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Smarkiai pustė. Snaigės lipdyte lipdė automobilio stik
lą. Valytuvai jas kaskart nublokšdavo šalin lyg perspė- 
dami, kad čia turi būti matoma erdvė. Snaigės lenkty- 
niaudamos lėkė dideliu greičiu. Pasiekusios priekinį lan
gą, mesdavosi į šonus, virsdamos skysta mase.

Nors kalendoriuke juodu šratinuku apibraukiau lap
kričio aštuonioliktąją, tačiau siaučianti pūga perspėjo -  
laikas, rudenėli, ruoštis atostogų -  artinasi karalienė 
žiema.

2004-iesiems einant į pabaigą buvo lemta pamatyti 
pirmąjį sniegą, -  galbūt paskutinį, nes, kiek teko girdė
ti, Anglijoje visi metų laikai vienodi, o sniegas ten iš
krenta kartą per dešimtmetį. Su dideliu jauduliu ir 
džiaugsmu, kad matome krentančias snaiges, palikome 
Lietuvą, tą pabodusį, nieko naujo nežadantį kraštą. Gim
tą kraštą...

Įvažiavus į Latvijos teritoriją, pūga nurimo. Kristina liūd
nai žiūrėjo į tolį. Ką ji galvoja, neišdrįsau paklausti. Tur
būt tą patį, ką ir aš -  prieš akis nežinomybė... Norėjau ti
kėti, kad viskas bus gerai, kitaip ir negali būti. Toks žmo
gaus gyvenimas -  monotonija sekina, o keisti kažką norisi,
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eiti į priekį, ieškoti to, ko tikiesi ir apie ką svajoji. Dau
gelis svajoja apie geresnį gyvenimą... Svajojome ir mes...

Rygos oro uostas. Skrydis -  vienuoliktą valandą va
karo. Atvažiavome gerokai anksčiau. Teko laukti.

— Matuk, kaip manai, ąr viskas bus gerai? -  nerimavo 
Kristina.

-Tikėkimės, mažyte...
Su Kristina susipažinau prieš ketverius metus, kai jai 

buvo septyniolika, o man -  dvidešimt vieneri. Tada dar 
nemaniau, kad slapti pasimatymai virs rimtesniais san
tykiais. Tuo metu galvoje lakiojo vėjai -  eilinė diena, ei
linė panelė, eiliniai pasilinksminimai su draugais. Ta
čiau ji viską pakeitė, tiksliau, padėjo pakeisti.

Turbūt jokia kita nebūtų atradusi tiek kantrybės man, 
kiek Kristina. Meilė nugali viską! Kai dvi širdys išvien, 
lengviau eiti gyvenimo vingiais. Kai pats myli ir jautiesi 
mylimas, esi laimingas. Tačiau visiškai laimei kažko trū
ko... Ryžomės vykti į visų išsvajotąją Angliją. Svarbiau
sia -  dviese, o kartu niekas nebaisu.

Laukti įgriso. Kuo labiau artėjo skrydžio valanda, tuo 
labiau ėmė neapsakomas jaudulys. Ne dėl to, kad pirmą 
kartą teks skristi lėktuvu, o todėl, kad mus turėjęs lydė
ti Raimis vėlavo. Prisiskambinti negalėjome -  ne ryšio 
zona arba telefonas išjungtas. Raimis važiavo kita maši
na, turėjo pasirodyti prieš valandą. Nervino, nes mums 
šita kelionė -  pirmas kartas, o Raimis -  senas vilkas 
Anglijoje. Dirbo pas anglą, autoservise, apie penkerius 
metus. Raimį pažinojome kaip kraštietį. Žadėjo mus Ang
lijoje nuvežti pas Terbauskus, kurie parūpins gyvena
mąją vietą ir kokio nors darbelio pradžiai. Raimis nekė
lė didelio pasitikėjimo. Kalbantis jo akys bėgiojo į šonus,
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o netikra šypsenėlė veide rodė, jog žmogus nenuoširdus. 
Be to, jo pažadai padėti, paremti iš pradžių svetimoje 
šalyje neteikė jokių vilčių.

Iki skrydžio liko kiek mažiau negu valanda. Raimis 
vis nesirodė, nors pats laikas priduoti bagažą.

-  Matai, gal nebeskrendam? Kaip mes vieni? Kas pa
sitiks? Nežinia, kas Raimiui nutiko, -  abejodama dairė
si Kristina.

-  Nusiramink, turim skristi, neprapulsim ir be Rai- 
mio. -  Ramindamas save, stengiausi nuraminti ir ją.

Pridavę bagažą, nuėjome prie muitinės. Įtampa augo. 
Vidinė ramybė ir nerimas kovojo tarpusavyje. Patikri
nus pasus prisėdome laukiamojoje salėje. Beliko įlipti į 
lėktuvą ir... skrydis!

Įtampai pasiekus kulminaciją atsirado Raimis.
Lietuvoje siautė pūga, keliai slidūs, taigi vėlavo.
Lėktuve labai komfortiškai nesijautėm, anaiptol -  sė

dynės mažos, siauros, nepatogios. Tačiau tai niekis, 
svarbu, kad skrendam į svajonių šalį! Pro iliuminato
riaus langą gerai matėsi lėktuvo sparnas. Kai geležinis 
paukštis įsibėgėjo, sparnas tabalavo į visas puses. At
rodė tuoj nutrūks...

Atsiplėšėme nuo žemės. Rygos oro uostas išnyko iš 
akių. Bekylant užkrito ausys. Nurijus seiles, vėl atsi- 
kišdavo.

Slėgis! Savotiškai įdomus jausmas. Įsivaizdavome, kad 
esame du jauni gulbiukai. Plasnodami aukštai danguje, 
sparnais lietėme minkštus, purius debesis... Kristina už
migo, o aš niekaip negalėjau užlipinti akių. Snūduria
vau, bet tai ne miegas, jaučiau, kas dedasi aplinkui. Akies 
krašteliu mačiau vaikštančias stiuardeses, siūlančias
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nusipirkti įvairių gėrimų bei užkandžių. Nežinios įtam
pa neleido man visiškai atsipalaiduoti. Savisaugos ins
tinktas veikė.

Po kelių valandų, lėktuvui leidžiantis, pro iliuminato
rių išvydau daug mažų švieselių kaip žvaigždžių dangu
je, tik jos mirgėjo žemėje. Svetimoje žemėje. Nepažįsta
moje, bet išsvajotoje. Anglija! Milijonai spalvotų žiburiu
kų tamsioje naktyje reiškė, kad gyvenimas verda. Juk 
apačioje -  Londonas.

Kristina pabudo. Kartu grožėjomės mirksinčiu mies
tu. Lėktuvas nusileido netoli Londono. Išlipę sekėme 
paskui Raimį. Jis mažai kalbėjo, šypsojosi sukandęs dan
tis. Įsėdome į metro. Jaudulys neatslūgo, vis stiprėjo. 
Aplinkui -  svetimi žmonės, svetima kalba, viskas sveti
ma. Išlipę iš metro, priėjome pasų patikrinimo poskyrį. 
Pagyvenusi moteriškė, pažiūrėjusi į pasą, po to į veidą, 
plačiai nusišypsojo.

-  Welcome to Englandl
-  Thank you very much\ -  atsakiau, nes šitą sakinį 

tikrai gerai mokėjau.
Susirinkome bagažą. Mūsiškį sudarė du krepšiai. Vie

nam žmogui leistinas svoris -  dvidešimt penki kilogra
mai, iš jų dešimt galima neštis į lėktuvą. Patarti Ter- 
bauskų, įsidėjome po bloką cigarečių, litrą spiritinio gė
rimo. Anglijoje cigaretės brangios, vienas pakelis -  nuo 
trijų iki šešių svarų, t. y. nuo penkiolikos iki trisdešim
ties litų. Čia cigaretės vienas iš geresnių spekuliacijai 
prekių. Pigiai perki Lietuvoje, brangiau parduodi Angli
joje. Paklausa didžiulė.

Mes, kaip nerūkantys, taip pat tikėjomės parduoti tas 
nikotino suktines ir taip atsiimti nors kiek už kelionę.
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Prie išėjimo durų pamatėme stovintį pusamžį vyriškį 
su ūsais panosėje. Jis akylai dairėsi į šalis lyg ko ieško
damas. Akimis sugavęs Raimį, rankos mostu pakvietė 
savęs link. Priėję pasisveikinome. Prisistatė -  Artūras 
iš Vilniaus. Sulipome į jo automobilį. Dar laukė netrum
pa kelionė. Iki gyvenvietės, kur buvo įsikūrę Terbaus- 
kai, nuo oro uosto -  apie dvi valandos kelio. Raimis su 
Artūru visą laiką plepėjo, dalijosi įspūdžiais, aptarinėjo 
reikalus. Kristina, prigludusi prie manęs, vėl pasinėrė į 
miegą. Aš, nors ir labai norėjau nusnausti, niekaip nepa
jėgiau. Prakeikta įtampa nedavė ramybės. Rodės, tuoj nu- 
lūšiu, tačiau girdėjau vyrų balsus. Jaučiausi nesaugiai.

Privažiavome kaimo vietovę. Akla tamsa gaubė ma
žus lyg vaiduoklius namukus. Prie vieno iš jų mašina 
sustojo. Nerangiai išlipome į kiemą. Kristina jautėsi žva
lesnė, nes kiek numigo, o mane tuo metu kaip tyčia suė
mė toks snaudulys, kad norėjosi kristi į minkštus pata
lus ir paskęsti sapnuose. Kelionė išvargino...

Prasivėrė namelio durys. Mus pasitiko užsimiegoję 
Terbauskai -  vyras ir žmona -  kraštiečiai, iš gimtojo 
miestelio.

Virgis Terbauskas apie metus laiko gyveno ir dirbo Ang
lijoje. Po to atsivežė žmoną. Virgis -  linksmo būdo pu
samžis vyriškis, mėgėjas išlenkti taurelę, skelti ne vieną 
bajerį, verčiantį iš koto. Sąmojo jam niekada netrūko. Jo 
žmonos Vilmutės gerai nepažinojome. Prieš tai matėme 
tik vieną kartą. Ramaus būdo apkūnoka moteriškė atro
dė geros širdies. Prisiminiau valiūkišką Virgio pasakoji
mą apie pačias įkaušusių vyrų draugijoje. Išgėręs iki dug
no naminio alaus bokąlą ir nusibraukęs nuo ūsų putą, 
Virgis diktatoriškai tarė: „O kai aš grįžtu pasiekęs kondi
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ciją namo -  žmona tuoj prie kojos. Aš trept koja -  ji man 
valgyt atneša, trept kita -  į lovą, trept abiem -  ant užuo
laidų karnizo tupi. Pas mane -  griežtai...“

Kas žino, kiek teisybės jo pasakojime, bet man atrodo, 
dažnas vyras, išgėręs alaus, paporins panašią istoriją.

Virgis mums ir pasiūlė vykti į Angliją, grįžęs namo 
atostogų. Jo pasakojimas tiesiog mus sugundė. Kaip da
bar pamenu jo žodžius:„Anglija -  svajonių šalis! Aukso 
kasyklos! Dirbti nesunku, vaikštinėji sau rankas susiki
šęs į kišenes, vieną kitą žolytę išrauni, vieną kitą papu
vusį žirnelį į konvejerį įmeti... Dūrą pastumdai*, o sa
vaitės gale tris šimtus svarų susišluoji. Pinigai byra kaip 
iš gausybės rago../4

Pridėję, padauginę ir padaliję, likom patenkinti. Ap
sisprendėm -  vyksim į svajonių šalį.

Terbauskai nelegaliai dirbo įvairius žemės ūkio dar
bus. Ten pat žadėjo įtrinti ir mus.

-  Sveiki, emigrantai! -  suriko kaip visada šmaikštus 
Virgis, paglostęs užsirietusius ūsus.

-  Prašom prašom į vidų, -  kvietė moteriškas balsas.
Susėdome prie nedidelio staliuko namo hole. Visuose

anglų namuose holas -  svarbiausia patalpa, kur susi
renka šeima ir priimami svečiai.

Terbauskienė netrukus atnešė karštų sumuštinių su 
sūriu, užplikė arbatos. Vieninteliam Raimiui, kaip išskir
tiniam svečiui, patiekė keptų vištos šlaunelių su gruzdin
tom bulvytėm ir garnyru. Suprantama, juk Raimis -  gi
minė, Virgio svainis vedęs jo seserį. „Kam tas akivaiz
dus išskyrimas?" -  pamaniau. Apetito neturėjau, o po to

* Durnių pavolioji (žarg.). (Čia ir toliau -  aut. past.)
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jis visai dingo. Iš mandagumo suvalgiau sumuštinį, -  
vis dėlto priklausėme nuo Terbauskų malonės.

Pašnekesys klostėsi vangiai -  simboliški klausimėliai, 
atsakymai, kaip sekėsi kelionė, ir panašiai. Tuo metu 
rūpėjo miegas, juk buvau nė bluosto nesudėjęs. Laikro
dis rodė ketvirtą valandą ryto. Neturėjau ūpo kalbėtis. 
Mieguistas knapsėjau minkštame fotelyje. Ilgai tylėjęs, 
Artūras paklausė:

-  Ar turite teises?
-  Taip, turime abu, -  patikslino Kristina.
-  Tai gerai, jums būtinai reiks nusipirkti mašiną, nes 

Anglijoje be mašinos kaip be rankų ir be kojų. Čia auto
mobilis — ne privalumas, o būtinumas, -  dėstė Artūras.

-  Čia be tačkos prapuolę, -  suniurzgėjo Raimis, grauž
damas vištieną nuo kaulelio ir braukdamas per barzdą 
varvančius taukus.

-  Kodėl taip manot? -  paklausė Kristina.
-  Todėl, kad iki darbų, kuriuos teks dirbti, pėsčiomis 

nenueisite. Iki arčiausio darbo nuo čia -  valanda kelio, 
iki tolimiausio -  reiks pavažiuoti net kelias valandas. 
Iš pradžių jus pavežios tas, kas turi savo transportą ir 
kam pakeliui į tą patį darbą. Jums paskambins darb
davys iš vakaro ir praneš, kada ir kur rytoj teks dirbti. 
Kiek valandų dirbsite, sužinosite vietoje. Gali būti, kad 
leis padirbti kelias valandas, gali būti -  dešimt dvylika 
valandų.

Atminkit, kuo daugiau valandų, tuo daugiau pinigų. 
Už valandą -  keturi svarai -  nei daugiau, nei mažiau. 
Užtat jokių mokesčių atskaičiavimų, kiek uždirbsit, tiek 
ir gausit. Be to, čia kiekvieną paslauga mokama. Kas 
jus veš į darbą, tam turėsit atsilygint už kurą. Algą gau-
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šit kiekvienos savaitės penktadienį, ją atveš darbdavys, 
tiesiai į namus, iš anksto atsiskaičiavęs už nuomą -  ke
turiasdešimt svarų nuo žmogaus, -  paaiškino Virgis.

-  Kaip supratau -  būsime priklausomi nuo skambu
čio? -  žiovaudamas paklausiau.

-  Ir dar nuo oro sąlygų. Jeigu užeis lietūs -  garantuo
tai nedirbsite, teks pasėdėti namie, nes per tokius orus 
technika negali įvažiuoti į laukus, -  pridūrė Terbauskas.

„Na ir paporino! Žemės ūkis! Nelegalai! Viskas painu 
ir daug klaustukų...“

Miegas mane baigė suvystyti kaip mažą kūdikį. No
rėjau kur nors prigulti, bet staiga Virgis išblaškė visus 
miegus.

-  Tarp kitko, jums šiandien šeštą valandą -  į darbą. 
Atvažiuos toks Darius. Kartu dirbsite. Kiek dabar? -  pa
žiūrėjo į laikrodį. -  Penkios, galit pradėt ruoštis, už va
landos išvykstat...

Susižvalgę su Kristina, apstulbom: „Iš karto į darbą! 
Nepailsėjus! Be miego!44 Bet smalsumas nugalėjo: „Įdo
mu, kas per darbas, kokia aplinka...“

-  Nieko ten sudėtingo -  vieną kitą bulvytę pamėty
site. Laikas prabėgs nepastebimai. Tik šiltai apsirenkit! 
Ar turit prastų rūbų? -  tėviškai susirūpino Virgis.

Turėjom keletą drapanų, dar porą šiltų megztinių da
vė Terbauskai. Tik vienais batais atvažiavom, kitų ne- 
įsidėjom, manėm, vietoj nusipirksim.

-  Jums guminių reiktų... Prieš kelias dienas smar
kiai lijo...

-  Nieko, vėliau nusipirksite, -  žiūrėdamas į mūsų apa
vą, svarstė Terbauskas.

Pirmą kartą kaip pirmą kartą. Keliavom į nežinią, todėl
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kuo mažiau papildomų šmutkių su savimi norėjom tam
pytis. Viename krepšyje turėjome maisto, vaistinėlę. Ki
tame -  kelis rūbelius, higienos priemonių. Trumpiau ta
riant, Vsia žizn v karmanie, arba „Visas gyvenimas -  
krepšyje".

-  Įsidėkit ko užkąsti! Suteiks dvi pertraukėles -  po 
penkiolika minučių.

Turėjome paltelę lašinių, rūkytos dešros, duonos, rie
šutų... Badas negrėsė.

Apsitūloję lyg šuldu buldu meškinai laukėme vairuo
tojo. Raimis ir Artūras atsisveikinę išvažiavo savo ke
liais. Netrukus atvyko Darius. Virgis supažindinęs pa
linkėjo gero darbo ir nuėjo su žmona miegoti.

Sulipome į automobilį. Pritūpiau priekyje, Kristina -  
gale. Vairas -  ne kairėje pusėje, kaip mums įprasta, o 
dešinėje. Šyptelėjau prisiminęs, kad Anglijoje eismas ki
toks nei visoje Europoje.

Švito. Važiavome gana greitai. Su Kristina pasinėrė
me į snaudulį. Viena ausimi girdėjau vairuotojo postrin
gavimus apie Angliją. Iš jo kalbos supratau, kad į svajo
nių šalį atvykome visai ne laiku.

-  Žemės darbų sezonas eina į pabaigą. Prasidės ne- 
darbymetis. Šiuo metu ypač lietingi orai. Žmonės sėdi 
be darbo. Netrukus Kalėdos — anglams šventas metas -  
darbai sustoja, atostogauja kelis mėnesius. Dabar visi 
tepa slides iš Anglijos, nes be darbo -  tik į skolas sulįsit -  
nuomą mokėt reikia, pavalgyt irgi... Kas jus čia tokiu 
metu pasikvietė? Pas Virgį atvažiavote?

-  Pas Virgį. Atskridom prieš kelias yalandas... Neži
nome, kas čia per darbai, kada prasideda, o kada baigia
si... Patarė atvykt ir atvykome. Žiauriai miego norime...
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-  Ėėėė... dar geras mėnuo ir darbai užlūš iki pavasa
rio, -  žinovo balsu nutęsė Darius.

-  Nieko tokio, surasim kitų, -  puoselėjau geras viltis.
-  Kitokių čia nėra. Aplink vien žemės ūkis. Stovi kele

tas fabrikų, tačiau jie irgi nuo žemės derliaus priklauso. 
Morkos, pastarnokai ir kitoks mėšlas... Kalėdos -  visiems 
poilsio metas. Fabrikai irgi užsidarys ilgam. Jei norit ko 
rimtesnio -  į Londoną važiuoti reikia, bet ten anglų kal
ba būtina... ir pragyvenimas daug brangesnis.

-  Pagyvensim pamatysim! -  nutraukiau jo neigiamų 
minčių skleidimą į mūsų mieguistas smegenis.

Privažiavome gražų miestelį. Pro akis bėgo parduotu
vės, įvairiausios užeigos, kupolas, bažnyčia, restoranas. 
Dariaus fordas sustojo šalia senos telefono būdelės.

-  Turiu paimti dar du žmones -  kartu dirbsime, -  pa
aiškino Darius.

Nespėjau paklausti, kas tokie, kai išvydau iš matymo 
pažįstamą vyriškį. Kraštietis, iš to paties Lietuvos mies
telio kaip ir mes, vardu Jurgis, trisdešimties metų vyras 
dideliais ūsais panosėje. Prie automobilio ėjo palengva, 
neskubėdamas. Kartu su juo, į parankę įsikibusi, žings
niavo moteris, liesa, įdubusiais skruostais, trumpais pa
sišiaušusiais plaukais. Jurgis -  nei draugas, nei šiaip 
koks bičiulis -  iš matymo pažįstamas tipas, ir tiek.

-  Ooo! Sveiki kraštiečiai! -  prabilo pirmas. -  Lietuvių 
gretos gausėja! Tuoj lenkus velniop išstumsim, priviso 
zarazų kaip mėšlo tvarte, tik kurva mat, kurva mat... -  
daugiau nieko nemoka. Nachrien juos reikia vyti iš Angli
jos! -  padavė ranką. Pasisveikinom.

-  Teisingai! Lenkas ne tautybė, o profesija! -  pritarė 
Darius.
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-  Kiek laiko čia esat? -  paklausiau.
-  Aš -  pusę metų, o žmona, -  parodė nykščiu į moterį, 

sėdinčią šalia, -  prieš mėnesį atskrido. Kol žmonos ne
buvo, gyvenau viengungio gyvenimą, dabar -  kitas rei
kalas! Dviese geriau! -  sušvokštė atsidusdamas, ir po 
visą automobilio saloną pasklido alkoholio kvapas.

-  Ėėėė... langai net užrasojo! Vakar baliavojot? -  pa
klausė Darius, įjungdamas valytuvus.

-  Jo! Prasukom buteliuką viskio... linksminomės, kol 
paskambino Sigutė. „Rytą ruoškitės į darbą", — pasakė. 
Viską sugadino! Galvojom nereikės -  kelias dienas be 
darbo sėdėjom. Vis dėlto iškvietė... Nesinorėjo važiuot, 
bet ką darysi, Sigutės geriau klausyti, -  kalbėjo Jurgis, 
garuodamas viskiu.

Ta paslaptingoji Sigutė -  lietuvė darbdavė, nuo ku
rios skambučio priklauso visi žmonės, sėdintys ant jos 
sprando. Tiksliau -  tarpininkė tarp mūsų, darbininkų, 
ir anglų fermerių.

Darius su Jurgiu blevyzgojo apie lenkus, kurie visus 
užkniso juodai. Užmerkęs akis, knapsojau ir galvojau: 
„Kur mes papuolėme!? Kas mūsų laukia!?"

Kristina irgi bandė snausti, bet nei jai, nei man nieko 
neišėjo -  tik beprasmis vadavimasis miegu.

Už pusantros valandos privažiavome didelę teritori
ją, kurios vienoje pusėje matėsi didžiulės patalpos, san
dėliai, o kitoje -  stovėjo fūros, traktoriai ir kiti žemės 
ūkio padargai. Viduryje kiemo stūksojo didžiulis konve
jeris, aptrauktas tentu, šen bei ten sukiojosi keli auto- 
kariukai.

-  Atvažiavome! -  suriko Darius, -  belieka tik įjungti 
skaitliuką: laikas eina -  svarai byra!
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Nuėjome į persirengimo kambariuką. Ten sukinėjosi 
daugiau žmonių. Vaizdelis nekoks -  šalta, purvina, sve
tima... Patalpa -  pritvinkusi bulvienojų, tabako, kojinių 
tvaiko.

Daugelis avėjo guminiais batais. Vilkėjo „specūromis“, 
ant kurių -  daugiau mauro nei švarios vietos. Tik aš ir 
Kristina mūvėjom naujais bateliais, buvom apsirengę 
švariais drabužiais. Iš visų išsiskyrėme kaip naujokai, 
neragavę angliškos duonos. Stoviniavom, rankose laiky
dami gumines pirštines. Laukėm. Griežta pusamžė mo
teriškė piktu veidu lietuviškai, o po to lenkiškai suriko:

-  Baigt kalbas! Paskui mane į darbo vietas!
-  Mūsų vaizerė, prižiūrėtoja... vriedna boba... prie jos 

geriau nieko nešnekėkit, ypač apie Sigutę, -  perspėjo 
Darius.

Nuvedė prie to paties konvejerio, kurį prieš tai regėjo
me kieme. Mes ir dar šeši žmonės sulipome į tą įrenginį, 
aptrauktą tentu, tikriausiai nuo lietaus ir vėjo. Išilgai 
konvejerio juostos išsirikiavome po keturis žmones vie
noje ir kitoje pusėje. Aš, Kristina, Jurgis su žmona atsi
dūrėme toje pačioje pusėje. Apsižvalgiau aplinkui -  at
šiaurus reginys -  nepaliaujamai judančios juostos, šalia 
grandikliai, kaušai, pritvirtinti prie grandinių, besisu
kantys sraigtai ir kitokie įtaisai. Viskas beviltiškai apsi- 
nešę žemėmis, dumblu, po kojomis voliojasi grumstai, 
supuvusios bulvės, velėnos. Nors tentas sudarė pastogę, 
šonuose žiojėjo tarpai, simbolizuojantys duris -  tiek iš 
vienos, tiek iš kitos pusės. Vėjas pūtė kiaurai. Garsas, 
tiksliau, džeržgesys, kurį skleidė veikiantis agregatas, 
varstė smegenis.

Prie konvejerio galo privažiavusi fūra prisišvartavo
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prie pat kylančios į viršų juostos. Pasipylė bulvės. Bul
vių griūtis. Jos juosta palengva kilo į viršų, kur laukė 
besisukantys krumpliaračiai su įvairaus dydžio sraig
tais, kurių paskirtis nors minimaliai atkratyti nuo bul
vių purvą. Po to bulvės, grumstai ir visa kita krito ant 
slenkančios juostos, prie kurios stovėjome mes.

-  Dėmesio naujokams! Mūsų darbas -  iš slenkančios 
masės išrinkti grumstus, žemes, žoles, supuvusias bul
ves ir mesti čia, -  moteris piktu veidu parodė pirštu į 
viduryje linijos padarytą griovelį, dalijantį juostą į kairę 
ir dešinę puses.

-  Žiūrėkite, kaip tai daro kiti, ir išmoksite!
Ant juostos pasipylė lavina bulvių kartu su kitu mėšlu, 

kurį turėjome išrinkti. Kibome į darbą. Stvėrėm, mėtėm, 
kiek suspėjom, viską, išskyrus sveikas bulves. Atlikome 
sanitarų vaidmenį. Geras bulves praleisdavome slinkti to
liau. Jos sukrisdavo į kitame konvejerio gale pastatytas 
medines dėžes. Kai dėžės prisipildydavo bulvių, įrenginį 
trumpam išjungdavo, kol atvažiavę autokariukai pakeis
davo jas tuščiomis. Tas pats principas ir su atliekomis -  
sukrisdavo į dėžes, pastatytas konvejerio šonuose. Visų 
atliekų išrinkti nespėdavom, nes juosta sukosi greitai. Pa- 
čiupdavom tik didesnius grumstus ar stambesnes velė
nas. Ne visos atliekos subyrėdavo į atliekų dėžes, pusė 
tiek sukrisdavo ant žemės, šalia konvejerio.

-  Stabdyt juostą! -  sustaugė vilko balsu vaizerė. -  Ap- 
sitvarkymas aplinkui!

Išlindome iš po tento lyg iš palapinės. Atskubėję keli 
lenkai atnešė kastuvus, grėblius. Man ir Kristinai teko 
po kastuvą į rankas. Aplink konvejerį telkšojo balos, o 
kai į jas prikrito žemių ir kitokio šlamšto, susidarė gana
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didelės pliurzės. Guminiai batai būtų tikrai pravertę. 
Gaila, bet reikėjo su naujais pusbačiais bristi į maklynę. 
Sėmėm kastuvu jos turinį ir pylėme į atliekų dėžes. Dra
bužiai, kuriais vilkėjome, kaipmat apsitaškė ir liko pa
našūs į kareivio uniformą -  su didesnėmis ir mažesnė
mis dėmėmis. Ką jau šnekėti apie batus, kuriuos makla 
visiškai apsėmė.

Dar visai neseniai vaikščiodavau kostiumuotas į biu
rą Vilniuje. Dirbau vienoje garbingoje korporacijoje. Tei- 
kėm žmonėms informaciją, kaip sukurti savo verslą ir 
nustoti vergauti kitiems. Likimo ironija -  atsidūriau ant 
paties žemiausio laiptelio -  pakliuvau kone į vergovinę 
santvarką. Turbūt turėjo taip atsitikti, kad atsidurčiau 
bulvių košėje ir suprasčiau, kas yra tas juodojo darbi
ninko darbas, kurio anksčiau dirbti neteko.

„Štai tau ir svajonių Anglija!" -  pagiežingai galvojau, 
semdamas kastuvu eilinę purvo porciją.

-  Kristina, pasiimk grėblį, mesk tą kastuvą, bus leng
viau, -  pamačiau laisvą grėblį, atremtą į konvejerio 
kraštą.

Ji taip ir padarė. Su užuojauta žiūrėjau į Kristiną, ap- 
sitūlojusią keliais megztiniais, purviną ir dar su kastu
vu. Nebuvau jos tokios matęs, net sapnavęs. Prisiekiau 
sau: „Dėsiu visas pastangas ir ją iš tos vergijos ištrauk
siu. Gana tų pasakų apie vienos kitos bulvytės pamėty- 
mą. Tai -  ne mums! Kas nori, tedirba, o mes turim kuo 
greičiau iš čia ištrūkti!"

Jurgis nusibraukė nuo kaktos prakaitą. Atsirėmęs į 
atliekų dėžę, užsirūkė. Pasiūlė man.

-  Ačiū, nerūkau.
-  Kol nemato Haris, stengtis nebūtina. Tempkit laiką,
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ir tiek. Tik jam pasirodžius, pamiklinkit rankytes. Jaus
kitės kaip namie -  geresnio darbo vargiai rasit, -  išpūtė 
dūmus pro nosį.

-  Kas tas Haris?
-  Šefas... anglas, jis čia svarbiausias. Pažinsit pama

tę, toks su poilgiais plaukais... Retai čia užsuka, bet bū
kit atidūs -  nesuprasi, iš kokio kampo gali išlįsti. Už
klups nedirbančius, vsio -  namo. Sigutei paskambins, 
paprašys naujo žmogaus. Ypač stebi naujokus.

-  Tau pačiam čia patinka?
-  Kiek žinau, niekam čia nepatinka. Svarbu -  darbo 

yra! Be to, anglų kalba žemės ūkyje nereikalinga. Gal
vos sukti nereikia...

-  Pusę metų gyveni Anglijoj ir nieko kito nebandei ieš
koti? Aš savęs neįsivaizduoju tokiam mėšlyne...

-  Savam mėšlyne ir gaidys ponas! Daug neprigalvosi -  
yra darbas ir dirbi. Pas Sigutę gyvensit, ant nuomos reiks, 
tai ir dirbsit, kur lieps. Atskirai nėra šansų išsinuomoti, o 
Sigutei dar ir kojas bučiuosit, kad į gatvę neišvytų.

Kristina su moterėlėm grėbstė į krūvas supuvusias 
bulves. Aš, Jurgis ir dar keli lenkai sėmėm visą tą brudą 
ir krovėm į dėžes. Aplink kaip bitės zujo autokariukai. 
Vienu iš jų važinėjo žvitrus jaunuolis, kartkartėmis lie
tuviškai surikdavęs.

-  Kokio velnio tas lietuvis įsakinėja kitiems, ką dary
ti? -  paklausiau Jurgio.

-  Ziemliakas, gerai sutaria su šefu. Seniai čia, dirba lega
liai, tai ne mes... algą gauna daug didesnę -  apie septynis 
svarus per valandą, tai ne mes, duchaujam* už keturis...

* Vergaujam (iarg.).
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-  Sakai, su šefu sutaria, gal stukačius?*
-  Jis neskundžia. Šefas juo pasitiki, paklausinėja apie 

visus, ar gerai dirba, ir panašiai. Už kelių savaičių išva
žiuos į Lietuvą, visam laikui...

-  Autokaras laisvas liks, galėsi pretenduot į vairuotojus...
Jurgis kreivai šyptelėjo.
-  Jurgi, o tu su žmona kada į Lietuvą trauksit?
-  Mums ir čia gerai... Ką toj Lietuvoj darysi? Deja, 

pas Harį ilgiausiai tik mėnesį bus darbo, po to — atosto
gos iki pavasario...

Apie tai jau girdėjau.
Iš po konvejerio, iš kur sėmėme purvą, lyg šmėkla iš

lindo kokių trisdešimt penkerių metų vyriškis išsidrai
kiusiais plaukais iki pečių. Visi kaip susitarę pradėjo 
daug energingiau dirbti. Tie, kurie rankose nelaikė jo
kio įrankio, vikriai čiupo, kas po akimis papuolė. Pagy
venęs lenkas tiesiog rieškutėmis ėmė semti maurą, ir 
taip įnirtingai, kad paslydęs atsisėdo į balą. Melancho
liškas darbas staiga virto sportinėmis varžybomis -  kas 
daugiau ir kas greičiau. Kalbos nutilo savaime. Jurgis 
puolė po konvejeriu. Nors jam ant galvos tiško purvo du
šas, jis lyg pavyzdingiausias darbininkas grandė asfal
tą. Kraudamas maurą į dėžes, stebėjau, kas per cirkai 
vyksta, kurio didžiausias klounas, mano akimis žiūrint, 
buvo tas staiga iš po konvejerio išniręs žmogutis -  oran
gutango pavidalo ir pamišėlio žvilgsnio. Tiesą sakant, 
norėjosi kuo toliau sviesti į šalį kastuvą ir nusispjovus 
per kairį petį išeiti su Kristina iš tos katorgiškos vietos, 
primenančios Spartako laikus.

