė į Melę.
- Dabar! —suklykiau.
Smogiau Elajai į šoną kaip galėdama smarkiau. Jei būtų tikėjęsis,
greičiausiai kumštis būtų atšokęs, bet dabar jis kluptelėjo, o ginklas
pavojingai perskrodė orą.
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Luisas šoko kaip pantera. Jis kirto Elajai per ranką ir ginklas
nuskrito ant žemės.
- Bėkit! —suriko.
Dukart sakyti nereikėjo. Išlėkiau iš kambario ir vos nesusidū
riau suTeo. Nulėkėme koridoriumi. Abiejose pusėse buvo daugybė
atvirų durų. Virtuvė. Vonia. Miegamieji.
- Kur išėjimas? - aikčiojau.
- Neįsivaizduoju, —sunkiai kvėpuodamas atsakė Teo, ant kurio
peties bubsėjo labiau nei pirma dejuojantis Danielius.
Pasukome už kampo ir pribėgome prie atsarginio išėjimo durų.
Spyna buvo išsilydžiusi. Mano širdis sustingo - matyt, šį šūvį ir iš
girdome. Elaja turėjo šauti į spyną, kad įeitų į vidų. Plačiai atvėriau
duris. Ant betoninių grindų gulėjo suskaldytos sklendės gabalai.
Oras čia buvo grynesnis ir šaltesnis.
-Turbūt čia, - nusprendžiau.
Bėgome kiek kojos nešė.
Dar greičiau.
Niekas nesivijo.
Oras dar labiau atšalo. Spėjau, kad artėjame prie pastato priekio
ir tolstame nuo gaisrų centre. Tolumoje kaukė sirenos.
Pagaliau pasiekėme duris, pažymėtas .Atsarginis išėjimas“. Teo
paspaudė ilgą metalinį skląstį ir jos atsidarė. Už jų buvo kažkoks
blankiai apšviestas garažas. Prie galinės sienos stovėjo gal keturi
didžiuliai automobiliai.
Nubėgau prie pakeliamų durų kitoje pusėje, kur matėsi elektros
kabeliai.
—Turbūt čia ir yra išėjimas.
Teo sunkiai kvėpuodamas pratarė:
- Niekur nematau jungiklio ar kokio mygtuko, kuris...
- Gal būtų neblogai užsidegti šviesą, - pasigirdo vyriškas
balsas.
Sustingau. Tarpdury stovėjo Elaja viena ranka bandydamas pa
spausti elektros uždegimo mygtuką, o kitoje spausdamas tą patį
pistoletą.
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Jis mostelėjo j artimiausią, juodą, didelį, panašų į taksi, auto
mobilį.
- Lipkit vidun, - įsakė.
- Ką jūs padarėte Luisui su Mele? - paklausiau.
- Užrakinau, kad sudegtų, - ramiai atsakė. —Galės kartu mirti,
jei jau taip nori būti kartu.
- Ne, - aiktelėjau dusdama.
-Taip, - atšovė. - O dabar lipkit.
Klupdama pajudėjau prie automobilio ir nieko nebejausdama
sustojau prie durų, kol Teo ant užpakalinės sėdynės guldė Da
nielių.
Įlipusi atsisėdau prie jo ir pasidėjau jo galvytę ant kelių. Teo
apėjo automobilį ir įlipęs atsisėdo kitoje pusėje prie jo kojų. Per
mano skruostus riedėjo ašaros. Mačiau, kad Teo jas pastebėjo, bet
man buvo tas pats. Pirmą kartą nerūpėjo, ką jis apie mane pagalvos.
Niekaip neįsivaizdavau, kaip Luisas su Mele galėtų išsigelbėti. Dusau
nuo slegiančio kaltės jausmo.
Viskas įvyko ne taip, kaip planavau. Pati mintis važiuoti čia
buvo mano kvailiausias sumanymas. Luisas su Mele mirs. Dievas
žino, kiek būstinės darbuotojų jau žuvo. Ir aš jausiuos kalta visą
likusį gyvenimą.
Kuris turbūt nebus labai ilgas.
Elaja įjungė variklį. Tarp mūsų ir priekinės sėdynės buvo plas
tikinė pertvara kaip taksi.
- Po penkiolikos minučių būsime vietoje, —matėm šaukiantį
Elają, bet balsą vos girdėjom.
Jaučiau, kad Teo mane stebi.
Nusisukau ir pažvelgiau pro langą.
Durys priešais atsidarė. Kambarį nušvietė saulė. Kaip dar gali
būti šviesu? Jaučiausi taip, lyg būtų antra nakties.
Susiėmiau galvą rankomis ir ėmiau raudoti.
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Saulės šviesa vos neapakino. Kiek laiko nebuvau lauke? Savaitę?
Dvi?
Buvo keista vėl matyti pastatus ir tikrą žydrą dangų.
Pabandžiau atidaryti langą ar duris. Užrakinti.
Atsilošiau ir vėl pažvelgiau j Reičelę. Susiėmusi galvą rankomis
ji pasikūkčiodama verkė ir nežinojau, ką pasakyti.
Pažvelgiau į Danielių. Atrodo, kvėpuoja lygiai. Bent jau jis
saugus, o Melė su Luisu nemirs. Jie sugebės išsigelbėti iš degančio
pastato. Neabejoju.
Sėdėjau ir mąsčiau apie Elajos pareiškimą, kad jam manęs reikia
tik vieną dieną, o paskui mudu su Reičele paleis. Ar tikrai?
Žvilgtelėjau į Reičelę. Ji nebeverkė, bet švelniai glostė Danieliaus
plaukus. Atrodė tokia liūdna. Spėjau, kad galvoja apie Luisą.
- Reičele? - kreipiausi.
Ji pažvelgė į mane. Akys atrodė dar žydresnės raudoname už
verktame veide.
- Jei kas ir gali išgyventi degančiame pastate, tai tik tuodu, - šyp
telėjau padrąsindamas.
-Žinau, —bandydamašyptelėti,atsakė. -Tiesiog... -jisunkiai
nurijo seiles, - mudu su Luisu tik norėjome išgelbėti tave ir Melę.
O... o dabar tiek daug žmonių... žuvo, o tu net nesi laisvas ir... —jos
lūpos ėmė drebėti.
- Klausyk, - ėmiau raminti, - dėl manęs atlikai žygdarbį. Dar
niekas taip dėl manęs nesistengė. Be to, nežinai, ar kas iš tikrųjų
žuvo. Jie visi su neperšaunamomis liemenėmis, o tas vyrukas, kur
kalbėjosi su Elaja, sakė, kad visas personalas pasišalino. Taip?
Įdėmiai žvelgiau į ją. Ji nuleido akis.
- O kaip jūs su Luisu sugalvojote tą „nėrimą“?
Ji liūdnai nusišypsojo. Man persmelkė širdį: jai patinka Luisas.
Labai.
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—Jis išmokė.
Ji ištiesė ranką delnu žemyn, paskui pakreipė pirštus žemyn.
- Nerk, - atsiduso.
- Reičele? —turiu jos paklausti.
Ji pažiūrėjo į mane.
- Manai, jis tikrai mus paleis?
Reičelė papurtė galvą.
- Nežinau, - jos akys vėl prisipildė ašarų ir ji palietė mano
ranką. - Man labai gaila, kad viskas taip pasisuko.
Suspaudžiau jos ranką, labiau negu ko kito norėdamas ją nu
raminti.
-Teo? —vos girdimai sušnibždėjo Danielius. - Kas vyksta?
Atitraukiau akis nuo Reičelės ir jam nusišypsojau.
- Na, vyruti, kaip tu jautiesi?
- Skauda gerklę, - jis pažvelgė į mano ranką, laikančią Reičelės,
ir kvailai išsiviepęs paklausė:
- Kodėl laikotės už rankų?
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—Nesilaikom, - nusijuokė Teo ir patraukė savo ranką nuo ma
nosios.
Paleidau jo ranką ir nusisukau į langą, kad nematytų, jog
raustu.
Akimirkai pajutau, kad mudu su Teo ir vėl artimi - jis kalbėjo
apie tokius mielus ir malonius dalykus.
Bet gal taip yra todėl, kad jis mielas ir malonus. Ir tai nesusiję
su manimi.
Važiavome per Vašingtono centrą. Plačios judrios gatvės. Dideli
biurų pastatai ir prašmatnios parduotuvės abejose pusėse. Pro šalį
su reikalais skuba žmonės.
Tolumoje mačiau akmeninio bokšto viršūnę.
—Paminklas Vasingtonui, - iš vairuotojo vietos pranešė Elaja.
Prisiminiau, kad Luisas liepė jo laukti prie Džefersono memo
rialo. Kažin, ar jie greta? O tada akyse vėl pasirodė ašaros. Teo žo
džiai, kad tik Luisas „gali išsigelbėti iš degančio pastato“ anksčiau
nuskambėję kaip faktas, dabar...
Pažvelgiau žemyn. Danielius neatitraukė nuo manęs rudų di
delių apvalių ir rimtų akių.
—Sveikas, - pabandžiau nusišypsoti. - As - Reičelė.
Danielius vis dar žiūrėjo į mane. Atsisukau į Teo. Į mane žvelgė
tokios pat akys. Nors ne, ne tokios pat: Teo akys išvargę, lyg būtų
matęs per daug, jose nebėra vaikiškumo.
—Keistajudu su Danielium matyti kartu, —pratariau. -Jūstokie
panašūs ir tuo pat metu skirtingi.
-Visas šis reikalas labai keistas, - Teo linktelėjo.
—Kur važiuojam? - paklausė Danielius.
—Nežinau, —atsakiau.
Staiga automobilis pasuko į kairę. Vėl pažvelgiau pro langą.
Dabar važiavome plačia šešių juostų gatve. Abejose pusėse parduo
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tuvės. Batų parduotuvėlė. Knygynas. Parduotuvė su užrašu „Puodų
svirnas“, kur vitrinose buvo išdėlioti ryškiaspalviai puodai ir ąso
čiai.
Mačiau neskubančius žmones, besidžiaugiančius pasivaikščio
jimu po parduotuves. Jie buvo vos už kelių metrų nuo automobilio,
bet atrodė kaip iš kitos planetos.
—Čia Džordžtaunas, —šūktelėjo Elaja. - Beveik atvažiavom.
—Kodėl jis mums vis praneša? —pasisukusi j Teo, paklausiau
pašnibždom.
Teo pažvelgė į mane įdėmiai.
—Gal, kad nebesvarbu, ką mes žinom. Gal, kad niekad mūsų
nebepaleis.
„O, Dieve!“
Po kelių minučių Elaja sustabdė automobilį už kažkokio di
džiulio mūrinio namo. Jis atrodė senesnis, nei tie, pro kuriuos va
žiavome. Labai panašus į tokį, kokiame Teo gyveno Londone.
Elaja liepė išlipti. Jis paplekšnojo per kišenę, iš kurios kyšojo
pistoleto galiukas.
—Be juokų, —perspėjo.
Padėjau Danieliui išlipti. Jis ėmė kosėti. Susirūpinęs Elaja pa
žvelgė į jį.
Vidus buvo įrengtas kukliai: vienspalvės sienos, lakuoto medžio
baldai. Per didelę modernaus išplanavimo svetainę Elaja mus nuvedė
į erdvią virtuvę, kur blizgėjo metaliniai paviršiai, o langai buvo iki
grindų. Už jų matėsi nupjauta veja.
Teo tuoj pat nuėjo prie stiklinių durų.
—Jos užrakintos, - nuvargusiu balsu pranešė Elaja. - Stiklas
neperšaunamas ir dar, kol nepradėjai ieškoti, —telefono čia nėra.
Jis išsivedė Danielių, o mes likome virtuvėje. Išgirdau užraki
namas duris.
Prispaudęs rankas prie stiklo, Teo vis dar žiūrėjo į sodą.
Nuėjau prie milžiniško šaldytuvo. Viduje radau supakuotus ryš
kiai rausvą kumpį ir gabalą sūrio. Ant stalo šalia bloknoto, parkerio
ir storos odinės užrašų knygutės buvo kepalas duonos.
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- Nori valgyt? —paklausiau.
- Norėčiau, —Teo neatsisuko.
Peilio neradau. Teko naudotis pirštais. Padariau du didžiulius
sumuštinius.
—Jie atrodo nekaip, - pradėjau sakyti, —bet...
- Ačiū, - priėjęs paėmė vieną ir vėl nusisuko susigrūsdamas į
burną.
Beviltiškai bandžiau sugalvoti, ką sakyti.
- Kaip jauteisi būdamas su Elaja būstinėje?
Tyla.
Atsisėdau ant aukštos baro kėdės ir atsikandau kąsnelį savojo
sumuštinio. Vis dar virpėjo rankos, o duona buvo popieriaus skonio.
Staiga pasijutau klaikiai pavargusi ir atsirėmiau alkūnėmis į stalą.
Virš židinio kabantis laikrodis rodė dvi. Londone dabar septynios
vakaro. Neturėčiau jaustis pavargus.
Teo tebežiūrėjo pro langą.
- Keistai, - atsakė. - Kai buvau būstinėje, jaučiausi keistai. Kai
ką sužinojau, - atsiduso. - Apie tai, kas esu, iš kur. Tai nebuvo
malonūs dalykai.
- Kalbi apie buvimą klonu?
Neatsisukdamas Teo linktelėjo.
- O man kai kas paaiškėjo. Sužinojusi, kad mane padarė pasi
naudoję Rebekos DNR, supratau, kodėl tėvai mus nuolat lygino.
Pagaliau Teo atsisuko ir priėjo prie manęs. Jo akys liepsnojo.
- Bet argi tau nekeista? Tarsi nebežinotum, kas esi?
- Tikrai ne, - žiūrėdama tiesiai į jį atsakiau. - Aš visai kitokia
nei Rebeka. Kaip Elaja ir sakė, klonas nėra kopija. Rebeka buvo
šauni, sportiška, pasitikinti ir graži. O aš... na... ne tokia. Kai su
žinojau, kad esu jos klonė, pasijutau kaip jos dvynė. Keista. Bet
nieko tokio.
Teo pasilenkė per stalą prie manęs. Jis susirūpinęs suraukė kaktą.
Akys žvelgė neramiai.
—Tikrai taip galvoji?
Linktelėjau.
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Jo veidas buvo visai greta. Galėjau pasiekti ir pabučiuoti.
Atrodė, kad jis nori dar kažką pasakyti.
„Tik nepradėk vapėti. Leisk jam pasakyti tai, ką nori.“
Jis atidžiai stebėjo mano veidą. Jutau beraustanti. Įtampa
augo.