* Skundikas (žarg ).
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Netoliese mūsų triūsą stebėjo vaizerė. Jos surūgęs vei
das netikėtai virto komiška bliušyne* su kvaila šypsena 
ir pageltusiais nuo rūkymo dantimis. Paskubomis pa
sigriebusi šluotą ir energingais mostais lyg ragana, ke
tinanti pakilti nuo žemės, skrosdama orą, koketišku bal
seliu pralemeno:

-  HeUo, Harryl
Orangutangą primenantis vyriškis paklausė, kaip se

kas. Moteriškė praskydo. Smarkiai įraudusi, kažką ang
liškai suniurnėjo. Atrodė, jeigu galėtų, susirangytų po 
to beždžioniuko kojomis ir įsisiurbtų kaip dėlė į jo ang
lišką užpakalį. Vyras, visų vadinamas Hariu, blaškėsi it 
tikra beždžionė nuo šakos ant šakos.

Užlipęs į konvejerio vidų, pasklaidė ant sustojusios 
juostos bulves, nušokęs ant žemės, pažiūrėjo į atliekų 
dėžę. Palindęs po konvejeriu, vėl staiga išniro. Privažia
vus autokariukui, įšoko į jo vidų, vos neišstumdamas vai
ruotojo, ir kažką sustaugęs nurūko į sandėlius.

„Art>a darboholikas, arba kaip reikiant trenktas kūje
liu per kaušą!"

Atgavęs kvapą Jurgis pasirėmė į dėžę.
-  Čia ir buvo šefas... Matei, kaip nužvelgė tave ir Kris

tiną? Visus naujokus taip stebi... Vakare pasakys Sigu
tei, tikot jam ar ne...

-  Man vis vien, ką jis pasakys, -  tariau nueidamas 
prie Kristinos.

-  Kaip tu?
-  Net nežinau, o tu?
-  Labai noriu miego, akys limpa... trokštu dingti iš čia 

kuo toliau...

* Sulankstytas dubenėlis (tarm.).
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-  Matai, kur mes dingsime? Aplink vien laukai, nieko 
nepažįstame...

-  ...bet dirbti save prievartaujant irgi nesąmonė...
Mums besikalbant priėjo Darius, tas pats, kuris atve

žė į šitą pragarą.
-  Kaip laikotės? -  paklausė.
-  Iš paskutiniųjų. Žiauriai norim miego...

Ėėėė... Pamiegosit grįžę į Lietuvą... aš praeitą sa
vaitę nuo ryto atvariau dvylika valandų, po to grįžęs pa
valgiau ir vėl į trasą -  į naktinę pamainą, iki aštuonių 
ryto. O tada vėl į dieninę -  dešimt valandų... Nei ran
kų, nei kojų nebejutau, užtat svarų pribyrėjo pilnos ki
šenės, -  išsiviepęs iki ausų, nukiūtino į šalį.

Vaizerė, perkreipusi veidą, garsiai užriko:
-  Grįžtam prie linijos!
Vėl mėtėm grumstus lyg krepšinio kamuolius į krep

šį. Suėmė pasiutęs šlykštumas daryti tai, ko nenori. Mie
gas lyg koks siurblys vis labiau traukė į savo įsčias. Po 
valandėlės juosta sustojo. Iš elektros prietaisų skyrelio 
išsiveržė dūmai. Visi sujudo: „Kas atsitiko?"

Kur buvęs, kur nebuvęs, pasirodė Haris. „Turi šuns 
uoslę!" Nors juosta stovėjo vietoje, daugelis įniko ran
kioti iš bulvių grumstus. Likusieji stvėrėsi kokio įran
kio, darydami bet ką, kad tik krutėtų. Serialas „Pamik- 
linkim rankytes" tęsėsi. Haris įsiuto. Spardydamas elekt
ros prietaisų skyrelį, baisiai keikėsi: Fuck, fuck, fuck...

Išklausiusi Hario, vaizerė visus nusivedė į sandėlį, prie 
kito konvejerio -  be tento ir gremėzdiškesnio už pirmąjį, 
liaudiškai tariant, tikro triperio. Užėmėm ankstesnes po
zicijas. Juostos pradėjo judėti. Iš furos riedėjo bulvės. In
tensyviai padirbus kelias valandas, bulvės stovėjo akyse,
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nuo slenkančių juostų svaigo galva, ir taip marinama mie
go. Pažvelgęs į Kristiną, jos akyse pamačiau ašaras.

-  Man jau gana, aš nebegaliu, -  guodėsi man.
-  Kristute, patikėk, mane irgi čia viskas užkniso... Pa

klausyk, brangute, nueik į tualetą, pabūk užsidariusi, 
kojos kiek atsigaus... Į tualetą, tikiuosi, nueit galima?!

-  Matai, mes neišdirbome nė dienos ir jaučiamės su
mautai. Kas bus toliau? Aš negaliu pagalvoti, kad čia 
reikės dirbti rytoj, savaitę, mėnesį... -  vos neverkė, bet 
tvardėsi.

-  Kristina, tu stipri, laikykis. Iškęskime šiandien, vė
liau ką nors sugalvosime, bet čia negrįšime. Patikėk!

Stengėmės nusiraminti, sunkiai pavyko. Akyse stovė
jo bulvės, galva plyšo nuo konvejerio džeržgimo. Palydė
jau ją iki tualeto. Mus prisivijo Darius.

-  Nevaikščiokit, kur papuola! Haris blaškosi supykęs! 
Pamatys, bus riesta! Stovėkit prie linijos, darbuokitės...

-  Klausyk, žmogau, šūdinas tas tavo darbas! Mums, 
kaip ką tik išlipusiems iš lėktuvo, nelabai limpa prie 
dūšios...

-  Pirmą savaitę man irgi buvo depresucha. Po to pri
pratau, dabar viskas tvarkoje. Pamąstykit logiškai -  jau 
penkias valandas išdirbom, taip? Po dvidešimt svarų nu
byrėjo į kišenes! Dar po valandos turėsim po dvidešimt 
penkis, ir taip toliau... Geriau nebūna! -  nukūrė į šoną.

Maniau, man pavažiuos stogas. Neteko dar gyvenime 
taip savęs prievartauti. Kristinos irgi gaila. Reikėjo žūt
būt ką nors sugalvoti. Toptelėjo į galvą mintis.

-  Jurgi! -  užrikau garsiai, nes tratančios grandinės 
kėlė didelį triukšmą. -  Ar turi mobilų telefoną?

-  Turiu, o ką?
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-  Turi Virgio numerį?
-  Ar Terbausko?
-  To paties...
-  Turiu...
-  Duok man trumpai paskambint, reikalas yra...
Padvejojęs padavė.
-  Imk jau... imk...
Darbo metu griežtai draudė naudotis mobiliaisiais. 

Nuėjau atokiau. Atsiliepė Terbauskienė.
-  Labas, čia Matas iš darbo vietos skambina...
-A ... kaip sekasi, darbo daug?
-  Darbo, nors užsiversk... tačiau Kristina nekaip jau

čiasi, silpna paliko, bijau, kad neišgriūtų. Be miego men
kas malonumas arti... gal gali Virgis atvažiuot, parvežtų?

-  Mes dirbame dabar laukuose, iškvietė ryte darban...
Telefoną perėmė Virgis, pasakiau jam tą patį.
-  Laikykitės kukučiai, tempkit laiką, išsimiegosit grį

žę. Nėra kaip atvažiuoti -  dirbame, susitiksim vakare, 
čiau, braškės, -  pokalbis nutrūko.

Planas neišdegė. Teko semtis stiprybės iš vidaus, pa
laikyti vienas kitą, kad nepalūžtumėm bulvių karalys
tėje. Bulvės, bulvės, bulvės...

Pilnas dėžes gerų bulvių, tinkamų parduoti, sanda
riai uždarę, autokariukais štampavo sandėlio gale. Fū- 
ros viena po kitos vežė marias bulvių, rodės, galo nebus. 
Purvini, pajuodę, apsinešę dulkėmis, prisisunkę bulvių 
aromatų, arėm toliau. Pasirodžius orangutangui Hariui, 
miklinom rankytes.

Po šešių darbo valandų atėjo pietų metas. Pietavome 
po du žmones pakaitomis, nes juosta slinko nesustoda
ma ,Jtion stop\“, kaip įsakė Haris.
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Žvėrišką apetitą nustelbė didesnis noras -  užmigti 
saldžiu miegu. Į trasą ėjo lašiniai, dešra, duona, riešu
tai. Pavalgius snūde suėmė dar labiau. Kartu su ja kilo 
pyktis, kad tuoj reiks grįžti atgal -  į dulkių ir purvo 
kamerą. Prisiminėm turį „laimės piliulių" -  vitaminų, 
arba, tiksliau, biologiškai aktyvių maisto papildų, pa
gamintų pagal senovės Tibeto vienuolių medicinos re
ceptus. Tris piliules užgėriau vandeniu, Kristina irgi. 
Po dešimties minučių pasijutome geriau. Pyktis išga
ravo, užplūdo palaiminga nuotaika. Abu šypsojomės 
kaip vaikai, gavę saldainių.

„Ką gali gamtos natūralumas! Unikali produkcija, re
zultatas kalba pats už save. Iš pažiūros atrodo papras
tos kapsulės, pripildytos trintų žolelių, o poveikis -  stul
binantis!"

Drąsiai, pakilios nuotaikos grįžome prie darbo. Bul
vės iš akių nedingo, ausyse ir toliau džeržgė pjūklai, ta
čiau užuot stresavę viduje niūniavome dainas.

„Lap cibu dai, lap cibu dibu dibu, lap cibu dai, lap cibu 
dibu dibu, lap cibu dai, lap cibu dibu dibu, lap cibu dai, 
lia lia lia lia..."

Šypsena savaime plėtėsi veide. Su Kristina juokėmės, 
atbaidydami neigiamas emocijas, tvyrančias aplinkui.

„Svarbiausia, kokios tavo mintys, nes kaip viduje, taip 
bus ir išorėje."

Dainuojant laikas bėgo greičiau.
„Ant tėvo dalgio ašmenų rasa žėrėdavo, menu, galan- 

dant lyg varpai skambėjo, gandrai į pradalgę lydėjo, ant 
tėvo dalgio ašmenų..."

Bulvės baigėsi. Atėjęs Haris liepė tvarkytis. Kas čiu
po šluotas, kas grėblius. Dėl akių nusitvėriau nulaužtą
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šluotkotį. Vaikštinėdamas aplink konvejerį lyg golfo ka
muoliukus baksnojau pabirusias bulves. Efektyvus šluo
tų darbas sukėlė dulkių bangas. Vos įžiūrėjome, kas de
dasi aplinkui.

„Tokiomis darbo sąlygomis turėtų dalyti virintą pieną 
su pluta!"

Šeštą valandą paskelbė „finišą". Persirengimo kam
bariuke vaizerė surašė į sąsiuvinį visus tą dieną dirbu
sius. Atpylėm dešimt valandų. Priėjęs Darius patenkin
tas tarė:

-  Keturiasdešimt svarų spurda kišenėje!
„Pinigų maniakas! Panėšėjo į tą, kuriam akyse vietoj 

obuolių įstatyti besisukantys dolerio simboliai."
Vos įsėdus į fordą, akys lipte užlipo. Vaizdiniai nunešė 

aukštai, į dangų... Pro iliuminatoriaus langą stebėjau siū
buojantį lėktuvo sparną. Žvilgsnis pagavo žemai ryškiai 
šviečiantį plotą. Akys lyg žiūronai pritraukė reginį arčiau... 
Pasakų šalis! Žemė, nusėta spalvotais balionais -  gelto
nais, raudonais, žaliais... Laisvas tik nusileidimo takas, 
išsiskiriantis trispalvėmis vėliavėlėmis... Lietuva!

Pagaliau namie!
-  Matai, kelkis, atvažiavome! -  nusileidimo takas ėmė 

blankti.
-  Kelkis! Jau vietoje! -  lyg sapne išgirdau moterišką 

balsą.
-  Labas rytas, kaip miegojai? -  prasimerkęs išvydau 

Dariaus veidą.
-  Keista, net nejutau, kaip atvažiavome, -  atsitokėjęs 

pasirąžiau.
-  Mes jau Jurgius spėjome išlaipinti, o tu -  nejutai, -  

šypsojosi Darius.
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-  Kiek skolingi už kurą? -  paklausė Kristina.
-  Ėėėė... aš -  ne lenkas -  po tris su puse neimsiu... 

Trys svarai nuo žmogaus...
-  Dėkui, kad pavežei, -  padaviau šešis svarus.
-  Į sveikatą!
Terbauskas, šiepdamas ūsą, pasitiko mus ant slenksčio.
Linksmai nusiteikęs, apsikabino Kristiną.
-  Sveiki sugrįžę, emigrantai! Kriste, kas tau atsitiko? 

Matas skambino, išgąsdino, sakė -  blogai jautiesi, pa
maniau, kad nebe viena, -  traukė per dantį.

-  Šoką gavom nuo tokio darbo...
Viduje prie to paties mažo staliuko sėdėjo daugiau 

žmonių. Du nematyti vyrai siurbčiojo kavą. Ant stalo 
stovėjo pusiau nugertas butelis viskio, keli užkandžiai. 
Terbauskienė triūsė atokiau, virtuvėje. Kambaryje siuto 
nedidelis berniūkštis. Prisėdę prie stalo, pastatėm bu
telį „Lietuviškos" degtinės. „Po tokių, neišdildomų įspū
džių šimtgramis -  ne pro šalį!" Vilmutė atnešė karštos 
sriubos, makaronų su spirgučiais. Kibom valgyti, ne
kreipdami dėmesio į mus nužiūrinėjančius nepažįsta
mus vyrus.

Vienas iš vyrų -  Raimio svainis -  nešnekus, rūstus it 
mūras. Be ilgų pauzių kilnojo viskio taurę. Kai butelis 
ištuštėjo, paskambino žmonai.

Si prisistatė žaibo greitumu ir išsivežė apgirtusį vyrą.
Virgis, suvaikėjęs nuo smegenyse pulsuojančio alko

holio, siuto su mažamečiu berniuku ir tik atėjus eilei iš
lenkti taurelę persimesdavo keliais žodžiais su likusiais.

Kitas vyras -  berniuko tėvas, gyveno tame pačiame 
name, kartu su Terbauskais.

„Sigutės subnuomininkai!"
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Išlenkęs šimtgramį baltos, pasinėriau į palaimingą bū
seną. Pamažu užsimiršo praėjusios dienos vargai, malo
ni šiluma kunkuliavb viduriuose, atsipalaidavo smege
nys. Kūnas, sudribęs minkštame fotelyje, reikalavo poil
sio ir miego...

Pasigirdo melodija, primenanti tuos laikus, kada žiū
rėdavome multfilmus apie kūlverstuką ir krokodilą Ge
ną, sėdinčius ant traukinio vagono ir dainuojančius gerai 
žinomą dainelę ,JCatitsa, katitsa galuboj vagon..“*

-  Labas, pana! -  išsklaidė malonius prisiminimus 
Terbauskas, atsiliepdamas į telefono skambutį. -  Penk
tadienis -  švogerių diena, darom gramą, prašom prisi
dėti... -  su dideliu entuziazmu šnekėjo Virgis.

-  Skambino Sigutė, sakė, kad rytoj į darbą niekam 
nereiks! -  padėjęs mobilų ant stalo, sušuko.

Žinodamas, kad rytoj laisva diena, atsipalaidavau vi
siškai.

-  Gerai, kad nereiks, rytoj -  turgaus diena, važiuo
sim, tėvai, apsidairyti. -  Patapšnojusi Virgiui per petį, 
Vilma pasisuko į mus: -  O jūs galėsite išsimiegoti, anks
ti nekelsime. Grįžę iš turgaus, pasimatysime...

-  Nupirkit mums anglišką telefono kortelę, atsiskai- 
tysim...

-  No probleml -  pademonstravo angliškas žinias Virgis.
Terbauskai išdūmė į kaimynystę, pas Artūrą. Kristi

na nuėjo į dušą. Prie stalo likome dviese -  aš ir vaiko 
tėvas. Berniukas ramiai žiūrėjo televizorių.

-  Į sveikatą! -  pakėlęs stikliuką baltos, užsveikino vy
riškis. -  Tu vardu Matas?

* Rieda, rieda žydrasis vagonas (rus. pažod.)
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-  Taip, o pats kuo vardu?
-  Šiaip tai Vytas, bet visi vadina Pūkiu.
-  Dėl to, kad pasišiaušęs? -  suėmė juokas.
-  Vaikystėje mama taip praminė dėl gauruotų plau

kų, -  išlenkė taurelę. Pripylęs naują, pastūmė man.
-  Kur darbuojies? -  paklausiau.
-  Antyne. Naktimis antis gaudau.
-  Oficialiai?
-  Taip, legaliai dirbu. Žmona irgi. Nebe pirmą kartą 

jau Anglijoje.
-  O kur tavoji?
-  Mėsos fabrike. Pirmą valandą nakties baigia darbą.
-  Gerai, kad pasisekė... Tos bulvės, tai... pamatėm, 

kas per rojus. Reiks kažką kitą galvot...
-  Aš žinau tas bulves, mes irgi nuo to pradėjome. Pa- 

gyvensit ilgiau -  rasit išeitį.
-  Kaip antyne?
-  Darbas sunkus. Per naktį po gardą lakstom, po an- 

čiašūdžius išsivoliojam... Tūkstančius ančių prigaudyt 
reikia. Ne taip paprasta, laisvai nepasiduoda... Bet alga 
geresnė nei prie bulvių.

-  Kiek uždirbi, jei ne paslaptis?
-  Per valandą apie septynis svarus... už overtaimus* 

dvigubai moka. Žmona irgi panašiai gauna...
-  Ilgam apsistojot?
-  Atsibodo iki gyvo kaulo! Buvom grįžę į Lietuvą, sa

kėm -  viskas, užtenka vergaut. Bet ta Anglija kaip liga -  
atvažiavom vėl. Pinigai didesni... tokių Lietuvoj neuž
dirbsi, nebent kokį maklių suktum... O jūs, ar ilgam?

* Viršvalandžius (iš angį.).
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-  Kol kas nieko neplanuojam, dar tik pirma diena...
-Tiesa, pamiršau... Virgis sakė, kad naktį atskridot...
Kristina, apsivyniojusi šlapius plaukus rankšluosčiu,

apsivilkusi ryškiai raudoną chalatą, nusileido į apačią 
iš antrame aukšte esančio dušo.

-  Kaip puikiai jaučiuosi nusimaudžius! Nuploviau vi
są šios dienos vargą, -  patenkinta klestelėjo man ant 
kelių. Apkabinau ją per liemenį. Padvelkė malonus šam
pūno ir svaiginančio parfumo „Gucci“ aromatas. Manyje 
prabudo milžinas. Prispaustas dailaus užpakaliuko, 
tvinkčiojo manasis ietkotis, lyg vulkanas, pasiruošęs pra
siveržti pro jos kelnaites, įsiskverbti į Bermudų trikam
pį, ištrykšti karšta lavina ir užlieti visą kūną orgazmo 
virpuliukais, nunešančiais į didžiąją palaimą.

-  Mes eisime miegoti, -  žiovavo Pūkis. -  Taduk, bėk į 
lovą, laikas gultis! -  ragino sūnų. -  Ryte važiuosime į 
turgų...

-  Patalynę rasit pakėlę sofą, gero poilsio, labanakt! -  
taręs mums užlipo su vaiku į antrą aukštą.

Likę dviese, nukraustėm stalą. Išsiskleidėm nedidelę 
sofutę. Kol Kristina klojo patalus, nuėjau į vonią. Mui
lindamas susijaudinusį kūną, įsivaizdavau, kaip dviese, 
paskendę meilės glamonėse, susiliesim, pamiršdami vi
sus rūpesčius... Atsiduosim aistros ekstazei, užmigdami 
saldžiu miegu pirmą kartą svetimoje šalyje...

Apsigobęs rankšluosčiu, nusileidau į apačią. Tamso
je nieko neįžiūrėjau. Tik užuodžiau mane varantį iš pro
to erotišką Kristinos kvapą, dvelkiantį prancūziška ro
mantika...

Nusimetęs rankšluostį, likau visiškai nuogas. Ietis sto
vėjo kovinėje parengtyje, nekantriai laukdama, kada galės
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įsmigti į fantazijos gelmes. Tyliai priguliau šalia. Apsika
binęs išgirdau duslų, vos girdimą Kristinos alsavimą...

Alsavimą miegu... Pamažu tamsoje įžvelgiau jos kon
tūrus, ją pačią, miegančią, bet vis tiek beprotiškai gun
dančią jauną moterį. Pavargusią moterį. Pabučiavau į 
kaktytę...

„Miegančioji gražuolė... Saldžių sapnų, mano meile...“
Ryte, pramerkęs akis, neprisiminiau, kaip užmigau. 

Sapnavau didžiulį kalną bulvių, kurias rinkau į maiše
lius. Miegodamas pavargau labiau nei stovėdamas prie 
linijos.

Apsidairęs Kristinos neradau. Laikrodis išmušė de
šimtą valandą. Viršuje girdėjosi žingsniai, žmonių bal
sai. Pašokęs iš lovos, sutvarkiau patalynę ir persimetęs 
per petį rankšluostį pakilau laiptais į viršų. Vos kakto
muša nesusidūriau su nematyta moterimi.

-  Labas rytas, -  pasisveikinau.
-  Labas, -  nužvelgė koketišku žvilgsniu. -  Jeigu ieš

kai Kristinos, tai ji vonioje. Mes jau spėjom susipažin
ti... Tu turbūt Matas?

-  Taip... o jūs -  Pūkio žmona? -  šiek tiek suglumau, 
pavadinęs jos vyrą pravarde. Ji atsakydama linktelėjo 
galvą.

-  Jūs susitvarkykite, o aš einu, paruošiu ką nors pus
ryčiams, -  nulipo laiptais žemyn.

Kristina įsileido mane į vonią. Jos nuogumas viliojan
čiai slėpėsi po ryškiai raudonu chalatu. Bučiuodamas jos 
erotišką kaklą, pamažu atrišau chalato dirželį. Lūpos lei
dosi žemyn, kol pasiekė fantastišką krūtinę. Stangrios, 
prisirpusios lyg raudonos uogos krūtys žiūrėjo tiesiai į 
mane. Kieti ir nuo jaudulio virpantys speneliai išdavė
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jos minčių vingius. Aistringai bučiuodamas Dievo duo
tas grožybes, rankomis tvirtai suėmiau jos išlenktą už
pakaliuką, stipriai prispausdamas ją prie savęs. Dar tru
putis, ir būtumėm mėgavęsi rojaus vaisiais, tačiau Kris
tina priglaudė savo putlias lūpytes prie mano ausies ir 
šiluma alsuojančiu balsu sudraudė:

-  Matuk, susitvardykim... kai būsim vieni, tada... ge
rai... žmonės laukia, per ilgai vonioje užsibūsim...

„Sunku atsiplėšti dviem aistra degantiems kūnams... 
Be galo sunku... jie lyg suklijuoti stipriais meilės klijais... 
ir, kol nepatirs palaimos iškrovų, tol sunkiai atlips vie
nas nuo kito...“

Aplinkybės privertė. Kristina, pabučiavusi mane švel
niu bučiniu, išėjo.

„Koks nusivylimas! Kokia kvailystė taikytis prie ap
linkybių! Nusiramink, Matai, viskas bus gerai... Kuo il
giau lauksi, tuo vaisius -  saldesnis...“

Priėjęs prie kriauklės, pastebėjau, kaip keistai sumon
tuoti čiaupai -  atskirai šalto ir karšto vandens. Abiem 
rieškutėmis šlaksčiausi ant veido vandenį, kad gaučiau 
miksą. Įlipęs į vonią, nusimaudžiau patogiau -  atskiri 
čiaupukai buvo sujungti šlangele, kuria pasinaudojau 
kaip dušu.

„Jau tie anglai... Vis kitaip nei pas visus... Eismas ne 
ta puse, čiaupai atskiri, kas dar?“

Pūkių šeimynėlė pusryčiavo. Pakvietė ir mus. Pūkie- 
nė -  trisdešimt vienerių metų moteris simpatinga, liesa, 
smailia nosyte -  priminė moteriškos giminės buratiną. 
Pūkis -  aukštas vyras, stambių grobų, linkęs į aptaku
mą, ramaus būdo. Šnekėjo lėtai, nesiblaškydamas.

Jų sūnus -  Tadukas Pūkutis -  velniūkštis, nenustygs
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tantis vietoje. Vis kažką tauškė, juokės, tėvų nelabai 
klausė.

Pavalgę Pūkiai susėdo į automobilį ir išrūko į miestą. 
Su Kristina išėjome pasižvalgyti po sodelį. Sodelis, visų 
vadinamas gardinu -  nedidelis, jaukus, aptvertas medi
ne tvorele.

Jo plotą dengė trumpai pjauta žolytė. Lapkričio pa
baigoje oras buvo gražus kaip pavasarį. Švietė skaisti 
saulutė, čiulbėjo paukšteliai, aplink -  tyla, ramuma. Kai
mo vietovė -  jokio triukšmo, jokio bildesio. Tikrai puiki 
vieta atgauti dvasinei pusiausvyrai. Tačiau čia gyvenant 
automobilis būtinas, nes vietoje -  nė vienos parduotu
vės ar panašios įstaigos. Keliasdešimt nuosavų name
liukų -  pensininkų rojus. Įkvėpėm tyro oro...

Netrukus grįžo Terbauskai su jau matytu Artūru ir jo 
žmona. Virgis padėjo ant stalo porą pakuočių.

-  Prašom, jaunime! Galėsit dabar zvanyti į Lietuvą, 
tėvams. Dvi telefono kortos -  „Orange“ ir „Vodafone“ -  
jūsų paslaugoms...

-  O kam dvi, vienos negana? -  įnikau skaityti infor
macines knygutes, tik, deja, mažai ką supratau.

-  Su vodafonu vietoje pigiau, su orandžu -  į Lietu
vą, sms rašyti,* nors skambinti į užsienį -  brangoka iš 
abiejų...

-  Painiava! Su viena skambinti, su kita rašyti... sąs
kaitoje nors kiek yra?

-  Po svarą kiekvienoje, -  nusijuokė Virgis, -  pasipil- 
dyt reiks!

-  Aišku. Kiek skoloj už tas korteles?
-  Po dešimt svarų už kiekvieną... dvidešimt iš viso...
Atsiskaitėm iš karto. Nemėgom būti skolingi. Dar prieš
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išvažiuodami į Angliją su Kristina rimtai susitarėm, kad 
nei patys skolinsimės, nei kitiems skolinsime, kad ir kas 
nutiktų. Nes dažniausiai abiem atvejais sąmoningai ar 
ne, nori ar nenori prisidarai papildomų problemų, nesu
sipratimų ir panašiai. Skola -  ne rona, neužgis. Skola 
kaip erkė įsisiurbia į tavo kūną, neduodama ramiai gy
venti. Jokių skolų -  jokių bėdų!

Visi šlamantys, ką su savimi turėjome -  vos du šimtai 
svarų. O kaip bus su darbu, toli gražu nežinojome nieko. 
Nežinomybė glūdėjo visame kame.

Vodafono kortelę pavyko suaktyvinti, o su orandžu 
šnipštas išėjo, autoatsakovė malė taip greitai, kad ne
spėjau nieko suprasti.

-  Velnias, beria lyg žirnius į sieną! -  eilinį kartą ban
džiau pagauti kampą.

-  Nesuprasi, ką ta boba pliurpia... mums tai Sigutė 
užregistravo, -  glostė ūsus Terbauskas.

-  Kinų kalba, ne kitaip, -  ėmė siutas.
-  Matai, nebesinervink, vakare Sigutė pajungs, ji anglų 

kalbą moka kaip lietuvių... -  ramino Virgis.
-  Ji čia atvažiuos?
-  Patys nuvažiuosime. Iškraustome jus šiandien į 

miestelį. Gyvensit name su lenkais, atskirame kamba
rėlyje. Miestukas -  liuks, -  iškėlė nykštį į viršų. -  Pilna 
parduotuvių, darbo birža yra, lietuvių kaip prišikta, Jur
gis netoli gyvena...

Prisiminiau vaizdus, matytus pro langą, važiuojant į 
bulvių karalystę. „Telefono būdelė! Ten įsėdo Jurgis su 
žmona, vadinasi, kažkur netoliese ir apgyvendins...“

-  Ten, kur gyvensite, viskas -  eiki briki! Remontas 
padarytas, yra plati lova, galėsit vartytis kaip virtiniai...

34



Virgio šmaikštavimai nekėlė gero ūpo. Kilo mintis, 
ar tik nebus taip kaip su darbu -  „vieną kitą bulvytę 
pamėtysit...“

-  Ką galvojat dėl mašinos? Be jos čia neišsiversite, -  
pristojo Artūras.

-  Ką galime galvot, gyvendami tik antra diena Angli
joje? Ne mašinos dabar galvoj...

-  Jeigu tiek pinigų neturit, galit pasiskolint. Sigutė 
savo žmonėms visada skolina, vėliau atidirbsit. Norma
lią mašiną nusipirktumėt už keturis šimtus svarų...

-  Į skolas gal nelįsim... -  už mane greičiau atsakė 
Kristina.

„Kokio velnio jis taip susirūpino tuo transportu? Gal 
savo opeliuką prastumt nori? Sakytų tiesiai šviesiai, vis 
tiek nepirktumėm, į skolas lįsti -  bjaurus reikalas../4

Atsigėrę arbatos, susikrovėme savo šmutkes.
„Išsikraustome į kitą parapiją! Goodbye, pirmoji nak- 

vyne!“
Terbauskas visą kelią gyrė naująjį būstą.
-  ...pertvarkyta, perdažyta, remontas -  nuliovas*... 

aš pats nemačiau, Sigutė pasakojo, -  be perstojo glostė 
ūsus, -  gyvensit antrame aukšte -  palėpėje, nieks ne- 
drums ramybės. Vieta gera, šalia centras... O tie lenkai -  
nulis emocijų: kažkoks senis, buvęs kaleimčikas, su 
kambarioku gyvena ir motina su sūnumi. Jei kokios pro
blemos, išrikiuok pagal ūgį ir kinkyk iš vietos...

„Toks jau tas Terbauskas, šmaikštus, ironiškas. Ne iš 
kelmo spirtas. Liesas, su ūsais, bet smarvės turi...“

Dar Lietuvoje pasakodavo savo nuotykius, linksma

* Puikus, naujas (žarg.).
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gaidele -  kaip prisigėręs kumščius ir kojas į trasą palei
džia. Nepatiko žodis — duoda per straublį, net dulkės su
kyla... Buvo kadaise karatistas — su kimono basom ko
jom per žvyrą lakstydavo. Anot jo, patį trenerį yra į vie
tą padėjęs. Dėl to ir metęs treniruotes -  kas per treneris, 
jei mokinys gali iškinkyti. Ko toks beišmokys, neverta 
terliotis, pats mokinti galįs...

Sykį savo akimis mačiau, kaip girtas Virgis du vyrus 
išplojo. Tada dar jo nepažinojau, tik iš matymo. Važinė- 
jausi dviračiu gimtojo miestelio gatvėmis. Daviau kojoms 
mankštos. Žiūriu — trys girti mužikai eina dainuodami. 
Apsikabinę per pečius rankomis, visa gerkle traukia: „Aš 
rudeninis paukštis, rudeninis, ruduo į žemę atnešė ma
ne..." Vidurinysis, pats girčiausias, vos pavilko kojas. Tai 
ir buvo Virgis. Žodžiu, kitu prisidėjo prie anų dviejų gerk
lingo plyšavimo. Vienas iš jų nešėsi porą naminio alaus 
bambalių, arba, kaip vietiniai vadina — pūslių. Važia
vau iš paskos, lyg nujausdamas, kad turi įvykti cirkas. 
Neapsirikau. Dainorėliai, priėję gyvenamųjų namų kvar
talą, tebetraukė: „Aš rudeninis paukštis, rudeninis..." Prie 
jų pribėgo nedidukė mergaitė, kaip vėliau supratau, Vir- 
gio dukra, ir, šaukdama tėvą, varė namo. Plačiausios gerk
lės turėtojas mestelėjo mergaičiukei atsainią repliką, ti
po, maža esi, pati valink namo, neaiškinusi.

Prasidėjo, mano akimis žiūrint, linksmoji dalis. Ter
bauskas, lyg įgijęs stebuklingų galių, brutalia jėga išsi
vadavęs iš sugėrovų draugijos, pasisuko šonu. Lyg Maik
las Taisonas paleido tikslų, triuškinantį smūgį į repli
kuotojo galvą. Sis susmuko vietoje. Likęs sabutylnikas, 
laikęs alaus bambalius, nesuprato staigios įvykių se
kos. Virgis jį pavaišino majekeri -  kojos smūgiu tiesiai
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į saulės rezginį. Žmogelis, paleisdamas iš rankų bute
lius susirietė iš skausmo.

Mavaši kombinacija patiesė nelaimėlį ant asfalto. Ter
bauskas lyg niekur nieko, susirinkęs pilną tarą, pasuko 
namų link: „Aš rudeninis paukštis, rudeninis, ruduo į 
žemę atnešė mane...“

Privažiavome matytą telefono būdelę. Automobilis su
stojo prie medinio namo durų.

— Keturiasdešimt ketvirtas bė... tas pats, — pažiūrėjo į 
numerį Virgis. -  Einam, su lenkais pasilabinsimi

Pradarius laukines duris, atsivėrė virtuvėlės vaizdas. Ko
ridoriukas -  mažas, tik batams susidėti. Virtuvėlė irgi ne
ką didesnė -  kelios spintelės, elektrinė viryklė, skalbimo 
mašina, šaldytuvas. „Buitinė technika, akivaizdu, pensi
nio amžiaus. Kažin ar veikia?“ Tiesiai iš virtuvės vedė ki
tos durys. Iškišo galvą žilstelėjęs, aršaus veido seniokas. 
Kreivai šyptelėjęs, kažką nesuprantamo sumurmėjo.

-  Dobže, dobže... atvežėm naujus gyventojus! Sigutė 
juk perspėjo? -  pusiau lenkiškai, pusiau rusiškai sušne
kėjo Virgis.

Senis, sugestikuliavęs rankomis, užsuokė darkyta ru
sų kalba.

-Da... mes žinom! Tuoj ateis Goša, viską aprodys, kur
va mat...

Iš koridoriuko ėjo keturi keliai -  atgal į lauką, tiesiai 
į virtuvę, o pro ją pas senį, į kairę -  pereinamasis kam
barys, vedantis į tualetą-dušą, į dešinę -  mediniai laip
tai į antrą aukštą, nuo koridoriuko atitverti pakabinta 
traukoma užuolaida. Pasirodžiusi lenkė trumpais, pa
dažytais plaukais kalbėjo su dideliu entuziazmu. Ru
siškai ji nemokėjo, todėl Virgis pavertėjavo, nes lenkiš
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kai šiek tiek suprato. Mažutė, guvi, greitakalbė moteriš
kė, praskleidusi užuolaidą, kvietė kilti laiptais į viršų. 
Užlipęs tikėjausi išvysti kažką panašaus į tai, apie ką 
visą kelią tauškė Virgis. Trumpam praradau žadą. Į akis 
krito plati lova, kuri ir užėmė visą kambario plotą*. Lais
vos vietos — tik šlepetėm pasidėti. Viename lovos šone 
stovėjo maža spintelė su dviem stalčiais, kitame -  toks 
pat mažas staliukas.

Lovos kojūgalyje -  turėklai, kad nenuriedėtum laip
tais į apačią. Mažas langelis palėpės sienoje simbolizavo 
ertmę į plačiąją erdvę, kurios akivaizdžiai trūko šiame 
kambarėlyje be durų, pridengtu nuo pašalinių akių pur
vina užuolaida.

„Štai tau ir nuliovas kambarys! -  šmėstelėjo mintis. -  Nors 
ne į kurortą atvažiavome, svarbu, kad ne po atviru dan
gum... Tik durų nėra -  kas panorėjęs gali užsukti į sve
čius, vos praskleidęs užuolaidos kraštą. Jokio intymumo!"

-  Durų čia nebus? -  nenorėdama tikėti tuo, ką mato, 
prakalbo Kristina.

-  Taip išeina, kad nebus, -  nedrąsiai patvirtino aki
vaizdų faktą Virgis.

„Snekorius! Visą kelią pasakas sekė, nors dėl lovos ne
melavo -  plati. Kad remonto čia nebūta -  bala nematė, 
bet kad durų nėra -  visiškas absurdas! Ta užuolaida -  
tik optinė apgaulė...“

Kuo toliau žiūrėjome, tuo labiau įsitikinome, kad Ter- 
bausko žodžiai neatitiko realybės.

„Tokiam tik pasakas kurti apie tai, kaip antrojo dano 
karatė meistrą nukerta vienu smūgiu...“

Lenkė Goša atnešė patalynę.
-  Svari, išskalbta, -  bruko į rankas.
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Sukrovėm ant lovos savo kuklią mantą.
-  Vėliau įsikursite, einam į parduotuvę, aprodysim, 

kur kas yra. Viską palikite, čia nieks nevagia. Tik pasus 
prie savęs laikykite, -  ragino Virgis.

Telefonai baigė išsikrauti. Susirūpinom, nes lietuviš
ki krovikliai netinka angliškoms rozetėms.

-  Tie anglai lyg žydai -  viską atvirkščiai! -  nebe juo
kais įgriso naujovės.

-  Kad ir nežmoniškai, bet vis kitoniškai! Nusipirksit 
angliškus ir pasikrausit, — nekantravo Virgis.

Neįprasta buvo palikti savo daiktus padrikai, neužra
kinus durų, tačiau reikėjo pratintis.

Iki centro -  pora minučių kelio. Pro akis prabėgo nuo
savų namų panorama, parduotuvių vitrinos, nekilnoja
mojo turto agentūrų iškabos su milžiniškomis namų kai
nomis. Dauguma pastatų -  išvien sujungti lyg traukinio 
vagonai -  siena prie sienos, atskirų -  reta. Priėjome pi
giausią parduotuvę Anglijoje -  „Netto“. Viduje -  nieko 
įspūdinga, netgi šiek tiek skurdoka. Paklausėme Ter- 
bauskų patarimo, ką geriau pirkti, o ko geriau neliesti, 
kad nesustreikuotų lietuviški skrandžiai. Pasirinkimas -  
nedidelis, nebent saldumynų. Vištiena pigesnė nei kito
kia mėsa. Pirmą kartą išleidome keturiasdešimt svarų -  
maistui, įvairiom priemonėm. Iš parduotuvės išėjome ne
šini keturiais maišeliais, pilnais pirkinių. Gatvėse vaikš
čiojo begalės geltonų maišiukų su pavaizduotu juodu šu
nimi -  „Netto“ atributika.

-  Su „Netto“ maišiukais vaikšto tik emigrantai -  de
vyniasdešimt procentų, -  pasakojo Virgis. -  „Netto“ -  
pati pigiausią, todėl daugelis atvažiavusiųjų užsidirbti 
minta tik iš tos parduotuvės -  taupumo sumetimais...
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Grįžome kitu keliuku. Virgis nušvietė visas miestelio 
realijas. Parodė, kur gyvena Jurgis su žmona.

-Jie  nuomojasi pas jauną mergą, pravarde Sasyska. Taip 
ją praminė lietuviai, nes anksčiau dirbo dešrelių fabrike. 
Dabar draugauja su anglu. Per jį įsitrynė į ančių fabriką. 
Nesenai užsidėjo geltoną šalmą -  tapo vaizere. Pas ją ir 
daugiau lietuvių nuomojasi, namas didelis. Gerai sutaria 
su Sigute, ji čia kručiausia*, turi, net tris namus šiame 
miestuke, viename iš jų jūs leisite savo dieneles...

Kristina su Vilmute užkaitė puodą vištienai. Aš su Vir- 
giu detaliau apžiūrinėjome namą. Netoliese buvo įsikū
ręs portugalų taboras.

-  Šitas miestelis, galima sakyti -  portugalų sostinė. 
Čia jie turi savo įdarbinimo agentūrą, parduotuvių, klu
bą, todėl jų čia priviso kaip blusų šuns kailyje... Prativni 
žmonės -  babajai!** -  užsirūkė Virgis, -  kaip ir lenkai -  
mums, lietuviams, rakštis rūroje -  jų darbo jėga pigi -  
muša kainas, dirba pusvelčiui...

-  Ir kur mes patekom?
-Jum s dar tik kelio pradžia. Pagyvensit, suprasit, kad 

ta Anglija -  šūdo monas -  tik žemėlapyje atrodo nepa
siekiama... Eime, pažiūrėsim, ką bobikės privirė, o vėliau 
keliausim į svečius pas Sasyską, ten Sigutė atvažiuos, 
bus baliukas, -  patrynė rankomis. -  Jums kortelę pa
jungs, apie darbus paporins...

Vakaras netruko ateiti. Užvalgę vištienos, patraukėme 
Sasyskos namo link. Prie laukujų durų išgirdome garsiai 
skambančią lietuvišką muziką -  „Baliaus“ čiastuškes.

* Šauniausia izarg.).
** Kitataučiai tamsiaodžiai (žarg ).
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Kartu su dainomis pynėsi žmonių balsai -  vyriški, mo
teriški, linksmi ir besikvatojantys.

-  Jau pradėjo be mūsų, -  apmaudžiai taręs, Virgis 
nuspaudė skambutį.

-  Labas vakaras! -  sušuko jis, vos durys prasivėrė. -  
Svečių nelaukėt?

-  Prašom į vidų! Užeikit, užeikit, -  kvietė apgirtę balsai.
Įėjome į namo holą. Išplanavimas priminė Terbauskų

ir Pūkių būstą. Hole stovėjo medinis stalas, keli foteliai, 
kėdės. Ant stalo puikavosi keli viskio buteliai, vynas, už
kandėlė. Virgis, kaip tikras išgertuvių siela, įsisuko į ge
riančiųjų ratą. Garsiai mėtydamas bajerius, ragino įpil
ti ant pirmos kojos. Su Kristina įsitaisėme atokiau sta
lo. Salia mūsų prisėdo Vilmutė.

-  Chebryte! Ko taip toli nuo visų? Gal kompanija ne
patinka? -  pagiežingai replikavo įkaušusi moteriškė, la
biau panaši į kiškį alkoholiką nei į brandaus amžiaus 
dailiosios lyties atstovę. Trumpais plaukais, persukto
mis lūpomis, gerokai per dideliais akiniais, apsitūlojusi 
šiltu megztiniu, koja ant kojos, sėdėjo iškėlusi smakrą į 
viršų. Žvelgė iš aukšto, tarsi nuo stataus kalno, lyg pro 
plastikinius langus mirksėjo mažos, apsiblaususios aku
tės. Norėjosi surikti:

„Ei, tu, gražuole iš pragertų vasarų, išeik į lauką, ta
da mandravok!“

-  Verute, juk maža vietos prie stalo, mes iš čia viską 
matom ir girdim, -  paaiškino Terbauskienė.

-  Kur jūs nematysit, kur jūs negirdėsit! Davai arčiau 
visų, bliamba... -  už stiklų sužaibavo akys.

Iš mandagumo pasislinkom arčiau.
-  Vot taip! Dabar galim ir po šimtą padaryt, -  pylė
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akiniuotė viskį į taurę.
-  Ne ne! Ačiū, Verute, aš už vairo, -  purtė galvą Vilma.
-  Tada nors vyno paragauk, -  siekė butelio. -  Sigute, 

prašom paduoti vyną!
Kitame stalo gale sėdėjo maždaug trisdešimt penke

rių metų moteris. Padavė akiniuotei vyno butelį.
-  Ragaukit! Neblogas! Aš mėgstu sausus vynus, kaip šis...
-  Jaunimas, vyno ar viskio? — užriko akiniuotė gar

siau už skambančią muziką.
-Ačiū, aš negeriu, nebent kavos ar arbatos, -  manda

giai atsisakė Kristina.
-  Kokių dar negeriu?! Pas mus čia tokių nėra! Kavos... 

Arbatos... Eik ir pasitaisyk! -  metė piktą žvilgsnį mūsų 
pusėn akiniuotė, jausdamasi padėties šeimininke.

-  Tamsta, teta, namų ūkio ekonome, neskleiskit ere
zijų, jeigu norit, aš išgersiu už save ir už ją! -  pasakiau. 
Akiniuotė, išgirdusi mano žodžius, sukluso. Iki mėlynu
mo sukandusi lūpas, nepatikliai nužvelgė, tačiau, pripy
lusi sklidiną taurę, pastatė šalia manęs.

-  Davai, iki dugno! -  prakošė pro dantis.
Kad ant dūšios būtų lengviau ir nebeparintų* aplin

kinių šurmulys, kad atsikabintų trenkta akiniuotė, 
ėmiau ir išlenkiau iki dugno. Savo ruožtu, pripylęs vis
kio taurę, pastūmiau šalia manęs sėdinčiam Jurgiui, ku
ris jau ilgai, šnairuodamas į visas puses, ieškojo skysti
mėlio gerklei praskalauti.

-  Ot malačius! Ot malačius! Net užsigerti nereikia! 
Koks tavo vardas, šaunuoli? -  pralinksmėjo akiniuotė, 
nudžiuginta jai malonaus reginio.

* Nebeerzintų (žarg.).
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-  Matas mano vardas...
Jurgio žmona atnešė Kristinai kavos, aš neatsisakiau 

arbatos. Kiek vėliau patiekė visiems kepsnelių.
-  Dėkui, aš nenoriu, -  gurkšnodama sausą vyną, atstū

mė lėkštę Sigutė.
-  Ant dietos, mamka, būsi? -  pasidomėjo akiniuotė.
-  Kiek aš, bliad, galiu valgyt! Prieš tai prišėrėt, dabar 

vėl, -  užsirūkė darbdavė cigaretę.
-  O ko nevalgyt, kol veltui duoda? -  akiniuotė atsipjo

vė gabaliuką kepsnio.
-  Tai tu, Verute, ir valgyk... Man jau nu ir na... -  rie

biai nusikeikė Sigutė.
„Kultūra!!! Suaugusios moterys, o šneka jopapa kaip 

gyvybingai!"
Sigutė padėtį valdė viename stalo gale, Verutė -  kitame.
Abidvi pasirodė be galo iškalbingos. Visus perrėkda

vo, leisdamos suprasti, kad jos čia šeimininkės, nors tik
rosios šeimininkės, Sasyskos, tąkart nebuvo. Terbaus
kas nesivaržė patraukti akiniuotę per dantį, o šioji tik 
karčiai nurydavo viskio mauką. Sigutės pusėje virė ak
tyvesnės šnekos, bet ir aktyvesni keiksmažodžiai.

-  Virgi, bliad, ko pristojai su tom telefono kortom? Šian
dien nieko nedarysiu, tik gersiu ir rūkysiu! Rytoj užveši, 
tada ir pajungsim...

-  Kaip pasakysi, Sigute, rytoj tai rytoj...
Darbdavė traukė cigaretę po cigaretės. Gausus dūmų

kamuolys virš jos galvos atrodė lyg karūna, suteikianti 
turėtojai visišką žodžio laisvę. Trumpai kirpti plauke
liai, siauros, gudrios akys, nedingstanti šypsenėlė vie
name lūpų kamputyje, dideli auksiniai auskarai ausyse, 
to paties metalo trys grandinėlės ant kaklo, žiedai -  ant
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kiekvieno piršto, trumpas juodas sijonėlis, koja ant ko
jos, smilkstanti cigaretė, nepaleidžiama iš rankų, darė 
ją valdingą, o kartu ir tipiškai stervišką moterį.

-  Kaip jaunimui vakar pirma darbo diena? -  pasido
mėjo mūsų darbdavė.

-  Siaubingai! -  šypsodamasi atsakė Kristina.
-  Čia jums, bliad, ne kurortai! Visi vargsta ir džiau

giasi, kad darbo turi... -  išpūtė į viršų dūmus.
-  Ant lėkštutės padėjęs nieks darbo neatneš! -  pridū

rė žmogėnas, vardu Kęstas, matytas kažkur gimto mies
telio apylinkėse. -  Teks patiems galvas sukti, jei neno
rėsit bulvyčių rinkti...

-  Tą ir pats puikiai suprantu... Adaptuotis iš pradžių 
reikia, -  tariau.

-  Čia mes visi nuo bulvių pradėjom. Kam patinka, tas 
lieka. Mane bulvės užkniso -  į antyną pabėgau. Nuo nieko 
nepriklausau, tik nuomą Sasyskai susimoku ir gyvenu sau...

-  Gal kartu su Pūkiu dirbi?
-  Taip, abu jo tačka važinėjamės...
-  Dėl tačkos, -  nugirdo mūsų pokalbį Sigutė, -  cheb- 

ryte, norit nenorit, turėsit įsigyti, jeigu žadat ilgiau pa
silikti. Jūsų nieks neprivežios, bliad...

-  Pagyvensim pamatysim, -  nei pritariau, nei paprieš
taravau.

-  Aš, jums, bliad, pasiūlymą turiu! Artūras išvažiuoja į 
Lietuvą, po dviejų savaičių. Savo opelį parduoda už keturis 
šimtus svarų. Nebloga mašina, išlaikyta gerai, taksas*, mo
tas** išpirkti, gal dar kokį dvidešimt svarų nuleistų...

* Mokestis (iš angį).
** Techninis aptarnavimas (iš angį.).
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-  Tokių pinigų kol kas neturim...
-  Tai, bliad, kokios problemos? Galiu paskolinti tą su

mą, vėliau atidirbsit. Jei dirbsit kasdien -  per dvi savai
tes grąžinsit, čia be bajerių...

-  Dėkui, mes pagalvosime...
-  Tai greičiau galvokit! Žiūrėkit, kad kas nors, bliad, 

iš panosės geros mašinos nenuneštų...
Prisiragavusi angliško „Teacher“, visų vadinamo ty- 

čeriu, akiniuotė, nusimetusi megztinį, pradėjo šokti.
Šokis panėšėjo į kumelės perdimą ant vietos -  viena ko

ja nežymiai spyruokliavo, krutindama dešinįjį užpakalio 
kumpį. Kvietė prisidėti ir kitus, tačiau savanorių nesulau
kė. Supykusi, kad jos valia nevykdoma, pasičiupo nuo sta
lo pusiau nugertą viskio butelį ir tiesiai iš kakliuko -  į skran
dį. Kęstas, stryktelėjęs nuo kėdės, atėmė velnio lašus ir 
metė akiniuotės daržan keletą aštresnių žodelių:

-  Prasilakėle tu, ką čia sugalvojai? Gal stogas pava
žiavo, paplava tu nedagėrus!

-  Pats tu alkašas! Sterbaklynis gaidelis! Atsirado 
tvarkdaraitis! Pederastas neraliuotas! -  veldama žodį po 
žodžio, piktai drabstėsi purvais.

-  Viskas, tai bengališkai papliauškai šiandien -  nė 
lašo daugiau! -  įsižeidęs dūko Kęstas.

-  Nekreipkit dėmesio! Ji dar ne tokių bajerių iškre
čia, -  prisidegė naują cigaretę Sigutė.

-  Telefono kortelės šiandien negalit pajungt? -  pa
klausiau.

-  Man jau Virgis sakė... Rytoj, gerai? Kas per striokai, 
bliad?

-  Tėvams norime paskambint, turbūt nervinasi be 
žinios...
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-  Imkit iš mano ir skambinkit, aš vis tiek rytoj pildy- 
siuos, -  pasiūlė Kęstas.

-  Tu rimtai?
-  Imkit, negi man gaila, praneškit tėvams, kad viskas 

gerai...
-Ačiū, mes trumpai...
-  Galiu ir anglišką kroviklį paskolint, Virgis sakė, kad 

neturit, pas mane vis tiek du mėtosi.
-  Kaip tik ir reikia, nes telefonai išsikrovė, negalvo- 

jom, kad rozetės ne tokios...
-  Čia viskas skirtinga -  rozetės, eismas ir aibės kitų 

dalykų. Į sveikatą! -  pakėlė viskio taurę prie lūpų.
Trumpai pakalbėję su tėvais, atidavėm Kęstui telefoną.
-  Dar kartą ačiū, kitąsyk ir mes tau paskambint duosim...
Jis, keistai pažiūrėjęs į mane, suraukė kaktą.
-  Kaip supratau, penkių svarų negrąžinsit?
-  O... tai... kodėl būtent penkis? -  net sutrikau.
-  Mano sąskaitoj penki svarai buvo. Tuoj žinutę paro

dysiu, kiek kreditų yra, -  suspaudęs mygtukus, atkišo 
ekraną -  užrašas -  trisdešimt pensų. -  Matai, kiek beli
ko? Tad penki svarai skola, o trisdešimt pypsikų už tai, 
kad paskambint daviau, tvarkoj?

-  Atnešiu kitą dieną, dabar tiek lygiai neturiu, -  pri
siminiau, kad mano piniginėje -  trys kupiūros po pen
kiasdešimt.

-  Neužmiršk! Už kroviklį dar penkis pridėkit, galėsit 
pasiimti visam, jeigu norit...

„Geradarys! Maniau, žmogus iš geros dūšios pasiūlė 
paskambint -  susimokėt prie vietos pareikalavo. Versli
ninkas! Trisdešimt pensų navaro!*“

* Pelno (žarg.).

46



Akiniuotei išgerti niekas nebesiūlė. Toji siuto bepro
tiškai, siuto ant viso pasaulio, spigino akimis lyg žai
bais. Išdidi, pakėlusi smakrą, patempusi lūpą, nesišne- 
kėjo. Sigutė garsiai paskelbė:

-  Ryt ir poryt į darbą -  nereiks!
„Prasidėjo daugiadienės... O pasirodo, dėl Artūro ne

klydau -  opeliuką nori prastumti. Dėl to ir susirūpino. 
Kur tu nesirūpinsi, jeigu paties interesas didelis. Ke
turi šimtai svarų... Velniop, kai kišenėje tik pusantro 
šimto...“

-  Matai, ko toks susimąstęs? Viskas bus OK! Dieną 
dirbi, dieną -  nedirbi, bus to darbo, ne karo metas. Rytoj 
ryte į „Bahamus“ važiuojam, galit ir jūs kartu, norit?

-  Kas tie „Bahamai“, Virgi?
-  Turgus toks... padėvėtų daiktų galėsit prisipirkti pi

giai. Televizorių ar muzikinį centrą nuliesit, juk nieko 
neturit, ką veiksit laisvomis dienomis...

-  Mačiau, pereinamajame kambaryje stovi kažkoks te- 
likas...

-  Triperis ten, o ne telikas -  juodai baltas sningantis 
vaizdas...

-  Galėsim važiuot į tą turgų, įdomu pamatyt, kuo ang
lai prekiauja.

-  Tada aštuntą valandą ryte būkit pasiruošę, užva- 
žiuosim.

-  Sutarta.
Akiniuotei pabodo sėdėti be kitų dėmesio. Sunkiai pa

kilo nuo kėdės. Trenkusi į stalą kumšteliu, užriaumojo 
lyg skerdžiama karvė:

-  Įpilsit man, žalčialankiai, kas nors, ar ne?!
Jurgis įpylė: „Geriau rami negu šustri.“
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Su Kristina pakilom namo. Vilmutė sujudo raginti 
Virgio, tačiau jis, įsijautęs į cirko artisto vaidmenį, nie
kur nesiruošė eiti. Pristojusią žmoną nutildė vienu 
perspėjimu:

-  Cit, varle, ba perplėšiu!
Padėkoję už vaišes, atsisveikinom. Žengiant pro du

ris, Terbauskas spėjo nutverti Kristinai už rankos.
-  Kur, jaunime, taip anksti lekiat?
-  Pats laikas namo...
-  Paspėsit! Dar pasėdėkit...
-  Nepaspėsim, dėde Virgi, nepaspėsim, -  Kristina iš

traukė ranką iš jo delnų. — Išsimiegot reikia, rytoj anks
ti keltis...

Terbauskas, nebeišmanydamas, kaip mus sulaikyti, 
užtraukė pavymui savo legendinį posmelį:

-  Sakyk, mažyt, ko tau buvau negeras, kad mūsų meilė 
baigėsi taip greit?..

„O mūsų meilė nesibaigė, duos Dievas, tęsis amžinai../'
Grįžome į savo palapinę:
Kaip kitaip pavadinsi? Vietoj durų -  užuolaida, lubos 

į trikampį sueina, taip tik palapinėse būna...
Kristina keitė patalynę, aš nutapsėjau į dušą. Perėjau 

išilgai Gošos kambarį -  ji su sūnumi žiūrėjo televizorių.
Vonios kambarys nedidelis, bet vietos užteko. Kriauklė 

šalia unitazo. Du atskiri čiaupai vis dar kėlė juoką. Pa
talpėlės kampe įrengtas dušas, šalia jo -  langelis į kie
mą. Dar vienas, didesnis -  šalia unitazo -  gera ventilia
cija po didelio reikalo. Trūko jaukumo ir švaros. Nusi
rengęs pasijaučiau lyg šaldymo kameroje -  namas 
apšildomas elektrinėm krosnelėm, o vonioje tokios nebu
vo. Kad sušiltų vanduo, reikėjo įjungti jungtuką sienoje.
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Kol nusimaudžiau, prasikankinau pusantros valandos, 
nes vandens reguliatorius buvo išsibalansavęs -  vanduo 
bėgo tai per šaltas, tai per karštas, be to, labai dvokian
tis kalkėmis. Sušalęs į ragą, kritau tiesiai į švarius pa
talus. Užvalkčius atsivežėm savo -  mieliau.

Lova pasitaikė kieta ir girgždanti, vienintelis pliusas -  
plati.

Kol Kristina prausėsi duše, audrinau savo erotines fan
tazijas: ,Ateis kvepianti šviežiu šampūnu, nusimes cha
latą, puls man į glėbį... Du švarūs kūnai susilies, įkais- 
dami aistros sūkury...“ Pabandžiau pajudėti -  atrodė, jog 
spyruoklės tuoj sulįs į užpakalį. Su lovos amortizacija 
nepasisekė.

Po mumis, apačioje, pirmame aukšte, stovėjo senio 
gultas.

Pagavo juokas: „Pribyrės lenkų mafiozui spalių į bur
ną! Tiesa, nėra durų -  gali klausytis, prikišęs ausį, se
nas iškrypėlis... Tegul tik pabando! Paleisiu batu... Nors 
tegul klausosi, kas man darbo, tegul nusidrabsto!“

Užgesinau šviesą. Pro langelį sklido ryškus mėnesie
nos atspindys, apšviesdamas mūsų meilės guolį. Nekant
raudamas laukiau Kristinos. Užmerkiau akis. Šiluma 
užplūdo visą kūną... „Kristina, išsiilgau tavęs kaip pati
nas patelės... Ištroškau lyg kupranugaris vandens... Gei
džiu lyg alkanas maisto...“

Patamsyje išniro siluetas. Tyliai tyliai sėlino prie 
lovos...

„Vilioja pasiutėlė! Gundo!“
Palengva nusimetė chalatą, į šalį nuskriejo kelnaitės...
Kaip katė įsliuogė po antklode... Savo standžia lyg 

kuoka varpa pajutau prigludusį karštį... Rangydamasi
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dubeniu suko ratus, įaudrindama kiekvieną kūno dalelę 
liepsnojančiu geiduliu... Smailus liežuvio galiukas ma
no kaklo odoje raižė paslaptingus viražus...

„Stop! Kažkas ne taip! Kur dingo krūtų iškilumas?!.. 
Gal susitraukė nuo šalčio, juk duše ir aš sustirau į ožio 
ragą... Palauk! O smakras... kodėl jis šiurkštus?!"

Patraukęs antklodę, akinančioje mėnulio šviesoje iš
vydau...

„Ką?! Senis! Ak tu senas iškrypėli! -  pašokęs ant ko
jų, kumščiais puoliau mankštinti senio galvą. -  Se tau, 
šlėkta, še tau, nususęs gaidy! Laikykis!" Senis, palin
dęs po lova, išsitraukė peilį. Didžiulį peilį kiaulėms 
skersti. Akys pasruvo krauju. Tvirtai sugniaužęs peilio 
rankeną, puolė...

Pramerkiau akis -  senis lyg išgaravo.
„Sapnas! Koks idiotizmas -  senis lovoje su peiliu!"
Pažiūrėjau į langą -  vietoj mėnulio -  apniukęs dangus.
„Kad jį kur! Kažin, kiek valandų?"
Laiptais užlipo Kristina, nešina arbatos puodeliais.
-  Labas rytas, katinėli! Jau prabudai?
-  Kaip matai... o tu gal tik dabar iš dušo?
-  Taip taip, iš dušo, -  nusijuokė. -  Vakar grįžau -  mie

ga pasakų princas, nebesulaukei manęs? Nenorėjau ža
dinti, taip gražiai miegojai...

-  Sapnavau irgi gražiai...
-  Ruoškis po truputį, tuoj Terbauskai atvažiuos, ži

nutę atsiuntė -  jau kelyje...
Žiūrėdamas į Kristiną nurenginėjau ją akimis.
„Kada mums pavyks suartėti toje Anglijoje? Keturios 

paros be sekso -  poreikis didžiulis... Gal šį vakarą... Pul
čiau dabar kaip žvėris ir užliūliuočiau jos tarpkojį, bet
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tie Terbauskai gali užgriūti kiekvieną akimirką... Et, bū
tų durys -  nežiūrėčiau, nors greituku...“

Iš po sutabalavusio užuolaidos galo pasirodė Terbaus- 
ko ūsai.

-  Labą rytą nuo pat ryto, atgužėjo Margarita! -  svei
kinosi, lipdamas į viršų. -  Ar gera lova?

-  Dar neišbandyta! -  nusijuokėm sykiu.
-  Kur, panele, tu man duosi, ar ant šieno, ar šiauduo

se, -  uždainavo Virgis, -  ar seklyčioj, ar krūmyne, ar 
urėdo kumetyne?

-  Ar vakar dar ilgai baliavojot?
-  Kol viskis baigėsi... reikėtų kokio pachmieliuko!
-  Kas ta akiniuotė? Ot, tai čiudna boba!
-  Verutė, kas jos nežino -  ką uždirba, tą prapila! Žvė

ris, ne boba! ...Tai ką, kylam? Žmona mašinoj laukia...
Oras pasitaikė nekoks -  krapino lietus. Darganota die

na padūkusiu vėjeliu atpūtė niūrią nuotaiką. Važiavom 
pro kaimus, kaimelius, apie dvi valandas, kol pasiekėm 
„Bahamų" turgavietę. Žmonių buvo mažai.

-  Kaltas oras, -  paaiškino Virgis. -  Kai būna gražu, o 
ypač vasarą, žmonių -  marios, pasirinkimas didelis...

Išlipome. Pūstelėjo šalto vėjo gūsis. Eilėmis išsirikia
vę pardavėjai -  kas po dideliais skėčiais, kas užsimovę 
maišelius ant galvos stovėjo tripinėdami vietoje ir gurkš
nojo karštą kavą. Ant staliukų, ant automobilių kapoto 
ar tiesiog ant žolės puikavosi išdėliotos įvairaus, asorti
mento prekės -  nuo skudurinės Onutės iki buitinės tech
nikos. Dauguma -  padėvėtos ar net praradusios prekinę 
išvaizdą. Kainos -  prieinamos, tačiau garantijos, ar prie
taisas veikia -  nieks neteikė. Virgio primygtinis siūly
mas įsigyti tą ar aną muzikinį centrą, televizorių -  mūsų
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nežavėjo. Nesinorėjo išmesti pinigų į balą ir apsikrauti 
naudotu šlamštu.

Terbauskai šlavė viską, kas po ranka pakliuvo. Pir
ko kalėdines dovanėles namiškiams -  čia seneliui, čia 
bobutei, o čia -  sūnaitėliui... Virgis jautėsi lyg atidaręs 
lobių skrynią -  nusiliejo mašininį magą už penkiasde
šimt svarų, muzikinį klavesiną -  svainiui, mobilųjį te
lefoną -  sūnui, padidinamąją lupą -  sunkiai primatan- 
čiam uošviui ir daug kitų pričindalų, atgyvenusių savo 
amželį. Terbauskienė įsisuko į „Second hand“ drabužė
lių sūkurį -  paauglei dukrai madingų apdarėlių paieš
koti. Prisipirko visko tiek, kad nepajėgė panešti, kol ga
liausiai nuderėjo didelį, prarūgusi krepšį už du svarus 
visam kroviniui susidėti. Mes aptikę įsigijom mini žai
dimą „Monopolis", visiškai naują, už vieną svarą, kad 
turėtumėm kaip laisvalaikį praleisti, drauge ir intelektą 
pralavinti.

Sušalę prie mašinos laukėme pirkimo manijos apsės
tų Terbauskų. Kaip čigonai apsikarstę metalo laužu, su 
visu raugintom kojinėm dvelkiančiu krepšiu atbildėjo, 
garsiai reikšdami emocijas.

-  Matot, kiek gero radom! Ant Kalėdų grįšime į Lietu
vą, bus ką po eglute dėti! Namiškiai liks patenkinti to
kiom dovanėlėm. Tir lim pam pam, tra lia lia lia, prisie
kiam savo makaule...

Mazda pajudėjo namų link. Netikrų namų -  laikinos 
pastogės -  palapinės. Oras vis bjuro, dangus niaukėsi, 
lietus įsismarkavo. Terbauskas ryte rijo mineralinį van
denį, nors aiškiai norėjo ko nors stipresnio.

„Kelelis tolimas, kelelis artimas... Norėčiau būti Lie
tuvoje, ten šiuo metu sniegas, šaltukas, vaikai važinėja
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rogutėmis nuo kalniuko, lipdo senius besmegenius... 
Smagu! Gal ir mums išeis grįžti per Kalėdas kartu su 
Terbauskais, reikia tikėtis... Būtų tikras puikumėlis!"

Pravažiavome didelį sąvartyną, stebimą vaizdo kamerų.
-  Šitas sąvartynas -  vienas iš Sigutės biznio objektų, -  

suskato aiškinti Virgis. -  Visus išsinuomotus namus ji 
apstato baldais ir technika iš to sąvartyno. Pusvelčiui 
pasiima, geresnius daiktus prakala už padorią kainą. Be
je, jūsų plačioji lova irgi iš to sąvartyno...