„Tik nepradėk vapėti.“
- Nori kito sumuštinio? —suvapėjau. —Dar yra daug kumpio
ir sūrio. Kumpio daugiau.
- Ne, ačiū, - jis nusuko akis ir nuėjo prie lango.
„Bravo, Reičele. Tu tikra šaunuolė.“
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Norėjau jai papasakoti apie Elajos tėvus. Savo tėvus.
„Jie mano genuose. Mano DNR. Visas tas blogis manyje.“
Bet negalėjau.
Pirma, maniau, ji nesupras. Ką ji ten šnekėjo, kad jos sesuo buvo
šauni, sportiška, pasitikinti ir graži? O ji gi kokia? Negi nemato?
O antra, negalėjau pasakyti, kokie baisūs mano genetiniai tėvai,
nes buvo gėda, jog aš su jais susijęs. Gėdijausi manyje slypinčių
pykčio ir neapykantos.
***
Praėjo kelios valandos. Atėjo Elaja ir pranešė, kad Danielius jau
čiasi gerai ir jau užmigo. Tada mus irgi nuvedė pas gydytoją. Mane
apžiūrinėjo ištisus amžius: pamatavo kraujo spaudimą, plaučių tūrį
ir kitokius dalykus.
Kai grįžau, Reičelė svetainėje buvo prispaudusi veidą prie vir
tuvės durų.
-Ką...
- Šššš, - sušnypštė ir linktelėjo, kad prieičiau. —Elaja telefonu
kalbasi apie rytdieną.
Atsistojau šalia ir priglaudžiau ausį prie durų.
- Būtinai rytoj, - tvirtino atkakliai. - neturiu čia apsaugos.
RAGE mūsų ieškos.
Tyla.
- Hijo*, de... dėl Dievo meilės, daktare Munsenai. Tokia pati
operacija, tik šioks toks pakeitimas... Gerai, gerai, žinau... žinau...
Manote, svarstyčiau tai, jei būtų koks nors kitas pasirinkimas? Juk
tai jūs pasakėte, kad gyvenu pasiskolintu...
Pauzė.
- Žinoma, Apolonas nežino.
* hijo (isp.) - sūnus, vaikas
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Elajos balse jautėsi įtampa. Jame skambėjo neviltis, kokios ne
buvau girdėjęs. Pažvelgiau į Reičelę. Ji irgi buvo sutrikusi. Apie ką
Elaja kalba? Ar „gyvenu paskolintu...“ reiškia „paskolintu laiku“?
Ir apie kokią operaciją jis kalba?
—Taip. Ne. Gerai. Tuščiu skrandžiu. Žinau, Munsenai, žinau.
Pasigirdo artėjantys žingsniai.
Mudu su Reičele šovėm nuo durų. Patraukiau ją ant sofos ir
apkabinau. Tik bandžiau ką nors daryti, kad Elaja neįtartų, jog
nugirdom, bet kai ją apkabinau, nebenorėjau paleisti. Buvo taip gera
laikyti ją apkabinus. Ji buvo tokia minkšta ir gundanti. Tik jos nu
gara buvo įsitempusi. Ir jos rankos. Jos keistai karojo prie šonų. Man
toptelėjo, kad ji nenori, jog ją apkabinčiau. Jai tai nepatinka.
Atsisukau. Elaja perėjo kambarį ir dingo už durų. Rodos, mūsų
net nepastebėjo.
Paraudęs atsisėdau.
-Vos neįkliuvome, —pasiėmiau pagalvėlę ir apsimečiau susido
mėjęs jos užvalkalo siuvinėtais raštais.
Reičelė žiūrėjo į šoną.
—Ką reiškia „tuščiu skrandžiu“? —paklausė sutrikusi. —Tikrai
esu tai girdėjusi.
- Nežinau, —staiga man atėjo mintis ir padėjęs pagalvėlę, nuėjau
į virtuvę. - Stebėk duris. Gerai?
Nuo stalo paėmiau užrašų knygutę ir suradau „M“.
Gyd. Munsenas
Gydantis terapeutas, kardiochirurgas
Persodinimųprogramos direktorius
Eutanazijos klinika
Džordžtaunas
Vašingtonas D. C.
„Persodinimų programos“?
Mano rankos drebėjo. Kodėl Elaja skambino daktarui iš perso
dinimų programų? Ir ką kardiochirurgai persodina? Kaip tai susiję
su manimi?
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-Teo, - pasigirdo Reičelės balsas.
Priblokštas padėjau vizitinę kortelę ir grįžau prie jos.
- Elaja prie durų, - sušnibždėjo. - Atsisveikina su daktaru. Ir
manau, kad žinau, ką reiškia „tuščiu skrandžiu“. Tai reiškia, kad tas,
kurį operuos, prieš operaciją negali nieko gerti ir valgyti. Mamai
taip buvo prieš visas plastines operacijas.
Atsisėdau šalia jos.
- Kas atsitiko? - susirūpino.
Pažiūrėjau jai į akis. Jos buvo pilkai mėlynai žalios. Kaip jūra.
Kaip seniai nemačiau jūros.
- Ką reiškia „kardiochirurgas“?
- Manau, „kardio“ - susijęs su širdimi. Kodėl klausi?
-Tas žmogus, su kuriuo Elaja šneka - Munsenas - jis daktaras.
Širdies. Jis... ten rašoma... Jis... vadovauja persodinimo progra
moms.
Reičelė suraukė kaktą.
- Ar jie apie tai ir kalba? Šerdies persodinimą? Bet kodėl?..
- Elaja širdininkas... —pasakiau ir staiga viską supratau.
Man užgniaužė kvapą. Viskas pasidarė aišku kaip dieną: Elaja
gyvena pasiskolintu laiku; jis širdininkas; medicininė apžiūra; dak
taras Munsenas; rytoj Elaja planuoja operaciją; jam manęs reikia
vienai dienai.
-Jis nori mano širdies, - pasakiau.
Reičelė gręžte gręžė mane akimis.
—Apie ką tu kalbi?
- Širdies, kuri dabar yra mano krūtinėje, - man užlūžo balsas.
Galva sukosi. Neįmanoma patikėti, ką sumanė Elaja, bet ži
nojau, kad tai tiesa.
—Jis nori mano sveikos širdies vietoj savo sergančios.
Ji išvertė akis.
—Tu kalbi?..
Linktelėjau.
- Širdies persodinimas.
Atrodė, kad Reičelės akys iššoks iš akiduobių.
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- Bet tai reiškia, kad tu... tu...
- Mirsiu.
- Ne, - ji pašoko nuo sofos. —Ne. Reikia rasti kokią nors išeitį.
Turim padaryti viską, kad jam nepavyktų...
- Nepavyktų kas? - įtariai paklausė Elaja.
Staigiai atsisukau: jis stovėjo tarpdury, atsirėmęs į staktą. Juodi
ratilai po akimis. Veidas pilkas.
- Negali pasiimti mano širdies, - pasakiau kaip galėdamas ra
miau.
-Tai žmogžudystė, —Reičelė atsistojo.
Patraukiau ją atgal. Tai mano kova.
Elaja atsiduso.
Staiga supratau, kad reikėjo patylėti. Taip būtumėm įgiję (kaip
ten Reičelė sakė?) „netikėtumo faktorių“.
- Teodorai, aš nenoriu tavęs žudyti, —ramiai atsakė Elaja. —
Noriu, kad būtum čia atliekamo mano darbo dalis.
Meluoja. Mačiau iš akių. Vėl pajutau tą keistą, jau anksčiau
mane apėmusį jausmą. Staiga supratau - jis atrodė lygiai taip, kaip
jausdavausi, kai pats meluodavau.
-Turi mus paleisti, - pareiškiau.
Elaja nusikeikė.
- Teodorai, tu toks užsispyręs. Bandau tave apginti. Apsau
goti, - jis nutilo. - Neįtikėtina. Tu toks panašus į mane, kai buvau
tavo amžiaus. Nieko nepaisantis. Pasipūtęs. Žiaurus...
- Aš ne toks, - užrikau ir siusdamas nusisukau nuo jo, o neapy
kanta širdyje sakė, kad meluoju.
Reičelė ant mano rankos uždėjo savąją.
-Taip, tu tikrai esi genotipas, o ne fenotipas*, —ištarė Elaja susi
mąsčiusiu balsu, kokiu visada kalba apie mokslinius dalykus. - Bet
tu panašesnis į mane labiau, nei galėjau tikėtis. Danielius irgi.
Danielius. Kažin, ką jis jam rengia?
Pagavau Reičelės žvilgsnį. Mačiau, kad ji galvoja tą patį.
* Genotipas - tai organizmo (ląstelės) genetinės informacijos (genų) visuma. Fenotipas - visų
organizmo ar ląstelės požymių visuma (vert. pastaba.)
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Kad ir ką bedarytume, kad ir kaip bandytume pabėgti, turime
pasiimti jį su savimi.
- Kiek laiko dar čia būsime? —paklausė Reičelė.
- Tik iki rytdienos, - Elaja pasižiūrėjo į laikrodį. - Dabar še
šios, o Jungtinės Karalystės laiku - vienuolikta vakaro. Viršuje yra
kambariai, kur galėsite pernakvoti. Nebandykite pabėgti. Langai
neperšaunami. Nakčiai jus užrakinsiu.
-A š nepavargusi, - greit pasakė Reičelė.
- O aš pavargęs, - atšovė Elaja ir pakėlė ginklą. - Žygiuokit į
viršų.
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Sėdėjau ant lovos. Neįsivaizdavau, kaip galėtume pabėgti. Elaja
mane užrakino. Žinojau, kad vienoje mano kambario pusėje buvo
Danielius, o kitoje Teo. Bet susisiekti negalėjome.
Padėjau galvą ant pagalvės ir užsimerkiau. Kaip Elaja gali pla
nuoti nužudyti Teo? Neįmanoma, kad kas galėtų... galėtų padaryti
tokį dalyką. Prisiminiau besišypsantį Luiso veidą. Jaučiau baisią
tuštumą.
Prisitraukiau pagalvę, apkabinau ją, bandydama nesijausti tokia
vieniša. Kai Teo buvo apkabinęs, norėjau tikėti, kad jam kažką
reiškiu, nors ir žinojau, kad taip jis tik bando nukreipti Elajos dė
mesį. Kad nepagalvotų, jog nugirdome pokalbį.
Gailėjausi, kad tada jo neapkabinau. Bet viskas taip greit įvyko.
Šiaip ar taip, argi tai svarbu? Luisas turbūt miręs. Teo aš nerūpiu.
Esu viena.
Vienišesnė nei kada nors.
Atsiverčiau ant nugaros. Negaliu pasiduoti. Kažkaip turime
pabėgti ir surasti tą Džefersono memorialą, kad ir kur jis bebūtų.
Luisas sakė, kad jei mūsų planas neišdegs, jis mane ten suras. Turiu
bent pabandyti.
Pasidėjau laikomą pagalvę po galva, bandydama sugalvoti iš
sigelbėjimo būdą. Pamažu pulsas lėtėjo, mintys apsitraukė migla.
Nebegalėjau galvoti. Po sunkios dienos apėmė slegiantis nuovargis.
Akių vokai tapo nepakeliamai sunkūs. Nusižiovavau.
Pagalvė buvo palaimingai minkšta.
Jei leisiu akims pailsėti nors dešimt minučių, gal tada pamatysiu,
ką reikia daryti...
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Manyje siautėjo pyktis ir adrenalinas. Kaip Elaja drįsta šitaip
elgtis.
Nesvarbu kaip, bet vis tiek ko nors imsiuos. Jis už tai užmokės.
Ir aš pabėgsiu.
Apsidairiau po kambarį. Stori neperšaunami langai su grotomis,
gėlėta antklode užklota lova, išklerusi komoda, kriauklė. Jokio vei
drodžio ar stiklo.
Stiklas tiktų.
Pažvelgiau į komodą dar kartą. Priėjau ir patraukiau viršutinį
stalčių. Jis buvo padarytas iš pigios plonos medienos. Nieko ypa
tingo. Lengvai atlupau priekinę dalį, kuri buvo tik priklijuota prie
stalčiaus šonų.
Suėmiau vieną lentos galą, kitą padėjau ant grindų ir žengiau
ant vidurio. Ji triokštelėjo.
Apžiūrėjau lūžio vietą. Kraštas buvo aštrus ir pilnas rakščių.
Tiks.
Perbraukiau atplaiša per riešą. Tik nubrozdinau ranką, bet ne
sužeidžiau.
Sukandau dantis ir spustelėjau. Dar. Pasirodė kraujo lašelis. Vėl
ir vėl. Įbrėžimas gilėjo. Kraujas pradėjo tekėti srovele.
Pajutau, kad esu sulaikęs kvapą, ir giliai įkvėpiau. Nieko nebus.
Turiu kraujuoti smarkiai.
Atsirėmiau į sieną, tvirtai įsispyriau kojomis į grindis, galvo
damas kaip būtų gerai, jei turėčiau ką nors aštresnį. Ką nors, su kuo
greičiau padaryčiau tai, ką noriu. O tada vėl ėmiau brūžinti ranką.
Bet dabar įsivaizdavau skaptuojąs Elajos ranką.
„Smarkiau. Smarkiau. SMARKIAU.“
Aaaa! - išsprūdo prislopintas kauksmas, kai medgaliu pradraskiau odą ir suskaudo giliau.
Jutau, kad ranka pilna rakščių. Žaizda paraudo ir patino.
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„Dar kartą.“
Sudejavau ir vėl spustelėjau.
„Valio!“
Iš žaizdos tekėjo ryškiai raudonas kraujas.
„Dar.“
Ranka sudrebėjo. Sudvejojau. Pradraskytoje vietoje jutau tvink
čiojimą. Negaliu savęs daugiau žaloti.
„Privalai.“
Švelniai spustelėjau žaizdą.
„Oooo! Dar. Dabar. Negalvok.“
Bandžiau vėl įsivaizduoti Elajos veidą, bet nepavyko. Kartu su
varvančiu krauju, rodos, dingo ir mano neapykanta.
„Padaryk tai dėl Reičelės. Žinai, kad paliko ją gyvą tik tam, kad
padarytum, ko jis nori. Kai tavęs nebebus, jam jos nebereikės.“
Šį kartą kauksmo nebeprislopinau.
- AAAAA! - pjaudamas atvirą žaizdą pajutau adrenalino ant
plūdį. —AAAA! —iš mano rankos liejosi kraujas.
Už durų kažką išgirdau. Puoliau prie durų ir ėmiau jas dau
žyti.
- Elaja, Elaja! - klykiau. —Padėk!
Pažvelgiau į kraujuojančią ranką ir pajutau, kad mane pykina.
Spynoje trakštelėjo raktas.
Tarpdury pasirodė susirūpinęs Elaja.
-Ko?
Atsargiai suėmiau ranką aukščiau žaizdos ties riešu. Visa ranka
buvo kruvina ir buvo sunku suprasti, kur pjūvis.
- Persipjoviau ranką, - pratariau kimiu balsu. - Kraujas šniokštė
šniokščia. Man skauda.
Elaja išvertė akis.
- Sėsk. Pakelk ranką, - paliepė ir pripuolęs prie lovos ėmė plėšyti
paklodę.
Man vis dar drebėjo rankos ir tvinkčiojo žaizda, bet tai buvo
vienintelė proga. Šoviau iš kambario, trenkiau duris ir pasukau
raktą.
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—NE! - suriaumojo Elaja. -Tučtuojau atidaryk!
Jis ėmė kumščiais daužyti duris.
Puoliau prie gretimų durų.
—Reičele! —suklykiau.
Jokio atsakymo.
Pasisukau ir visu korpusu rėžiausi į duris. Jos sudrebėjo, bet
nepasidavė. Trenkiausi dar kartą, sukoncentruodamas visą jėgą j
petį. Jos neatlaikė ir atsivėrė.
Reičelė miegojo ant lovos.
Akimirkai sustingau. Kaip ji gali miegoti?
Pribėgęs ėmiau ją purtyti.
—Reičele? Reičele?
Ji atsimerkė ir nieko nesuvokdama pažvelgė į mane.
-Ko... kas?..
O tada pamatė atviras duris ir staiga atsisėdo.
-Teo, turim susitikti...
Bumpt. Tai Elaja trenkėsi j mano kambario duris. Net pašo
kome.
Patraukiau ją už rankos.
-Aukis, - paliepiau.
Išlėkiau į koridorių ir puoliau prie kitų durų. Trenkiau petimi.
„Ooo!“
Petys buvo nubrozdintas, o ranką taip skaudėjo, kad vos paju
dinau.
Trinkt. Jis tuoj išlauš duris. Jis irgi staugė. Ispaniškai. Atrodo,
keikėsi.
—Teo, - šalia išgirdau Reičelės balsą. - Ką darai?
—Durys. Danielius.
Ji mostelėjo j spyną.
—Pabandyk pasukti raktą.
Netikėdamas pažiūrėjau į spyną. Raktas ten. Ištiesiau sužeistąją
ranką ir pasukau jį.
Reičelė aiktelėjo.
-Tavo ranka! —suspigo.
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Pažvelgiau žemyn. Visa ranka buvo kruvina.
Įsiveržiau į Danieliaus kambarį. Jis išsikėtojęs miegojo ant lo
vatiesės. Nekreipdamas dėmesio į skausmą, čiupau jį ant rankų ir
puoliau lauk.
Pykšt. Pokšt. Elajos durų rėmas skilo.
Iš savo kambario išpuolė Reičelė su pagalvės užvalkalu ran
koje.
—Apsirišk žaizdą.
—Tuoj, - linktelėjau. - Pirmiausia dingstam iš čia.
Su miegančiu Danieliumi ant rankų nudundėjau laiptais. Jau
čiau, kad tuoj nualpsiu. Kažin, ar pavyks jį išnešti į lauką? O paskui
kas? Klupdamas pasiekiau duris ir įsispoksojau į jas kvailu žvilgsniu.
Užrakintos. Žinoma.
Pribėgo Reičelė su užvalkaliuku vienoj rankoj ir raktų ryšuliu
kitoj.
-Jie buvo ant stalo, - pratarė sunkiai kvėpuodama.
Mus pasiekė lūžtančio medžio garsas.
Paskubėk, - paraginau ir atsirėmęs į sieną, kad pailsėčiau,
pabandžiau pažadinti Danielių, bet tas net nekrustelėjo.
Reičelė bandė raktą po rakto.
-Viešpatie, čia kaip banko seifas, - ant jos kaktos blizgėjo pra
kaitas.
Nuo žingsnių sudrebėjo laiptai.
Reičelė pasuko paskutinį raktą ir durys atsidarė.
Žingsniai ant laiptų.
Reičelė puolė pro duris. Nušlubčiojau iš paskos. Neturėjau su
pratimo, kur eiti. Mano ranka žiauriai kraujavo, o kraujas gėrėsi į
Danieliaus marškinius. Iš skausmo apie nieką negalėjau galvoti.
Reičelė akimirką sudvejojo ir pasukusi į kairę nulėkė šali
gatviu. '
Sunkiai kvėpuodamas, svaigstančia galva, skuodžiau paskui.
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Galėjau galvoti tik apie tai, kaip kuo greičiau dingti iš to namo.
Nuskriejau iki artimiausio kampo. Tada į kairę. Greitai. Tada j
dešinę, visur vien tik namai. Seni, mūriniai su tvarkingomis vejomis.
Sutemo. Žmonių aplink beveik nebuvo.
Turiu surasti pagrindinę gatvę ir paklausti, kur eiti.
Vos atgaudama kvapą sustojau ir pažvelgiau per petį. Maždaug
per metrą atsilikęs nuo manęs su ne visai prabudusiu Danieliumi
ant rankų klupdamas risnojo Teo.
Pažvelgiau į šaligatvį ir net krūptelėjau —jis buvo aptaškytas
krauju.
-T u palieki pėdsakus, - suklykiau.
Jis įbedė į mane nieko nesuvokiantį žvilgsnį.
—Padėk Danielių ant žemės, —paliepiau.
Teo atsiklaupė ir padarė, ką liepiau. Sunkiai kvėpuodamas jis
pritūpė. Priklaupiau šalia ir padaviau užvalkaliuką.
—Kietai apsivyniok žaizdą.
Patampiau Danielių už kojos ir papurčiau.
—Danieliau, pabusk.
Jis sudejavo.
Tolumoje girdėjau bėgant. Elaja nedaug atsiliko.
Atsivedėjau ir trenkiau Danieliui per skruostą. Pliaukšt.
—Oi! Ko? —suknykė mieguistu balsu.
—Pabusk, - ištariau. - Dabar.
Danielius atsimerkė.
—Kas yra?
Pažvelgiau į Teo. Silpnai apšviestos gatvės šviesoje jo veidas buvo
keistai išblyškęs. Pastačiau Danielių ant kojų.
-Teo, kelkis, - paraginau.
Jis klupdamas atsistojo. Kraujas jau sunkėsi per užvalkaliuką,
bet nebelašėjo ant žemės.
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- Dabar bėk, - įsakiau.
Pačiupau Danielių už rankos ir nutempiau paskui. Jis dar ne
buvo visai pabudęs, o jau turėjo greitai bėgti, kad neatsiliktų nuo
manęs.
Pasiekėme kitą sankryžą, pasukom, bet supratau, kad judam
per lėtai.
- Nagi, Danieliau. Mes lenktyniaujam, - dusdama aiškinau. Aplenk Teo ir gausi prizą.
- Kokį? - sucypė.
- Ko tik norėsi, —žioptelėjau, laisvąja ranka spausdama šoną. Nueisime į žaislų parduotuvę ir galėsi išsirinkti, ką tik panorėsi.
Jis nieko neatsakė, bet pajutau, kad tempas paspartėjo.
Staiga įlėkėme į pagrindinę gatvę. Aplink buvo ryškiai apšviestos
prašmatnios parduotuvės ir restoranai. Už manęs švokštė Teo.
- Laimėjau, - linksmai pareiškė Danielius.
- Dar ne, - atsakiau.
Patraukiau jį paskui save prie kitos sankryžos. Nežinojau, ar tei
singa kryptimi bėgame. Mano tikslas buvo atsiplėšti nuo Elajos.
Degė raudonas šviesoforo signalas, o šalia žybčiojo skaičiai: ke
turi, trys, du, vienas.
Užsidegė žalias žmogiukas. „Eikite.“ Patraukiau Danielių paskui
ir žvilgtelėjau atgal -Teo buvo baltas kaip popierius. Pro šalį einanti
puošniai apsirengusi moteris pasitraukė į šalį leisdama jam praeiti.
Apsižvalgiau. Elajos nesimatė.
- Lukterėk, - pratariau ir paleidusi Danieliaus ranką moviau
prie šalia restorano stovinčios porelės. —Kur tas Džefersono pas
tatas? Pasakykit.
Jie pažiūrėjo į mane. Moteris buvo jauna graži šviesiaplaukė.
Vyresnis už ją vyras žvelgė nepatikliai.
- Džefersono memorialas? —nusišypsojo moteris.
Linktelėjau.
Ji mostelėjo tolyn gatve:
- Eikite šia gatve iki Pensilvanijos gatvės, pasukite į dešinę Ko
nektikuto gatve, o paskui eikite pagal nuorodas.
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—Ačiū, —moviau prie Danieliau suTeo, kuris buvo pasilenkęs,
o jo kakta buvo šlapia nuo prakaito.
- Čionai, - mostelėjau.
Jis išsitiesė ir nurisnojome. Žinojau, kad reikia bėgti greičiau, bet
aiškiai mačiau, kadTeo nebegali bėgti taip, kaip iki šiol. Danielius
buvo visai išsibudinęs.
- Kas vyksta? - zirzė. - Kur Elaja?
Sustojome prie kitos sankryžos. Salia ir vėl mirksėjo raudoni
skaičiai: dešimt, devyni, aštuoni...
Pažvelgiau per petį ir aiktelėjau —Elaja buvo vos už kelių par
duotuvių.
Atsisukau į Danielių.
- Klausyk, Danieliau. Dar vienos lenktynės. Gerai?
Pro šalį skriejo mašinos.
...šeši, penki...
Laukti nebegalėjome.
- Lekiam! —surikau.
Tempdama paskui save Danielių nardžiau tarp mašinų, o aplink
cypė stabdžiai ir sirenos.
Kitoje pusėje ėmiau dar greičiau bėgti. Už nugaros girdėjau
sunkų Teo kvėpavimą. Atsigręžti nedrįsau. Moviau į šoninę gatvelę,
paskui pasukau į dešinę, vėl į dešinę, kad grįžčiau į pagrindinę.
Elajos nebesimatė.
Bėgome ir bėgome.
Labai stengiausi laikytis moters duotų nurodymų, nardydama
tarp kvartalų ir, mano nuomone, grįždama į vietą, kur buvome
anksčiau, vis dar stengdamasi sumėtyti pėdas.
Vietos, per kurias bėgome, buvo tai ramesnės, tai judresnės. Pro
šalį švilpė mašinos. Gaudė visas miestas.
Galiausiai pasiekėme parkelį. Jis nebuvo aptvertas. Tiesiog šalia
gatvės augo keletas medelių ir krūmokšnių.
—Ar jau čia? —kimiai pratarė Teo.
- Manau, taip, —prikandusi lūpą pamelavau, nes buvau pasi
klydusi.
- Gerai, - pratarė ir nualpęs susmuko ant žemės.
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Gulėjau ant kažko kieto. Kvepėjo drėgna žeme. Visas drebėjau
nuo šalčio.
Mano krūtinę spaudė kažkokia stora virvė. Bandžiau pajudėti,
bet buvau įspraustas tarp dviejų kietų daiktų. Ne. Ne daiktų. Jie
buvo per minkšti ir per šilti.
Atsimerkiau. Žemė. Gulėjau ant žemės. Ranka tvinkčiojo. Da
nielius buvo susiraitęs prieš mane. Kvėpavo giliai ir lygiai. Paban
džiau pasisukti. Virš manęs kažkas šlamėjo. Žalia. Krūmas. Buvo
tikrai šalta. Ant lapų mačiau šerkšną. Tarp lapų šmėkščiojo pilkšvai
rausvas dangus.
Niekaip nesupratau, kaip čia patekau. Prisiminiau, kaip prarėžiau ranką, pabėgau iš to namo. Prisiminiau ilgą bėgimą su Danie
lium ant rankų. O paskui... nieko.
Pajudinau sušalusią ranką, kad paliesčiau spaudžiančią virvę.
Tai buvo ranka. Dar pasisukau. Reičelės ranka. O už manęs buvo
ji pati. Prisispaudusi prie nugaros. Šilta ir gundanti.
Buvo taip gera, kad ji laiko mane taip apglėbusi. Jaučiausi
saugus.
Dar daugiau. Daug daugiau.
Ji krustelėjo.
-Teo?
—Taip?
—Ach, Teo, —ji apsipylė ašaromis ir ant kaklo pajutau drėgmę.
—Nagi, - pratariau bandydamas atgręžti į ją veidą.
Ji dar labiau mane suspaudė.
—Maniau, kad mirsi, —raudojo. - Kai nualpai, nežinojau, ką
daryti. Buvo labai baisu.
Nesužeista ranka truputį pastūmiau Danielių, kad galėčiau ju
dėti normaliau. Žandas, kuris buvo prisiglaudęs prie žemės, buvo
raukšlėtas ir smėliuotas.
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Reičelės veidas blizgėjo nuo ašarų. Kai atsisukau, ji įsikniaubė
man į kaklą.
Paglosčiau plaukus.
Klaikiai šalta. Kūnas buvo sustingęs. Skaudėjo viską. Sužeista
ranka visą laiką tvinkčiojo. Mane sukūręs žmogus nori mane nu
žudyti ir pasiimti mano širdį. Jei ir pabėgau nuo jo, tai visa armija
negailestingų, prieš klonavimą nusiteikusių fanatikų-teroristų te
belaukia, kada galės suplėšyti mane į gabalus. Motina man melavo.
Nežinojau nė vienos vietos, kur būčiau galėjęs jaustis saugus. Ir vis
tiktai tai buvo laimingiausia mano gyvenimo akimirka.
-T u tai padarei, —sukuždėjau. —Jei ne tu, nebūtume ištrūkę.
Reičelė pažiūrėjo į mane. Jos akys švytėjo.
-Tai tu save sužalojai, kad mus išgelbėtum, - pašnabždom at
sakė, o jos iškvepiamas oras šaltame ore virsdavo balta miglele.
—Ir kad pats išsigelbėčiau, —šyptelėjau.
„Kaip tikras nacis.“
Šypsena nuo mano veido dingo.
—Reikia eiti, —šiek tiek atsitraukiau.
„Ką bandau apgauti? Aš tikrai neprisileidžiu žmonių. Toks jau
esu. u
—Prie Džefersono memorialo. Taip? - raukdamas kaktą paklau
siau, bandydamas prisiminti, ką anądien sakė Reičelė.