-  Paguodei... Reikėjo sustot, būtume užėję pasižvalgyt...
-  Dabar ten nieko neįleidžia, nebent gerus pažįstamus... 

Anksčiau, kai nebuvo kamerų, kas ką norėjo, tas tą tem
pė. Sargams susimokėdavo mokestį, gerų daiktų prisi
rinkdavo. Valdžia užuodė biznį -  kameras įstatė, bet sar
gai ir toliau sukasi -  saviems prastumia, ko reikia, Si
gutė sava, turi pažinčių... Anglai beveik gerus daiktus 
išmeta -  naujų prisiperka, senus -  lauk. Būna, kad ir 
šalia namų, ant gatvės pastato, bevaikščiodami galit rast 
visokio velnio, tada -  į rankas ir į trobą...

-  Jeigu troba netoli...
-  O jei toli, tam mašina skirta -  susikrovei radinį, ir 

pajiechal...
-  Tik mašina irgi kainuoja...
-  Kainuoja, bet kapeikas, palyginti su tuo, ką į ją su

kiši... Draudimas, taksas -  kelių mokestis, motas, ku
ras, detalės...

-  O mums dar siūlot mašiną pirkt...
-  Artūro -  nebloga! Keturi šimtai svarų -  nedaug. 

Tačiau atminkit -  kieno vardu draudimas -  tas tik gali 
vairuoti. Norėsit abu -  reiks draustis abiem. Kaina nuo 
amžiaus priklauso -  kuo vyresnis, tuo pigiau.
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-  Aš ir sakau, nereiškia, kad nusipirksi automobilį 
ir taškas, mašina pinigus ėda -  bloga investicija. O dar 
siūlo į skolą kaip stačia galva į šulinį. Po to varažyk, 
kaip atiduot...

-  Čia toji investicija būtina dėl darbo. Visi anglai nuo
savas mašinas turi -  kiekvienas su ratais. Autobusai -  
retas reiškinys. Taksi -  prabangos dalykas... Savo yra 
savo...

-  Štai telefono būdelė jau matos!
-  Namai namučiai, nors ir po smilga...
-  Kokia dar smilga? Palapinė -  mūsų namučiai...
-  Palapinė -  geriau nei po smilga...
-  Su lova iš sąvartyno...
-  Ir ne tik lova, viskas, kas tame name -  iš sąvartyno!
-  Vadinasi, ir pats namas -  sąvartynas...
-  Išvada viena -  gyvenat sąvartyne! -  nusikvatojo Vir

gis, net ūsai užsirietė.
Terbauskams užsukus į svečius, mėgavomės karštu 

gėrimu -  kas kava, kas arbata. Virgis nerimavo, nerado 
sau vietos. Moterims nusileidus į virtuvėlę, Terbauskas 
tyliai paprašė:

-  Matai, palaikyk kompaniją, vienam nėra šansų pra- 
smukt. Einam pas Sasyską, bobom sakom, kad reikia su 
Kęstu pasišnekėt...

-  Eime eime, ką su tavim darysi...
„Juokdarys! Nori ryti kaip kumelys -  akys išduoda!"
Įėję į vidų, radom prie stalo vienišą, liūdnai parimusią 

akiniuotę. Draugiją jai palaikė pusiau nugertas viskio bu- 
telys. Pamačiusi mus, pasitaisė savo juokingus akinius.

-  Kokie vyrai aplankė vienišą damą! Virgi, ar palai
kysi kompaniją?
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-  Dar klausi? Gal įžeidinėji? Tik pilk be kalbų ant pir
mos kojos!

Akiniuotė nušvito, tarsi naujai atgimė, jokio liūdesio 
jos veide nebeliko. Stikliukas po stikliuko ir įsivyravo 
vakarykštė atmosfera. Garsiai suskambo lietuviška mu
zika. Akiniuotė pradėjo kabinėtis, ko aš negeriu.

-  Zuiki, aš galiu pradėti pykti, mes su Virgučiu jau 
baigiam prisigert, o tu sėdi ir negeri, žiopsai į šalis...

-  Panele Rože, nenoriu ir negeriu...
-  Iš kur tas mandrumas tavo prigimimo? Akiplėša! 

Nedrįsk taip su manimi kalbėti!
-Verute, kas atsitiko? Ko pyksti? Gal tau gimda pasi

leido? -  Virgis įjungė cirko programą.
-  Kvankale, kaip tau liežuvis apsiverčia taip šnekėti! -  

Virgio pusėn nuaidėjo riebūs keiksmažodžiai.
-Verute, ar juokų nebesupranti? Pajuokavau, ir tiek! 

Šneku bele ką, kas ant liežuvio galo...
-  Šelmis! Taip gražbyliaut negalima, juk aš -  subren

dusi moteris. Supratai mane, šmaikštuoli? -  išspaudė 
šypseną veide.

-  Taigi mes -  vienmečiai! Man keturiasdešimt penki 
bus, tau jau yra, turėtumėm viens kitą be žodžių su
prasti...

-  Kur jau ne! Visi jūs, vyrai, tokie -  meilikautojai... -  
išsiviepė ligi ausų.

-  Ko tiek šypsais, gal į kelnes primyžai?
-  Ir vėl prasideda! Von na... iš mano namų! Von, pasa

kiau, abudu! -  atsistojusi pirštu bedė į duris.
Tuo tarpu nulipo į apačią Kęstas, antininkas.
-  Ko šiaušies, lakūdra! Ne tavo vienos namai! Nevari

nėk kitų, skeveldra tu!
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Akiniuotė nutilo. Užsidarė savo girtame pasaulėlyje, 
nepaleisdama viskio taurės iš rankų.

-Visą valandą su namiškiais šnekėjau, net ausys įkai
to. O ką -  pigiau grybo! Vos keli svarai!

-  Koks tinklas? -  sudomino.
-  02, geriausia skambinti savaitgaliais į vielinį tele

foną. Per mėnesį pasipildai dešimčia svarų ir šnekėk į 
valias. Pigus kaip velnias!

„Terbauskai pripirko visokių orandžų, o apie 02 net 
neužsiminė..."

-  Padarom po glotkę!* -  pakėlė taurę Kęstas. -  Būk 
sveikas, Virgi!

-  Kur Jurgiai?
-  Į parduotuvę išėjo viskio parnešti...
Vos Kęstas pakėlęs uodegą nusliūkino į tualetą, aki

niuotė pačiupo butelį. Nusinešusi į kitą kambario galą 
ir įsipatoginusi minkštame fotelyje, gurkšnojo tiesiai iš 
kakliuko. Virgiui toks elgesys džiaugsmo nekėlė.

-  Ar viena žadi išlakti? Pasigersi! Nuvirsi po stalu, 
tada mes paeiliui užeisim iš lauko pusės, atkaposim, už- 
kišę po skūra. Nenustebk, jei ryte pasijusi nebe viena! 
Nebent nuslys per šoną kaip Andriukui...

-  Eik tu, krušale! Pati pirkau, pati ir išgersiu!
-  Ei mergyte, kur man duosi, ar ant šieno, ar šiauduo

se, -  užgiedojo Virgis.
Grįžo Jurgis su žmona, nešini viskio buteliu. Akiniuo

tė prigriebė ir šitą.
-  Už mano pinigus pirkta, išgraužkit!
Vyrai susinervino, bet kas teisybė, tai ne melas -  jos

* Burnelę (žarg.).
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pinigai, jos viskis. Jurgiams įdavė parnešti. Pasak Vir- 
gio, Jurgis tapo etatiniu viskio parnešėjų -  pinigai į sau
ją ir, vaikiuk, keliauji, jeigu ne -  negausi gardaus skys
timėlio... Priprato žmogus. Šuo irgi kariamas pripranta.

Po kelių Virgio meilių žodelių viskio savininkei bute
lis grįžo ant stalo. Pilnas butelis! Rankomis trynė ne tik 
etatinis viskio parnešėjas, bet ir antininkas, ir paliaubų 
organizatorius. Visus vienijo viena -  „Teacher“ butelis, 
litro talpos, keturiasdešimties procentų stiprumo rusvas 
skystimėlis, angliškas smagumėlis, protelio netekimas...

Gerti jokio noro neturėjau -  kompanija ne ta. „Lįsti į 
apatinę briauną* nukvakusiai akiniuotei dėl gramo svai
gulio! Tegul pasiunta!"

Terbauskas, išlenkęs eilinę porciją, smagiai uždainavo:
-  Užkvipo Verutė žaliuoju mišku, šį vakarą tylų mes 

gersim kartu, gersim kartu...
Tarpduryje susidūriau su Terbauskiene. Atėjo pati vy

ro ieškoti.
„Pasibaigs Virgiui baliai... Kiekvieną kartą jam žaliuo

ju mišku vis kita užkvimpa... Kažin ar žmonai jis tai dai
nuoja?"

Kristiną radau miegančią plačioje lovoje.
„Pavargo pelytė... Tikra maža pelytė... Susirietusi į ka

muoliuką... Kaip katytė... Pelytė ar katytė, vis tiek ma
no mažytė..."

Priguliau šalia. „Ak, būtumėm dabar Lietuvoje, ryto
jus būtų aiškus... O čia nežinia kas laukia... Už lango -  
dargana, drėgmė gelia kūną..." Įjungiau elektrinę kros
nelę. Įkaito greitai. Pasijautė šiluma. „Tikrai nesiišalsim..."

* Pataikauti (žarg.).
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Vos ėmiau migti, apačioje pasigirdo lenkiškos kalbos:
-  Kurva mat... kurva mat... co ty mieliš kurva mat...
Senis burnojosi ant kambarioko. Pakeltu tonu kažką

diktatoriškai nurodinėjo, nepamiršdamas skambių prie
žodžių. Užuolaida garsų nesulaikė, kvapų irgi.

Pasklido tabako smarvė... „Kokių dar bezdalų atsių- 
sit, lenkai nedadaryti?“ Prisiminiau Virgio patarimą -  
„Jei kokios problemos -  kinkyk iš vietos, tik prieš tai 
išrikiuok pagal ūgį..." Sudrumstė ramybę, pagadino at
mosferą...

Terbauskas pasakojo, kaip savo pirmas dienas Angli
joje taip pat su lenkais leido: „Gyvenau su septyniais po
lonezais name. Pradėjau pasigesti maisto. Tai lašinukų 
šmotas atrėžtas, tai kotletas nudžiautas... Kantrybė trū
ko, kai neberadau šaldytuve rūkytos dešrelės. Visus zlot- 
nikus sukėliau ant kojų, pagal ūgį išrikiavau -  prisipa
žinkit, suopiai, katras nuciokinot dešrelę? Atsako nesu
laukiau -  tik pečių patraukimo. Toks atsakymas manęs 
netenkino -  nusijuosiau diržą ir tėviškai ėmiausi auklė
ti. Suteikiau šansą bėgti -  keli malalietkos papustė pa
dus. Įjungęs pagreitį, bėgikus pavijau. Diržo sagtimi ati- 
talžiau šonus, išspardžiau bezdalus, išmanguriau nuga
ras -  ne dėl to, kad neprisipažino, o todėl, kad bėgti 
nemoka. Kam tada bėgo?“

Dešrelė sukėlė apetitą. Kaip tik tokių turėjom nusi
pirkę.

„Laikykitės, lenkai! Matas eina dešrelių valgyt!"
Nulipęs į apačią, radau pypkuojantį senį.
-  Kak žizn maladajal* -  užklausė.

* Kaip gyvenimas, jaunime? (rus.).
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-  Charašal* -  atsakiau.
Šaldytuvas skleidė neįprastus garsus -  kaip mano pil

vas iš alkio. Lubose virš šaldytuvo žiojėjo nemaža šla- 
piuojanti skylė. „Ventiliacija dūmams išeiti? Greičiau jau 
statybos brokas...“ Salia kriauklės stovėjo caro laikų mik- 
robangė.

-  Šitoje mikruškėje veikia tik paleidimo mygtukas, 
kurva mat, -  aiškino senis pusiau rusiškai, -  prieš pa
baigą tris kartus supypsės, kurva mat...

Senis atsikrenkšdamas spjaudė į šiukšlių kibirą. Ne
rimo vietoje, spyruokliavo lyg ant žarijų. Kreiva nosis, 
banditiškas veidas, rankos tatuiruotos lyg Dvarčionių ke
ramikos plytelės -  tipiškas zonos perėjūno vaizdas.

Mikrobangė ūžė kaip bomba. Pabaigoje -  trys pypte
lėjimai lyg paskutinės sekundės iki sprogimo. Neatlai
kęs krosnelės skleidžiamų garsų, senis nėrė į savo lizdą.

Po minutėlės išlindo iki pusės nusirengęs ir nutapsėjo 
į vonią. Ant jo nugaros spėjau įžvelgti, tiek piešinių, kiek 
ant Lentvario kilimo raštų.

Kristina prabudo. Rūkytų dešrelių kvapas pažadino 
ir jos apetitą. Nors iš tikrųjų prasimerkė išgirdusi garsų 
karo laikų „bombos" pypsėjimą. Sprogimas -  vakarienė 
paruošta.

Valgėme pasigardžiuodami.
Vėlyvą sekmadienio vakarą už lango įsiviešpatavo su

tema. Smulkūs lietaus lašeliai beldėsi į stiklą, lyg norė
dami patekti vidun, o po to išgaruoti į nebūtį...

Pasinėrėme svajingose glamonėse, pamiršę viską ap
linkui.

* Geras! (rus.).
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Atsidavėm jausmams, aistrai, meilei, geiduliui... Iš- 
sinėrę iš drabužių lyg gyvatės iš odos, du nuogi, vienas 
kito ištroškę kūnai raičiojosi plačioje lovoje... Liežuviai 
lyg ugningi unguriai vinguriavo, pindamiesi tarpusa
vyje... Kobrų šokis... Vienas liežuviukas atakavo var
putę, kitas -  varpą, poza -  69... Kuris pirmas nugalės, 
priversdamas kūną kristi į ekstazės gelmes? Spartus, 
vibruojantis mūšis! Kristina alsuodama sukniubo, sėd
menys susitraukė... Išsirietė lyg persų katytė, pasiner
dama į pirmąjį orgazmą... Malonios dejonės pervėrė 
kambario tylą... Suakmenėjęs feniksas praskleidė iki 
raudonumo įkaitusias drėgnas meilės klostes... Du kū
nai susiliejo... Visagalė palaima nunešė toli į rojaus mei
lės sodus...

Prakaito lašeliai ant kaktos bylojo -  kūnai ritmingai 
dirba.

Stiprūs pirštai tvirtai suėmė sėdmenis... Krūtys blaš
kėsi į šalis, nerasdamos sau vietos ir sukeldamos „Guc- 
ci“ kvapo bangas, užtemdančias protą, tankiai varinė- 
jančias kraują venomis...

Pagaliau moters kūnas atvėrė kelią orgazmui... Persų 
katytė išsiriečia -  sustingsta akimirką vietoje...

Tvirtas lyg titanas įnagis niekaip nepasidavė -  puolė 
į patį mūšio vidurį, degantį kaitriausia liepsna, ir, ro
dės, išleidęs paskutinį atodūsį, kris be gyvybės ženklų, 
nurimdamas amžiams, tačiau jis tarsi narsiausias kar
žygys atkakliai grūmėsi, priversdamas varžovą eilinį kar
tą sukniubti, atsiduodant jėgoms, sukeliančioms malo
nius šiurpuliukus, nubėgančius visu kūnu, iki pat kojų 
pirštų galų...

Septintas orgazmas užplūdo abu kovotojus sykiu...

60



Kritom į prarają, stipriai susikibę rankomis, kad neati- 
trūktumėm vienas nuo kito, o kartu pasiliktumėm rojaus 
soduose mėgautis saldžiais vaisiais... Šautuvas iššovė...

Kūnai suglebo ir nurimo...
„Kokia dieviška moteris! Persų katytė... Pelytė... Kris

tina... Miegok, mažyte, saldžiai ir ramiai, aš su tavimi...“
Anglijoje pirma savaitės diena skaičiuojama nuo sek

madienio. Nenustebome. Baigėme priprasti prie jų visa
pusiško atvirkštumo. Išaušęs pirmadienis skelbė trečią
ją dieną be darbo. Lynojo lietus, dangus liūdėjo, apsitrau
kęs pilkuma. Reikėjo kažko stvertis, norint ištrūkti iš 
Sigutės bulvių karalystės, akivaizdžiai priklausomos nuo 
oro sąlygų.

Užkandęs Kristinos suteptų sumuštinių, palikau ją 
tvarkytis namuose, o pats išėjau pasižvalgyti po mieste
lį. Pravėręs namo duris, pamačiau pažįstamą telefono 
būdelę. Paėję tolėliau -  indišką restoranėlį. Skaniai už
kvipo. Žmonių viduje nesimatė, be dviejų vyriškių -  tam
saus gymio, baltomis prijuostėmis. Padavėjai serviravo 
staliukus. Sužiuro į mane, beskaitantį užeigos pavadi
nimą -  „Indian summer“.

„Ko dėbčiojat? Neisiu aš pas jus, neisiu... Kišenėje -  
grašiai... Bedarbis... Nelegalas... Užsuks koks storas bri
tas ir užsisakys jūsų skaniai kvepiantį patiekalą... Bū
tų gerai čia Kristinai įsitrinti... Vis dėlto Lietuvoje dir
bo barmene-padavėja, patirties turi, tik su anglų kalba 
prastokai -  vidurinėje prancūzų mokinosi, o čia ne 
Prancūzija... O gal man užeiti pasiteirauti dėl darbo? 
Gal ne... Ne čia... Neįsivaizduoju savęs barmenu, nors 
daugelis sakydavo -  aukštas, išvaizdus, tik barmenu 
ir dirbti...“

61



Kitapus gatvės iškilo dar viena užeiga -  turkiška ke- 
babinė. Kitaip nei nuo indiško restoranėlio, kebabinė 
dvelkė degėsių kvapu. Po to dar viena, kita...

„Skrandžiui pasirinkimo pilna!44
„Kiniškas maistas išsinešti" -  išsiverčiau anglišką iš

kabą, pavartęs žodynėlį, kurį visada turėjau su savimi. 
Nors anglų kalbą mokiausi nuo penktos klasės, spėjau 
daug ką pamiršti, išskyrus žinomiausias frazes: thank you 
ar helio. Žodynėlis man pravertė kaip kunigui Biblija.

Aptikau kur kas solidesnį eksponatą -  restoraną-vieš- 
butį „George".

„Nemenkas pastatas! Neblogai būtų nors durininku 
įsidarbinti..."

Miestelio centrukas pasitiko šilta panorama. Salia au
tomobilių stovėjimo aikštelės išsiskyrė puošnus kupolas.

„Nuostabus vaizdas! Lyg kokia šventovė, retas reginys!"
Kupolą juosė važiuojamoji dalis, už kurios iš abiejų 

pusių eilėmis rikiavosi parduotuvės, užeigos, barai. Iš 
po neaukštų pastatų lyg žvalgai dairėsi iškilę bažnyčios 
bokštai...

Miestelio vaizdas priminė senovę -  lyg iš kaubojiškų 
vesternų. Civilizacijos simboliai -  įvairiose vietose besi
sukiojančios vaizdo kameros.

„Apsauga puiki! Viskas lyg ant delno! Užfiksuojamas 
menkiausias krustelėjimas!"

Slampinėjau, kol priėjau raudonų plytų pastatą -  „Job 
centre"*.

„Štai ko man reikia! Tas pats kaip Lietuvoje darbo 
birža."

* Darbo birža (angį).
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Užėjęs į vidų, nužvelgiau ant sienų kabančius tris tele
fono aparatus, kompiuterį, informuojantį -apie laisvas 
darbo vietas, ir tris staliukus su trimis konsultantais. 
Tikėjausi didesnės erdvės. Pasisveikinęs paaiškinau, kad 
ieškau darbo. Moteriškė pasiūlė prisėsti. Prasidėjo įvai
rūs klausimai, pasijutau lyg tardymo skyriuje. „Kas tu 
toks? Iš kur? Kodėl atvykai į Angliją? Kokio darbo ieš
kai? Ar turi draudimo numerį?.."

Šiaip taip susikalbėjau -  žodynėlis! -  tik vieno nesup
ratau, kas per velnias tas draudimo numeris.

Moteriškė nuoširdžiai bandė paaiškinti, tačiau jos ang
liškos tarties mano lietuviškos smegenys neperfiltravo. 
Užsikėlė vartai -  draudimo numeris. Nesupratau, kas 
mane priklijavo prie kėdės -  mano užsispyrimas ar kvai
lio padėtis, bet aš niekur nesiruošiau eiti, kol nesulauk
siu bent vieno pasiūlymo, todėl sėdėjau kėdėje priešais 
apstulbusią moterį, vartydamas rankose žodynėlį. Į krū
vą suėję, visi trys konsultantai nuožmiai įrodinėjo, kad 
be „Insurance number“* aš nieko nepešiu. Pakartotinai 
iš mano lūpų nuskambėjusi frazė „I need, job\“** nustel
bė visas anglų pastangas išprašyti mane lauk.

Kad man reikalingas darbas, jie tai suprato, bet ko aš 
delsiu ir nepalieku jų ramios kompanijos, šito jie nie
kaip negalėjo įkirsti į savo britiškas makaules. Mano trū
kumas virto privalumu, ir tuo aš pasinaudojau. Skėsčio
jau rankomis, sakydamas, kad visiškai nieko nebe
suprantu, kada jie įsiaudrinę greitakalbe malė savo 
melodijas. Įspūdį sustiprino beatodairiškas žvilgčiojimas 
į žodynėlį. Moteriškė, pavijusi į šoną kolegas, patikino,

* Draudimo numerio (angį.).
** Man reikia darbo {angį).
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kad bet kuriuo atveju draudimo numeris vis tiek man 
bus reikalingas. Supratau, jog šitame miesteliūkštyje 
laisvų darbo vietų nėra, o jeigu ir yra, tik tam tikrų 
profesijų žmonėms. Moteriškė, atspausdinusi printeriu 
lapą, mostelėjo ranka telefonų link. Paėmęs įdėmiai iš- 
nagrinėjau, kas buvo surašyta. „Darbas -  mėsos fabri
ke. Pareigos -  pakuotojas. Valandinis atlygis -  šeši sva
rai. Telefonas, teirautis Džordžo."

Susukau nurodytu numeriu. Atsiliepusi moteris su
jungė su Džordžu. Ragelyje pasigirdo guvus, linksmas 
balsas. Mano iškaltą frazę Jneedjob“ apibėrė klausimų 
kruša. Tylėjau it mietą prarijęs. Galiausiai vyriškis pa
prašė padiktuoti savo vardą ir pavardę paraidžiui. Top
telėjo mintis: „Susimoviau!" Padėjau telefono ragelį.

„Ir kodėl ankščiau nesimokiau anglų kalbos iš rimtų
jų. Kaip dabar praverstų! Laiko neatsuksi..."

Prisėdęs prie staliuko, išsitraukiau užrašų knygutę, šra
tinuką, pagalbininką žodynėlį. Raštu susirašiau viską, ką 
turėčiau atsakyti, paklaustas darbdavio, vardą ir pavar
dę, paraidžiui -  taip pat. Pasidariau „špargalkę". Skam
bindamas antrą kartą, jaučiausi šiek tiek ramesnis, la
biau pasitikintis savimi. „Juk nereiks galvoti, ką sakyti, 
beliks tik taisyklingai perskaityti..." Pokalbis vyko sklan
džiai. Džordžas paaiškino -  laisvų vietų yra, tik transpor
tas -  tavo rūpestis -  fabrikas darbuotojų nevežioja.

Pažadėjo dabartiniu adresu atsiųsti anketą, kurią už
pildęs turėsiu atsiųsti atgal ir laukti tolesnių veiksmų.

„Bingo! Gera pradžia -  pusė darbo! Koją kiša tik trans
portas... Pėsčias neprivaikščiosiu -  nuo telefono būdelės 
iki mėsos fabriko -  apie dvylika mylių, maždaug dvide
šimt kilometrų. Reikalingas automobilis... arba, juk Pū
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kio žmona tame pačiame fabrike dirba! Gal pavežiotų -  
netoli gyvena...

Tačiau pirma reikia sulaukti anketos, kol kas į darbą 
dar niekas nepriėmė..."

Namuose irgi laukė naujienos. Kol aš atakavau „Job 
Centre", atvažiavusi Sigutė pranešė: „Rytoj -  į darbą -  
pas fermerį! Šeštą ryto atvyks Artūras su žmona -  kartu 
dirbsite!"

Penktą ryto telefonas užgrojo melodiją. Keltis tingėjosi.
„Visiškai nepratęs tokią ankštybę ristis iš lovos. Gy

venant Vilniuje tik po pietų biurą aplankydavau -  ke
lios valandos su interesantais, ir darbas baigtas. Gal per 
mažai dėjau pastangų, dabar nereiktų Anglijoje trintis..."

Lauke klaidžiojo prietema. Šaltukas kando žandus. 
Prisirengėme drūtai, lyg keliautumėm į Siaurės ašigalį. 
Lygiai šeštą prie telefono būdelės sustojo opeliukas. Dvi 
žmogystos dairėsi į šonus.

-  Labas rytas!
-  Labas rytas!
„Dar pachmielas nedarytas -  mėgsta sakyti Virgis, pa

glostęs savo panosės augmeniją..."
Po pusvalandžio privažiavome fermą. Iš automobilio 

lipti nesinorėjo. Atsivėrė kur kas klaikesnis vaizdas nei 
matytoje bulvių karalystėje. Apsemtas srutų viduryje 
lauko riogsojo jau pažįstamas agregatas -  konvejeris, ap
trauktas tentu.

Daug galvoti nereikėjo, kad suprastum, jog šis konve
jeris -  mūsų darbo vieta. Klausimas kilo, kaip reikės iki 
jo prieiti, nes visą teritoriją dengė dumblo kiliminė dan
ga. Daugelyje vietų telkšojo didžiulės balos, mauro -  ma
žiausiai iki kelių. Kiek tolėliau važinėjo traktoriai, pana
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šūs į „Belarusus“ -  tinkamiausia transporto priemonė pel
kėje. Beje, ir jie kur ne kur užbuksuodavo. Atokiau nuo 
konvejerio stūksojo nedidelis namukas -  fermerio konto
ra, buhalterija. Artūras automobilį prišvartavo prie pat 
pastato, kad, neduok dieve, neužkliudytų buldozeriai. Sa
lia stovėjo juodas golfukas lietuviškais numeriais.

„Dar vieni juodadarbiai -  laimės ieškotojai svetimuo
se kraštuose!"

Artūras užsiminė, kad čia jau yra dirbęs anksčiau:
-  Lietuvius pažįstu -  du broliai ir vieno iš jų draugė, o 

gal ir abiejų. Broliai -  traktoristai, pristatinėja iš laukų 
bulves. Apsiforminę legaliai, dirba daugiau nei metus...

Bešnekėdamas Artūras įšoko į neperšlampamą kom
binezoną, apsiavė guminius batus iki kelių, ant galvos 
užsimetė kapišoną, jo žmona apsidarė panašiai.

„Žmonės treti metai Anglijoje juodą duoną graužia, ne 
pirmus metus vedę, apsirūpinę viskuo, kad nebūtų bai
su į purvą lįsti!"

Persirengimo kambariuko nebuvo -  ne bėda, šalia ma
šinos, po atviru dangumi, apsivilkom prastom striukėm, 
tik vėl turėjom apsieit be guminių batų, bet vis ne su 
lakierkom kaip kai kurie...

Bridome dumblu, stengdamiesi išsilenkti balų, kol pa
siekėm laiptukus į konvejerį. Palindę po tentu, išsižiojo
me -  baisesnės darbo vietos matyti neteko. „Kažin, ko
kie bus darbo vaisiai?" Su Kristina įsitaisėme vienoje pu
sėje, o Artūras su pačia -  kitoje.

Konvejeris -  nedidukas, tačiau netvarka pralenkė jo 
gabaritus. Netoliese išgirdome angliškas kalbas. Pama
tėme konvejerio link atbrendančius tris vyriškius -  smul
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kių kaulų jauną vaikinuką, pliktelėjusį dėdulę ir storą it 
kubilą juodbruvą vyrą, kurį sykiu praminėm Kinderiu. 
Artūras suskubo apibūdinti kiekvieną: „Tas smulkus -  
boso sūnelis, jis čia vadovauja, tas praplikęs -  pederas
tas airis, o Kinderis -  darbininkas ir prižiūrėtojas." Kad 
mažai ant galvos plaukų turintis dėdulė -  homoseksua
lių pakraipų, pasitvirtino greitai.

Lipšniai besišypsantis ir koketiškai kalbantis žmogė
nas didelį dėmesį rodė Artūrui. Sis stengėsi išlikti man
dagus, tačiau dirbtinės pastangos atrodė juokingai. Ne
trukus dėdulė išsivedė Artūrą parnešti kažkokių įran
kių. Nesusilaikę garsiai nusikvatojom: „Suviliojo ir į 
mišką nuviliojo... žibučių rinkti..." Boso sūnelis kirstuko 
veidu trumpai paaiškino, kaip dirbti. Lygiai taip pat kaip 
pas Harį, tik darbo sąlygos prastesnės. Dar vakar džiau
gėmės pabėgę nuo vilko, o šiandien supratom, kad ant 
meškos užsirovėm. Kinderis, atrėmęs savo begemoto ma
sę į atliekų dėžės kraštą, ramiausiai gėrė iš buteliuko 
pieną, užsikąsdamas bulvių traškučiais. Būtų stebuk
las, kad tokiu valgiu misdamas atrodytų kaip kirstukas. 
Artūro nesimatė gerą pusvalandį...

„Gal tikrai tas lipšnus diedukas pasirodė besąs sek
sualinis maniakas ir, užlaužęs kur nors patvory, kone
veikia mūsų šoferiuką..."

Juokams atėjo galas, kai atvežė pirmąją bulvių partiją.
Grįžo ir Artūras, iš pažiūros gyvas ir sveikas, ištrūkęs 

iš žydrųjų pinklių.
Paleido laviną mėšlo, o keturi žmonės turėjo atlikti 

sanitarų vaidmenį. Linija judėjo greitai. Purvo -  dau
giau nei pačių bulvių. Didžiuliai grumstų kamuoliai už
gožė pagrindinius čipsų ingredientus.
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Mums, vyrams, buvo nelengva kiloti drėgnas žemes, o 
ką jau kalbėti apie moteris. Kinderis akylai stebėjo, ar 
bulvės, riedančios tiesiai į furos priekabas, yra švarios 
ir be nereikalingų priemaišų -  žolių, žemių, akmenų. Pa
galbos trūko.

Aštuonios rankos vargiai spėjo permesti tonas žemių, 
riedančių intensyviu greičiu. Mažai ką tai jaudino, o ypač 
Kinderį, kuo toliau, tuo garsiau mėtantį replikas mūsų 
adresu. Praleisdavome daug brudo furos link. Kinderis 
pasirodė esąs ne tik storas rėksnys, bet dar storesnis 
skundikas.

Kur buvęs, kur nebuvęs Kirstukas atskaitė moralą, 
bet paskui kibo į pagalbą. Pagalbininkas iš jo pasitaikė 
liesas, kaip ir jo kūnas. Po penkių minučių neatsigręž
damas paliko darbo vietą. Užvirė ne tik kraujas venose, 
bet ir šūdas rūroje, kai Kinderis įsakė liniją leisti nes
tabdomai -  jokių pertraukėlių atsipūsti, kol neprikrau- 
sim visos furos, -  užsakovai laukia -  pinigai dega.

Dvyliktą valandą užbaigėm pirmąją partiją. Įpusėjus 
antrai Kinderis suteikė penkiolikos minučių pertraukė
lę. Čia pat prie sustojusios linijos pasibėrė sau iš maiše
lio saują čipsų*, spurgų, šokoladukų, kokakolos skardi
nių, iš kišenės išsitraukė pieno buteliuką ir ėmė viską 
brukti į skrandį. Greičiau jo alkis davė mums galimybę 
atsipūsti nei jo žmogiškumas. Nuklampoję opeliuko link, 
ant kapoto išsidėliojom savo pietus. Retkarčiais pasiro
danti saulutė savo spindulėliais švelniai pakutendavo 
nuo dulkių pajuodusius veidus, lyg ramindama -  nėra 
viskas taip blogai, kaip atrodo.

* (Bulvių) traškučių.
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Su Kristina nurijome po porą „laimės piliulių", kad 
toji poilsio euforija tęstųsi kiek ilgiau. Biopapildai la
bai pravertė tokiose stresinėse situacijose kaip kovos 
su bulvių lavina, prisotindami mūsų ląsteles deguonies, 
tonizuodami nervų sistemą.

Papildomi vitaminai, ypač tokia jų sudedamoji dalis 
kaip penkialapės kinostemos saponinai, savo poveikiu pra
nokstantys ženšenį, nokino sveikame kūne sveiką sielą.

Antro vežimo bulvytės — šeško panagių suktinukai mėš
lo padaže -  kėlė ne tik pasibjaurėjimą, slogų kvapą, bet 
kartu ir juoką. „Kaip jūs, nutukę anglai, galite šlamšti tuos 
sintetinius čipsus, pagamintus iš tokių smirdančių bulvių?!"