Ji linktelėjo.
—Luisas liepė ten eiti, jei išsiskirtume. Jei jis gyvas, tai ateis
ten.
Atsisėdau visas apkibęs lapais. Galva sukosi.
—Eikime.
-A r gerai jautiesi? - susirūpinusi paklausė.
—Aišku, —užsimerkiau, kovodamas su pykinimu. —Reikia su
rasti Luisą. Pradėti vykdyti tą persikėlimo planą, kurį jūs su Lu
parengėte.
Giliai įkvėpiau. Geriau. Šaltas oras padėjo.
—Teo?
Atsimerkiau. Reičelė sėdėjo šalia.
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- Kaip ranka? - švelniai paklausė.
Pažiūrėjau žemyn. Krauju sumirkęs užvalkaliukas buvo pri
džiūvęs prie odos. Truktelėjau atidengdamas centimetrą supjaus
tytos odos.
„Ooo.“
Mane vėl supykino.
-Atrodo bjauriai, - susiraukė. - Gal reiktų eiti į ligoninę.
- Man viskas gerai, - pamelavau, - ir prie jokios ligoninės net
artyn neisiu. Jei Elaja mane kokioj nors suras, pasiims visus mano
vidaus organus greičiau, nei ištarsi „klonuotas berniukas“.
Reičelė nusišypsojo. Vyruti, kokia ji graži, kai šypsosi.
- Klausyk, - nusivaipiau, - gal gavęs mano širdį jis taptų ge
resnis?
Reičelė nesmagiai šyptelėjo. Ištiesiau ranką ir nykščiu nubrau
kiau žemes nuo jos skruosto.
^
-Viskas bus gerai, - pasakiau ir palenkiau galvą taip, kad mano
nosis beveik lietė jos.
Ji buvo užsimerkusi, lūpos šiek tiek praviros. Jaučiau iš jos
burnos einantį šiltą kvapą.
Mano širdis pašėlusiai plakė. Norėjau ją pabučiuoti.
Nieko labiau nesu norėjęs.
Per daug norėjau.
,Aš neprisileidžiu žmonių.“
Atsitraukiau, paskui apsisukau ir, pasilaikydamas krūmo, po
kuriuo miegojome, atsargiai atsistojau.
- Eikš, - ištiesiau jai sveikąją ranką.
Horizonte matėsi oranžinė saulė. Oras buvo ramus. Vienintelis
triukšmas - tolumoje gaudžiantys automobiliai.
Tylėdama Reičelė atsistojo, nekreipdama dėmesio į mano ištiestą
ranką. Ji buvo nusisukusi. O gal tai tik sutapimas?
Paskui kartu pastatėme besiskundžiantį Danielių ant kojų ir
patraukėme ieškoti žmonių, kurie galėtų mums pasakyti, kur yra
Džefersono memorialas.
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- Noriu valgyt, —dešimtą kartą pareiškė Danielius.
Paėmiau jį už rankos.
—Jau greit, —pažadėjau.
Atrodė, kad einame valandų valandas. Saulė jau buvo gerai pa
kilusi ir mieste virte virė gyvenimas: pro šalį lėkė automobiliai,
į darbus judriomis Vašingtono gatvėmis skubėjo žmonės. Bet nė
vienas, paklaustas, kaip nueiti iki Džefersono memorialo, nekreipė į
mus nė menkiausio dėmesio, nors buvo labai aišku, kad miegojome
gatvėje. Mūsų drabužiai buvo susilamdę ir purvini, o Danieliaus
veidelis ypač žemėtas.
- Manau, kad didmiesčiai visur vienodi - lengva nematyti, ko
nenori.
Nežinojau, ką atsakyti Teo. Kai jis tada taip arti prie manęs prisi
glaudė, mano širdis beveik nustojo plakusi. Akimirką net patikėjau,
kad jam patinku. Būtent „patinku“. Didi akimirka.
Bet viskas greit baigėsi, o nuo tada, kai išėjome iš parkelio, jis
beveik nekalbėjo. Niekaip nesupratau, ką ir vėl ne taip padariau.
Gal iš arti pamatė, kokia po tais purvais esu bjauri. Gal rūpinosi,
kaip surasti Luisą. Žinoma, aiškiai mačiau, kad jam labai skauda
ranką. Jis švelniai ją prilaikė kita ranka.
- Noriu valgyt, - verkšleno Danielius.
Ir aš norėjau valgyti, bet dar buvau ir baisiai pavargusi. Kaip
niekad. Visą naktį beveik neužmigau nuo šalčio ir nerimo dėl Teo
bei visokių šnaresių aplink. Žvilgtelėjau į Teo veidą - iškreiptas
skausmo ir siaubingai išbalęs. Jis irgi alkanas.
Kaip tik ėjome pro riestainių kioską dviejų judrių gatvių san
kryžoje pramoniniame rajone.
- Pailsėkime, - nusprendžiau.
Teo tuoj pat susmuko ant žemės prie kažkokios įstaigos sienos
ir užsimerkė. Kurį laiką stebėjau puošniai apsirengusius žmones,
kioske perkančius kavą ir riestainius. Paskui paėjau kiek į šalį ir,
ištiesusi ranką, nuleidau galvą.
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Niekad nesu elgetavusi, bet mačiau elgetaujant Londone. Kar
tais ant kaklų jie pasikabina kartono gabalus, kur parašyta, kad
jie alkani ar benamiai. Gal mano purvinas veidas ir šalia gailiai
susirangęs Danielius sukels kam užuojautą. Danielius drebėjo nuo
šalčio, nors saulė skaisčiai švietė.
Praėjo kelios minutės. Paskui kažkas man j delną įspraudė mo
netą. Ant šaligatvio pabiro smulkūs pinigėliai. Greit juos surinkau
ir vėl ištiesiau ranką.
Po penkiolikos minučių jau turėjau tris dolerius ir nupirkusi du
didelius riestainius padalinau visiems trims. Kioskininkas pasakė,
kaip surasti Džefersono memorialą. Jis buvo nebetoli. Mums reikėjo
vis eiti Keturioliktąja gatve, praeiti Nepriklausomybės prospektą,
paskui pasukti į dešinę ir eiti prie kažkokio Potvynio tvenkinio —kaž
kokios mažos įlankėlės, ant kurios kranto, matyt, ir buvo tas Dže
fersono memorialas.
Nuplumpinome jo link. Laikydamasis už mano rankos, Danie
lius čiaumojo savąjį riestainio gabalą. Tolumoje pamačiau medžius
ir vandenį. Teo mostelėjo į priekį.
-Turi būt čia.
Dangaus fone pamatėme akmeninį pastatą. Laiptų viršuje, po
stogu, kurį iš trijų pusių parėmė aukštos kolonos, stovėjo milžiniška
skulptūra.
Priėjome arčiau. Aplink beveik nebuvo žmonių. Matyt, dar per
anksti. Apėjau memorialą. Luiso nebuvo.
-Jei jis... turbūt... turbūt mūsų žvalgosi, —grįžusi bandžiau
paaiškinti padėtį Teo ir Danieliui. - Jis visada taip daro. Dairosi.
Ateina kas valandą ir dairosi, ar mes jau čia.
Teo pašnairavo į mane, nuo saulės ranka prisidengęs akis. Jo
veido išraiškos nesupratau.
- Eikime prie skulptūros, - nusprendžiau.
Oras buvo ramus. Mes pamažu užkopėme į viršų. Kai įėjome
į patį memorialo vidų, pasislėpė saulė. Aukštai virš mūsų galvų
stūksojo Džefersono paminklas.
- Kas jis? - paklausė Danielius.
- Vienas Amerikos prezidentų, - atsakiau.
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Žmonių vis dar nesimatė.
—Danieliau, galėtum apibėgti apie paminklą dešimt kartų, - pa
siūliau. - Sušiltum, o aš paskaičiuočiau, ar greit bėgi.
Danielius bemat man atkišo bebaigiamą valgyti riestainį.
- Kokiu tempu skaičiuosi? - pasidomėjo.
- Štai taip, - atsakiau ir ėmiau lėtai ploti. - Viens. Du. Trys.
Gerai?
Jis linktelėjo ir šovė į priekį.
Teo nupėdino į dešinę memorialo pusę, kur ant sienos didelėmis
raidėmis buvo kažkas užrašyta, ir garsiai perskaitė:
- „Mes laikome akivaizdžiomis šias tiesas“, —ir pasisukęs į mane
paklausė: - Ką tai reiškia?
- Visai suprantama, - atsakiau.
—Tik ne man, gudrute.
Paraudau.
- Štai ką reiškia: „Mes pripažįstame čia pateiktus faktus“, o
paskui jie išvardijami... „Visi žmonės sukurti lygūs.“
—Tai gryna nesąmonė, —prunkštelėjo Teo. - Žmonės nėra lygūs.
Kai kurie turi pinigų, talentą, valdžią, o...
- Čia kalbama ne apie tai, - pertraukiau. - Čia sakoma „su
kurti lygūs“, tai reiškia „pradeda būdami lygūs“, jie turi tokias pat
teises... - skubiai ieškojau parašytame tekste reikiamos vietos, - štai,
čia rašoma... „į gyvybę, laisvę ir laimės siekimą.“
Teo įsistebeilijo į tuos žodžius.
-Tai citata iš Amerikos nepriklausomybės deklaracijos, —burbte
lėjau. —Ji buvo parašyta, kai jie išsikovojo nepriklausomybę.
- Nuo ko?
- Nuo mūsų. Nuo Britanijos. Prieš šimtus metų, - atsidusau. Ar jūs mokykloje nesimokote istorijos?
Teo truktelėjo pečiais. Stojo nejauki tyla.
- Bet jie nekalbėjo apie klonus, kai tai parašė.
Pažvelgiau į Danielių, kuris vis dar bėgo apie skulptūrą, sunkiai
kvėpuodamas ir skaičiuodamas ratus: trys, keturi...
- Reičele, - vien lūpomis šyptelėjo Teo, - ir aš noriu tave pa
mokyti istorijos.
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Papasakojaujai viską, ką sužinojau iš Elajos. Nežinau kodėl. Kai pra
dėjau, nebegalėjau sustoti. Viską išpasakojęs, pasijutau lyg nuo krūtinės
nuritinęs akmenį. Ji tylėdama klausėsi ir žiūrėjo į mane su užuojauta.
Pribėgo Danielius.
- Per kiek laiko nubėgau? —paklausė sunkiai šnopuodamas.
- Per du šimtus dvidešimt tris sekundes, —tuoj pat atsakė Reičelė.
Nusišypsojau. Žinojau, kad neskaičiavo.
- Ar galim dabar eiti į parduotuvę?
-Vėliau, - atsakė Reičelė. —Gal apibėk dar dešimt ratų. Pažiū
rėsim, ar gali pagerinti savo rekordą.
Jis nurūko.
Reičelė pažiūrėjo į mane.
- Grįžkim prie to, kas yra Elaja ir jo tėvai. Tu juk žinai, kad tai
nieko nereiškia?
- Žinoma, kad reiškia. Visos tos baisybės, kurias jie darė, yra ir
manyje.
- Iš kur ištraukei? - susiraukė Reičelė. - Be to, argi nesakei, kad
Elaja nekenčia tėvų dėl jų įsitikinimų? Už tai, ką jie padarė. Kad jis
bandė kurti gyvybę, o ne naikinti.
- Būtent, - sukandau dantis jausdamas augantį pyktį. - Jis
bandė būti kitoks, bet baigė kaip jie. Norėjo būti Dievas ir ekspe
rimentavo su žmonių gyvybėmis. Net nori nužudyti mane, kad
išsigelbėtų pats.
Reičelė papurtė galvą.
- Ne. Teo, tai ne tas pats. Tik nuo tavęs priklauso, koks esi.
Viskas priklauso nuo to, ką pasirenki, ką darai, - ji mostelėjo į
Danielių. - Jo irgi tie patys genai. Pažvelk. Jis tik mažas berniukas.
Ne žmogžudys, - ji nusijuokė. - Kaip manai, kada tie žudikiški
genai pradės veikti?
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-T u nieko nesupranti, —pyktis prasiveržė šauksmu. - Aš toks
kaip Elaja. Mus riša... riša net lygiai toks pat kraujas. Aš nesirūpinu
kitais žmonėmis. Svarbus tik aš pats. Kiti žmonės man nerūpi. Ne
kenčiu kitų žmonių.
Ji sekė Danielių akimis. Jis dingo už paminklo. Skausmas ran
koje stiprėjo. Norėjau kumščiu daužyti memorialo sienas.
-Jei tai tiesa, - paniekinančiai ištarė, - tai viskas yra dėl to, nes
pats to nori, o ne todėl, kad taip turi būti. Bet nemanau, kad tai
tiesa. Manau, tau tik gaila savęs, nes...
- Kaip drįsti taip sakyti. Tu nieko nežinai apie... - nutilau, nes
Danielius nebepasirodė iš už paminklo.
Žengiau j priekį.
- Kas yra? —Reičelė priėjo prie manęs. - Ar pamatei Luisą?
- Danieliau? —pašaukiau.
Jo nesimatė nei už, nei šalia skulptūros. Užlipau į viršų ir ap
žvelgiau visą plotą.
-DANIELIAU!
Reičelė suspaudė mano ranką. Atsisukau ir pažvelgiau ten, kur
ji rodė pirštu.
Iš už vienos priešais esančios kolonos pasirodė tvirtai už rankos
laikomas Danielius. Jį laikė žilaplaukis šaltų žydrų akių vyras, su
sirišęs plaukus į uodegėlę. Kita ranka jis buvo užspaudęs Danieliui
burną. Danieliaus akys buvo išplėstos iš baimės.
Luiso nesimatė.
-Tai Simpsonas, - iškvėpė Reičelė. - Iš RAGE.
Jis linktelėjo, kad prieitume.
Reičelės delnas nuslydo nuo mano rankos, paėmęs jį vėl spustelėjau.
Jaučiau, kad mums einant prie Danieliaus ir Simpsono ji drebėjo.
- Kur Luisas? —paklausė Reičelė.
—Automobilyje, —Simpsonas mostelėjo į gatvę, kur stovėjo visa
eilė automobilių.
Negalėjome matyti, ar ten kas sėdi.
- Jei tučtuojau neisite su manimi, įsakiau vyrams jį nušauti.
Be to, visur aplink memorialą mano žmonės, kurie jus pagaus, jei
bandysite bėgti.
287

- Ar Luisui viskas gerai? —Reičelė paleido mano ranką. - O
kaip Melė?
Simpsonas įdėmiai į ją pažvelgė.
-Jiems abiem nieko nenutiko, —atsakė trumpai. - Radom juos
beveik be sąmonės, kai ėjom iš būstinės. Jie mums labai daug papa
sakojo, -jis reikšmingai pažvelgė į persigandusį Danielių.
Sustingau.
- Luisas su Mele jums nieko nesakytų.
- Kad nustotume kankinę Melę, kalbėjo Luisas ir atvirkščiai, nusišaipė Simpsonas ir kumštelėjo Danielių. —Eime. Sakiau, kad
parvesiu tave namo.
Jis nusisuko ir nužygiavo laiptais žemyn spausdamas Danieliaus
ranką.
Mudu su Reičele nenuleidome nuo jo akių.
-Jei įlipsime į tą automobilį, mes - lavonai.
Ji linktelėjo.
- Žinau, bet kas bus su Luisu ir Mele? O kas bus Danieliui? - ji
nusekė Simpsonui iš paskos.
Puoliau paskui ją ir sučiupau už rankos.
- Net nežinome, ar Melė su Luisu tikrai gyvi?
Ji nupurtė mano ranką.
- Manau, gyvi. Be to, negalime palikti Danieliaus. Visiškai
aišku, kad RAGEuno, kas jis toks. Jam gresia toks pat pavojus kaip
ir mums.
Ji toliau lipo žemyn.
Dabar memoriale buvo daugiau žmonių. Iš sustojusio prie anų
automobilių autobuso pasipylė minia turistų. Su mumis prasilenkė
keletas pagyvenusių ponių, sunkiai kopiančių į viršų.
Į veidą spigino saulė. Skaudėjo sužeistąją ranką. Pažiūrėjau į
Reičelę. Ji jau beveik prisivijo Simpsoną, kuris buvo nulipęs pusę
laiptų. Jis sustojo ir atsisukęs nekantriai pažvelgė j mane.
Pažvelgiau į tolį už jo. Tarp medžių kažkas blykstelėjo. Niekaip
nesupratau kas. Daiktas sujudėjo. Nuo jo atsispindėjo saulė. Daiktas
buvo ilgas, siauras ir... Viešpatie, tai ginklas, kurio vamzdis buvo
nukreiptas į Simpsoną, Danielių ir Reičelę.
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Širdis nukrito į kulnus.
„Tik ne Reičelę. Tik ne ją.“
Nukreipiau žvilgsnį į Reičelę ir staiga prisiminiau Luiso ženklą.
Pagavęs Reičelės žvilgsnį, ištiesiau ranką delnu žemyn, o paskui
pakreipiau pirštus į žemę.
„Nerk.“
Akimirką ji apstulbo, bet tuoj supratusi čiupo Danielių už rankos
ir, kai tik Simpsonas pasisuko, griuvo su Danieliumi ant žemės.
BŪCH. Šūvis buvo kaip bombos sprogimas. Simpsonas su
smuko ant žemės. Danielius pradėjo spardytis ir spiegti. Iš visur bėgo
žmonės. Stambus vyras, mūvintis apsmukusius džinsus, apvertė
Simpsoną ir pašoko klykdamas:
- O, DIEVE! JIS NEGYVAS!
Reičelė tebegulėjo ant žemės laikydama Danielių. Nuskuodžiau
žemyn prie jų ir patraukiau ją už riešo. Žmonių vis daugėjo.
- Kas? - vyriškas balsas.
- Viešpatie švenčiausias! - moters.
Po Simpsono galva plėtėsi kraujo klanas. Tai atrodė nerealu.
Viską užgožė Danieliaus klyksmas. Paleidau Reičelės ir čiupau jo
ranką. Nusitempiau jį paskui save, dairydamasis Simpsono vyrų.
Reičelė buvo šalia. Ji susvyravo ant apatinio laiptelio. Norėdamas
ją prilaikyti, ištiesiau sužeistąją ranką ir mane persmelkė nenusa
komas skausmas.
- BĖK! - sustaugiau, kovodamas su apimančiu pykinimu ir
žengiau ant šaligatvio.
- Ne, - sustabdė mane Reičelė. - RAGE.
Pažvelgiau į gatvę. Prie mūsų iš kitos gatvės pusės bėgo vyrai. Vos
už kelių metrų. Apsisukau, stipriai trūktelėjau Danielių ir mečiausi
į priešingą pusę vandens ir medžių link.
Pusiau nešdamas, pusiau tempdamas vis dar isteriškai spiegiantį
Danielių lėkiau tolyn. Reičelė trepsėjo šalia. Nekreipdamas dėmesio
į nepakeliamą skausmą, čiupau ją už riešo ir nutempiau tolyn.
- Iš čia šovė, —pratariau.
- Nesvarbu, —dusdama atsakė, —neturim iš ko rinktis.
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Nėrėm tarp medžių ir nubėgom vingiuodami tarp plikų ka
mienų. Po to per tiltą. Paskui mus bėgo bent du vyrai. Dar daugiau
medžių. Atstumas didėjo.
Vis bėgome ir bėgome. Tolumoje nugriaudėjo dar keletas šūvių.
Reičelė kluptelėjo ir sustojo. Nutempiau ją toliau. Girdėjau Da
nielių gaudant orą. Bent jau nustojo klykti.
Skaudėjo viską, bet bėgome ir bėgome tolyn. Mačiau tik nely
gumus po kojomis, o jaučiau klaikų skausmą rankoje.
Pažvelgiau per petį.
Tolumoje kaukė sirenos. Nuo memorialo sklido garsūs balsai.
Bet aplink nieko nebuvo. Mūsų nebepersekiojo.
Nėriau už didžiausio šalia esančio medžio ir dusdamas susmukau
ant žemės, o skausmas mane užvaldė.
Danielius vėl buvo bepradedąs spiegti dar garsiau.
-Tyliai, - papurčiau suėmęs už pečių. - Nutilk.
Persigandusiomis, pilnomis ašarų akimis jis pažvelgė į mane:
- Noriu...
Uždengiau jo burną sveikąja ranka, o jis pradėjo pašėlusiai muis
tytis.
-Teo, nustok, - ji atitraukė Danielių nuo manęs, apkabino ir
ėmė glostyti plaukus kaip tada automobilyje.
Jis dar kūkčiojo, bet daug tyliau, nes ji savimi jį pridengė. Tuo
pat metu ji kuždėjo:
- Šššš. Viskas bus gerai.
Sėdėjau atsirėmęs medžio kamieno juos stebėdamas.
Stebėdamas ją.
Pamažu Danieliaus raudojimas aprimo.
Tyla.
- Ar matei, iš kur šaudė vėliau? - per Danieliaus galvą paš
nibždom paklausė.
- Lyg iš toliau. Sunku iš čia pasakyti, - atsargiai pažvelgiau už
medžio, bet nieko nepamačiau. - Kodėl tie iš RAGE mūsų nebepersekioja? Jie turėjo matyti, kai bėgome per tiltą.
Reičelė suraukė kaktą.
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—Man įdomu, kas šaudė? —jos lūpos suvirpėjo. —Nužudė Simpsoną. Ten, prie memorialo.
Linktelėjau. Burna buvo perdžiūvusi.
- Ar į jį taikėsi? —drebėdama paklausė.
- Manau, —atsakiau neįsitikinęs, nes viskas buvo nebeaišku.
- Norėčiau žinoti, ar Luisui viskas gerai, —per jos veidą nurie
dėjo ašara. - Kaip manai, ar jiems su Mele pavyko pasprukti?
-Tau jis patinka? - išsprūdo anksčiau nei spėjau pagalvoti.
Ji pažvelgė nustebusi.
- Žinoma, patinka. Jis mane globojo, kai... - ji prisimerkė. -Tu
turi galvoj, patinka kaip vaikinas? - negalėdama patikėti ji įsmeigė
į mane akis. - Ne. Jis kaip... Daug už mane vyresnis.
Truktelėjau pečiais.
- Nesvarbu.
Danielius išsilaisvino iš Reičelės glėbio ir sukūkčiojo:
-N oriu namo...
Ji paplekšnojo jam per ranką.
-Tuoj, —atsakė ir pažvelgė į mane. —Ką dabar darysime?
Apsidairiau. Visas aplink dunksantis parkas buvo tuščias.
Žmones mačiau tik tolumoje. Apėmė nerimas. Kas nutiko tiems
vyrams iš RAGEi? Kas nušovė Simpsoną? Melė su Luisu ar dar kas
nors? Ar Elaja mus tebeseka?
Neįsivai2davau, kaip be Luiso su Mele mums pavyks įgyvendinti
persikraustymo planą. Be Luiso patirties visas tas darbas, kurį atliko
Lu su Reičele, nieko nevertas.
Buvome spąstuose. Net jei pavyktų nepastebimai išsigauti iš
parko, Elaja ir RAGE visada mus persekios.
- Reikia eiti į policiją, —pareiškė Reičelė. —Luisas norėtų, kad
taip pasielgčiau, jei nepasirodytų prie memorialo.
. Įbedžiau į ją akis. Ar Luisas jai nepaaiškino, iš kur Elaja gauna
pinigų? Jei nueitume į policiją, vyriausybė apie tai sužinotų. O vy
riausybė Elajos pusėje.
- Reičele... - pradėjau.
- Reičele, —kaip aidas pasigirdo žemas ir atkaklus balsas. - Rei
čele.
291

78

Reičelė
-Tai jis, - pašokau ant kojų. - Luisas.
Atsigręžiau.
O ten iš tankių krūmų lindo Mele su Luisu. Jis buvo susirūpinęs
ir įsitempęs, bet jo akys suspindo, kai puoliau jam ant kaklo.
- Reičele, ar tau viskas gerai?
—Taip, —stipriai jį apkabinau. —Kaip jums pavyko pasprukti?
—Kai nušovė Simpsoną, RAGEsutriko. Mudu su Mele sutvarkėme
tuos, kurie mus saugojo, o paskui ir tuos, kurie persekiojo jus.
- Maniau, kad žuvote, - dar kartą stipriai jį suspaudžiau, o tada
pasisukau į Melę ir apkabinau ją.
Per Melės petį mačiau Teo, aiškinantį Luisui, kas yra Danielius.
Teo žvelgė į Luisą su kažkokiu apmaudu ir aš prisiminiau jo klau
simą „ar tau jis patinka“.
Staiga man toptelėjo, kad Teo pavydi Luisui.
„Ne.“
Klystu.
- Reikia iš čia dingti, - pareiškė Luisas.
Danielius atšlepsėjo prie manęs ir į mano ranką įspraudė savo
mažą rankytę.
-Vaje, Teo, kas tavo rankai? - pasiteiravo Melė.
Pasekiau jos žvilgsnį ir pamačiau, kad užvalkaliukas buvo per
mirkęs šviežiu krauju. Teo sutrikęs truktelėjo pečiais.
-Jis tyčia susižalojo, kad pabėgtume nuo Elajos, - paaiškinau.
- Kur dabar RAGEi Kiek jų? —paklausė Teo.
—Manau, mums pavyko nuo jų pasprukti, —Luisas paraudo. —
Bet anksčiau, vakar vakare, viską papasakojome apie persikraustymo
planą. Labai dėl to gailiuosi.
Mano širdis sustojo —persikraustymas buvo vienintelė viltis.
- Turėsime visko imtis iš naujo, - pradėjo Luisas, - po kelių
dienų RAGE...
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—Turiu geresnį planą, - pratariau.
—Reičele, - nekantriai pratarė Teo, —yra dalykų, kurių nesu
pranti.
—Tik ne dabar, atlete, - šyptelėjo jam Melė. —Kas bebūtų nu
šovęs Simpsoną, vis dar kažkur greta.
Atlete?
Sutikau Luiso žvilgsnį.
- Manai, tai Elaja?
-Taip, - atsakė. - Jis jus susekė.
Suvirpėjau, galvodama apie visus tuos žmones, kurių klausiau
kelio į Džefersono memorialą.
- Eikime, - pasiūlė Melė.
Patraukėme per parką tolyn nuo memorialo. Luisas nešė Da
nielių.
Kai pagaliau pasiekėme gatvę, tolumoje pamatėme policijos
užtvaras. Jie stabdė visus automobilius. Kiti plūdo į parką. Į mūsų
pusę nėjo niekas.
-Turime eiti į policiją, - tvirtinau. - Jau anksčiau bandžiau tai
pasakyti. Jie turi mus apginti. Vyriausybė turi surasti mums naujas
gyvenamąsias vietas. Tai vienintelis...
- Nepavyks, - paprieštaravo Teo.
Pažvelgiau į Luisą. Jis įdėmiai žvalgėsi po parką.
—Kodėl? - pasiteiravau. —Aš...
—Elaja dirba vyriausybei, —atsakė Teo.
—Na ir kas? Galiu lažintis, kad jie nežino nė pusės, ką jis rezga. Jie
tikrai mums padės, jei pasakysime viską, ką žinome apie jo veiklą.
Luisas atsisuko. Jiedu su Mele susižvalgė.
Už mūsų trakštelėjo šakelė. Staigiai atsisukau.
—Gera mintis. Bėda ta, kad jūs neturit nė menkiausio supratimo,
ką veikiu.
Sustingau, nes iš už medžio pasirodė Elaja.
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Jo rankose buvo šautuvas.
- Žinau, kad jūs neginkluoti, taigi jokių staigių judesių. Aišku?
Matėt, kas atsitiko Simpsonui. Žinot, kad šituo gerai šaudau.
Luisas padėjo Danielių ant žemės ir priėjo prie Reičelės, pastum
damas Danielių už savęs.
Elaja paėjo prie mūsų, visus nužvelgdamas —Melė, aš, Reičelė,
Danielius... Ties Luisų jo akys stabtelėjo.
—Aha, - švelniai pratarė.
Išgirdau, kaip Reičelė giliai įkvėpė, bet niekas nespėjo net su
judėti, kai Elaja staiga iš už nugaros išsitraukė mažesnį ginklą su
duslintuvu. Beveik nereikšmingas judesys. Staigus mostas į viršų.
Akimirka taikymosi. Šūvis.
Tiesiai į Melę.
Ji stovėjo arčiausiai jo. Kulka pataikė į kaklą. Nors buvo dus
lintuvas, atrodė, kad sprogo bomba. Atrodė Melė lėtai skrieja atgal
lyg filme. Tada šlumšt, ant žemės.
Mano smegenys užsidarė, tarsi nesuvoktų, ką mato. Keletą se
kundžių tik jaučiau skausmą rankoje ir šąlantį veidą.
Ir šalia stovinčią Reičelę.
Luisas puolė į priekį:
-NE!