Visų nosys paniro po megztinių atbrailom. Slinko vien
tisa masė pagedusių kukulių. Semdami saujomis, rankas 
panardindavom tarsi į šūdą, nepadėjo nė guminės piršti
nės -  sutros persigėrė ir per jas... Plaštakos, savaime aiš
ku, nuo to ne šilo, o šalo. Mano Kristutės malonųjį „Guc- 
ci" aromatą užgožė aitrusis „Chanel potato shit flavour“*. 
Šituo bulvių šūdo šaneliu kvepėjom visi, nuo galvos iki 
kojų apsidrabstę ir pasinėrę į jo neišsenkamus klodus.

-  Štai kur tikroji laimė -  iškeisti tėvynę į mėšlo gimti
nę, -  tyliai dainavau, neleisdamas negatyvioms mintims 
užvaldyti mano sąmonės: -  Aš turėjau kuiną seną, žiū
riu -  bestija jau stena, ėmiau dalgį nuo pastogės, žiūriu -  
bestija nusprogęs, kasiau duobę plačią gilią, kad palai
dočiau bestiją, o ta uodega kaip mietas, neužtenka duo
bėj vietos...

Niūniavau, kol užtraukiau visa gerkle. Prie manęs, 
prisidėjo Artūras. Mūsų bliovimas susipynė su konveje
rio kriokimu. Iš šalies galėjai pamanyti -  ne darbo vieta,

* Chanel bulvių šūdo kvapas (angį.).
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o beprotnamis -  vyrai rėkdami dainavo, moterys garsiai 
juokėsi, mechanizmas tarsi pritardamas riaumojo. Trū
ko tik polkos su ragučiais...

Kinderis, užkimšęs savo skrandį kombikormu, įjungė 
dafieni* programą. Tylėjo lyg žuvis vandenyje...

„Alkį numalšino -  nervus nuramino!"
Belaukdami trečiosios partijos, kiek atsipūtėm.
-  Gal traktorius pakelyje sulūžo? -  spėliojo Artūras. -  

O gal kasamoji laukuose subyrėjo...
Kad nedykaduoniautumėm, Kirstukas surado naujo 

darbo. Moterims paliepė apvalyti nuo juostų pridžiū- 
vusį mėšlą, o mus, vyriškius, nusivedė tolėliau kalti bul
vėms dėžių.

Įdavęs vieną plaktuką ir saujelę vinių, parodė į lentų 
krūvą:

-  Eikit ir dirbkit!
„Idiotas! Su šitiek įrankių kažin ar inkilą sukaltum, o 

dabar dėžę, didumo sulig krūtine, ir dar ne vieną. Tas 
pats, kaip iš kirvio išvirti košę;.."

Teko bent apsimesti, kad dirbam. Išsiprašėm iš Kinde- 
rio pjūklą. Atnešė, tik -  be dantukų. „Ne pjūklas, o dildė, 
tokiam kaip jis nebent per kiaušinius pasibrūžinti!"

-  Čia dar galima kentėti -  kaldamas pasakojo Artū
ras -  patikėk manim, per trejus metus su žmona tiek 
darbų perėjom, kad turbūt visus, kokius tik Sigutė galė
tų pasiūlyti. Tikrasis pragaras -  ropių laukas. Nei galo, 
nei krašto -  vientisa runkelių jūra! Ar saulė, ar vėjas, ar 
lietus -  su peiliuku, sulinkęs į kuprą, doroji ropes... kiek 
pridoroji, tiek ir gauni. Už maišą -  dešimt svarų, tačiau, 
patikėk manim, maišai milžiniški! Nuo ankstaus ryto

* Nusispjaut (žarg.).
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iki pietų vos vos keturis prikraudavom. Po to krentam 
kryžiumi, nieko nebesinori... Man nugara šaibom išėjo -  
kaip klaustukas vaikščiodavau.

-  Tai kartu su žmona dorodavot?
-  Žmona padėdavo... Per mano maldavimus čia ilgiau 

pasiliko. Ir ašarų, ir nervų daug išliejo... Norėjo pabėgti 
iš pat pirmos dienos... Vis nuramindavau, paguosdavau... 
Pagaliau už savaitės važiuosim į Lietuvą -  visam laikui!

-  O ropių, sakai, tik keturis maišus per dieną gali pri- 
rinkt?

-  Jeigu nugarą tvirtą turi... Kartą šešis pririnkom -  
galūnės nutirpo. Pastovų tempą laikėm, net pavalgyt ne- 
prisėdom... Į namus grįžom -  nulūžau vonioje besimau
dydamas... Užtat šešiasdešimt svarų uždirbom...

-  Ar verta taip sveikatą ėsti? Manau, vergaudamas 
niekada nepralobsi...

-  Namuose, kai grįši į Lietuvą, ir sveikatą pataisysi, o 
čia dirbi dirbi ir dar kartą dirbi...

-  Bene tai Lenino žodžiai?
-  Leninas sakė -  mokytis, mokytis ir dar kartą mo

kytis...
-  Vis protingiau... O ropėse visi palūžta?
-  Yra toks vienas žvėris -  po dešimt maišų per dieną 

pats pridoroja. Jis jau šešti metai ropes skalpuoja, už
sigrūdinęs. Aš nebeištvėriau -  nugarą atėmė...

-  Pasaulis pilnas keistuolių...
-  Aha, Liova toks, be kaklo, užpakalis su galva suau

gęs, kad jį perkūnas... Po ropių su žmona patekom į mor
kų lauką. Neblogai ten -  kiek padarai, tiek tavo... Už 
priekabą morkų šešiasdešimt svarų moka. Visąlaik po 
tiek per dieną uždirbdavom...
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-  Morkos, ropės -  tas pats velnias, rauti irgi susilen
kus reikia, tai kaip nugara?

-  Ten truputį kitaip -  prie traktoriaus prikabina žag
res, ant jų suguli, rankas pro skyles kaip čiuptuvus iški
ši ir rauni... Nosies galas žemę liečia... Traktorius tem
pia, kojos nepavargsta...

-  Geras darbas -  su nosimi žemę arti, -  neišlaikiau 
nenusijuokęs.

-Akys net užpūliuodavo, reikėdavo lašus lašintis, kad 
dulkes išplautų...

-  Vardan ko tokios aukos?
-  Vardan šešiasdešimties svarų per dieną, tiksliau, 

per keturias valandas...
-  O ko pabėgot?
-  Nepasirinksi -  kur siunčia, ten važiuoji, kad tik dar

bas yra... Be to, tokie darbai -  sezoniniai... Jums irgi 
teks...

„Pragydo žinovas! Aš kaip paskutinis lopas* nosimi 
žemės nearsiu ir, manau, tą šūdą nebeilgai teks semt..."

-  Ieškosim išeities, juk turi Anglijoje ir normalių dar
bų būti, gal fabrikuose...

-  Dirbom ir mes fabrikuose, laikinai. Sigutė nusiųs
davo, jei žmonių trūkdavo. Aišku, ten geriau nei po at
viru dangumi. Morkų fabrike teko padirbėti -  pagal 
skambutį — skambutis stot, skambutis -  sėst... Kaip 
konclageryje!

„Kiekvienam lietuviui ar kitam emigrantui Anglija -  
gyvas konclageris. Šneka, kad rojus, atvažiavęs pama
tai, jog pragaras. Geriau vieną kartą pamatyti, nei tūks

* Kvailys, besmegenis (žarg.).

72



tantį kartų išgirsti... Nuo kiekvieno žmogaus priklauso, 
ar jam patiks, ar ne. Jeigu kai kurie trejus metus suge
ba siurbti tą patį mėšlą, nedarydami išvadų, vadinasi, 
jiems gerai. Gink Dieve, nė su šautuvu nepriverstų arti 
nosimi žemę..."

-Visą tą laiką, kurį praleisite Anglijoje, galite išbrauk
ti iš savo gyvenimo... Mes trejus metus jau išbraukėm, -  
lyg viską apibendrindamas užbaigė Artūras.

Atvežė naują partiją -  ta pati kova, ta pati smarvė, 
tik naujos partijos šviežesnė. Nuovargis užgulė pečius, 
rankas, kojas...

„Laiką išbraukti iš gyvenimo... Ar tu žinai, kada tavo 
gyvenimas baigsis? Gal rytoj? Gal po metų? Ką mes da
rome? Klaiku..."

Penktą valandą Kinderis, atsisveikinęs iki rytojaus, 
leido suprasti, kad darbas baigtas. Prasmirdusiais ap
darais sulindom į mašiną.

„Greičiau namo, į palapinę, norisi kristi kryžiumi..."
Telefono būdelę išvydom greitai. Prietemoje ją apšvietė 

naktinis žibintas.
-  Už kurą -  penki svarai -  po du su puse nuo žmo

gaus. Toks taksas...
. „Penkiasvaris! Paskutines šaibas* nori atimti! Turėkis!"

Nušveitęs darbinius rūbus į kampą, kritau kryžiumi, 
ant plačiosios lovos -  nieko nebesinorėjo. Kristina prisi
vertė nueiti į dušą.

„Išvargusi, bet nori panaikinti bulvių smoką..."
Akys užlipo, valandėlei užsnūdau. Prasimerkiau. Sa

lia lovos garavo karšta arbata.

* Pinigus (žarg.).

73



„Tibeto vienuolių receptų menas... Dieviška arbata! 
Nuo visų ligų ir negandų... Lotoso lapai... Daugiažiedžio 
kalniečio šaknys... Penkialapė kinostema... Kasijos toro 
sėklos... Natūrali gamtos pusiausvyra..."

Užplūdo ramybės jausmas. Nuovargi atėmė kaip ran
ka. Goša pasišaukė abu į apačią. Pasiūlė senus gumi
nius, kuriuos norėjo išmesti lauk. Padėkoję paėmėm.

„Kiek ankštoki, bet vis geriau, nei su bateliais po ba
las braidyti..."

Aprodė senio -  zeko -  batų kolekciją, koridoriuke su
rikiuoti gulėjo ant lentynėlių. Aš vis pagalvodavau, iš 
kur čia tiek batų -  visi panašūs, bet kad priklauso vie
nam asmeniui, net į galvą neatėjo. Apie dvidešimt porų 
šliūbinių juodų lakierkų puikavosi surikiuotos eilėmis 
lyg kareivėliai.

„Gal senis kvanktelėjo? O gal žmogus -  paprasčiau
sias kolekcionierius?"

Goša išsipasakojo, kad jie visi gauna darbo per portu
galų agentūrą, įsikūrusią miesto centre. Goša su sūnu
mi -  saldainių fabrike, senis su kambarioku — morkų 
fabrike naktinės pamainos plovėjais. Agentūra legaliai 
sutvarkė dokumentus, atskaito kas mėnesį mokesčius, 
tad jiedu nebijo, kad vieną dieną gali deportuoti. Jauna 
latvė agentūroje atstovauja visiems pribaltams, lengva 
susišnekėti rusų kalba.

Įsidarbinus legaliai, puiki proga gauti reikalingus do
kumentus ir netgi draudimo numerį, dėl kurio mane en
gė darbo centre.

Su Kristina nusprendėm, kad reikia imtis neatidėlio
tinų veiksmų, norint kuo greičiau ištrūkti iš Sigutės siū
lomo mėšlo. Išbandyti visus galimus variantus, išnau
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doti bet kokias galimybes, dėti visas pastangas prasi
veržti į priekį.

„Pirma -  laukiu anketos iš mėsos fabriko. Antra -  pasi
taikius progai, aplankysiu portugalų agentūrą. Trečia -  
pasitelksim pagalbon pažįstamus, gimines -  Kristinos 
teta ilgiau kaip metus gyvena Mančesteryje -  susisiek- 
sim. Be to, Raimis yra žadėjęs padėti -  įsitikinsim, ar 
atsako už savo žodžius."

Kokia puiki Kristinos teta ir koks tikras pagalbinin
kas Raimis, supratom, vos užmezgę kontaktą. Kristina, 
bekalbėdama su savo artima giminaite, iš karto gavo dar
bo pasiūlymą -  Mančesteryje sandėlio pakuotoja. Alga -  
šimtas septyniasdešimt svarų per savaitę, iš kurių dvi
dešimt -  vairuotojui už vežiojimą, penkiasdešimt -  nuo
ma, kur dar pragyvenimas -  nekas telieka, nors svar
biausia ne tai, pradžiai gal ir nieko. Tačiau geroji tetulė 
pareikalavo už darbo suradimą jai sumokėti tris šimtus 
svarų, o jeigu mums abiem -  šešis šimtus. Kokiu nuos
tabiu būdu pinigai sugultų į tetulės kišenę už pagalbą 
savo brangiajai dukterėčiai! Moteriškę smarkiai nuvy- 
lėme, nes tokia sumele nedisponavome. Vos šimtelis blaš
kėsi kišenėje, kuris vien kelionei į Mančesterį būtų ištir
pęs. Apie palaukimą ar sumokėjimą dalimis nesileido į 
šnekas. „Nėra pinigų -  nėra kalbų, kai bus, paskambink. 
Viskas. Taškas!" -  taip nuskambėjo paskutiniai tetulės 
žodžiai, po kurių pasigirdo tik duslus -  pyp... pyp... pyp... 
„Bazaras* baigtas!"

Kristina, patyrusi lengvą šoką, valandėlę jautėsi pri
trenkta.

* Kalba (žarg).
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„Su tetule viskas aišku. Kai žmogų užvaldo pinigų ma
nija, jis virsta zombiu. Vienas -  nulis mūsų naudai! Mes 
dar nenužmogėjome...“

Ėmiausi atakuoti Raimį -  nusiunčiau trumpą ir aiš
kų sms:

„Raimi, jei gali, padėk. Pats žinai, kad nemiela mau
dytis Sigutės purvo voniose, pakalbėk su savo šefu, gal 
atsirastų kokio darbelio. Iš anksto dėkui, Matas."

Atsakymo nesulaukėm, net reakcijos nesupratom.
„Du -  nulis mūsų naudai! Tyla -  gera byla."
Dar galėjau teirautis savo pusseserės Londone, tačiau 

girdėjau ją pačią sunkiai verčiantis, tad papildomų rū
pesčių sudaryti būtų buvę neprotinga.

Užmigome su viltimi, kad artimiausia galimybė, ku
rią išnaudosime -  portugalų agentūra.

Kitos trys dienos praslinko vienodai karčiai. Prasidė
davo įkvėpimu ankstaus ryto drėgmės šalia telefono 
būdelės, po to -  supuvusių bulvyčių ferma, o pasibaigda
vo -  penkių svarų atskaičiavimu už kelionę.

Sužinojom daug informacijos apie mūsų darbdavę- 
maitintoją Sigutę. Pasirodo, moteriškė įsteigusi fikty
vią įmonę, per kurią plauna nelegaliai uždirbtus pini
gus. Pagrindinės pajamos -  nelegalų juodu prakaitu už
dirbtas pelnas. Anglų darbdaviai jai moka už valandą 
septynis svarus, o ji darbininkams atseikėja tik ketu
ris. Viršvalandžiai siekia dar didesnius pinigėlius, o dar
bininkai gauna tik nustatytą limitą -  keturi svarai, nei 
daugiau, nei mažiau. Dar vienas Sigutės pajamų šalti
nis -  namų subnuoma. Išsinuomojusi namą iš agentū
ros ar privačių asmenų, perleidžia jį darbininkams, 
stengdamasi prigrūsti kuo daugiau žmonių, nes nuom-
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pinigiai eina nuo asmenų skaičiaus, o ne nuo gyvena
mųjų patalpų ploto. Teko girdėti ir tokių kurioziškų at
vejų, kada viename kambarėlyje apgyvendindavo po de
šimt dvylika žmonių -  kaip silkes konservų dėžutėje. 
Nuo galvos -  mažiausiai keturiasdešimt svarų per sa
vaitę. Vien dėl tokio žmonių kiekio namo nuoma agen
tūrai atsiperka staigiai, o pelnas malonus akiai. Tokių 
namų verslo tikslams Sigutė turi penkis. Dar viena pini
gų darymo mašina -  cigarečių kontrabanda. Kokiais mąs- 
tais, neaišku, bet kad susikrauna nemažą kapitalą — ži
no daugelis, nes patys jos siūlymu padeda platinti ciga
retes. Paklausa -  puiki. Vietoj įprastos vietinės penkių 
svarų kainos už pakelį kontrabandinės eina po du. Pa
varyk tokių fūrą ir būsi atsipūtęs. Apsukri darbdavė 
taip sukasi ne vienerius metus, todėl nekeista, kad tapo 
pinigų verge.

„Penktadienio rytas! Lygiai savaitė, kaip Anglijoje."
Neaiškus tvinksnis viduje kuždėjo, kad gyvenimas tu

rėtų pakrypti kitu kampu, nors laukė ta pati rutina, pa
sidabinusi surūgusios bulvienės dvoku.

Penkiasvario opeliukas sustojo punktualiai.
-  Sveiki gyvi!
-  Labąs jaunime, kaip miegojote? Šiandien penkta

dienis -  algų diena! Jūsų laukia pirma alga, už praeitą 
savaitę! -  šyptelėjo Artūras.

-  Kažin ar teks ją pačiupinėti -  praeitą savaitę vieną 
dieną tedirbom. Ką uždirbom -  tiksliai sueis nuomai.

-  Tiesa! Teks laukti kito penktadienio, kad pačiupi- 
nėtumėt. O mes kitą savaitę jau Lietuvoje ilsėsimės, šian
dien paskutinė darbo diena!

Suėmė nepiktavališkas pavydas. Šiurpuliukai nubėgo
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nugara, kai pabandžiau įsivaizduoti mus, vaikštančius 
mūsų gimtojo miestelio apylinkėmis.

„Kas man? Nostalgija tėvynei?.. Ne, geriau apie tai 
negalvoti..."

-  Pavydžiu jums, norėčiau dabar būti Lietuvoje, jau 
pasiilgau, -  garsiai mintis išreiškė Kristina.

-  Jums tik pradžia, dar daug teks angliškų bulvių nu
rinkti.

-  Toks gyvenimas -  vieniems pradžia, kitiems pabai
ga. Sulauksim ir mes geresnių laikų.

-  Svarbiausia, neužsibūkite vienoje vietoje, nes sto
vintis vanduo pūva.

Mano manymu, kiek teko bendrauti, pirmą kartą pen- 
kiasvaris ištarė protingus žodžius.

Kinderį pažinome iš tolo. Salia konvejerio stoviniavo 
dramblio gabaritų vyras, gardžiai mėgaudamasis pienu 
ir čipsais. Traškučių nelabai mėgau, o kai sužinojau, iš 
kokių bulvių jie gaminami, parduotuvėje apeidavau pla
čiu lanku.

-  Mano žentui teko dirbti čipsų fabrike, -  pasakojo 
Artūras, -  smirdančias, supuvusias bulves suverčia į 
bendrą katilą su geromis, apdoroja chemikalais, nuo ku
rių bulvės virsta gražuolėmis gulbėmis. Kad traškiau bū
tų, koks priplaukęs anglas visą turinį apšlaksto šlapimu 
tiesiai iš kakliuko ir skanieji „Pringles chips“ keliauja į 
parduotuvių vitrinas.

Mums pakako atrinkti tą žaliavą iš mėšlo krūvos, už
uosti jos kvapą, kad atsisakytumėm traškučių visiems 
laikams. Anglams tai nieko nereiškia -  patys paskanina 
čipsus savo vidiniais ištekliais, po to urmu tempia iš pre
kybos centrų.
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Atrinkę fūrą bulvių, pradvisę kvapniuoju šaneliu iki pat 
kaulų čiulpų, išgirdome Kirstuko netikėtą pranešimą:

-  Šiandienos darbas baigtas! Užsakymų nebėra! Skirs
tomės namo iki pirmadienio!

Praėjus trims rinkimo valandoms, nespėję kaip rei
kiant susierzinti, patraukėme namų link. Artūras su pa
čia džiūgavo.

-  Šventinė nuotaika! Gerai, kad darbą anksčiau už- 
baigėm! Bet jums, jaunime, tik užuojautą pareikšti gali
me -  vos po dvylika svarų uždirbot, o dar už kelionę su- 
simokėt -  jokio navaro šiandien... Nulis sveikų -  nulis 
emocijų...

Sustojus prie telefono būdelės, padaviau šoferiui dvi
dešimties svarų kupiūrą, kitaip neturėjau. Artūro vei
das išblyško, kaktoje išryškėjo raukšlės.

-  Jolki palki\ Smulkiau neturit? -  grąžino kupiūrą. -  
Atmesti nebus iš ko...

-  Smulkiau nėra...
-  Joptvaimat... -  suriko žmonai -  ...pažiūrėk, gal pas 

tave grąžos yra?
Žmona, perėjusi per kišenes, terado analogišką kupiū

rą. Artūras sutvojo delnais per vairą.
-  Jibitvaimat... tiek to, jeigu nebesusitiksim, perduo

kit penkis svarus Virgiui, jis žino mūsų adresą Vilniuje, 
padarys perlaidą...

-  Gerai, jau gerai... Sėkmės kelionėje!
-  Jums irgi neliūdėti...
„Penkiasvaris ir Afrikoj penkiasvaris! Tavo bėda, jei 

grąžos neturi. Perlaidos užsimanė... Kažin ar negrįši, vis 
dėlto penki svarai... Kokia netektis!"

Kristina ėmėsi skalbti pradvisusius rūbus -  skalbimo
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mašina veikė. Nusiturškęs po dušu, išlėkiau tiesiai į por
tugalų agentūrą. Mažoje kontorėlėje už staliuko sėdėjo 
jauna šviesių plaukų mergina. Spręsdama kryžiažodžius, 
angliškai paklausė, ko pageidaučiau. Prisistačiau, kad 
esu lietuvis -  ieškau darbo.

-  Rusiškai suprantate? -  perėjo prie rusų kalbos.
-  Žinoma, dar geriau nei angliškai.
-  Tada galime šnekėtis rusiškai, -  suspindėjo akutėmis.
Latvė, vardu Svietą, užsirašė mano duomenis -  var

dą, pavardę, telefono numerį.
-  Kai atsiras laisvų darbo vietų, aš paskambinsiu, -  

maloniai paaiškino.
-  Taip paprasta? Dar norėčiau savo draugę prire

gistruoti, mums abiem darbo reikia...
-  Jokių problemų -  sakykit jos vardą ir pavardę...
„Trumpai ir aiškiai. Šaunu!"
Apėmė nuojauta, kad skambučio ilgai laukti neteks: 

„Ištrūksime iš tos katorgos žūtbūt, eina šikt ta Sigutė su 
savo bulvėm..."

Kristiną naujiena nudžiugino. Viltis išbristi iš liūno 
stiprėjo.

„Šypsena širdy gyvena, džiugesys aplankė mus, nes 
gyvenimas gražus!"

Visą šeštadienį dviese pražaidėm „Monopolį". Patogiai 
išsitiesę plačioje lovoje privatizavom žemes, namus, vieš
bučius...

„Gera pasijusti turtingam nors žaidime... Daug ką reiš
kia turėti marias šlamančių kišenėse, turėti tvirtą pa
grindą po kojom... Saugumo pojūtis, pasitikėjimas savi
mi... Finansinė laisvė!

Į Angliją atvykome prasimušti, pajusti nepriklauso
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mybę, tapti ekonomiškai sveiki. Bet, norint visa tai tu
rėti, reiktų daryti tai, kas patinka. Savęs prievartavi
mas prie bulvių kalno vargu ar atneš gerovę ir laimę. 
Kiekvienas turi prigimtinę teisę būti turtingas, tačiau 
svarbiausia išlikti žmogumi -  nepavirsti zombiu, nesu
sirgti pinigų manija; Visų vis tiek neuždirbsi, kaip ir vi
sų moterų nepamylėsi. Reiktų išnaudoti savo talentus, 
atrasti savyje tai, kas galbūt padėtų išsikovoti savo vie
tą žemėje. Kokiu talentu esu apdovanotas aš?"

Kuo giliau nirau į savianalizę, tuo daugiau norėjosi 
sužinoti atsakymų -  kad ir į paprastą klausimą: Kuo ga
lėčiau užsiimti, kas mane žavėtų?

„Jeigu tai suprasčiau, kam tada reikalinga Anglija, 
juk tai galėčiau veikti ir Lietuvoje, tėvynėje, tada gal pa
jausčiau, kad gyvenu prasmingai...

Visada norėjau būti savarankiškas, turėti ką nors sa
vo... Bet vidinis balsas jau buvo mane nustūmęs ten, kur 
jaučiausi puikiai. Garbingos tarptautinės korporacijos 
filialas Lietuvoje, užsiimantis prasminga veikla, mokan
tis žmones kurti verslą, mane sužavėjo. Atitiko mano po
žiūrį į gyvenimą. Norint gerovės sau, reikia ją paskleisti 
plačiu lanku, teikiant naudą kitiems...

Argi ne smagu matyti gyvenimo pilnatve trykštantį 
veidą, kuris prieš porą metų buvo sukaustytas skaus
mo, baimių, depresijos...

Galbūt norint tinkamai motyvuoti save reikia patirti 
kokį nors gyvenimo mestą iššūkį, kuris atvertų akis... 
Gal šito man trūko, jei viską palikęs išvykau į Angliją. 
Kad ir kaip ten būtų, nuo savęs nepabėgsi, nors ir ko
kiame pasaulio krašte atsidurtum... Manau, kad svar
biausia -  koks tu žmogus ir ko tu sieki. Tik nuo manęs
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priklauso, ar aš būsiu sveikas, turtingas ir laimingas. 
Turiu išsiugdyti tai, kuo esu apdovanotas..."

Vaikštinėjome po vietinį turgelį miestelio centrinėje 
dalyje. Vyko aukcionas.

Padėvėti rakandai, suguldyti tiesiog ant šaligatvio, 
pritraukė nemažą būrį smalsuolių. Varžydamiesi tarpu
savyje, kuris pasiūlys daugiau, šlavė second hand miš
rainę -  kas po skvernu, kas atsitempęs tam tikslui ka
rutį. Juokingas anglas, apsijuosęs papilvę dideliu kap
šeliu pinigams, bėrė žodžius kaip žirnius:

-Vienas svaras, du svarai, trys svarai... Kas daugiau? 
Keturi! Parduota!

Vieni lyg pamišėliai, pastvėrę įsigytą daiktą, tempda
vo kuo greičiau į šoną, kiti lyg čigonai, apsikarstę nuo 
galvos iki kojų magnetofonais, dulkių siurbliais, televi
zoriais, vietoje siūlydavo perpirkti už didesnę kainą. Dau
gelis, įsigiję padėvėtą automobilį, po varžytuvių garsiai 
keikdavosi spardydami nuosavą šlamšto krūvą, nes tik 
sumokėję pinigus galėjo išbandyti savąją prekę.

Pasibaigus aukcionui ir žmonėms išsibėgiojus po na
mus, miestelio centras mirgėjo nuo šiukšlių. Keli vieti
niai valkatos kaip varnos po vilkų vakarienės mėsinėjo 
niekam nereikalingą atliekyną.

Nusipirkome už svarą beveik naują radijėlę -  šitiek 
sau leisti galėjome. Vakare palapinė pagyvėjo, jos erdvę 
užpildžius muzikos garsais. Angliškos dainos apgulė mū
sų ausis, praskaidrindamos nuotaiką, tačiau netrukus į 
britišką foną įsipynė lenkiški polonezai, skambiai sklin
dantys iš pirmo aukšto. Šiai mišrainei pritarė kriokiantis 
senio balsas. Lyg nukaršęs kranklys, košė pro dantis tru
badūrų giesmę, kaskart įterpdamas priedainio gaidelę:

82



kurva mat. Po valandėlės šurmulys nuščiuvo, ir senis it 
mietą prarijęs užtilo. Kad jis dainavo ne įkvėpimo pa
gautas, supratau vos nusileidęs į virtuvėlę. Šiukšlių dė
žėje kyšojo du tušti viskio buteliai, aplink tvyrojo cigare
čių ir alkoholio kvapas.

Lyg visa tai apibendrindamas, pro duris išsvirduliavo 
jaunasis lenkiukas. Laikydamasis rankomis, atrėmė gal
vą į kriauklės čiaupą ir, plačiai pravėręs gerklę, greitu- 
ku išleido svaigulio kaltininką tiesiai ant užmerktų lėkš
čių. Gerai, kad kelis indus, iš anksto atsirinkę, nusine
šėm į viršų, kitaip būtų tekę prieš valgant spėlioti: „Ar 
tik ne ant šitos torielkos lenkiukas nuleido inkarą?" Go- 
ša tarsi motina Teresė paguldė apsivėmusį bernaitį į lo
vą ir pati ėmėsi likviduoti kriauklėje įvykusią avariją. 
Apetitas liko nesužadintas -  vakarienę atidėjom keliom 
valandom.

Laisvos nuo darbo dienos prabėgo akimirksniu. Sek
madienio pavakarę išėjome pasižvalgyti po miestelio apy
linkes. Vakaras pasitaikė išties puikus -  miestelį gaubė 
ramuma ir tyras oras. Vaikščiojome siaurais skersgat
viukais, stebėdami angliško gyvenimo rutiną. Eilėmis 
driekėsi nuosavi nameliukai, kurių dažname kieme pui
kavosi įvairūs dirbtiniai gyvūnėliai, nykštukai. Tačiau 
nė viename namo kieme nematėme šuns būdos, o tuo 
labiau tikrojo sargo -  šuns.

„Visi augintiniai, be abejonės, gyvena namo viduje, 
kartu su šeimininkais, ir turi daugiau teisių nei Lietu
voje žmogus. Kartu su savo augintiniais anglai eina ap
sipirkti, kartu eilėse stovi prie kasos. Kai kurie juos puo
šia specialiais rūbeliais, netgi apavu. Bet kad iš didelės 
meilės dažnas peršeria gyvūną, koktu žiūrėti -  rotveile
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ris panašus į kiaulę, taksiukas -  į kiauliuką... Tai jau 
nebe meilė, tai jau pasityčiojimas..."

Dažna anglų šeimynėlė aiškiai matėsi pro užuolaida 
nepridengtą langą. Nesupratome, ar jiems taip įprasta, 
ar tai tik norėjimas pasirodyti, kokia jų nuostabi buitis. 
Namų ūkis -  lyg ant delno: galėjome suskaičiuoti, kiek 
ir kokių kambaryje baldų, kas ką veikia, ką valgo.

Dažnas su šypsena pamojuodavo rankomis, mums 
praeinant pro šalį.

„Masinis realybės šou -  akvariumas!"
Priėję nedidelį tvenkinį, išgirdome keistą šnaresį -  van

denyje turškėsi neregėta gausybė ančių. Pamačiusios mus, 
visu būriu puolė į krantą. Klegendamos, snapeliais tam- 
pydamos kelnių atbrailas, mynė ant kulnų. Turėjome su 
savimi barankėlių, tačiau visų nepašėrėme -  neužteko. 
Išpurtę paskutinius trupinius, pabėgėjome šalį. Mūsų di
džiai nuostabai, antukės pradėjo vytis. Šimtai paukščių 
lėkte lėkė tiesiai į mus, prašydamos daugiau maisto. Nors 
ir kaip buvo gaila palikti plunksnuotąsias, turėjome nešti 
kudašių, pažadėję aplankyti kitą kartą.

Grįždami namo, sustojome išvydę šalia vienos sody
bos didelį, plačiai išsišakojusį medį, savo didingumu pri
menantį ąžuolą. Mus pribloškė aukštai ant storos šakos 
baltuojanti didžiulė vešli plunksnų uodega. Užklupusio
je tamsoje aiškiai įžiūrėti neįstengėme, tik nedidelę dalį 
medžio apšvietė gatvės žibintas. Baltumui sujudėjus, pa
sidarė aišku -  ten gyvas padaras, greičiausiai paukštis. 
Apėmė šiurpus drebuliukas: „Jeigu tokia fantastiškai di
džiulė uodega, tai koks tada paukštis?" Kristina, įsiki
bus man į parankę, tempė tolyn, įkalbinėdama palikti 
tą paslaptingą vietą. Sodyba iš tiesų priminė siaubo filmo
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aplinką -  pro didelius grotuotus langus, atrodė, kažkas 
mus stebi, aukštai medyje -  milžiniškas padaras, o visa 
tai juosė spygliuotų krūmų tvora...

Ant gretimos šakos pastebėjome didžiulius baltus ku
kulius, pamažu judančius link uodegos. „Galbūt tai mil
žiniško paukščio vaikai, pajutę pavojų, skuba pas savo 
motiną? Jeigu vaikai didelio riebaus kalakuto dydžio, tai 
pati motina turbūt penkiskart didesnė?" Mūsų vaizduo
tė atvėrė pilnas baimės akis: „Jeigu pastvers ir nusineš?"

Paspartinom žingsnius -  kuo toliau nuo tos vietos, ka
dangi plunksnų uodega ėmė neramiai judėti.

„Kas tai per paukščiai? Gal jie įrašyti į „Raudonąją 
knygą"?

Smalsumas mane stūmė sugrįžti prie didžiojo medžio, 
tačiau Kristina jokiais būdais nepaleido.

„Tiek to, nutaikęs progą grįšiu, pasiėmęs fotoaparatą, 
galbūt pavyks įamžinti retus paukščius gigantus, atras
ti nykstančią rūšį?"

Po keisto reginio ilgai nesudėjome bluosto. Stengda
miesi užmigti, vartėmės lovoje nuo vieno ant kito šono.

Rytoj juk į darbą... Sigutė perspėjo -  mus paims du 
nauji žmonės, nes Artūras su žmona, taip ir nesugebėję 
parduoti savo opeliuko, išrūko juo į tėvynę...

Pirmadienio rytas išaušo niūrus ir šaltas. Stovėdami 
prie telefono būdelės, žvilgčiojom į laikrodį -  vėlavo pen
kias minutes. Toptelėjo mintis: „Gal nebeatvažiuos?"

Atvažiavo. Tiksliau -  atburbė -  surūdijęs, praradęs 
prekinę išvaizdą fordukas. Cypiant stabdžiams, sustojo. 
Už vairo sėdėjo jaunas vaikinas, iš pažiūros vienmetis, 
skusta galva, „Eminemo" džemperiu, už abiejų ausų už
sikišęs po cigaretę. Trečią, suspaudęs dviem pirštais,
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smilkino, prikišęs prie lūpų. Šalia jo sėdėjo šiek tiek vy
resnis vyras -  niekuo neišsiskiriantis, mėlynais trenin
gais, lietuvis. Pajudėjome fermos link. Rusiška muzika 
bliovė visu garsu, mašinos salonas, pritvinkęs tabako dū
mų, panėšėjo į dujų kamerą. Plikis traukė cigaretę po 
cigaretės, vis skųsdamasis nekokia sveikata -  kankino 
pagirios. Atvažiavus į vietą, Plikis išsitraukė iš po sėdy
nės mažą buteliuką „Vodka -  Mix“.

Užsivertęs iškliukino vienu mauku.
-  Gyvenimas nušvito kitomis spalvomis! -  patenkin

tas išsiviepė.
Vienu džemperiu, užsimetęs ant galvos kapišoną, pa- 

sišvilpaudamas nuklampojo į darbo vietą. Iš paskos nu
kiūtino ir kitas vyriškis, mėlynus treningus pakeitęs mė
lynu kombinezonu su užrašu „Veličionių KF“.

-  Ką reiškia tas užrašas ant tavo krūtinės? -  pasido
mėjau.

-  Buvusi darbovietė... -  nenoriai atsakė vyriškis.
-  O kas tas „Ka Fė“?
-  Tą ir reiškia -  KAFĖ, -  parodė dantis, nenorėdamas 

išsiduoti, kur dirbo, prieš patekdamas į Anglijos fermas.
„Paprasta šifruotė -  „Veličionių Kiaulių Ferma", ki

taip nesugalvosi. Todėl ir slepia..."
Paleido laviną bulvių -  kaip įprasta, dvokiančių, „po

midorų padaže". Mane ėmė pasiutiškas juokas, gal dėl 
to, kad buvau išgėręs „laimės piliulių", gal todėl, kad iš
šifravau juokingą pavadinimą arba viskas susidėjo kar
tu. O kai paslaptingasis užrašas pasislėpė po „kečupo" 
sluoksniu, nusikvatojau garsiai. Plikis labiau keikėsi, nei 
dirbo. Jo draugas bandė savo nosį įbrukti kuo giliau už 
apykaklės, sunkiai adaptuodamasis prie naujojo kvapo.
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„Keistuolis! Lyg kiaulių fermose kitaip kvepėtų..."
Susižvalgę su Kristina, juokėmės iš visko -  iš šitokio 

gyvenimo, iš šitokio darbo, kvapo, aplinkinių... Norėjom 
pakliūti į rojų -  „Prašom, varteliai atkelti!" -  gavom tai, 
ko norėjom.

„Kas tavęs laukia svetimoje žemėje? Nors į Ameriką 
nuvyk ar į Afriką -  išskėstomis rankomis nieks nepasi
tiks. Rojų gali susikurti savyje, tam nereikia bėgti kaž
kur toli. Kur gimei ir užaugai, ten ir yra tavo šaknys, 
ten, kur jautiesi savas, ten, kur galį įkvėpti tyro, laisvo 
gimtinės oro. Mokykloje per literatūros pamokas šaipy
davomės iš pasakymo -  „meilė tėvynei", bet dabar jau
čiu, kad šis jausmas glūdi giliai pasislėpęs mano pasą
monės kloduose. Jis glūdi..."

Plikis kuo toliau, tuo atviriau demonstravo savo apa
tiškumą ir priešiškumą tokiam darbui. Į Kinderio repli
kas „Dirbkit greičiau!" atšaudavo rusišku pasiuntimu, 
garsiai gimtąja kalba pridėdamas: „Pyderas! Gaidys!"

Storuliukas iš kalbos intonacijos nujausdavo, kad lie
tuvaitis jam ne oro bučinius siuntinėja, todėl kaskart pa
grūmodavo kumščiu.

Buvęs Veličionių darbininkas skyrėsi nuo savo drau
go lyg diena nuo nakties -  tylus it baslys, rimta veido 
išraiška.

Dirbti stengėsi stropiai, lyg pirmokas prie pratybų sąsiu
vinio. Pertraukėlės metu šlamštė snikerius, užgerdamas ka
va ir atidžiai klausydamasis, ką porina jo porininkas. Pa
starasis reiškė nepasitenkinimą anglišku „bezpriedielu"*.

-  Kiek galima niūchinti šūdo kvapą? Mano savaitę ne

* Netvarka (žarg.).
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šiotos kojinės geriau kvepia nei tos sušiktos bulvės... Čia 
mažų mažiausiai turėtų išdalyti dujokaukes...

-  Ir dar virinto pieno su plutele ant viršaus, -  pri
mečiau.

-  Pieno net mokykloje negerdavau -  atiduodavau suolo 
draugui... Buvo toks gurmanas iš kaimo, vis alkanas, tai 
visų pluteles surinkdavo...

-  Tau pasisekė, tikrą draugą turėjai. O mes patys ry
davom tas pageltusias raugeles -  pedagogas prie šono 
budėdavo, jeigu ką pagaudavo maivantis -  antrą stikli
nę atnešdavo, ir su kuo storesne plutele...

-  Kurgi ne!? -  nusikvatojo Plikis.
-  O man virintas pienas patinka, — rimtai prašneko 

veličionietis, -  su snikeriais visą trilitrinį išgerčiau...
Nesupratome, ar juoktis, ar ne, todėl tik palingavome 

galvas: „Va čia tai vyras!"
Po pietų atbėgo padėti Kirstukas. Boso sūnelis plikas 

rankas sukišo tiesiai į mėšlą, kratydamas sveikas bulves.
Tokį jo poelgį sunkiai supratom, bet maloniai stebėjom.
Plikis nuostabą išreiškė garsiai:
-  Na, tu ir debilas! Ne-da-da-ry-tas pe-do-fi-las!
-  O, yes! Shit work! Yes*, -  pakraipė galvą Kirstukas.
Šauniai pastebėjo, bet nepaguodė. O ir guosti nesiruošė

-  nepraėjus nė pusvalandžiui, dingo lyg dūmas ir dau
giau nebesirodė.

-  Koks pridurkas! Plikomis rankomis į sutras sulin
do! Tipo, parodė pavyzdį, kaip dirbti reikia... O pats kiek 
daug padėjo, oi kiek daug, -  burbėjo Plikis, -  dėjau skersą 
ant tos Anglijos ir viso to šūdo! Gaidynas! Geriau vyksiu į

* O taip! Sušiktas darbas! Taip (angį.).
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Čekiją -  ten lafa*! Statybose dirbau, tokie pridurkai kaip 
tas ten man kiaušus kasė...

-Vos ne sanatorija...
-  O ką tu manai? Po šūdą duotis nereikia. Aš Angli

joj jau pora mėnesių -  aplink vien mėšlas! Pamačiau -  
užteko.

-  Nebandei ko nors ieškoti -  širdžiai mielesnio? Gir
dėjau, per portugalų agentūrą šansų yra...

-  Žinau tą reikalą... Ir durniui aišku, kad portugalų 
agentūroje tik portugalus ir priima... Jeigu tu turėtum 
agentūrą, ką priimtum -  aišku, lietuvius, o ne babajus 
visokius...

-  Tu įsitikinęs? Pats bandei ar tik spėji?
-  Yra kas bandė -  nepriėmė. Portugalai ten viską oku

pavę.
-  Pagyvensim -  pamatysim...
-  Norit nuo Sigutės pabėgt?
-  O tu nenori?
-  Gerai jau gerai... Visai faina pas Sigutę, -  nusijuo

kė, -  biškį šūdą pagraibstai, pauostai...
-  O aš tai keliausiu lauk iš čia... Galvojau bus nor

maliai, pasirodo -  atvirkščiai... Užsidirbsiu bilietui ir 
dumsiu namolio, -  paatviravo vyrukas mėlynu kombi
nezonu.

-  Nedėk per daug vilčių, kažin ar spėsi šiais metais, 
girdėjau -  ryt, poryt naktimis prasidės šalnos -  užlūš 
visi darbai iki pavasario, teks dar palūkėti su namais, -  
erzino žmogelį Plikis.

Dienos pabaigai užvertė tuziną mišrainės -  bulvių ir

* Geras gyvenimas (žarg.).
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morkų mišinio -  laukuose primaišė. Reikėjo morkas iš
rinkti ir kartu su atliekomis mesti į šalį. Plikis, prikau
pęs saujelę morkų, permetė mūsų pusėn, ant linijos. Pa
leidau morkigaliu tiesiai Plikiui į krūtinę. Prasidėjo tik
ras vaikiškas karas. Svaidėmės morkomis vieni į kitus, 
kol Kinderis užriaumojo: „Liaukitės!" Neapsikentęs Pli
kis šveitė keletą morkų Kinderio link. Pagrūmojęs kumš
čiu, dingo iš akių.

-  Eik skųskis, storas pidere! Fuck off. -  užbliovė Plikis.
Plikio juokeliai labiau panėšėjo į nesubrendėlio nevy

kusius pokštus. Kuo toliau, tuo labiau darėsi nepaken
čiamas. Akivaizdžiai išsišokinėjo, keikėsi, rodydamas di
dįjį pirštą.

Kinderis grįžo tylėdamas, nieko nebepratarė iki dar
bo pabaigos.

Namo važiavome nusikalę lyg darbiniai arkliai. Rū
bai dvokė iš tolo.

„Tokia kasdienybė -  smirdanti ir atgrasi."
Su naujaisiais bendradarbiais dar dirbome keletą die

nų. Plikis kas diena darėsi, anot jo, ant visko dėjęs -  
akivaizdžiai nebedirbo, daugiau laiko stovėdavo pasirė
męs nei įnikęs į darbą. Veličionietis visiškai surimtėjo -  
užsisklendė pesimistiškų minčių pasaulėlyje.

„Du skirtingi žmonės -  išsišokėlis ir tylenis. Nors pa
starasis atrodė kur kas protingesnis. O galbūt tyli kiau
lė gilią šaknį knisa?"

Bet tą kartą gilią šaknį iškniso tikras paršas. Už Pli
kio išsišokimus nubaudė visus. Kirstuko įsakymu, Kin
derio pritarimu mus atleido. Paskambinę Sigutei, pa
sakė:

„Yra vienas idiotas, bet tegul kenčia visi."
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Jau ketvirtadienį turėjome laisvadienį. Kiek tai tęsis -  
patys nežinojome. Naktimis, prasidėjus nedidelėms šal
noms, darbų smarkiai apmažėjo. Ferma, kurioje dirbo
me, liko kone vienintelė, neužsidariusi žiemos sezonui. 
Plikis pasistengė, kad ir tos pačios netektumėm. Sigutė 
Plikį išmetė iš savo nelegalų kompanijos, girdi, eik, kur 
nori, o mums liepė laukti skambučio. Prisirinkęs baudos 
taškų, Plikis išvažiavo į Čekiją, o mes slampinėjom be 
darbo. Praėjus trims dienoms, paskambino Sigutė — pa
siūlė vienam iš mūsų ruoštis padirbėti kelias valandas 
pas Harį. Ryžausi aš.

„Kristina tegul ilsisi, dar kaip reikiant neatsigavusi 
po Kinderio priespaudos. Gerai nors tiek, kad mėšlo 
smarvės atsikratėme -  drabužius išsiskalbėme per tris 
kartus, o ir patys tomis dienomis buvome pagrindiniai 
dušo lankytojai..."

Mane paėmė Terbauskai. Vilmutė visą kelią vairavo 
kone viena ranka, nes kita laikė mobilųjį telefoną, taukš- 
dama su namiškiais apie Anglijos realijas. Terbauskas 
vis ragino žmoną jungti pagreitį: „To betrūko, kad pavė
luotumėme

Būtų pats už vairo sėdęs, bet anksčiau, kai gyveno vie
nas, dažniau išgerdavo -  tokį, apsunkusį nuo viskio, jį ir 
prigriebė anglų policija. Atėmė teisę vairuoti dviem me
tams ir dar priedo viešųjų darbų paskyrė. Todėl, įtaisęs 
žmoną prie vairo, pats užėmė instruktoriaus vietą. Vos 
Terbauskienė sulėtindavo greitį, Virgis imdavo šaukti, 
ragindamas spausti gazą.

Kaip tyčia, priekyje mūsų ta pačia kryptimi važiavo 
didelė fura. Dėl vingiuotų ir šiaurių Anglijos kelių furos 
nesisekė aplenkti. Terbauskui tas labai nepatiko.
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-  Lenk, po šimts paralių, tą furgoną, kitaip vilksimės 
iš paskos iki vakaro!

-  Gudrus kalbėti -  „lenk", o kaip lenkti, jei kelio ne
matyti?

-  Junk pagreitį, kad tave biesas nuneštų, į darbą pa
vėluosime!

Vilmutė, neapsikentusi vyro burbėjimų, pabandė. Tik 
staiga priekyje išdygo didelių gabaritų tralas. Virgis, čiu
pęs už vairo, staigiai susuko šonu.

-  Spausk pedalą iki dugno! -  išrėkė jis.
Tragedijos pavyko išvengti. Galų gale, aplenkę furą,

nusiraminome.
-  Pasodink bobą už vairo -  tabaluoja kaip kiaulpienė!
-  Kuo ji dėta, skubėjimas kaltas, -  bandžiau užtarti 

Vilmą.
-  Šikančių traukinys nelauks...
-  Kur dings?
-  Ech, -  numojo ranka Virgis, supratęs, kad su ma

nim ginčytis beviltiška.
„Išvis ginčytis -  nebrandumo požymis. Kiekvienas 

žmogus turi savo arba ne savo nuomonę ir ją išreiškia. 
Kiekvieno reikalas, sutikti su ja, ar ne. Ginčai -  bepras
miai dalykai. Jei yra problema, yra ir sprendimo būdas, 
ir net keli variantai."

Galvojau, kad nebeteks išvysti Hario fazendos. Teko. 
Jau pažįstama lenkė vaizerė reguliavo eismą. Sulipę į lau
ko konvejerį, užėmėm pozicijas. Bulvės pabiro lyg iš gau
sybės rago. Žaidimas „Pamiklinkim rankytes" prasidėjo...

Laikas slinko taip lėtai, kad norėjosi prižiūrėtojai 
spjauti į veidą. Šalia nebuvo Kristinos, o tai dar labiau 
sekino.
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Terbauskienė, susičiulbėjusi su vaizere, ėmė man lyg 
kokiam piemengaliui nurodinėti, ką daryti.

„Bandai įtikti lenkiškai kobrai? Tai lįsk nedvejodama 
į rudąją ertmę..."

Moteriškė labai įsidrąsino: „Matai, pavalyk čia! Ma
tai, pakelk tą! Matai, paduok aną!"

Gal ji pretendavo į vaizeres, gal mokėsi komanduoti, 
tačiau pamačiau jos tikrąjį veidą, tiek ją tepažinojau.

Dėjausi jos komandų negirdįs ir dirbau savo darbą. Atėjus 
pietų metui, Terbauskienė demonstratyviai pareiškė:

-  Matai, gali eit valgyt!
-  Ačiū, kad leidot! -  juoko pagautas, atsakiau.
Ji suglumusi nuraudo, bet užsičiaupė.
Terbauskas visą dieną važinėjosi autokariuku, trans

portuodamas dėžes iš vienos vietos į kitą. Nuo kojų ne
nusivarė, bepigu ant ratų, tad pokštauti ūpo buvo.

-  Kas yra, kad nieko nėra? -  arčiau privažiavęs, svai
čiojo jis. Darbui baigiantis sulaukėm svečių. Pasirodė 
pats Haris, ne vienas -  su šuneliu -  vokišku aviganiu. 
Ant ilgo pavadžio tvirtai laikė besidraskantį į šalis gy
vūną. Sis garsiai lojo ant visų, verždamasis į priekį. Len
kė vaizerė, pasilenkusi besiblaškančio šuns link, švel
niu, aksominiu balseliu išlemeno: „Good doggy, good doggy, 
good doggy...“*

Šuns jos meilikavimas nė trupučio nesuminkštino, tik 
dar labiau skalijo, norėdamas ištrūkti iš šeimininko ran
kų. Užtat Haris patenkintas šypsojosi, juk kažkas at
kreipė dėmesį į jo šunį.

Atgal važiavome daug ramiau nei į priekį. Galbūt Vir-

* Geras šunelis (angį).
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gis suprato, jog geriau neburbėti, o leisti žmonai vado
vautis savo vairavimo įgūdžiais pačiai.

Namuose laukė Kristina ir karštas maistas. Skaniai 
kvepiančios vištienos šlaunelės nubloškė į šalį praėju
sios dienos įspūdžius.

Vakare, apsipirkę vietinėje parduotuvėje „Netto“, su
tikome Jurgį su žmona. Žmogiukai atrodė baisiai -  suly
sę, sukritę į vieną kaulą, juodais ratilais paakiuose. Jur
gienė išspaudė vieną kitą sakinį, o Jurgis nepratarė nė 
žodžio -  tik žiūrėjo į vieną tašką kaip zombis. „Gyvas 
lavonas", -  pamaniau.

-  Kaip sekasi? Kur dirbat? -  pasiteiravome jų.
-  Kaip ten seksis... Žiauriai norim miego... Visą savaitę 

pradirbom ropėse. Košmaras! -  nuėjo vienas kitam įsiki
bę į parankę, lyg taip prisilaikydami, kad nenugriūtų.

-  Artūras man pasakojo, kas tai per dalykas -  ropės, -  
tyliai sušnibždėjau Kristinai į ausį.

-  Ko taip tyliai kalbi?
-  Todėl, kad ropės -  pats tragiškiausias darbas, kokį 

tik Sigutė gali pasiūlyti.
-  Tu bijai, kad mums teks?..
-  O tu matei, kaip jie atrodo? Jurgis -  trūksta žodžių, 

žmona -  skeletas -  ropių pasekmė...
-  ...ir tik savaitę padirbę...
-  Pabandyti būtų įdomu, kažin kiek ištvertumėm? 

Nors tavęs neleisčiau į tą pragarą, o pačiam taip paspor
tuot nepakenktų, -  nusijuokiau.

-  Žiūrėk, neprisikalbėk!
Slogų vaizdelį akyse paliko Jurgiai. Sėdėdami lovoje 

ir valgydami „Burbono“ sausainius, ilgai aptarinėjome 
išsamų Jurgių pasikeitimą, kol nesuskambo telefonas.

94



-  Klausau, Sigute.
-  Labas, šiandien tu dirbai pas Harį?
-Aš...
-  Tvarkoj, pasitikslinti norėjau... Dabar klausykis įdė

miai — darbų apmažėjo, neturiu, kur žmonių siųsti: Kris
tinai teks kokias dvi savaites be darbo pasėdėti, o tau 
turiu vieną išeitį, geriau, jei nors vienas iš jūsų dirbsite 
nei abu be darbo...

-  Savaime aišku, klausau ištempęs ausis...
-  Nuo pirmadienio pradėsi dirbti ropėse, nuo šešių ry

to iki pietų. Nusipirk peilį su dantukais ir neperšlampa
mų drabužių...

Ką ji toliau kalbėjo, nebegirdėjau...
Kristinos perspėjimas, išsipildė: „...tik neprisikalbėk..." 

„Pačiam susipirkti! O iš kokių grašių? Alga -  lašas jū
roje, per abudu vos keli šimtai svarų... Iš tų pačių dar 
nuompinigius atsiskaičiavo... Į ropes... Gal ji smegenis 
peršalo?

Reikia tikėtis, zombiu nepaviršiu, kaip Jurgis..."
-  Ar tu mane supratai, Matai?
-  Supratau, -  atsitokėjau, -  o kitokių išeičių nėra?
-  Matai, jeigu nori sėdėti be darbo, išeitis yra tik tokia...
-  Supratau, pirmadienį, šeštą valandą...
-  Šaunuolis! Labos nakties!
„Kam laba, o kam nelaba..."
Iš pradžių su Kristina garsiai kvatojomės -  „še, tau, ir 

prisikalbėjome...", bet kai realiau pagalvojome, pasida
rė koktu. Tą naktį sapnavau gyvas ropes -  su akimis, 
burnomis, liežuviais. Jos visos juokėsi, šaipėsi iš manęs, 
rodė nepadorius gestus. Sapną nutraukė iš atminties at
klydęs Jurgio veidas zombio akimis.

0
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„Ropių laukas gal nebus toks baisus kaip sapnas... Nuo 
bulvių prie ropių... Koks paaukštinimas! Kuo toliau, tuo 
įdomiau... Sekmadienio rytas... Į bažnyčią reikėtų eiti, o 
galva pilna ropinių minčių... Kažkada, mažas būdamas, 
dažną sekmadienį bėgdavau į bažnyčią. Tėvai manė, kad 
kunigu tapsiu. Augant tas noras vaikščioti į mišias din
go, bet tikėjimas Dievu išliko. Bažnyčiai tik nebeteikių 
tiek reikšmės. Tiesa, kartais apsilankyti joje labai gera, 
ypač kai nevyksta mišios, tada būna tylu, ramu -  atgau- 
ni dvasinę pusiausvyrą, pasisemi harmonijos -  puiki me
ditacija... Atlikti išpažintį kunigams nesu linkęs. Kuni
gai -  tokie pat žmonės kaip ir visi, o kai kurie netgi neži
no tiek, kiek pats esi sužinojęs rausdamasis savo sieloje. 
Išpažintį gali atlikti savyje ir pats sau atleisti, tada ir 
Dievas atleis. Tikėti Dievą, dvasią, visagalybę ar amži
nybę yra gera ir prasminga.

Žmogus vis tiek kažkuo tiki. Jam reikia tikėti. Tuo jis 
ir gyvas. Netikinčių žmonių nėra, kai kurie bijo tai pri
pažinti viešai. Pasakymas „Niekuo netikiu" -  tai savi- 
apgaulė. Juk, ištikus kokiai nors bėdai, dažnas kreipiasi 
į Dievą malda.

Tu gyveni -  vadinasi, tiki gyvenimu. Dievas gyvena 
kiekviename iš mūsų, tik ne kiekvienas atranda jėgų sa
vyje sukurti harmoniją arba rojų žemėje..."

Apėję parduotuves, dantytų peiliukų neradome.
„Gal tai ženklas, kad nelemta atsidurti ropių lauke?"
Užgrojo telefono melodija. „Nematytas numeris... Nu

meris -  išgelbėtojas iš susiklosčiusios situacijos!" Netikė
tai paskambinusi Svietą iš portugalų agentūros pranešė:

-  Rytoj pradedate dirbti! Yra laisvų darbo vietų. Ant
rą valandą būkite ofise su pasais.
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„Valio! Bulves per bortą! Ropes per bortą! Dantytus 
peiliukus per bortą!"

Džiaugsmas tryško per kraštus. Nusišvietė gražesnis 
rytojus. Nuėjome į bažnyčią išreikšti padėką Dievui. De
ja, jau buvo uždaryta, tad laimingi pasivaikščiojome po 
jos kiemelį.

„Ką sakyti Sigutei? Nesinori atsidurti gatvėje, kai 
naktimis užgula šalnos, vis dėlto pirmosios gruodžio die
nos... Nors sniego nė kruopelytės... O Lietuvoje -  pūga! 
Ak, Lietuva, tavo nors žiema tikra! Ir lietuviško maisto 
spėjome pasiilgti. Būtų skanu sukirsti porciją cepelinų 
su spirgais ar kraujinių vėdarų, o gal naminių kotletų 
ar barščių sriubos su juoda duona... Pabodo angliški čyz- 
burgeriai* ir plastmasinės daržovės, oro pripūsta viš
tiena ir chęmikalais apdorotos bulvės, pigi kokakola ir 
burbono skonio sausainiai... Kas sakė, kad lietuviškas 
maistas -  trečiarūšis? Geresnio maisto už lietuvišką -  
visame pasaulyje nerasi. Trečiarūšis maistas -  Anglijoje, 
kaip ir Amerikoje. Dirbtinis -  pilnas surogatų, kombi- 
kormo ir špinatų -  tik babajams tokius jovalus srėbti!"

Paskambinęs Sigutei, visų pirma pasakiau, kad dan
tytų peiliukų parduotuvėse neradome, o ji mane nudžiu
gino, pranešdama, kad peiliuką man jau nupirko. Pa
prašiau išeiginės -  per ilgą įkalbinėjimą pavyko išsirei
kalauti laisvadienio. Ropės nusirito nuo sprando kaip 
sunkus akmuo. Rytojaus laukėme tarsi išganymo. Praė
jus dviem savaitėms po atvykimo į Angliją, mums pavy
ko atsikratyti vergystės Sigutei -  nutėškėm visą tą mėš
lą, kaip ir norėjome.

* Sūrainiai.
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„Rytoj legalizuojamės!“
Pirmadienį, antrą valandą, sėdėjome portugalų agentū

roje prie apvalaus stalelio, pasirašinėdami sutartį dėl įdar
binimo. Dokumentus pažadėjo atsiųsti paštu, mėnesio 
laikotarpiu, tam reikalui palikome pasus, po dvi nuotraukas.

„Nuo šiol mūsų darbdavys portugalų agentūra, tiksliau, 
tarpininkas tarp tikrojo darbdavio -  anglo ir mūsų -  dar
bininkų. Tas pats kaip Sigutė, tik ji nelegali atstovė, o 
agentūra -  legali. Valandinis atlygis -  ne keturi svarai, o 
penki. Už viršvalandžius mokama kone dvigubai."

Susitvarkę popierinius niuansus, laukėme trečios va
landos -  kelionės į pastarnokų fabriką. Prisėdę atokiau, 
ant sofutės, stebėjome, kaip Svietą formina kitus žmo
nes. Tuo metu į biurą užsuko keli nebrendylos latviai, 
Svietos pažįstami.

Žvilgtelėję į gulinčius dokumentus, nusistebėjo, kad 
priimta nemažai lietuvių.

-  Bybį dejom! -  pademonstravę lietuviškas žinias, iš
kiūtino į lauką.

Trečią valandą žmonių pilnas mikriukas pajudėjo fab
riko link. Po pusvalandžio, pravažiavę nedidelį miestelį, 
stabtelėjome raudonų namukų kvartale.

Įlipo du vyriškiai. Vyresnysis lietuviškai paklausė vai
ruotojo, kuris lietuvių kalbą turbūt suprato kaip mes -  
japonų:

-  Į pastarnokų fabriką vežat?
Vairuotojas, pritariamai palingavęs galvą, padavė nau

jiesiems keleiviams lapą, kad pažymėtų varnytes ties savo 
vardais. Ilgai ieškoję pažįstamų raidžių, lietuvaičiai nera
do. Vyresnysis susinervinęs vėl lietuviškai prašneko:

-  Lape mūsų pavardžių nėra... Aš -  Ramūnas Dumb
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liauskas, o čia mano draugas -  Domas Ragelis, -  rodė lapą 
vairuotojui. Sis ženklų kalba paaiškino, kad jie įsirašytų.

Netrukus privažiavome didžiulį fabriką. Mus pasiti
ko agentūros šefas. Palydėjęs į patalpas, sukvietė į nedi
dukę salę, kur pademonstravo filmuką apie darbo sau
gą. Po to visiems išdalijo darbinę aprangą, kurią sudarė 
mėlynas švarkas ir mėlyna kepuraitė su užrašu „Staffi- 
re“. Vėliau aprodė valgomąją patalpą su keliolika stalų 
ir keliais sumuštinių ir kavos automatais. Pasitaikius 
tinkamam momentui, susipažinome su jau minėtais lie
tuvaičiais, kaip paaiškėjo -  rokiškėnais -  sūrių krašto 
atstovais. Pasibaigus ekskursijai, atsidūrėme gamybinia
me ceche, prie ilgų ir plačių linijų. Visus sugrupavo taip, 
kad vienas kitą suprastų -  portugalai išsirikiavo prie 
vienos linijos, lietuviai, latvįai, lenkai — prie kitos. Ang
lai salotinėmis liemenėmis aiškino, kaip dirbti. Vienas 
iš salotinių berniukų, vyriausio amžiaus, atsistojęs prie 
prietaisų skyrelio, mirgančio nuo įvairių mygtukų, 
nuspaudė vieną iš jų. Suskambus ausį veriančiai sire
nai, visi privalėjo būti darbo vietose. Antras skambutis 
bylojo apie pasiruošimą darbui. Trečias -  linijos paleis
tos. Pro angarą pasipylė kalnas pastarnokų, kuriuos tu
rėjome griebti ir dėlioti į linijos šonuose įmontuotus grio
velius, bėgančius didesniu greičiu už pačią liniją.

Dėlioti turėjome ne bet kaip, o viršūnėlėmis į apačią, 
kad linijų gale įtaisyti peiliai, tiksliai apdorotų daržoves, 
po to slenkančias į pakavimo skyrių. Principas -  kaip pas 
fermerius prie bulvių, tik jose -  purvas, o čia -  drėgmė ir 
tempas greitesnis. Pastarnokai važiavo linijomis, nuplauti 
šaltu vandeniu, juos reikėjo traukti tiesiog iš balų, susi
dariusių ant linijos paviršiaus. Medžiaginės pirštinės grei
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tai peršlapo, nors ant jų mūvėjome gumines. Po kelių va
landų įtempto darbo atšalo rankos, o kartu ir visas kū
nas. Salotiniam berniukui paspaudus raudonąjį mygtu
ką, linijos sustojo. Atėjo apkūni moteriškė salotine lieme
ne. Pirmas įspūdis -  trenkta šlapiu maišu. Jos akys 
bėginėjo lyg žirniai per sieną, o kvaila šypsenėlė veide iš
davė sužalotą intelektą. Prisistatė esanti cecho supervai- 
zerė -  vyriausia prižiūrėtoja. Stebėjusi mūsų dviejų va
landų darbą, neliko patenkinta -  įvertino labai prastai, 
bet -  kaip pirmą dieną -  atleido. Davusi ženklą paleisti 
liniją, ėmė rodyti, kaip turėtumėm dirbti iš tikrųjų. Daug 
keistuolių buvau matęs savo gyvenime, bet šitokios nete
ko — pastarnokus rinko, lyg turėdama dešimt rankų, akys 
vartėsi įvairiausiomis kryptimis, lyg cingu-lingu lėlės. Sto
vėsena priminė įsiutusio buliaus pozą. Seilės tryško iš bur
nos kaip pasiutusiam šuniui. Tarsi šimtakojis tarakonas 
visomis savo galūnėmis dėliojo daržoves į griovelius.

„Baisa pabaisa!"
Daugelis tvardėsi, prunkšdami į saują: „Tikra pami

šėlė!"
Taip ją ir praminė -  Crazy Woman* Po parodomosios 

akcijos leido atsikvėpti, užkąsti valgykloje. Prie bendro 
stalo susėdome visi lietuvaičiai. Prie mūsų ir rokiškėnų 
prisidėjo vaikinukas, vardu Viktoras, iš Kauno. Pamišė
lė su savo pakalikais sėdėjo už gretimo stalo. Anglai su 
malonumu treškino čipsus, gėrė kokakolą ir garsiai riau
gėjo. Mandagumo nė kruopelytės! Turbūt žaidė žaidimą 
„Kas garsiau?" Riaugėdami juokėsi, lyg išgirdę gerą anek
dotą. To buvo maža -  kažkuris iš salotinių garsiai paga
dino orą. Skrandis, virškinęs maisto turinį, mažumėlę

* Pamišusi moteris (angį.)
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sustreikavo. Išleistam oro gūsiui pasklidus plačiu lan
ku, daugelis paliko savo poilsio vietą.

Po penkiolikos minučių grįžę prie linijų vėl kibome į 
darbą. Portugalai bandė mėgdžioti pamišėlės rodytą pa
vyzdį — tik juoko pasėjo. Rokiškėnai tylėdami dėliojo, o 
kaunietis atsipalaidavęs viena ranka iš lėto, lyg stikli
nius indus, krovė po vieną pastarnoką į ertmę, turėda
mas laiko pasidairyti į šalis. Kristina neprarado ūpo, nors 
darbas pasitaikė neką lengvesnis nei fermose. Mūsų ne
žavėjo nauja darbovietė, bet nepraradom optimizmo -  
jei norėsime, pabėgsime ir iš čia.

Supervaizerė dirbo pakavimo skyriuje, tad neturėjo 
laiko akylai stebėti naujokų dedamų pastangų. Tačiau 
šitą darbą puikiai atlikinėjo stukačiai -  salotiniai ber
niukai. Vos geniukui pastuksenus snapeliu, pamišėlė at
lėkdavo ir paskaitydavo riebų moralą, gąsdindama tuo, 
kad kitą dieną į fabriką kam nors bus užkelti vartai. Jai 
dingus iš akiračio, visi lengviau atsikvėpdavo, sumažin
davo savo apsukas, o jai pasirodžius, įjungdavo pagreitį 
didžiausia pavara.

Prisiminiau penkiasvario pasakojimą apie morkų fab
riką -  „Skambutis stot, skambutis sėst, gyvas konclage- 
ris!“ Nemelavo.