- Ne, - Elaja nukreipė ginklą į jį. - Daugiau jokio triukšmo.
Luisas sustojo kvėpuodamas kimiai su pertrūkiais nenuleis
damas akių nuo Melės. Elaja mostelėjo į gatvę ir policijos užtvarą
tolumoje.
-Jokio triukšmo, arba visi būsit negyvi, kol jie čia pasirodys, - ir
ištiesęs ranką į Danielių paliepė: - Eikš.
Danielius pritrenktas tik spoksojo į jį.
—Dabar!- sukomandavo.
Danielius nuskubėjo per žolę. Elaja ištiesė ranką ir prisitraukė
jį arčiau. Danielius susitraukęs sustingo.
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—Na, Luisai, - toliau kalbėjo Elaja, - kieno mirtis tave labiausiai
nuliūdintų? —jis šyptelėjo man ir nusitaikė į Reičelę.
Užgniaužiau kvapą.
- Ką gi, Luisai, rodos prisirišai prie jos?
- Bet tu ją sukūrei, - tai buvo mano balsas, tačiau vos jį pa
žinau. - Nenori, kad ji mirtų. Stengeisi ją išsaugoti.
Elaja prunkštelėjo.
- Kol ji nusprendė atsidėkoti padėdama RAGE mane medžioti
ir sunaikinti viską, ką per pastaruosius dešimt metų sukūriau. Su
naikinti mane, - jis įbedė akis į Reičelę. —Artemide, pasielgei ne
protingai.
Reičelė drebėjo. Visas jos kūnas tirtėjo.
—Visi turi teisę gyventi, —tvirtinau. -T u negali atimti...
Luisas šoko į priekį. Elaja akimirksniu apsisuko ir šovė. Kulka
įsmigo į Luiso švarką. Jį nubloškė atgal. Jis griuvo, jo galva atsitrenkė
į šalia augantį medį. Tada jis susmuko ant žemės.
- Ne, - raudojo Reičelė. - Ne.
Sustingau.
Ne. Jie nemirė. Tik ne Melė. Ir ne Luisas. Šito negali būti.
Elaja sunkiai kvėpavo. Įsmeigiau į jį akis. Mano jausmai paaš
trėjo. Jaučiau žemę po kojomis, girdėjau šnarant medžius.
-T u negali mūsų nužudyti, - pareiškiau.
- Neketinu žudyti tavęs, - atsakė ramiai. - Bet turi suprasti, kad
Reičelė mus išdavė.
- Mus? - perklausiau. - „Mūsų“ nėra. Ir neapgaudinėk, kad
nenori manęs žudyti. Žinau, ką rezgi. Ketini išimti mano širdį ir
įsidėti sau. O paskui Danieliaus.
Elaja nenuleido nuo manęs akių. Jei priversčiau jį kalbėti, gal
nebešaudytų, o policija mus surastų.
- Kas nutiko tam norui, kad perimčiau vadovavimą? Kas nutiko
tam... tėčiui? - netikėtai mano balsas sudrebėjo.
- Nagi, Teodorai. Nejaugi taip nieko ir nesupratai? - Elaja per
sibraukė ranka plaukus. —Šitaip planavau anksčiau. Jei RAGE ne
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būtų sunaikinę laboratorijų, viskas taip ir vyktų. Turėjau, ko reikėjo.
Mano gyvybė tikrąją to žodžio prasme buvo tose labo...
—Kokia gyvybė? Apie ką tu?
—Širdis. Širdies klonai. Kitų organų irgi. Visi buvo auginti la
boratorijose daugelį metų. O paskui juos sunaikino tie pabaisos,
kuriuos ji, - mostas į Reičelę, - atvedė.
Reičelė aiktelėjo.
-Taip, —įsiutęs Elaja nusijuokė. —Matai, Reičele, ką padarei?
Tu atvažiavai jo gelbėti nuo įsivaizduojamų pavojų ir šitaip paskelbei
jam mirties nuosprendį.
—Reičelė nekalta, kad jie sunaikino tavo... tavo velniškus or
ganus, - užrikau. - Ir tai nepateisina pasikėsinimo į manuosius.
Elaja nekantriai šniurkštelėjo.
—Mano širdis per silpna. Laukti negaliu. Galiu mirti per ar
timiausias savaites. Tikrai to nenorėjau. Prisiekiu. Bet tavo širdis
puikiai genetiškai tinka. Nėra jokios rizikos, kad mano organizmas
ją atmes ir...
—Na ir kas? - pertraukiau. - Neturi teisės atimti man gyvybės
dėl to, kad tavo gyvenimas baigiasi.
Elajos akys tiesiog degino - liūdnos, nuožmios ir susirūpinę.
-Teodorai, darau tai ne dėl savęs. Patikėk, po dešimties metų,
kai būtum baigęs mokslus, o mano jėgos silptų, nuspręsčiau visai
kitaip. Bet dabar mano moksliniai pasiekimai pralenkia visų kitų.
Vien mano darbas gerinant OPTV*... Visame pasaulyje nėra man
lygių. Negaliu iškelti asmeninių poreikių aukščiau mokslo progreso.
Privalau tęsti savo darbą, toliau eksperimentuoti...
Sudrebėjau - jis tikėjo tuo, ką sakė. Manė turįs teisę mane nužu
dyti. Širdį suspaudė geležinės replės. Esu vienišas. Visiškai vienas.
—Nesąmonė, - pratrūko Reičelė. - Mes ne eksperimentai. Mes
žmonės. Pats sakėte.
Elaja sugriežė dantimis.
—Tu nesupranti, —jis pakėlė ginklą ir prisimerkė, o jo žvilgsnis
pasidarė plieninis. - Pagalvok, Reičele, taip ir turi būti. Daviau tau
gyvybę. Dabar turi man ją grąžinti.
* O PTV - Objektyvus Pasaulinių Technologijų Vystymas (vert. pastaba)
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Jis ištiesė ranką ir nusitaikė jai j širdį.
Apstulbusi Reičelė aiktelėjo.
Tuoj tai įvyks. Jis ją nušaus.
Per sekundę viesulu praskriejo visi mane kada nors kankinę
siaubingi jausmai.
Neapykanta. Pyktis. Išdavystė. Skausmas. Gėda. Baimė.
Ypač baimė.
Prisiminiau juos visus, kai žiūrėjau į ginklą. Paskui visi dingo.
Liko vienas: geriau mirsiu, nei matysiu mirštant ją.
Žengiau prieš Reičelę.
—Nagi, —stodamas tarp jos ir Elajos pareiškiau. —Sauk.

297

80

Reičelė
- Traukis, Teodorai, —suurzgė Elaja.
- Ne, —ramiu ir lygiu balsu atsakė Teo.
Kyštelėjau nosį iš už jo. Elajos veidas persikreipė iš pykčio. Vienoj
rankoj laikė ginklą, o kita laikė drebantį Danielių.
- Noriu namo, - zirzė tas.
Uždėjau ranką Teo ant nugaros. Tik šitaip galėjau parodyti, kaip
jaučiuosi. Kaip daug man jo poelgis reiškia.
Netoli pasigirdo šauksmai. Užgniaužiau kvapą. Policija. Artėja.
Pajutau, kad Teo nugara įsitempė - jis irgi išgirdo.
—Teo, —Elajos balse pasigirdo nerimas.
Teo veido nemačiau.
- Gerai. Reičelę paliksime, - pareiškė Elaja, —bet turi eiti su
manim.
-N e.
-Tada nušausiu Danielių.
Mano širdis sudrebėjo.
- Nenušausi, - net nemirktelėjęs atsakė. -Tau jo reikia. Jis rei
kalingas kaip ir aš.
- Ne, - tvirtino Elaja. - Jo širdis dar nesubrendusi.
- Būtent, —Teo balse skambėjo triumfas. —Turi jį laikyti, kol
bus naudingas.
Pasigirdo dar daugiau šauksmų. Elajos akys lakstė į šonus.
„O, kad greičiau ateitų policija. Greičiau.“
Staiga jis pasisuko ir tempdamas Danielių nubėgo.
Už mūsų lojo šunys. Šūkavo policininkai.
Elaja bėgo vingiuodamas tarp medžių, traukdamas Danielių
paskui save.
Šūksniai. Dar daugiau lojančių šunų. Bėgantys žmonės.
Ir Teo. Jis apsisuko ir pažvelgė į mane. Jo akyse buvo tiek daug
jausmo, kad vos neuždusau.
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Žinoma, tai nesutrukdė man prabilti.
- Rodos, sakei, kad tau niekas nerūpi? - sušnibždėjau.
Jis uždėjo rankas man ant pečių ir palenkė prie manęs galvą.
-M an rūpi...
- PAKELK RANKAS IR ATSITRAUK NUO JOS.
Krūptelėjau. Teo atšoko pakėlęs rankas.
Apsidairiau. Mus supo policininkai, vilkintys neperšaunamomis
liemenėmis, su šalmais ant galvų. Kokie penki šeši gulėjo ant žemės
prieš mus.
Kažkas ant peties uždėjo ranką.
- Praskėsk kojas ir pakelk rankas, kad galėčiau apieškoti, —pa
sigirdo moters balsas.
Ji kalbėjo labai mandagiai. Balsas buvo panašus į Melės, kurios
nejudantis kūnas gulėjo ant žemės. Pažvelgiau ir netekau jėgų. Dre
bėjau visu kūnu, stovėdama iškeltomis rankomis ir praskėstomis
kojomis.
Su manimi kalbėjusi moteris paplekšnojo man per šonus ir at
sistojo priekyje. Ji buvo jauna. Ne ką vyresnė nei Melė.
- Ei, —pratarė, - viskas baigta. Bijoti nebereikia.
Bet negalėjau nustoti drebėjus. Nuleidau rankas ir prapliupau
verkti. Tada moteris mane apkabino ir springdama ėmiau raudoti
jai ant peties.
* * *

Turbūt kokią minutę kūkčiojau. Išsiverkusi pajutau palengvė
jimą. Kai pakėliau galvą, vaizdas buvo pasikeitęs: už keleto metrų
buvo išstatyta užkarda. Užjos būriavosi žmonės, kurių vis daugiau
skubėjo prie mūsų. Netoli stovėjo dvi greitosios. Visur buvo dau
gybė policininkų. Kažkas uždengė Melės kūną antklode. Dairiausi
Luiso. Jį nešė ant neštuvų. Jis buvo atsimerkęs.
Atsisėdau.
- Luisai? - sugargiau.
Jis bandė pasukti galvą, bet ji buvo kažkokiame kaklo įtvare.
Šalia jo palinkęs felčeris pažvelgė į mane:
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- Gyvas, jis gyvas. Kulka įstrigo į neperšaunamą liemenę. Jis
neteko sąmonės, nes galva atsitrenkė į medį. Ligoninėje atliksime
keletą tyrimų.
Žiūrėjau į felčerį, keliantį Luisą į arčiau stovinčią greitąją. Jis
gyvas. Mano veidą nušvietė plati šypsena. Iš kur, po velnių, Luisas
gavo neperšaunamą liemenę?
Na, aišku, iš RAGEVaiių, kurie juos su Mele čia atvežė. Bet tada
kodėl Melė?.. Mano galvoje šmėstelėjo, kaip Elaja šovė - tiesiai į
kaklą.
Ji neturėjo jokių galimybių.
Šypsena dingo nuo mano veido. Staiga beviltiškai panorau būti
suTeo.
- Kur Teo? - čiupau policininkę už švarko skverno, o akys naršė
aplinką, bet jo niekur nebuvo.
- Berniukas? - paklausė. - Jau anoje greitojoje.
Ji apkabino mane per pečius ir nuvedė prie kitos.
—Tave irgi apžiūrėsime, paskui tave apklaus, o paskui galėsi su
juo pasimatyti.
Svyruodama patraukiau prie greitosios. Kai atsisėdau ant siauros
lovelės, mane apėmė nuovargis. Padėjau galvą ant pagalvės ir ištie
siau kojas ant čiužinio. Norėjau paklausti, kiek laiko vyks apklausa,
bet nespėjusi prasižioti, užmigau.
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Teo
Viską jiems papasakojau.
Seselė išvalė žaizdą rankoje, o daktaras susiuvo.
Paskui atėjo policininkai ir viską papasakojau. Aiškiai mačiau,
kad iš pradžių jie nepatikėjo. Nežinau, ką pagalvojo. Gal, kad esu
kuoktelėjęs paauglys, kuris protestuodamas susipjausto ranką su
neaštriu medžio gabalu.
Vėliau jie gavo mano DNR tyrimo rezultatus ir pamatė, kad
jie sutampa su Elajos. Tada jie vėl kalbėjosi su manimi, bet dabar
jau išsižioję ir išsproginę akis. Paskui atvažiavo FTB ir vėl turėjau
viską pasakoti.
Buvo jau tamsu, kai paliko mane ramybėje. Buvau pavargęs ir,
nors rankos nebeskaudėjo, užmigti negalėjau. Kažkur yra Elaja.
Su Danieliumi. Daktarai užtikrino, kad Danielius per mažas būti
širdies donoru, taigi, jis bent dabar saugus. Bet dar yra RAGE. Tai
didelė organizacija. Gali nebūti Simpsono ir jo grupės, bet dar yra
žmonių, kurie pašvęs visą savo gyvenimą tam, kad mane sume
džiotų. Mane, Danielių ir Reičelę.
Neturėjau menkiausio supratimo, kokia mano pasakojimo da
limi FTB patikėjo.
Nepaisant Elajos teiginio, kad vyriausybė moka už būstinę,
niekas nesiruošė pripažinti ją egzistavus.
Elaja sakė tiesą —vyriausybė apie klonavimą nieko nežinojo.
Bent jau FTB taip sakė. Papasakojau, ką žinojau apie Hermio pro
jektą - Danieliaus ir kitų vaikų gebėjimų lyginimą. Žmonės, su
kuriais kalbėjausi, atrodė netikį nė vienu mano žodžiu. Ir jų nekal
tinu: pats nebūčiau patikėjęs. Jie vis klausė ir klausė. Ką mačiau. Ką
dariau. Turėjau vėl ir vėl pasakoti, ką Elaja sakė.
Pastebėjau, kad niekas neklausia, ko noriu aš. Jie tik sakė: „Pa
ilsėk; rytoj turėsi pasikalbėti su psichiatru; rytoj planuosime, kas
bus toliau.“
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Nė vienas nepaklausė: „Klausyk, Teo, ar pasiruošęs važiuoti
namo?“
Tiesą sakant, aš, aišku, nepasiruošęs, net jei ir galėčiau rinktis.
Esu tikras, kad FTB ketina mane apgyvendinti kitur. Tai reikštų:
nauji namai, naujas vardas ir tolesnis naujas gyvenimas su mama.
Nežinau, ar noriu ją matyti. Man pranešė, kad ji jau atvažiuoja
ir kad galiu su ja pasikalbėti. Pasakiau „ne“. Ne dabar. Dar ne.
Sužinojau, kad Luisas gyvas, bet vis mačiau griūvantį Simpsoną
ir ant žemės gulinčią Melę, kuriai iš kaklo teka kraujas.
Vos užsimerkdavau, kankino košmarai.
Jos mirtis paveikė labiau nei maniau.
Svarsčiau, kaip visa tai ištveria Reičelė. Prašiau, kad leistų ją
pamatyti, bet sakė, kad ji miega.
Dešimt valandų. Miesto šviesos už mano palatos lango, esančio
dešimtame aukšte, spindi kaip žvakutės. Noriu būti ten, po kojomis
besidriekiančiame mieste, kur niekas nežino, kas esu, kur niekam
nerūpėčiau ir man niekas nerūpėtų.
Tik labai noriu pamatyti Reičelę. Negaliu liautis apie ją galvojęs.
Kaip ji atrodė. Kokia ji buvo, kai apkabinau. Kaip smarkiai trokštu
būti su ja. Kalbėtis su ja. Kaip trokštu veikti su ja įvairius dalykus.
AI neprisirišu žmonių.
Melas. Tik pažiūrėkit. Prie Reičelės prisirišau. Ji mane labai
traukia. Ne taip kaip kitos. Jos tik kūnai ir šypsenos. Ne taip, kaip
merginos iš žurnalų ar interneto. Ne taip, kaip Džeiko merginos,
su kuriom jis nuolat pliurpia, kurios droviai žvelgdavo į mane, bet
atrodė netikros.
Gali su jom pasiglamžyti, o paskui nesusimąstydamas palikti.
Reičelė visai kitokia.
Tikiuosi, ji greit pabus.
***
Rytas. Dar taip anksti, kad net neišaušę.
Į duris tyliai pasibeldžia ir į palatą slaugė įveda mamą. Stovėjau
nusisukęs į langą ir žiūrėjau į lauką, todėl ant stiklo pamačiau jos
atspindį - ilgus plaukus ir kadaruojančius auskarus.
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—Teodorai? —pasigirdo dvejojantis ir išsigandęs balsas.
Neatsisukau.
Ji žengė arčiau. Stikle jos veidas tebuvo rausva dėmė. Išraiškos
nemačiau.
—Man sakė... Sakė, kad nenori manęs matyti, bet... - jos balse
girdėjosi ašaros. - Atskridau, kai tik pranešė. Mielasis, aš taip rū
pinausi. Nuo tada, kai paskambino Elaja ir pasakė, kad RAGE tave
gaudo ir aš turiu tučtuojau palikti namus. Maniau... tikėjau, kad
jis tave apsaugos...
Ji nutilo.
Aš irgi tylėjau.
—Tu ant manęs pyksti?
„Tai ne.
-A š nežinojau, kad Elaja toks pasidarė. Net mintis nekilo, kad
gali tave nuskriausti. Jis buvo kitoks, kai mes susipažinome. Jaunas.
Idealistas. Norėjo padėti žmonėms. Jis...
- Ne apie tai, - pertraukiau.
Mama priėjo dar arčiau. Lango stikle mačiau, kad ištiesė ranką
norėdama paliesti mano petį, bet ir vėl atitraukė.
—Ach, Teodorai, —sušnibždėjo. - Ar dėl to, kad nepasakiau
tiesos apie... apie tavo tėvą?
- Aš —Teo, - atšoviau, —ir - taip, dėl to.
Stojo ilga tyla.
-Teo, viską sukūriau tik norėdama tave apsaugoti, - atsiduso.
Prisiminiau fotografiją žmogaus, kurį daugybę metų laikiau
tėvu. Šitoks melas visada bus skaudus.
-Jei būtum papasakojusi tiesą, šitaip nebūtų atsitikę, - mano
balsas drebėjo iš pykčio. - Nebūčiau nieko bandęs aiškintis apie
Elają. Nebūčiau įsipainiojęs į RAGE...
„Nebūčiau sutikęs Reičelės.“
—Žinau, kad dabar viskas atrodo baisiai, - šniurkštelėjo mama, bet kai įsikursime ir viskas bus praeity, gal suprasi, kad tenorėjau
tave apsaugoti. Teo, mums suteiks naujas tapatybes. Ir Britanijos
Užsienio reikalų ministerija, ir Amerikos. Kalbėjausi su jais. Jie nori
»T

•

«
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tave stebėti, bet kartu ir išsaugoti tavo paslaptį. Galėsime viską pa
miršti ir pradėti iš naujo. Tik tu ir aš.
Linktelėjau - gera žinia. Būsiu saugus nuo RAGE ir Elajos. Vis
tiktai...
Pagaliau atsisukau. Mama pabandė nusišypsoti, bet jos lūpos
drebėjo. Pasijutau kaltas, pamatęs jos nelaimingą veidą. Nusukau
akis.
- O kaip mano draugai? - paklausiau. - Kaip Džeikas ir Lu?
„Kaip Reičelė?“
Mama papurtė galvą.
- Manau, galėsi su jais pasišnekėti. Čia yra saugi telefono li
nija.
Mes dar truputį pasikalbėjome. Ji papasakojo, kad Rojų rado
mokyklos tualete. Nesužeistą, bet surištą ir užkimšta burna. Ne
nuostabu, kad jis atsistatydino tą pačią akimirką. Paskui papasa
kojo tokius dalykus, kuriu anksčiau nebuvo pasakojusi: ji buvo
labai jauna ir būtų dėl Elajos padariusi bet ką, nes buvo be proto jį
įsimylėjusi, todėl ir sutiko išnešioti mane.
Netrukus mes ir vėl neblogai sutarėme. Lyg ir...
Vis tiktai ji mano mama. Supratau, kad elgiausi savanaudiškai
bėgdamas iš namų. O ji visada darė tai, kas, jos nuomone, man
buvo geriausia.
Pagaliau —netrukus ji tebus vienintelis man artimas žmogus.
Ji ėmė klausinėti apie Reičelę. Kaip jaučiausi ir daugybės kitų
kvailų dalykų. Ji sakė, kad net nenumanė, jog yra daugiau klonų.
Kad Elaja niekam nesakė apie Reičelę. Patikėjau. Tiesą sakant, man
neberūpėjo.
Po pusvalandžio apsimečiau pavargęs. Taigi, ji išėjo. O tada gu
lėjau ir vėl galvojau apie Reičelę.
Kai slaugė vėl atėjo, paklausiau, ar Reičelė pabudusi.
-Tuoj sužinosiu, —šyptelėjo. —Ar nori ko paklausti?
Papurčiau galvą.
-Tik... tik, ar galiu ją aplankyti.
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Reicelė
Pagaliau pabudau iš gilų giliausio miego.
Buvo taip šilta ir patogu, kad nebesupratau, kur baigiuosi aš ir
kur prasideda lova. Gulėjau ir klausiausi tylių balsų šalia.
Mama? Tėtis?
Prisiverčiau atsimerkti. Šalia lovos stovėjo jie ir dar kažkoks kos
tiumuotas vaikinas. Bandžiau suprasti, ką jie kužda, bet girdėjosi
tik švelnus šnypštimas.
Staiga mama pažvelgė į mano pusę ir pamatė, kad nemiegu.
- Širdele, - ji pasilenkė prie lovos ir įsikibo į mano ranką, - tu
miegojai valandų valandas.
Tėtis irgi pasilenkė. Jo akys buvo pilnos ašarų.
—Sveikutė, Ro, —pasisveikino. - M^s jau išsigandome, kad su
sirgai miego liga.
—Kiek dabar valandų? - nesusigaudydama sumirksėjau.
—Dešimta ryto, - žvaliai atsakė mama. - Antradienis.
Suraukiau kaktą. Memoriale irgi buvo rytas. Ar praradau visą
dieną?
Pasirėmiau alkūnėmis.
—Ar Luisui viskas gerai? KurTeo? Ar jie surado Danielių?
Tėvai susižvalgė. Kostiumuotasis atsikrenkštė ir paaiškino:
- Ir Luisas, ir Teo jaučiasi gerai. Mes žinome, kaip atrodo Elaja
Lazio ir berniukas. Jie toli nepabėgs.
Ir pasisukęs į mamą pridūrė:
—Apie tai pakalbėsime vėliau.
Ji linktelėjo ir jis išėjo.
—Apie ką? —paklausiau drebančia širdimi.
—Apie naująją gyvenamąją vietą, mieloji, - atsakė mama. - Bet
apie tai vėliau. Dabar, manau...
- Noriu žinoti dabar, - pareiškiau piktai.
Mama išplėtė akis.
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Tėtis paplekšnojo mano ranką.
- Dar niekas nenuspręsta, - taikiai tarė, - todėl nelabai yra apie
ką kalbėti. Tik kad JAV ir JK vyriausybės ketina mums surasti naują
gyvenamąją vietą. Jie norės žinoti, kaip tau sekasi ir teks kas keli
mėnesiai adikti tam tikrus testus, bet padės mums įsikurti naujoje
vietoje, kur būsi saugi.
-Kur?
„ArTeo ten bus?“
Tėtis truktelėjo pečiais.
- Kažkur toli, kur niekas mūsų nepažįsta. Kur nebus nieko iš
praeities, jokių ryšių su Elaja. Mus ten nuveš rytoj.
Įbedžiau į jį akis.
„BeTeo. Jo ten nebus. Niekad.“
—Ach, Ro, pasakyk, kas tave apsėdo, kad nuvykai į Elajos būs
tinę? Kalbėjomės su Luisu. Jis neturėjo tau...
- Luisas nekaltas, - atsisėdau. —Tai mano planas.
- Žinom, - mama pakraipė galvą. - Reičele, kaip tu galėjai?
Mums už nugarų? Supykdei Elają. Ar nežinojai, koks jis ga
lingas...
- Iš kur man žinoti, - širdis daužėsi. - Mama, prisimink, jūs
nieko apie jį nepasakojot.
Mirtina tyla.
Tėtis atsikrenkštė.
- Ro, žinau, kad tau bus sunku palikti mokyklą ir visus draugus,
bet kitos išeities nėra.
- Nenoriu, kad mane taip vadintum, - pašnairavau į jį. —Aš
ne ji. Ne Rebeka.
Tėtis apstulbo.
-Apie ką tu?
- Juk tu vadini mane „Ro“ tik todėl, kad taip vadindavai Rebeką, - atšoviau.
- Ne, - užginčijo. - Tik todėl, kad maža buvai tokia miela rubuiliukė.
Nenuleidau nuo jų akių.
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—Dabar tu nesi stora, - švelnino padėtį mama. - Žinoma, jei
nepradėsi be saiko valgyti ledų ir pyragaičių.
Pro duris kyštelėjo slaugės galva:
-Teo klausė, ar gali užeiti.
Tėtis papurtė galvą:
—Nemanau...
Besidaužančia širdimi skubiai atsisėdau lovoje:
—Pasakykite, kad užeitų po dešimties minučių. Mama, kur
mano darbužiai?
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Ji sėdėjo ant lovos. Ačiū Dievui, viena.
Širdis daužėsi
„Viešpatėliau.“
Buvau šalia jos ir nežinojau, ką sakyti. Na, žinojau vieną žodį,
kuris nusako mano jausmus, trumpą žodį, prasidedantį raide „M“.
Bet neįsivaizdavau, kaip jį pasakyti.
Uždariau duris ir atsirėmiau į jas.
- Labas.
- Labas, —atsakė žibančiomis besišypsančiomis akimis.
Nusišypsojau ir aš.
- Gerai jautiesi?
Ji linktelėjo:
-O tų ?
-Jo, - perbraukiau ranka plaukus. - Aš tik už dviejų durų nuo
tavęs, - pranešiau. - Gale koridoriaus sargybinis.
- Oho, - nusistebėjo. - Ar mama atvažiavo?
-M hu.
- Kaip ranka?
- Gerai, - parodžiau jai tvarsčius. - Keletą dienų liepė nešla
pinti.
- Keletą dienų, - jos balsas sudrebėjo. -Turbūt abu jau būsim
išvykę.
- Ko gero.
Tyla. Tada Reičelė pažvelgė į savo marškinėlius.
- Šitie drabužiai man per dideli, —paaiškino. - Mama ne tokius
atvežė.
Negalvodamas linktelėjau - drabužiai kaip drabužiai: džinsai
ir melsvi marškinėliai.
Nenorėjau kalbėti apie drabužius.
Giliai įkvėpęs pratariau:
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- Reičele?
Kažkas pasibeldė. Pro duris įlindo Luiso galva.
Reičelė suspiegė ir puolė prie jo.
Jis ją apkabino ir pamojavo man.
- Bičiuliai, norit valgyti? —nusišypsojo.
***
Pietavome kartu su Luisu. Viskas ėjosi puikiai, tik, kai Reičelė
pasakė, kad jai labai gaila Melės, Luisas vos nepravirko.
Paskui atėjo tėvai. Buvo taip keista vėl susitikti su Reičelės tėčiu.
Jis prisipažino, kad žinojo apie mane, taip pat ir mano užšifruotą
vardą Apolonas. Bet tik tiek. Jis papasakojo, kaip išsigando, kai pa
matė mane su Reičele. Aš pasirodžiau jam žiauriai į kažką panašus.
Bet tik tada, kai persibraukiau ranka plaukus (taip nuolat daro
Elaja), jis suprato, kas esu.
Po kelių valandų mane vėl apklausė. Šį kartą klausinėjo FTB
žmonės mažame kambarėlyje koridoriaus gale. Paklausiau apie Elają
ir Danielių, kurie iki šiol nebuvo surasti. Vyliausi, kad Danieliui
nieko nenutiko. Keista, aš jo beveik nepažįstu, o jis mano broliukas.
Kaip ir.
Dar pasišnekėjau su mama, kas bus toliau. Ji pasakė, kad galiu
pasišnekėti su Lu ir Džeiku saugia telefono linija. Taip ir padariau,
nors namie jau tikrai buvo vėlu.
Džeikas džiūgaudamas klausėsi, kas nutiko.
- Biče, tai visur drioksėjo šūviai? - be kvapo pratarė. Kietai...
Neįmanoma jam išaiškinti, kad nieko „kieto“ tame, kas vakar
įvyko, nėra. Todėl pakeičiau temą.
- Susitinki su Lu? - paklausiau lyg niekur nieko.