Darbą užbaigėme lygiai pirmą valandą nakties. Prieš 
tai gavome dar vieną pertraukėlę, kurios metu įkvėpėm 
eilinę angliškų išteklių dozę. Ne vienam norėjosi atsistoti 
ir vožti stiprų antausį tiems pirdūnams, tačiau tik mė
tėme nepasitenkinimo žvilgsnius žemo intelekto žmo
nėms, prie stalo nesilaikantiems įprasto mandagumo. 
Riaugėjo garsiau, nei šnekėjo, gadino orą garsiau, nei 
riaugėjo. Ir šitie paršai mus prižiūrėjo lyg tijūnai būrus.

101



Visus rekordus sumušė pati dvaro ponia -  išmaukusi ko
kakolos skardinę, sugebėjo vienu metu ir nusiraugėti, ir 
orą pagadinti. Salotiniai nusižvengę ovacijomis apdova
nojo pirdūnų karalienę. „Tokius perlieti iš botagu, kad 
neliktų sveiko nago!" Sigutė, sužinojusi, kad susirado
me naują darbą, nesutriko, anaiptol, pagyrė, jog nesėdi- 
me sudėję rankų. Dėl gyvenamojo ploto problemų neiš
kilo -  leido pasilikti, svarbu, kad nuomą mokėtumėm.

Ryte radau man adresuotą laišką -  Džordžas iš mėsos 
fabriko atsiuntė anketą dėl darbo. Nutariau, kai turėsiu 
laisvo laiko, išsiversti angliškus klausimus, užpildyti an
ketą ir išsiųsti ją atgal.

„Dar vienas šansas! Geriausias variantas! Jeigu pasi
seks, o kitaip ir negali būti, gausiu tiesioginį darbą, be jo
kių tarpininkų, be Sigučių, be agentūrų. Bandyti verta!"

Antrą darbo dieną į fabriką atvežė daugiau naujokų -  
lietuvaičių taborą — pusamžį vyriškį su pulku vaikų. Vai
kai, be abejonės, jau buvo sulaukę pilnametystės, bet at
rodė lyg penkiolikinių gvardija -  Timūras ir jo būrys. Vie
nas iš vaikų papasakojo, kokį košmarą prieš čia pa
tekdama patyrė visa jų kompanija. Visi jie iš Lietuvos, 
atvažiavo mikriuku. Vairuotojas, kurį surado per skelbi
mą, žadėjo ne tik nuvežti, bet ir aprūpinti darbu. Už būsi
mą paslaugą draugija sumokėjo jam nemažus pinigus. Nu
vežęs į Londoną ir išlaipinęs keleivius sename garaže, pats 
kažkur dingo. Netrukus prisistatė augaloti ginkluoti vy
rukai, pasak pasakotojo, graikų mafija. Pagrasinę į gal
vas įremtais pistoletais, lietuvaičius užrakino rūsyje.

Visą savaitę pralaikę, užsukdavo kartą per dieną va
landai išleisti jaunuolių tėvo, kad šis parneštų likusiems 
valgyti ir gerti. Visus pinigus atėmė, tad vyriškis eidavo
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ieškoti maisto į šiukšlių konteinerius. Radęs gerą tašką 
netoli picerijos, kas vakarą parnešdavo išmestų picų, vy
no, kurio galiojimo laikas pasibaigęs. Po savaitės visus 
paleido -  išpirko lietuvių banditai. Jie pristatė visą kom
paniją į šį fabriką, prieš tai, sutarę su agentūra, aišku, 
ne už gražias akis, uždėjo septynių šimtų svarų mokestį 
nuo galvos, kurį žadėjo susirinkti dalimis algų dienom. 
Pakliuvo bičiukai į tikrai nepavydėtiną situaciją. Apgy
vendino juos laukuose, agentūrai priklausančiuose va
gonėliuose už penkiasdešimties svarų nuomos mokestį 
nuo žmogaus per savaitę. Rokiškėnas Ramūnas, įdėmiai 
klausęsis pasakojimo, nebeišlaikė:

-  Už penkiasdešimt svarų per savaitę mus karališkuo
se apartamentuose apgyvendino -  dviejų aukštų name da
vė po atskirą „liukso" kambarį... deja, kartu su mumis 
gyvena portugalų porelė -  per naktis nemiega, rūko žolę, 
žvengia visa gerkle... Narkomanai prakeikti, ir dar netvar
kingi, ale eina sau, nuorūkas mėto, kur papuola, indų ne- 
siplauna... Bijok ką pasakyti, taigi naktį ims ir papjaus...

-  Su tokiais gyventojais apartamentai gali greit kiau- 
lidėm virsti, -  įsitraukiu į pokalbį.

-  O, ką tu mislini... Baldai nauji -  o jau nuo dūmų 
apsinešę...

-  Patys nerūkot?
-J a u  dešimt metų, kai nerūkau... Domelis tai traukia 

kaip kaminas, bet jis žmogus kultūringas -  laukan išei
na... O portugalai -  kur vaikšto, ten pypkuoja, ten ir bi- 
kelius gesina.

-  Kaimynų nepasirinksi, su kokiais išpuola, su tokiais 
ir gyvent tenka...

-  Aha... Man tie narkomanai baisūs, geriau jau ger
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tų... Aš irgi mėgėjas... Man jau keturiasdešimt penkeri 
metai, bet gyvenime nesu bandęs narkotikų... O tau kiek? 
Kokie trisdešimt penkeri gal bus?

-  Juokauji, tėvai! Nieks tiek nėra davęs, anaiptol, visi 
jaunesniu laiko... Dešimt metų atmesk, tiek ir bus... O 
aš tave Tėvu vadinsiu, QK?

-  Pripratęs, darbe taip vadindavo... Tai tu su Domeliu 
vienmečiai, anam irgi dvidešimt penkeri...

-  Kaip čia atsidūrėt?
-  Didesniais pinigais susigundėm... Domelio sesuo 

prišnekino, ana čia morkų fabrike dirba...
-  Na, ir kaip darbas Anglijoje?
-  Sūdąs tokį darbą! Lietuvoj tūkstantį litų gaudavau į 

rankas, įsivaizduok, tūkstantį litų! Kažin ar būsiu ne
apsirikęs? Ilgai dvejojau, ar apsimokės, bet Domelis pri
kalbino, vienas bijojo skrist...

-  O ko tavo Domelis toks tylus?
-  Anas tylus, kol blaivas, tik įpilk — pamatysi -  kitas 

žmogus!
-  Ar tiesa, Domai? -  pasiteiravau juokais. Sis man 

tyliai į ausį sušnibždėjo:
-  Ko tu klausai to asilo? Anas visados pievas šneka...
-  Ką jau, mane apšneki, nevidone? Ausys net kaista, -  

Tėvas paklausė Domelio.
-  Ką? Ką? Nieko aš neapšneku... "
Besikalbėdami net nepastebėjome, kaip greit praėjo lai

kas. Atsitokėjom salotiniam garsiai užrikus: „Break time!“
Ramūnas godžiai kirto sumuštinius. Tuo tarpu Dome

lis tik akimis skabė.
„Nejauku valgyt, kai vienas už stalo žiūri nieko netu

rėdamas..."
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Pavaišinau sausainiais. Valgė lyg ne savo burna.
-  Ko tu jam duodi? Anas nieko nevalgo darbo metu. 

Anas tik ryte užkanda ir prieš guldamas miegot prisi- 
kerta kaip meškinas, -  paaiškino Tėvas.

-  Aš tai nepavalgęs dirbt negalėčiau... Skrandis nors 
ką turi virškint...

-  Domelio skrandis -  šventa dvasia gyvas, -  lyg kuni
gas patikslino Tėvas.

-  Ką, čia blūdiji, ošlapi? -  užmetė piktai Domelis. — 
Pats valgai ir būk ramus...

Į raugėj ančius ir orą gadinančius anglus nebekreipėm 
dėmesio. Bendravom tarpusavyje, sužinodami vieni apie 
kitus įdomių dalykų. Viktoras, paklaustas, ko taip tin
giai dirba, atsakė, kad toks yra nuo prigimties -  ne dar
bui sutvertas. Lietuvoje spėjo pakeisti penkias darbovie
tes, būdamas vos devyniolikos metų. Ilgiausiai ištempė 
mėnesį. Į Angliją atsibastė todėl, kad paskutiniu metu 
turėjo problemų su teisėsauga, be to, tėvas pravijo lauk. 
Jam, kaip gerai žinomam verslininkui, toks sūnaus bū
das užtraukė gėdą.

Lietuvaičių taboras, tas, kuris ištrūko iš graikų mafi
jos, susėdo atskirai nuo mūsų -  jų būrys užėmė visą pla
tų stalą.

Į darbo pabaigą nuo įtempto, greito rinkimo daugeliui 
pakirto nugaras. Po paskutiniojo breiko supervaizerė ne
nuleisdama akių stebėjo visus dirbančiuosius. Labai daug 
pastabų susilaukė kaunietis dėl tingaus ir lėto dėliojimo 
viena ranka. Pamišėlė pati jam parodė, kaip reikia efek
tyviai dirbti. Tokį reginį išvydę, taboro vaikai prapliupo 
garsiai kvatotis, tad neišvengė Pamišėlės moralų.

Namuose Kristina ištrynė man nugarą „Fastum ge
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liu", nes nebegalėjau lengvai susilenkti ir daryti staigių 
judesių. Atsigėrę kiniškos arbatos, atitirpdėm atšalusias 
nuo drėgmės galūnes ir, susiglaudę karštais kūnais, už
migome saldžiu miegu.

Trečiąją dieną fabrike sulaukėm naujos darbo jėgos.
„Kas dieną po naujieną!"
Prisidėjo keletas latvių, iš kurių vienas šlitinėjo ne

blaivus, susiimdamas salotinių akivaizdoje, ir pora lie
tuvių, išvaizda primenančių „mordabojus“*. Apie pasta
ruosius godžiai paporino Tėvas, nes „mordabojai" papil
dė „liukso" apartamentų gyventojų sąrašą, tapdami 
rokiškėnų kaimynais. Ankstų rytą atvažiavęs „Audi" lie
tuviškais numeriais ambalas boksininko nosimi prista
tė naujuosius gyventojus. Atvedė pasažyrus tiesiai į na
mą, atsirakinęs duris. Taręs porą žodžių, kad viskas su 
agentūra suderinta, padalijo naujakuriams po dešimt 
pensų pragyvenimui. Paskyręs Tėvą namų brigadyriu- 
mi, išvažiavo, pažadėjęs po dviejų savaičių grįžti.

-  Įsivaizduok, Matai, dvidešimt pypsikų** dviem sa
vaitėm, nė kavos puodelis neišeina. Anys nieko neturi -  
basi, kaip stovi...

-  Gal čia dar vieni, išvaduoti iš graikų mafijos?
-Visai gali būti... Volodia, mano metų vyrukas, senas

zekas, kitas randuota galva -  irgi sėdėjęs, abu slapstosi 
nuo mentų, viską išsipasakojo, viską...

-  Išsikalbėk, ant dūšios lengviau bus...
-  Volodia -  galavariezas***, teistas už žmogžudystę -  

bobą pripjovė, dešimt metų atpylė zonoj... Tas jaunesnis

* Banditus (žarg.).
** Pensų (žarg).
*** Galvažudys (žarg).
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randuota galva -  nesenai atsimetęs iš zonos, bet vėl spėjo 
prisidirbti -  abu nešė mieles į Angliją. Londone pragėrė 
visas babkes, po to užkliuvo banditams... Anys čia ir ata- 
vežė atidirbt duoklės -  po septynis šimtus svarų įsūdė, 
kaip tiem vaikiokam... Dyvų dyvai...

-  Jums ir sekasi su kaimynais -  tarčiokai*, galavarie- 
zai, seksualinių maniakų betrūko...

-  Su Domeliu gavom šoką, sunku patikėt... Kaip mie
got reiks su tokiais, gali naktį papjaut?

-  Duris užsirakinkit...
-  Visa bėda, kad duryse užrakto nėra... Su Domeliu 

viename kambarėlyje įsitaisėme -  dviese drąsiau, gala- 
variezai -  kitame, narkomanai išsikėlė antran aukštan...

-  Nepergyvenkit, jie irgi žmonės. Sutarkit gražiuoju, 
jei ne, per sprandą!

-  Anys greičiau duos per sprandą! Volodia prasitarė -  
jam peiliai patinka. Įsivaizduok, žiūrėjome televizorių, 
tai, blecha mucha, peilį rankoje visą laiką sukinėjo -  ba- 
jerius atseit rodė... Dyvų dyvai...

-  O ko tau jaudintis, tu gi brigadyrius! -  bandžiau 
pralinksminti ne juokais išsigandusį rokiškėną.

-  Tas ambalas kreiva nosimi gal ir yra brigadyrius, 
anas juos tegul ir kontroliuoja... Įsivaizduok, Matai, at
važiavo su „Audi A4“!

-  Nors ir su „Audi A8“...
-  Menki šposai, menki... Mafija! Lietuvių mafija! Dy

vų dyvai...
-  Nuo šiol ir tu, Tėvai, tam elitui priklausai -  parei

gas atsakingas paskyrė, nepasivesk...

* Narkomanai (žarg.).
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-Tau, Matai, tik šposyt... Reikalas rimtas, žiūrėk, kaip 
anų snukiai atrodo...

Atokiau nuo mūsų, kitoje linijos pusėje, kur triūsė lat
viai, darbavosi ir „mordavarotai“, savo žvilgsniais visus ver
dami kiaurai. Tėvo amžiaus vyrukas dvelkė kalėjimo šal
čiu, savo klaikia šypsenėle išduodamas bedantę burną.

Kitas džiumbras*, kokių trisdešimties metų amžiaus, 
išsiskyrė skusta galva, kuri net spindėjo, išryškindama 
randais nusėtą plotą. Daržoves jie rinko gana greitai, 
mažai kalbėjo, mažai dairėsi.

Pertraukėlės metu rokiškėnų kaimynai prisėdo šalia. Tė
vas juos pašefavo -  stengėsi gerai atlikti pavestas nefor
malias pareigas. Nupirko po kavos puodelį, davė po sumuš
tinį. Pavaišinom ir mes, kuo turėjom, vis dėlto lietuviai.

„Lietuvis lietuviui turėtų būti brolis -  ir savame, ir 
svetimame krašte. Susidariusi tokia nuomonė, kad už
sienyje geriau lietuvių vengti. Dar prieš išvažiuojant dau
gelis perspėjo: pamatysi Anglijoje lietuvį -  apeik per ki
lometrą. Tai esą taisyklių taisyklė. Turėtumėm laužyti 
tokias taisykles ir džiaugtis kiekvienu sutiktu kraštie
čiu. Deja, realybė kitokia -  žmogus žmogui vilkas, lietu
vis lietuviui -  taip pat. Lietuvius turi sieti vienybė, kad 
ir kur jie būtų. Juk kiekvienas iš mūsų atsako ne tik už 
save, bet ir už tėvynės vardą.“

-  Tie anglai -  tikri žertvos**... Ta jų kava -  nudvėsęs

* nieko neturintis (žarg).
** Čia ir p. 109 -  kalinių žargonas: žertvos -  nevykėliai, kupiecas -  
arbata, beliaškė -  balta duona, falės -  smegenų, galiakas -  blogai, 
vargankę -  nelegalų bizniuką, tiuriagoj -  kalėjime, diedas -  
gerbiamas asmuo, lochas -  pastumdėlis, fanieros -  pinigų, 
stopudovai -  tikrai, sušarą -  kekšę, bus ką paprikolint -  bus su 
kuo pasilinksmint.
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kupiecas... Beliaškė -  plastmasinė... Neturi jie falės, ni- 
figa neturi, -  nepatenkintas anglišku maistu, muistėsi 
Volodia.

-  Kai galiakas, ir tas sueina! Pameni, kaip Londone 
gyvenom?! -  priminė Randas.

-  Kas dieną viskį gėrėm, vargankę kokią prasukdavom, 
o čia kai dūchai, ble, turim arti... Girdi, Ramūnai, kur tei
sybė? Tiuriagoj diedas buvau, o dabar, kaip lochas duchau- 
ju... Biespriedielas! Fanieros nėra! Bobų nėra! Nieko nėra!

-  Padirbėsit biškį, atsigausit, -  ramino abu „morda- 
varotus“ Tėvas.

-  Po darbo gerai būtų prisigerti -  kristi be fazės iki ryto! 
Ką, Domeli? -  apsikabino rokiškėną Randas, patapšnojo 
per petį. -  Prilaikot kiek babkių? Po algos atiduosim...

-  Yra biškį, tik kur naktį gausi arielkos? -  tarė Domelis.
-  Degalinėj, šalia namų stovi, stopudovai dirbs...
-  Jeigu dirbs, tada galėsim užsukt... -  sutiko Domelis.
-  Va čia tai bazaras! Gal dar kokią sušarą pasigau- 

sim, bus ką paprikolint, -  patenkintas čiauškė Randas.
-  Gaudau ant žodžių, Domeli, tikiuosi už bazarą atsa

kai? -  nušvito Volodia, parodydamas bedantę burną.
-  Aš -  ne pažadukas...
Kaip tyčia, dirbom tik iki pusės dešimtos vakaro -  pa

sibaigė pastarnokai.
„Oi, galės rokiškėnai baliavoti su kaimynais per nak

telę! Alkoholį Anglijoje parduoda iki vienuoliktos valan
dos vakaro -  suspės ne vieną reisą padaryti..."

Vos atsidūrėm palapinėje, puolėm viens į kito glėbį 
mėgautis meilės vaisiais. Drąsiai girgždinom lovą, nesi
baimindami, kad apačioje gulintis senis pradės kalti į 
lubas dėl ant galvos krentančių spalių.
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„Seni, stropiai dirbk naktinėje pamainoje -  tavo ne
buvimas mums leidžia visiškai atsipalaiduoti ir pasinerti 
į erotines klajones..

Fabrike išdalijo vardines korteles. Jas privalėjome pa
žymėti kompiuteryje įeidami ir išeidami. Tiek mano, tiek 
Kristinos pavardėse anglai įvėlė klaidų, tačiau ištaisyti 
jas atsisakė -  „Ir taip bus gerai!“

Pamatę Tėvą, prapliupome juokais -  nors ir kaip sten
gėsi, po kepurės snapeliu paslėpti paakyje iššokusią mė
lynę vargiai sekėsi.

-  Matyte matos! Tėvai, žerk vakarykštes naujienas, o 
tai išjuoksim negyvai...

-  Nieko nepamenu... Matai, kaip gyvą matai, nieko 
nepamenu... Dyvų dyvai... Tiek prisigėriau, kad nieko 
nepamenu... Turbūt nukritau nuo laiptų... Kas ten su
paisys.. . Išgėrėme šešis bambalius sidro -  ne juokai -  stip
rus rupūžė... Kad davė galvon, blecha mucha, net dabar 
dūmija...

Domelis pasilenkė arčiau manęs, tyliai kuždėdamas:
-  Ko jūs klausot to asilo? Gavo anas į barzdą nuo Vo- 

lodios ir krito be pulso. Šiandien visą dieną nešneka, una- 
ravas. Atseit nepamena nieko, o ko tada nešneka?

-  Prasidėjo razborkės* -  brigadyriui į akį, -  netvėriau 
juokais.

-  Žinok, dėl šito žodžio anys ir susivajavojo. Volodia 
išgėręs užsiplieskė „Nėr čia tvarkos, indų nieks neplau
na...“, o Ramūnas girtas, durnelis: „Mane paskyrė šio na
mo brigadyrium, aš tvarką ir nustatinėsiu...“, Volodia 
susiuto: „Kalėjime buvau diedas, o čia kažkoks čuda ju 
da brigadyrium užsimanė pabūt...“ — kaip lupo kakton

* Santykių aiškinimasis (žarg.).
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gerą, Ramūnas ir nuvirto po stalu... Iki ryto pragulėjo -  
galvojom bus chana...*

-  Artistai! Ko neapgynei draugelio?
-  Gyniau, kaip neginsi -  daviau Volodiai į liustrą, bet 

senis kietas -  neišsijungė -  atidavė grąžos. Puolėm su 
Randu dviese -  užvirė kova... Senis šoko ant Rando su 
peiliu, o tas -  bėgte per laiptus į antrą aukštą pas narko
manus. Nedabėgo -  Volodia pastvėrė už kojos -  abu laip
tais nusirito į apačią. Senis priduso -  surišom virvėm 
rankas, kojas ir paguldėm lovon. Patys nuėjom toliau 
gert, iki ryto. Randas malačius, svajakas**, o Volodia 
durnas per visą pilvą...

-  Žmones priėmėt, pavalgydinot, pagirdėt, o jie jums 
per snukį. Kaip toliau gyvensit?

-  Su Randu sugyvensim, o Volodią reiks nakčiai izo- 
Įiuot. Gal nugirdyt, -  rimtai svarstė Domelis.

-  Užknis kiekvieną vakarą girdyt... Bene į sponsorius 
įsirašei?

-  Užteks tų pinigų... Vėliau algas gausim... Sidras ne
brangus... ir stiprus, skaniai lenda... Nebandei angliško?

-  Neteko...
Vakarykščiai sugėrovai vengė žiūrėti viens kitam į akis.
Dirbo vangiai, braukdami prakaitą nuo kaktos. Dome

lis purtėsi, drebėjo rankos lyg už buldozerio vairo. Pertrau
kėlės metu susėdo atskirai -  rokiškėnai sutūpė į savo vie
tas, o gastrolieriai prisijungė prie lietuvaičių taboro. Tėvas 
valgė tylėdamas, ramus kaip belgas. Domelis, vakarykš
čio sidro veikiamas, tauškė visokius niekelius.

-  Jaučiat, chebryte, man dar galva apkaušusi iš po

* Galas (žarg.).
* Saviškis (žarg.).
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nakties, -  nugėrė didelį kavos gurkšnį, -  vo, inpisiau 
kavos, stogas palengva važiuoja, gyvent galima...

-  Eik, latvio paprašyk alaus, dar ne taip stogas pava
žiuos, -  šypsodamasis pasiūlė kaunietis.

Visi sužiurome į staliuką, prie kurio vienui vienas sė
dėjo latvis. Geltoname maišelyje priešais jį ant stalo stūk
sojo plastmasinis indas, panašus į alaus bambalį. Latvi
jos pilietis, užsivertęs su visu maišeliu, kartkarčiais gar
džiai pagurkšnodavo.

-  Ot šūdagalvis! Vienas ryja, man neduoda, -  susido
mėjo Domas.

-  Krūtą maskuotę pasidaręs -  neprikibsi... Aš prie li
nijos kartu su juo stoviu -  vanialina alkoholiu, kaip prik
lauso, -  patikslino kaunietis.

-  Ot einu ir įsitikinsiu, -  pakilo nuo kėdės Domas.
Grįžo patenkintas lyg vaikas, saldainį gavęs. Atsirū

go garsiai kaip anglas.
-  Akurat, žirgo galva, sidrą laka, ir dar tokį patį kaip 

mes vakar...
-  Krutink bachūrą -  susidraugausite. Poreikiai vie

nodi, turėtumėt sutarti...
-  Eina jis šiknon! Aš darbe negersiu, dozę gavau, ir 

gana...
Prie linijos latvis atsiskleidė kaip anekdotų karalius. 

Pasakodamas rusiškus anekdotus, pats garsiai kvatojosi.
Žmogelis, sidro apsemtomis smegenėlėmis, vėlė žodį, 

smarkiai nuvažiuodamas į lankas, kada pereidavo nuo 
rusų prie gimtosios kalbos. Jo perdėtai linksmą povyzą 
pastebėjo portugalai. Kažkuris iš jų apskundė vargšą lat
vį anglams. Nebaigęs pasakoti anekdoto apie Pietką ir 
Cepajevą, buvo išvestas salotinių berniukų pas super-
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vaizerę. Tą vakarą daugiau jo nebematėm. Po to atlin
gavo pamišėlė ir stojo stebėti mūsų rankų miklumo. Kau
nietis gavo eilinę griežtą pastabą: „Jei dar dirbsi viena 
ranka, būsi nebepageidaujamas.“ Visų portugalų paste
bėjimu, mūsų linija ne tiek dirba, kiek šneka. Supervai- 
zerės ir salotinių komjaunuolių nuomonės sutapo su por
tugalų, todėl mes turėjome labai pasistengti, kad mūsų 
neatsisakytų. Nuo tada į portugalus žiūrėjome su panie
ka. Akivaizdu -  daugelis jų -  tiesioginiai salotinių stu- 
kačiai. Norėdami įtikti ir patys pasipuošti salotinėmis 
liemenėlėmis, portugalai palaikė lipšnius santykius su 
prižiūrėtojais, nesigėdindami lindo jiems į subinę. Bent 
vienas lietuvių ar latvių ištartas žodis ar nesuprastas 
elgesys pasiekdavo pamišėlės ausis. Šioji pabandė rei
kalą išspręsti savais metodais. Visas merginas, kurių fab
rike buvo mažuma, surinkusi nusivedė į pakavimo sky
rių. Išdalijusi peiliukus, pristatė dailinti pastarnokūs ga
liniame etape. Iš merginų rankų daržovės keliavo tiesiai 
į firminius maišelius. Visus vyrus -  pribaltus -  išskirstė 
portugalų gretose, kad mažiau kalbėtumėm ir aiškiai bū
tumėm matomi. Kad patys portugalai -  daug didesni tin
giniai, anglai nepastebėjo, užtat sekė kiekvieną mūsų 
judesį. Laikas slinko lėtai -  pasišnekėti neliko su kuo. 
Tik iš tolo mačiau, kaip, atskirti vienas nuo kito, dirbo 
lietuviai. O portugalai tarpusavyje čiauškė, juokavo, svai
dėsi pastarnokais. Kad mes jų neapskųsim, galėjo būti 
ramūs -  ne lietuvių mada stukačinti.

Kartu su pastarnokais įsimaišė keletas morkų. Pribloš
kė vaizdas, kada Randas, pastvėręs vieną tokį morkiga- 
lį, ėmė ir sukramtė lyg zuikis, daržan įsibrovęs. Tai pa
stebėjęs kaunietis mestelėjo repliką:
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-  Durnas tu ar nedaėdęs?
-  Pažiūrėčiau, koks tu protingas išliktum, jei kelias 

paras žmoniškai nevalgęs būtum, -  atšovė Viktorui Ran
das, atsikąsdamas galiuką pastarnoko.

Netrukus pamišėlė išsivedė Randą. Jo keistą poelgį 
pamatėme ne tik mes, bet ir greta Rando dirbęs portu
galas. Spėjo apskųsti, užtat jau po antros pertraukėlės 
įlindo į salotinę liemenę -  padarė karjerą -  nuvedė į pa
kavimo skyrių pakuoti daržovių.

„Subinlaižiams greičiau pavyksta įsisukti į šiltesnes 
vieteles, tačiau kokia kaina -  visiems laikams esi pa
ženklintas kaip ožys -  padlaižys."

Randą, įdavę kastuvą ir šluotą, pristatė į rūsį semti 
nuo viršaus prikritusių pastarnokų. Jų ten mėtėsi pilni 
pakampiai -  matėm pro grotuotas grindis. Apačioje, kur 
telkšojo balos ir krūvos runkelių, Randas, pasidabinęs 
galvą šalmu, lyg kiemsargis švaistėsi šluota, semdamas 
vis naujas pastarnokų krūvas.

„Ne darbas, o pasityčiojimas! Bet kažkam ir tokį rei
kia atlikti/4

Gyvas konclageris baigėsi anksčiau, negu reikėjo -  de
šimtą valandą vakaro ruošėmės vykti namo. Dirbti pri
klausė iki pirmos nakties, o antra diena iš eilės nesilai
kėme grafiko -  pastarnokų nebėra ir darbo nebėra.

„Visur netvarka -  tiek pas Sigutę, tiek čia. Kam pyra
gai, kam botagai.44

Užteko ir tų penketo šešeto valandų, kad įskaustų nu
garas, kad atšaltų rankos ir kojos, kad veido odą išbertų 
raudonomis dėmėmis nuo pastarnokiškų chemikalų, kad 
pavargtumėm ir grįžę kristumėm į lovą sušilti ir užmig
ti saldžiu miegu...
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„Miegas miegui nelygus -  bulves sapnuoti nustojau -  
pradėjau pastarnokus. Visa tai nuo įtempto darbo, įsi
šaknijusio iki pat smegenų gelmių."

Jėgas palaikė kinų papildų atsargos -  karšta arbata 
prieš miegą, „laimės piliulės" prieš darbą. Daug geriau 
nei visokie energijos gėrimėliai, kuriais lepinasi portu
galai.

Pilnos šiukšliadėžės „Red bull" skardinių likdavo po 
breiko prie portugalų stalų. Kokie jie energingi, matėsi 
darbo metu -  tik garsiai riaugėdavo, norėdami įgyti ang
liškų manierų. Gerai nors tiek, kad jiems „Buliaus" pro
veržiai išeidavo pro gerklę...

Kitas dienas dirbome pagal grafiką, lygiai iki pirmos nak
ties. Kuo toliau, tuo darbas fabrike darėsi atgrasesnis.

Pamišėlė dažniau įsiaudrindavo, mokydama mus rin
kimo technikos. Saukdavo ir staugdavo ant visų, jei nors 
vienas pastarnokas nuplaukdavo į fasavimo skyrių, ne
atitikdamas standartų. Portugalai taip suįžūlėjo, kad 
parodydavo pirštu į tariamą prasižengėlį, norėdami 
sau pliusiukų ateičiai. Teko ir man, ir kitiems lietu
vaičiams patūnoti rūsyje su šalmu, semiant kastuvu 
daržoves.

Kristinai prie „mergaičių linijos" taip pat netrūko dė
mesio pamišėlės, kuri dirbo kaip išprotėjusi, turėdama 
akis ne tik priekyje, bet ir užpakalyje. Crazy Woman ga
lėjo drąsiai pretenduoti į geriausio metų robokopo-trans- 
formerio titulą. Nešdama pilną pastarnokų dėžę, kurią 
kažin ar trys įmitę vyrai paneštų, ji sugebėdavo paskai
tyti moralą ir pastebėti „ne taip" atliktą veiksmą.

„Gaji gyvatė!"
Rokiškėnai visiškai nusivylė savo kaimynais.
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Pragėrę visus Domelio pinigus, taikėsi į Ramūno turi
mus. Tėvas, kaip namų brigadyrius, turėjo išmaitinti tri
julę iki pirmos algos. Beje, užmigdavo ramūs tik tada, 
kai Volodia krisdavo stačias, be fazės. Randas atrodė su
kalbamesnis, nors irgi velnių priėdęs — svarbiausia būtų 
išgerti, o tada nors ir tvanas. Narkomanus iš apartamen
tų iškeldino kitur -  šie, bijodami su peiliu lakstančio Vo- 
lodios, nedrįsdavo net į tualetą nueiti.

Rokiškėnams pasiūlėme išeitį -  keltis į Sigutės na
mą, kadangi Goša su sūnumi ketino vykti namo į Lenki
ją, o Sigutė teiravosi iš anksto: „Gal turit kokių dirban
čių pažįstamų, norinčių kartu apsigyventi?"

„Geriau jau paprasti žmogeliai, kaip rokiškėnai, negu 
įkeltų velnias žino ką...“

Rokiškėnai pažadėjo pagalvoti, nes atsibodo su baime 
keltis, su baime gultis.

Darbe atsirado latvis -  alkoholikas. Agentūra, suta
rusi su anglais, suteikė sidro mėgėjui paskutinį šansą. 
Tačiau nuo jo ir toliau sklido rūgštelės kvapas, susipy
nęs su „Dirol“ gumos aromatu. Žmogelis stengėsi į akis 
nekristi, todėl anekdotų nebepasakojo.

Su kauniečiu, kaip nepataisomu vienarankiu darbi
ninku, kalbėta griežtai ir be išlygų. Prikabinęs makaro
nų, kad iš prigimties esąs kairiarankis, o galva svaigsta 
nuo lekiančių linijų, išsikovojo pakavimo skyriaus fasuo
tojo darbą. Po to atsirado daugiau tokių svaigstančiomis 
galvomis portugalų, kurie žiauriai pavydėjo Viktorui šil
tos vietelės. Daugelis bandė pretenduoti į kauniečio vie
tą, kas galų gale vienam ir pavyko -  Viktoras gavo pori
ninką, o kartu ir akylų stebėtoją, galintį kiekvieną aki
mirką įskųsti jį pamišėlei.
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Penktadienį, gavę iš Sigutės kelis grašius už praeitos 
savaitės vargus, nusipirkome didelį butelį „Granto" vis
kio ir dėžutę saldainių, norėdami išreikšti padėką Ter- 
bauskams už svetingą priėmimą svetimame krašte. Tą 
savaitgalį neturėjome progos susitikti, nes agentūra nu
siuntė mus ir dar kelis darbuotojus iš pastarnokų fabri
ko dviem dienom į kitą fabriką, kaip trūkstamą darbo 
jėgą. Šeštadienį, šeštą valandą ryto, stovėjome su Kris
tina stotelėje, laukdami atvykstančio mikriuko. Galvoje 
bevaikštant sapnams, nes miegojome tik tris valandas, 
kadangi grįžome iš pastarnoku po pirmos nakties, dai
rėmės į šalis drebėdami ankstaus ryto šaltuke ir bandy
dami tamsoje įžvelgti mašinos žibintus. Maždaug už pus
valandžio sustojo mikriukas. Įlipę aptikome užsimiego
jusius veidus. Kaunietis knapsojo, atrėmęs galvą į stiklą. 
Kartu važiavo pati Svietą. Užsirašiusi pavardes, paaiš
kino, kad vykstame į bulvių fabriką ir gali tekti padirbė
ti net šešiolika valandų. Geriau būtų patylėjusi...