Džeikas prunkštelėjo.
- Kartais. Tarp mūsų kalbant, manau, jai vaikinai nerūpi.
Nusijuokiau.
- Kitaip tariant, tu nerūpi.
Džeikas atsiduso.
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—Gal man dar pabandyti su Reičele?
-J i negrįš, —skubiai pranešiau.
Papasakojau apie persikraustymą. Kad dar nežinau, kur va
žiuosiu, bet tikrai ne į Londoną. Džeikas nutilo. Paskui dar kiek
pakalbėjom apie mokyklą, futbolą ir dar kažką. O tada atsisvei
kinom.
Pasijutau keistai, kai supratau, kad galbūt jo niekada nebepa
matysiu. Arba labai negreit.
Staiga supratau, kaip viskas bus - naujas miestas, nauja mo
kykla. Reikės susirasti naujų draugų. Niekada niekam negalėsiu
pasipasakoti, kas esu.
Niekada prie nieko neprisirišti.
Paskambinau Lu.
Girdėjau lojant Perlę ir Javą. Ji uždavė kelis klausimus apie tai,
kas įvyko, o paskui pradėjo detaliai aiškinti, kaip ji įsilaužė į kažko
kius vyriausybinius duomenis, kad sukurtų mums naujas tapatybes
vietoj tų, kurias Luisas su Mele išdavė RAGE.
—Vakar čia buvo policija ir manęs vos nesuėmė, —niekaip ne
baigė.
„Jo? O manęs vos nenužudė.“
Padėkojau už viską, ką bandė padaryti.
—Kaip Reičelė?
—Gerai.
Pažvelgiau į laikrodį. Pusė dešimt vakaro. Reičelė tuoj vėl užmigs
ir aš jos nebepamatysiu. Bandžiau atsisveikinti, bet Lu kažkodėl
nenorėjo baigti pokalbio.
—Vis užeina Džeikas, - lyg niekur nieko pasakojo.
—Na? —išspaudžiau vėl pažiūrėdamas į laikrodį. 9.38.
-Jis mulkis, - kategoriškai pareiškė.
—Mmmm.
—Bet, manau, visai mielas mulkis.
—Turėtum jam tai pasakyti, - sukikenau.
—Mmmm.
Atsisveikinome.
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Padėjau ragelį ir atsistojau.
Atidėlioti nebegalima. Turiu ją pamatyti. Dabar.
Sukandau dantis ir patraukiau prie durų.
Kai ištiesiau ranką prie rankenos, jos atsidarė.
Tai buvo ji. Tiesiai prieš mane.
Su Luisu.
-Atėjau atsisveikinti, - ištarė Luisas.
—Tiesiog dabar? - nepatikėjau, bet pažvelgęs į Reičelę supratau,
kad tai tiesa: ji buvo nuliūdusi dėl Luiso išvykimo.
Man suspaudė širdį.
Luisas linktelėjo.
- Rytoj turėsiu pasikalbėti su FTB. Papasakoti apie Elajos veiklą.
Ką žinau. Ir apie RAGE. Jei su jais bendradarbiausiu, man paskirs
liudytojų apsaugos programą.
Jis paspaudė man ranką ir pabučiavo Reičelę į skruostą. Nega
lėjau žiūrėti, kaip smarkiai ji apkabino Luisą.
Nuėjau prie lango.
Trinktelėjusios durys užsidarė.
- Man irgi reikia eiti, —jos akys buvo pilnos ašarų.
- Šįvakar? —paklausiau kimiu balsu.
Jaučiausi it iš manęs būtų sunkiama gyvybė.
Ji linktelėjo.
Žiūrėjome vienas į kitą.
- Vakar išgelbėjai man gyvybę, - švelniai pratarė.
- O tu tada, kai atvažiavai į būstinę, - tariau. —Abu su Luisu.
Reičelė atsiduso.
-A š taip jo ilgesiuos.
Ji priėjo prie manęs ir atsistojo prie lango. Visai šalia.
- Man patiko, kaip jis mylėjo Melę. Ar ji minėdavo Luisą?
- Ee... ne. Neprisimenu, - mintys lėkė pašėlusiu greičiu.
„Jei jai patiko, kaip jis mylėjo kažką kitą, tai ji tikrai...“
Reičelė pakėlė į mane akis.
- Nenoriu šiandien išvažiuoti.
Širdis vos neiššoko iš krūtinės. Ieškojau, ką pasakyti.
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- Ką tik šnekėjau su Džeiku.
-Jo?
- Klausė, kaip tau sekasi. Manau, jiedu su Lu susikukuos.
„Liurbi tu, ko čia šneki apie Džeiką.“
- Aa, —nutęsė.
Ji pasigręžė žiūrėdama pro langą. Ji stovėjo visai prie pat manęs.
Beveik lietėmės.
„Sakyk ką nors. Sakyk.“
O tada ji pažvelgė į mane iš padilbų. Pažvelgė tokiu nuostabiu
jaudinančiu žvilgsniu, kad supratau, jog nieko sakyti nereikia.
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Reičelė
Luisas užtrenkė duris. Giliai įkvėpiau.
-Turiu eiti, - pratariau.
Teo atsisuko nuo lango, pro kurį žiūrėjo. Jo akys buvo liūdnos
ir rimtos.
- Šįvakar?
-Vakar išgelbėjai man gyvybę, - jutau, kad skruostai kaista - „ar
bandau pasakyti „ačiū“?
- O tu tada, kai atvažiavai į būstinę, -jis kreivai šyptelėjo. -Abu
su Luisu.
Nenorėjau galvoti apie Luiso išvažiavimą. Tai man priminė, kad
tuoj teks išsiskirti ir su Teo. Viduje viskas susitraukė.
- Aš taip jo ilgesiuos.
Teo nuleido akis.
Žiūrėjau į jį, svarstydama, ką jis galvoja.
Perėjau kambarį, kad atsistočiau prie jo.
- Man patiko, kaip jis mylėjo Melę. Ar ji minėdavo Luisą?
- Ee... ne. Neprisimenu, —atrodė, kad jis jaučiasi nepatogiai.
Sutrikau, bet prisiverčiau pažiūrėti jam į akis.
- Nenoriu šiandien išvažiuoti, - ištariau.
„Noriu būti čia, su tavim.“
Dabar jis atrodė apimtas panikos.
- Ką tik šnekėjau su Džeiku.

v
„Kodėl keiti temą?“
- Klausė, kaip tau sekasi. Manau, jiedu su Lu susikukuos.
„Kodėl šneki apie Džeiką?“
- Aaa, -nutęsiau nusisukdama.
„Gal jis manim nesidomi? Gal išsiduodu?“
Pažvelgiau pro langą. Aukštai danguje švietė žvaigždės, o mieste
šimtai lempučių. Gražu. Ir staiga suvokiau: net jei Teo nejaučia to,
-
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.
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ką jaučiu aš, svarbiausia, kad aš jį myliu. Meilė jam - nuostabiausias
jausmas mano gyvenime.
Gal mes niekada nebepasimatysime, bet šio jausmo niekas ne
atims.
Pažvelgiau į jį iš padilbų.
„O, Dieve, koks tu gražus.“
Akimirką įdėmiai žiūrėjo į mane. Paskui jo veide nušvito plati
šypsena ir palenkęs galvą mane pabučiavo.
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Atrodė, kad bučiavomės vos kelias minutes, bet buvo beveik
vidurnaktis, kai atėjo Reičelės tėvai jos ieškoti.
Jos tėtis kaltinančiu žvilgsniu pažvelgė į mane, tarsi būtų žinojęs,
ką veikėme. Reičelė tik patvirtino jo įtarimus taip skaisčiai nuraus
dama kaip man dar nebuvo tekę matyti.
Ji tuoj pat priėjo prie tėvų.
Viskas. Negalėjau patikėti. Ji išvažiuoja į naują gyvenimą ir
niekad jos nebepamatysiu.
Ji atsigręžė į mane. Paskui nusisuko. Uždėjo ranką ant durų
rankenos.
Niekad nebepamatysiu jos veido.
- Ar net elektroninių laiškų siųsti negalim? - paklausiau.
Jos tėtis susidėjo rankas ant krūtinės.
- Nepatartina, —pareiškė. - Kuo mažiau bendravimo, tuo sun
kiau RAGE galės surasti bet kurį iš jūsų.
Jis nusisuko ir apkabino Reičelę, spausdamas durų rankeną.
Durys atsidarė.
- Dar dvi minutes, - paprašiau. - Pamiršau pasakyti Reičelei
labai svarbų dalyką.
Ji pakėlė į tėtį akis. Tas pažvelgė į mamą, kuri papūtė lūpas ir
nusprendė:
- Na, manau, dviem minutėm mažiau ar daugiau...
—Tėti? - maldavo Reičelė.
Jis atsiduso:
- Gerai, bet nepamiršk, kad automobilis laukia.
Palaukiau, kol jis uždarė duris.
- Klausyk, - skubiai pratariau, o paskui apkabinau ją ir pasa
kiau.
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Reicelė
Buvo mano pirmosios dienos naujoje mokykloje pabaiga. Praėjo
visa savaitė nuo to laiko, kai mačiau Teo.
Vaikščiojau kaip sapne. Beveik nemačiau mūsų naujojo miesto,
namo, automobilio. Gyvenau prisiminimais, svajodama vėl su juo
susitikti. Vis prisimindama, ką jis sakė.
Šiandien ta diena, kai jis sakė tai padaryti.
Penktą popiet Grinvičo laiku. Tada turiu tai padaryti.
Koridoriumi nuėjau prie pagrindinio įėjimo. Ši mokykla mo
dernesnė nei ankstesnioji. Mažesnė, bet čia mažiau vaikų ir daugiau
erdvės. Mokytojai atrodo malonūs ir vaikai iki šiol draugiški. Bent
jau yra berniukų, nors jais ir nesidomiu.
Išėjau į kiemą. Buvo ką tik pradėję dulkti. Paskutinė trimestro
savaitė. Atėjau tik susipažinti. Pradėsiu lankyti nuo sausio.
Atkišau veidą lietui. Dulksna stiprėjo. Lietaus lašeliai kaip ada
tėlės baksnojo veidą.
- Sveika, kvaiša lietaus mergaite, - sustabdė pašaipus balsas.
Atsisukau. Visai šalia, įsirėmusi rankomis į klubus, stovėjo už
mane didesnė mergiotė. Ilgi tamsūs plaukai, atšiaurus pailgas veidas.
Abiejose jos pusėse stovėjo po baikščią mergaitę.
Įbedžiau į ją akis. Ji buvo visai nepanaši į Džeminą iš senosios
mokyklos, bet jos akyse mačiau tokį pat pašaipų triumfuojantį
žvilgsnį.
- Iš kur tu? —paklausė.
- Iš užmiesčio, - atsakiau.
Mane buvo pamokę, ką sakyti įvairiose situacijose, kai paklaus,
iš kur esu. Širdis daužėsi. Neatrodė, kad ketintų man leisti lengvai
jos atsikratyti.
-Tikrai? —ji pažvelgė į drauges. - Puiki vieta tas „Užumestys“.
Patiko tau ten?
Ji aiškiai šaipėsi iš mano tarimo. Paraudau.
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- Visai nieko, —atsakiau ramiu balsu. —Tik gal ten mažiau
lyja.
- Mat kaip, - pasakė sarkastiškai. -Tai, manai, kad čia tau per
prasta vieta?
Mintis vijo mintį. Koks atsakymas teisingas? Tokio nėra. Šio
pokalbio net neturėtų būti.
- Nepasakyčiau, - atkirtau. Iš išorės ji atrodė grėsminga, bet
mačiau, kad nepasitiki savimi, todėl nenuleisdama nuo jos akių
pridūriau, - tiesą sakant, man čia patinka.
Paskui maloniai šyptelėjusi atsisveikinau:
- Iki pasimatymo.
Ir nuėjau.
Nieko neatsitiko. Joks žmogus nesekė man iš paskos. Iš paskos
neskriejo jokie daiktai. Nesigirdėjo keiksmų.
Nieko.
***
Iki naujųjų namų buvo vos kelios minutės kelio. Tėtis dar buvo
darbe —įsidarbino kažkokioj foto ateljė. Mama kraustė naujausią
pirkinį - sportinį kostiumą. Norėjo ir man nupirkti, kad pradėčiau
lankyti vietinį sporto klubą, bet pasakiau jai, jog labiau norėčiau
lankyti karatė užsiėmimus, kurie vyksta naujojoje mokykloje.
Vaidinau, kad domiuosi naujais mamos pirkiniais, o paskui
išskubėjau apsimetusi, kad kai ko prireikė centrinėje gatvėje. Nu
stojo lyti ir pasirodė saulė. Dvelkė gaiva. Patraukiau tiesiai į inter
neto kavinę, kurią radau jau anksčiau, ir įsijungiau internetą. Len
gvai radau pokalbių svetainę. Teo labai aiškiai nurodė adresą.
Užsiregistravau ir prisijungiau. Burna išdžiūvo. Ar jis čia bus?
Ar prisimena?
Ekrane paieškojau Teo vartotojo vardo.
Yra!
Žinutę siunčia Viską Supratęs 5:01:
Keista, kopasigendi, kai išvažiuoji. Vaizdų, garsų. Žmonių.
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Nusišypsojau. Paskui padėjau rankas ant klaviatūros. Vartotojo
vardą buvau susigalvojusi jau savaitės pradžioje. Teo liepė išsirinkti
tokį, kad iš karto suprastų, jog tai aš.
Greit surinkau.
Žinutę siunčia KL-n*2*@rc 5:03:
Jo, blogiausia ilgėtis žmonių. Vis tiktai, jei randi būdą susisiekti,
gali išgyventi.
Žinutę siunčia Viską Supratęs 5:04:
Išgyventi. Geriau negu nieko. Tai va. Nuolat lyja. Ar pas tave
lyja?^
Zinutę siunčia KL-n*2*@rc 5:05:
Ne. Pirma lijo, o dabar šviečia saulė. Šlykštu, kai nieko nepažįsti.
Tikrai. Mano mokykla - šlamštas.
Mano —visai nieko. Čia bentyra berniukų.
Berniukų?
Na taip. Berniukų. Bet šaunių, deja, nėra.
Puiku. Nes, manau, kad tavo vaikinui nepatiktų, jei vaikščiotum
su šauniais berniukais.
Ko gero. Tikiuosigreit sujuo pasimatyti.
Iras. Labai to laukiu.
Jo. Greitai. Visai netrukus.

Sophie McKenzie gimė
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„Kraujo ryšiai“ - jau antroji
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