Iš pažiūros bulvių fabrikas priminė Lietuvos parla
mentą -  didžiulis, puošnus pastatas, graži, tvarkinga ap
linka. Viduje -  lyg kosmodrome: ilgiausi koridoriai, ma
syvios durys, grindys blizga kaip katino kiaušiniai, dar
bininkai vaikšto su skafandrais ant galvų.

„Tokiame fabrike drąsiai galėtum „Žvaigždžių karus" 
filmuoti!"

Nuvedę į rūbinę, išdalijo darbinę aprangą. Apsirengę 
atrodėm pusiau gydytojai, pusiau ufonautai -  baltais, iki 
kelių ilgumo chalatais, baltomis kelnėmis, su tinkliukais 
ant galvų ir baltais medžiaginiais skafandrais ant vei
dų. Apsiavėm baltais guminiais batais, o ant jų užsitem- 
pėm medžiagines šlepetes, lyg ruoštumėmės akušerijos
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seansui. Rankas pasipurškę spiritu, apsimovėme dvigu
bas pirštines.

Tokiais apdarais atrodėme išties juokingai. Prieš dar
bą pasisėmėm gerą vitamino C dozę, bežiūrėdami vieni į 
kitus.

Įėję į darbinį cechą, privalėjome užsirišti neperšlampamą 
prijuostę, tokias pat pirštinaites ir rankovinukus. Moteris 
nuvedė toliau, prie linijų, rinkti nuskustų ir nuplautų bul
vių. Vyriškius sustatė cecho pradžioje -  apdoroti bulves.

Suskirstė poromis -  vienas pagal tam tikrus matme
nis pjaustė bulvių galiukus, kitas -  įstatęs apipjaustytą 
bulvę į specialų aparatą, sukdamas rankenėlę, lupo tam 
tikra forma. Po to bulvė keliavo į kubilą su vandeniu, 
vėliau, slinkdama linijomis, pasisėmusi reikalingą che
mikalų porciją -  pro skustuvo ašmenis, ir -  į čipsus.

Man į porininkus teko kaunietis. Salia dirbo pora latvių.
Bulves iš sandėlio pristatinėjo nematytas lietuvis. Vi

si kiti -  portugalai, visiškai okupavę fabriką. Iš pradžių 
atrodė įdomu, tačiau po trijų valandų, kai ant pirštų peilis 
pritrynė pūslių, o portugalai prižiūrėtojai ragino pasku
bėti, šaukdami: ,Juosta, fasta...“*, ėmė trūkti kantrybė. 
Su kauniečiu apsikeitėme vietomis. Lupti bulves ranki
ne mašinėle sekėsi kur kas lengviau -  tereikėjo užmauti 
paruoštą bulvytę ant strypo ir pasukti rankenėlę. Tai 
užuodę portugalai susišlavė lengviausius darbus savo 
naudai. Jiems pakako pasiguosti tautiečiui vaizeriui, 
prižiūrinčiam ceche tvarką, ir šis sustatė prie skutimo 
mašinėlių vien portugalus. Mums, pribaltams, liko vie
nintelis darbas -  peiliu pjaustyti bulvių galiukus.

* Greičiau, greičiau (portugal. netaisyki.).
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Panašus į indėną portugalas vanago nosimi, ilgais plau
kais, piktų veido bruožų atsistojo man į porininkus. Nuo 
pat pirmos minutės dėjosi dideliu mokytoju -  darkyta ang
lų kalba aiškino, kaip reikia laikyti ir pjaustyti bulvę, kad 
ši atitiktų matmenis. Jo pamokymus nuleidau juokais.

Nuo pjaustymo pirštai apaugo pūslėmis.
Kas antrą mano apipjaustytą bulvę indėnas grąžin

davo atgal kaip neatitinkančią matmenų -  tai per daug 
nupjauta, tai per mažai. Pasakiau: „Jei tau netinka, ga
lim keistis, pats eik ir pjaustyk!" Atsakė lyg irokėzų gen
ties vadas: „Mano darbas -  lupti, tavo -  pjaustyti! Balta
sis žmogau, ar tu mane suprasti?"

„Karas kariauti, indėnai pralaimėti! Tomahaukus su
sirinkti ir man iš akių dingti! Jatamahubhau!"

Stengiausi nekreipti dėmesio į jo priešiškumą -  toks pat 
darbininkas kaip ir aš, o elgėsi lyg šefas su pavaldiniu.

Mano apatiškumas pastaboms jam nepatiko, turbūt 
norėjo, kad padus laižyčiau. Kiekvieną jo grąžintą bul
velę mesdavau atgal į puodą prie kitų. Indėnas nebe- 
sitvardė, atnešė man saujelę bulvių ir, po vieną rodyda
mas, kartojo: „This is no good\“* Po kažkelintos frazės 
„No good\“ drėbtelėjau jam tiesų, šviesų, trumpą ir aiš
kų: „Fuck o ff“

Portugalas pasiskundė vaizeriui, o šis savo ruožtu ma
ne perspėjo, kad tokių pasakymų nebenorįs girdėti. Indė
nas, patenkintas savimi, toliau nešė, anot jo, netinkamai 
apipjaustytas bulves. „No good\“ -  skambėjo mano ausy
se. Pakeičiau taktiką -  užuot pykęs ir siuntęs jį po velnių, 
į kiekvieną no good atsakydavau garsiu nusikvatojimu.

* Tai nėra gerai (angį.).
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„Juokingas, apgailėtinas Vinetu palikuonis! Paskuti
nis mohikanas, mokantis vienintelę anglišką frazę! To
dėl ir kartoji, kad neužmirštum?"

Juokas portugalą atvėsino. Labai nustebau, kai po valan
dėlės ramybės priėjo vėlei, laikydamas rankose po bulvę.

-  Good\ -  iškėlė dešinę ranką, o po to kairę -  No good!
Moterys atrinkinėjo mažas pajuodusias bulves nuo di

delių ir sveikų prie sparčiai lekiančios linijos.
Įtemptas darbas greitai nuvargino. Kristina susibend

ravo su viena lietuve, dirbančia tame fabrike beveik me
tus. Si papasakojo apie bulvių fabriką -  pačią prestižiš
kiausią vietą, kokią tik gali pasiūlyti portugalų agentū
ra: „Per ilgą laiką čia sulindo visi portugalai ir tik nuo 
seno nuolatinai užsiliko keli kitataučiai. Fabrikas — uni
kalus ilgomis darbo valandomis, nuo ko ir priklauso už
darbio dydis. Čia dirbantys žmonės beveik nemiega -  aria 
be išeiginių po keturiolika šešiolika valandų per parą. 
Nėra kada pailsėti, netgi nueiti į parduotuvę ar nusip
rausti. Kelios valandos miego, ir vėl į darbą. Užtat alga 
pavydėtina -  mažiausiai trys keturi šimtai svarų per sa
vaitę. Būna, kad ir penkis užkala. Pusę metų padirbę su 
vyru, pasistatėme Lietuvoje namą, nors spėjau pagulėti 
vietinėje ligoninėje dėl išsekimo, o vyrą prieš tris mėne
sius suparalyžiavo darbo vietoje, todėl dabar stengiuosi 
dirbti už du, kiek sveikata leis..."

Lietuvė atrodė baisiai -  akys pajuodusios, žandai įdu
bę, vien oda ir kaulai -  gyvas lavonas. Kad ją gali ištikti 
vyro likimas, apie tai ji negalvojo -  prieš save matė pluoš
tą svarų ir griūdama arė toliau.

„Žmogus -  ligonis, suzombėjęs, sergantis pinigų ma
nija, nebežino, ką daro..."
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Moters išpažintis Kristiną šokiravo. Ji norėjo kuo grei
čiau ištrūkti iš slogios aplinkos, pabėgti nuo tokių žmo
nių, žmonių-zombių, žmonių, praradusių sveiką nuovo
ką, žmonių, matančių vien pinigus...

Po keturiolikos darbo valandų smegenys įkaito labiau 
nei pirštai nuo iššokusių pūslių. Viduje darėsi slogu ir 
koktu vien nuo minties, kad esi priverstas būti tarp nuk- 
vakusių žmonių lyg beprotnamyje, kad esi priverstas 
dirbti tai, kas lenda per gerklę.

„Užtektų savaitę padirbėti tokiomis sąlygomis, pagal 
tokį grafiką, kad pavažiuotų stogas... Bet juk nesi pri
verstas... Gali bet kurią minutę, spjovęs į viską, išeiti... 
Bet lieki... Lieki ir save prievartauji... Negi tau patinka 
save prievartauti? O gal išbandyti?.. Galbūt čia išbandy
mas... kad suprastum, ką visa tai reiškia?.."

Grįžome naktį, atidirbę šešiolika valandų. Po kelių aki
mirkų miego -  vėl ant kojų ir į bulvių fabriką...

„Nieko naujo... Nieko neįprasto... Tas pats peiliukas... 
Tie patys veidai?.. Tos pačios frazės -  „no good“, ,Jasta, 
fasta“, „■rapido, rapido“. .“

Pertraukėlės metu sutikome pažįstamų. Netikėtai už
kalbino senis, kurį išvydę abu su Kristina nustebome -  
ryte senio akyse nematėme.

„Turbūt atvyko savo transportu, kad agentūra neat
skaičiuotų kelionpinigių..."

-  Kak žizn maladajal -  užriko nuo tolo.
-  Krutam! O tu kaip čia atsidūrei?
-Agentūra atsiuntė vienai dienai, prie algos prisidurti...
Prie stalo, už kurio pietavome, prisėdo du lietuviai -  

bulvių tiekėjas iš sandėlio ir senokai matytas plikio drau
gelis -  veličionietis, buvęs fermos darbininkas.
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-  Sveiki, kaip sekasi naujojoje darbovietėje?
-  Sveikas gyvas! Kaip matai... Irgi nuo Sigutės pabėgai?
-  Tik durniai pas ją lieka...
-  Agentūra -  išgelbėtoja! O kažkas sakė, kad tik por

tugalus priima...
-  Tas, kuris sakė, jau Čekijoj sėdi... Aš šiaip į morkų 

fabriką patekau, tik savaitgaliui čia atsiuntė...
-  O, mes -  į pastarnokų...
-  O mane agentūra iš karto į bulvių fabriką paskyrė, -  

įsiterpė bulvių pristatinėtojas, -  prieš tris mėnesius. Ge
rai čia -  valandos ilgos. Jums davė porą dienų padirbėt, 
nes savų žmonių trūko -  tuzinui portugalų suteikė išei
gines, o man, kiek prašiau -  neduoda... Pakrutinkit čai- 
niką* -  be poilsio visą mėnesį varau! Nors alga kompen
suoja -  ne gėda žmogui pasakyt...

-  Man užteko vakar, dar šiandien... Nenorėčiau čia 
dirbti nuolat, -  tarė Kristina.

-  Gautumėt į rankas keturis šimtus svarų už savaitę, 
kitaip šnekėtumėt... O kur jūsų draugelis, vakar, ma
čiau, buvo?

-  Aaa... kaunietis! Gal pramiegojo, -  prisiminiau 
Viktorą.

-  Nepratę dar, miegaliai... Aš, va, spirgučių su bulvy
tėm užkapoju ir turiu jėgų toliau dirbti. Svarbiausia -  
gerai pavalgyti! -  pilna burna tauškė lietuvis.

„Pats kaip spirgutis! Apvalus lyg koldūnas -  sveika 
po šešiolika valandų palakstyti, kol kaulų nesimato. Tik 
dirbk, lašinius degindamas!"

Po breiko Spirgiukas tapo rūpestingas -  prieidavo, pa

* Smegenis (žarg.).
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klausdavo, kaip sekasi, net patarimą davė: „Nekreipk 
dėmesio į tą indėną, siųsk na...44

O aš ir nekreipiau, tik juokiausi -  tikras klounas -  
„no good, no good...44 Darbui pasibaigus, indėniškai atr 
sisveikinau:

-  Ate manja kerido amigo pulgoso don hulijo kačiaso 
čiučio!

Visą savaitę pastarnokai baigdavosi po penkių darbo 
valandų. „Ką gali žmogus uždirbti, dirbdamas vos kele
tą valandų per dieną?44 Daugelis reiškė nepasitenkini
mą, skundėsi agentūrai, tačiau atsakymo sulaukdavo vie
nareikšmio: „Nėra darbo! Džiaukitės, kad nors tiek duo
da! Po Naujųjų Metų gal viskas susitvarkys, dabar anglai 
ruošiasi Kalėdom, toks prieššventinis metas...44

O ką mes, emigrantai, pasidėsime ant Kūčių stalo, 
jiems visai nerūpėjo. Ypač jautėsi suirzę tie, kuriuos 
spaudė skolos. Lietuvaičių taboras puolė į neviltį: „To
kios duoklės uždėtos, o atidirbti nėra iš ko!44 Abu buvę 
zekai neėmė į plaučius: „Kaip yra, taip gerai! Rokiškė
nai pasponsoriaus, kol ant kojų atsistosim, o vėliau kaip 
nors atsirokuosim...44

Ramūnas, šiaip ramus žmogelis, po konflikto su Vo
lodia visiškai pasikeitė -  gyveno vien baime, vaikščio
jo lyg ant adatų, be priežasties stresavo, įpuolė depre- 
sijon.

-  Klausyk, Matai, ką man daryti? Uždirbsiu čia šūdą! 
Pinigėlių mažai beturiu, o tie kazokai valgyt nori, išgert 
dar labiau... Visą savaitgalį pragirdžiau, kad anys tik 
būtų ramūs. Laka sidrą kaip kačiokai pieną! Vis maža ir 
mažą... Su Domeliu nebesutariu, palinko anų pusėn -  
draugelis tapo... Aš vienui vienas kambariuke užsidaręs
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tyliai sėdžiu ir mąstau -  ar tik nereikia man grįžt namo, 
atgal į Rokiškį...

-  Tikrai tave nuo tokių minčių greit reiks išvežt į Ro
kiškį. Aš tau kaip žmogui išeitį siūliau? Siūliau... Goša 
jau daiktus susikrovė, šiom dienom išvyks -  kambarys 
atsilaisvins -  prašom, kokios problemos? O kad patys 
per savo kvailą galvą pripratinot tuos cenkius girdyt -  
čia jau jūsų bėdos...

-  Dėl to kambario su Domeliu kožną dieną šneku... 
Sakau, ir sesuo tame miestuke gyvena, susitiksit daž
niau, ir jūs, geri žmonės, prie šono... Anam nedaeina -  
butelį apsikabinęs su Volodia ir dar man grasina, kad aš 
jį gyvent mokau. O kaip nemokyt? Prapuls jis su tais 
razbaininkais, oi prapuls.

-Atvažiuokit, apsižiūrėkit, dabar darbą anksčiau bai
giam, laisvo laiko į valias...

-  Kad nėra su kuo... Žadėjo Domelio sesuo atsivežt, 
bet ir ta laiko neranda — dirba viršvalandžius prieš šven
tes, paromis nemiega. O Domeliui nerūpi, susidėjo su 
tais, blecha mucha... Oi durnas, kai išgeria, oi durnas... 
Kas galėjo pamislint?

-  Tu gi tas protingas, tai mislyk ką nors! Galvok, Tė
vai, kol ne vėlu...

-  Mažu per Kalėdas išeis atvažiuot, tada nieks nedirbs, 
Domo sesuo Inga tikrai atsiveš pas save... Jei anksčiau 
išeis, aš tau paskambinsiu, telefoną gi turiu insivedęs...

-  Žiūrėkit patys, kaip jums geriau...
Penktadienį pasiėmėm pirmas algas iš agentūros. Įdo

miu būdu -  algalapius, vadinamus payslipais, išdalijo 
kontoroj, o pinigų keliavom pasiimti į kitame miesto ga
le įsikūrusį portugalų klubą. Praėjus kavinę-barą, didelėje
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šokių salėje, prie staliuko, sėdėjo Svetlana ir pagal para
šus dalijo pinigus. Keista viena -  mano ir Kristinos už
dirbtos sumos skyrėsi, nors dirbom vienodas valandas. Ir 
pačios algos atrodė daug mažesnės, nei tikėjomės, o juk 
išdirbom visą savaitę, tiek prakaito išliedami bulvėse. 
Svietą, priremta prie sienos dėl skirtingų algų, pasižymė
jo į sąsiuvinį. Neatrodė labai nustebusi, tačiau pripažino: 
„Taip negali būti, juk dirbot vienodas valandas."

Iš mūsų pirmųjų algų atskaičiavo kelionpinigius -  po 
dešimt svarų už savaitę, už darbinius rūbus ir dalį už 
daromus dokumentus, kurių paruošimas kainavo pen
kiasdešimt svarų vienam žmogui.

„Įdomioji aritmetika! Tikėjomės geriau, bet gavom tiek, 
kiek gavom -  truputį daugiau nei tris šimtus svarų per 
abudu...“

Trūkstamą dalį pažadėjo pridėti prie kitos algos.
Sutikom besikeikiantį kaunietį, kuris spjaudydama

sis nervingai glamžė savo algalapį.
-  Nesąmonė! Kažkas čia ne taip! Kapitaliai trūksta 

babkių!
-  Nusiramink, eik pas Svietą ir išsiaiškink, man irgi 

trūksta -  su Kristina sulyginau -  skaičiukai skirtingi...
Po pokalbio su Svietą Viktoras grįžo nusiraminęs.
-Tavo teisybė! Nedamokėjo, sakė prie sekančios dadės...
Vakare po darbo, pasibaigusio anksčiau laiko, įėję pro 

laukines duris, apstulbom iš nuostabos -  koridoriuke 
kaktomuša susidūrėme su Jurgiu ir jo žmona. Minutėlę 
netekom žado.

-  Sveiki! Nesitikėjot? Mus čia laikinai Sigutė priglau
dė. Po Kalėdų iškeldins kitur... Einame iki parduotuvės, 
durų nerakinkite, tuoj grįšime...
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Jiems išėjus, stengėmės susivokti, kur šuo pakastas: 
„Kodėl Jurgiai ne pas Sasyską? Gal susipyko? Gal išvi
jo? Vadinasi, Goša su sūnumi jau iškeliavo į gimtąją 
Lenkiją...“

Kristina pirma nulipo į dušą. Aš priguliau į lovą pail
sėti. Smalsumas nedavė ramybės: „Kaip čia atsirado 
Jurgiai? Paskutinį kartą juos matėme virtusiais zom
biais, tada Jurgis nepratarė nė žodžio... Ropės... Ar jie 
vis dar ten?“

Apmąstymus nutraukė kaip niekada greitai iš mau
dynių grįžusi Kristina. Jos veido išraiška išdavė, kad pa
matė kažką neįtikėtino.

-  Matuk, spėk, kas guli Gošos lovoje? -  klausiamu 
žvilgsniu, tikrai žinančiu atsakymą, paklausė ji.

-  Tai gal pati Goša ir guli? Negi su Jurgiais viename 
kambaryje...

-  Ne! Jokia Goša -  lenkė tiu tiu išskrido... Nepatikėsi! 
Vos neišgriuvau pamačiusi, -  intrigavo toliau.

-  Nežinau! Nulipsiu ir pamatysiu, nori?
-  Geriau pirma sužinok -  apaksi!
-  Tai sakyk pagaliau, ko erzini?
-  Pameni tą bobą, kurią matėme pas Sasyską? Aki

niuotė!
-  Tu nori pasakyti, kad su mumis gyvens ta pridur

ke... kaip ten ją... Verutė?
-  Ta pati! „Labas, -  sako man, -  mes ką tik iš Londono."
-Viršūnė! Aš tuoj apsikrioksiu...
Nulipau įsitikinti savo akimis. Kristina neapsigavo -  

Gošos lovoje, susisupusi į antklodę, gulėjo akiniuotė, ta 
pati, kuri kadaise, pamėlusi nuo viskio, karaliavo Sa- 
syskos namuose...
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Praėjau tyliai, kad neprižadinčiau -  miegojo, Kamba
rys skendėjo, pritvinkęs cigarečių dūmų, įėjimą į tuale
tą barikadavo ant grindų išmėtyti rūbai. Ant mažo sta
liuko stūksojo palaidūnė peleninė, priėmusi savo drau- 
gijon pusšimtį nuorūkų. Dėl ankštumo viena kita riogsojo 
išmesta už borto. Tualete, pro atvirą langelį įkvėpęs gry
no oro, pasijutau lyg ką tik ištrūkęs iš alaus baro, kuria
me neįrengta ventiliacijos.

„Kas galėjo pagalvoti, kad toji angliškojo viskio kara
lienė su savo palaikymo komanda -  etatiniu viskio par
nešėjų ir užkandėlių gamintoja -  atsidurs su mumis po 
vienu stogu?"

Ryte, pačiame miego įkarštyje, stuksendami į „užuo- 
laidinių durų" staktą lyg perkūnas iš giedro dangaus už
griuvo Terbauskai.

-  Noriu miego, saldaus miego, negaliu užmigti, -  už
traukė Virgis, -  pabudome ir kelkimės! Kaip begyvenat, 
emigrantai, seniai matėmės?

-  Kas diena vis įdomiau, -  prasitryniau užlipusias 
akis, -  vakar sulaukėm papildymo -  tris chronologus ap
gyvendino!

-  Girdėjom tą bajerį! Ryt poryt, kas daryt? -  nesiliovė 
šmaikštavęs Virgis.

-  Jokie čia bajeriai! Apačioje, lenkės lovoje, guli bor- 
delio princesė su visa Jurgių familija...

-  Eik tu? -  jau tyliau nusistebėjo Virgis, -  tai pas jus 
atkėlė pabėgėlių koloną?

Terbauskai prunkštė, prisidengdami burnas.
Po rytmetinės kavos išvažiavome į „Bahamų" turgų. 

Kelionė neprailgo -  Terbauskas įmantriai citavo pasa
kojimą apie trijulės klajones po Londoną, kurią išgirdo
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iš Sigutės lūpų. Keliauninkai išklojo viską kaip per iš
pažintį, kad tik gautų pastogę virš galvos.

Pasirodo, viskas prasidėjo nuo to, kad Jurgiai įsigijo 
automobilį, nes Sigutė šito primygtinai pareikalavo. 
Sukrapštę visas turimas santaupas, įsigijo Pūkio maši
ną -  grynų gryniausią šlamštą. Daugelis atkalbinėjo -  
tokią geldą pirkti tas pats, kas iš savęs pasityčioti. Ne
paklausę patarimų, Jurgiai įsigijo supuvusį pasatą už 
keturis šimtus svarų. Aišku, Pūkis liko patenkintas -  
pardavęs triperį už apvalią sumelę, pats nusipirko kur 
kas geresnę. Jurgiai pasijuto apkvailinti tada, kai su 
tuo „traktoriumi" pavažinėjo. Dabar jau norėtų prakal
ti, tačiau visas miestelis žino, kad ta nepataisoma gel
da neverta nė šimto svarų. Kaip kompensaciją už neti
kusį pirkinį, Sigutė jiems prikabino į bendradarbes Ve
rutę, kad, vežiodami iki ropių ir atgal, papildomai 
prisidurtų prie algos. Trijulė neilgai kentė katorgą ro
pėse -  visus surietė radikulitas. Tad vieną dieną suta
rę dingo, palikę raštelį: „Išvykom į Londoną pas Veru
tės brolį." Kartu su jais dingo ir brangaus viskio bute
lis iš Sasyskos bariuko. Viskį laikė ypatingai progai, 
turbūt Verutė pamanė, jog ta proga atėjo, ir prigriebė 
kartu su savimi, kad kelionė neprailgtų. Grįžti net ne
ketino. Kol nuvažiavo iki Londono, praėjo bemaž savai
tė, nes pasatas dusdavo kas dešimt mylių. Anglijos sos
tinėje nieko nepešė, Verutės brolis trijulei darbo nepa
siūlė, nes pats vos galą su galu suduria. Grįžę suskubo 
skambinti Sigutei. Atsiprašymai už pabėgimą suminkš
tino darbdavės širdį -  priglaudė po savo sparneliu -  
suteikė pastogę, o dėl darbų visiškai neaišku -  ropės 
nuplaukė, o kitokių nebėra iki pavasario.
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Sasyska atgal priimti atsisakė -  naujus nuomininkus 
susirado, o dėl nukniaukto butelio, sakė, Verutei nedo
vanosianti. Taip visa trijulė ir nukrito iš giedro dangaus 
į Gošos migį. Sigutei tik į naudą -  vieni nuomininkai 
išvyko, kiti iškart užėmė jų vietą.

-  Dūbų dubai!* Pabėgo ir sugrįžo! Galėjo stvertis bet 
ko, kad neapsipazorintų... O ko norėt -  proto bokštai -  
alkoholikė ir čiabato aulai! Jurgis tai išvis lodarių loda- 
rius! Raimis gi buvo įtrynęs per pažįstamus jį į paštą. 
Legalus darbas -  siuntinius rūšiuot už du šimtus pen
kiasdešimt svarų per savaitę. Tik dirbk ir dėkavok! O 
tas driežas, dvi savaites padirbęs, pabėgo -  per sunku 
mat jam! Tai ko į Angliją važiuoji, jei per sunku?! Rai
mis per tą žąsiną tik gėdos turėjo, sakė, daugiau niekad 
niekam nepadės... Iš ropių irgi padus papustė... Verutės 
brolis ragus įstūmė**... Grįžo balandėliai... Keista, kaip 
jų limuzinas tokią kelionę atlaikė -  dūmai iš kapoto rū
ko kaip iš kamino, -  koneveikė keliauninkus Virgis.

„Bahamuose“ nieko ypatinga nepamatėm. Terbauskai 
šlavė prekes nuo prekystalių lyg kiemsargiai su šluota. 
Išvažiavome tik tada, kai bagažinė užsipildė rakandais 
su kaupu. Kai Virgis užsiminė apie negrąžintą skolą, 
mums net akys ant kaktos iššoko.

-  Rimtas dalykas! Esat skolingi Raimiui trisdešimt 
svarų. Kai Artūras vežė jus iš oro uosto, nuo žmogaus 
ėmė po penkiolika svarų -  per abu trisdešimt susidaro. 
Raimis už jus uždėjo, jei netikit, paskambinsiu, patiks
linsiu, -  traukė iš kišenės telefoną.

* Buki (žarg.).
** Nieko nepadėjo (žarg).
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-  Tikim, tik keista, kad dabar prisiminėt... Mums ir į 
galvą neatėjo, Artūras nieko nesakė...

-  Nieko nesakė! Klaust tokių dalykų reikia! -  pikto
kai suburbė Terbauskienė.

-  Nepagalvojom... Pirmą kartą į Angliją atvykom... Ne 
klausimai galvoje sukosi, kai po kelionės tik vienas da
lykas rūpėjo -  pamiegot nors valandėlę. Net neįtarėm, 
kad kažkam kažką reiks mokėt, dabar sužinojom -  vis
kas aišku -  užmokėsim, bala nematė...

Tuo metu Virgis jau sveikinosi su Raimiu. Padavė man 
telefoną.

-  Sveikas, Matai, iš jūsų pusės -  trisdešimt svarų, Vir
gis minėjo už ką?

-  Minėjo, atiduosim, nepergyvenk, ko anksčiau nieko 
nesakėt?

-  Taip išėjo...
„Įdomūs žmonės! Tiek laiko tylėjo ir nieko nesakė... 

Terbauskai, kažkokie nesavi, lyg įsižeidę, susirūpino 
savo giminaičio gerove... Gal nori sutvarkyti viską 
prieš išvykdami? Pastebėjau keistą dalyką -  mums pa
sakojant apie nauj-ąjį darbą, iš Terbauskų pusės tarsi 
sklido pagieža, susipynusi su pavydu. Akys -  išdavi
kės! Žvilgsniai -  nenuoširdūs... Gal jie giliai viduje no
ri, kad mes atsidurtumėm jų kailyje, kada visą mėne
sį sėdėjo be darbo, lįsdami į skolas... Negi šito gali lin
kėti savo artimui?"

Kad ir kokia susitvenkė slogi nuotaika, Terbauskus 
pakvietėm į svečius. Padėkoję už rūpestį, už pagalbą, 
įteikėm „Granto" butelį, dėžutę saldainių. Virgis nieko 
nelaukęs atsuko buteliuką. Patrynęs rankomis, džiugiai 
uždainavo:
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-  Bus balius, bus baliukas, džiaugsis mano pimpaliukas... 
Turim viskio, užkandos, tik reikėtų dar kavos...

Kol Kristina su Vilma suvaikščiojo iki parduotuvės ka
vos, mes spėjom išlenkti po burnelę.

-  Skonis puikus, tokį ragauju pirmą kartą...
-  „Grantas" daug skanesnis už visų pamėgtą „Tea- 

cher“, švelniau lenda, užsigerti net nereikia... Raimis mė
gėjas kokteiliukus darytis -  pusė kokakolos, pusė vis
kio, aš tai nemėgstu, geriau gryną, -  patenkintas šypso
josi Virgis, -  mes irgi nusipirkome tokio viskariko, namo 
vežtis. Per Kalėdas vėl mirkysiu ūsą, Angliją prisimin
damas kaip per rūką...

Išgirdę drąsų šlepečių čežėjimą, atsisukome laiptų 
pusėn.

-  Labas! -  pamačiusi ant staliuko stovintį pilną butelai
tį, net žagtelėjo Verutė, -  aaa geriat nenaudėliai! -  šnekė
jo, neatitraukdama akių nuo viskio, -  aš tik norėjau pa
klausti, kiek jūs metatės ant elektros? Baigiasi kreditai...

-  Po tris svarus iš kiekvieno per savaitę, -  atsakiau.
-  Viskas aišku, -  minutėlę pastoviniavusi, nenoriai 

nužingsniavo į apačią.
-Matei? Ot, gyvatė! Gerti nori, nors užmušk... Užtek

tų pasiūlyt, pritūptų sykiu... Dėl kiekvienos stiklinės dre
ba, -  tauškė Virgis.

Terbauskui išėjus laukan parūkyti, pristojo Jurgis, 
prašydamas priimti prie bendro stalo -  visiems links
miau bus.

Prišnekino. Grįžus moteriškėm su kava, susibazavo- 
me buvusiame Gošos kambarėlyje. Netvarka ėmė viršų. 
Dūmų kamuolius galėjome rankomis gaudyti. Verutė nuo 
išgerto kiekio tūnojo susisukusi lovoje. Tuščias viskio bu
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telis gulėjo šalia jos, kitas, puspilnis, stovėjo ant stalo. 
„Grantas" suteikė naujakuriams gerų emocijų, akiniuo
tė net pakilo iš lovos.

-  Vo, kaip gerai! Iš karto taip reikėjo... Paragausim 
mandresnio gaivalo, o tai tas prastas viskelis actu tren
kia... Įdomu, kokia proga taip šauniai susirinkome?

-  Kraštiečius namo išlydim, kad kelelis nedulkėtų! -  
suplojau Virgiui per petį.

-  Kada išvažiuojat? -  paklausė Jurgis Terbausko.
-  Ryt poryt, šiom dienom, ketvirtadienį keturiom... 

Juokauju -  antradienį kelsimės keltu, ant Kūčių būsim 
namie.

-  Kada išleistuves darysit? -  pristojo Jurgis.
-  Pirmadienį simboliškai... Raimis atvažiuos, Pūkis 

su žmona bus...
-  Visi girdėjot!? Pirmadienį -  balius! Kelintą valan

dą? -  įsipiršo Jurgis.
-  Vakare, septintą gal... Ar jūs atvažiuosit kartu su 

Jurgiais? -  paklausė mūsų Virgis.
-  Deja, mums darbas iki pirmos nakties, mes šian

dien išlydėsime...
Kristina su Vilma, gurkšnodamos kavą, šnekučiavo

si. Verutė po kelių stikliukų prigulė ant kito šono -  vei
du į stalą.

Terbauskas, gerai įkaušęs, sukruto dainuoti.
-  Garnys, garnys tur ilgą kaklą! Ryčiau ryčiau, kad ga

lėčiau, tokį kaklą kad turėčiau kaip garnys, kaip garnys...
Jurgis, neapsikentęs Virgio dainuškų, įjungė muziki

nį centrą. Nors centras neatrodė senas, veikė tik viena 
kolonėlė ir viena kasetinė pusė. Dainos „Arė arė trakto
riukas..." žodžiai trūkčiojo kas priedainį.
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-  Iš kur ištraukei tokį triperį? Vos kasetę velka, -  pa
klausė Virgis.

-  Sigutė pardavė už dvidešimt svarų...
-  Prisiperkat nesąmonių! Tokį centrą tik į pelkę! Ta

vo drundaletas dar veikia?
-  Baik, Virgi, erzint... Veikia, bet gęsta...
-  Aš tau sakiau -  nepirk šlamšto, neklausei, pats 

kaltas...
Ištuštinus „Grantą" ir kitą viskį, Jurgis sulakstė dar 

vieno.
Įpusėjus vartoti „Teacher", kai kas tarė protui sudie...
Verutė nebepakilo iš lovos, bet gerti neatsisakė.
Jurgis prilaikydavo akiniuotės galvą ir supildavo stik

liuko turinį į gerklę, kaskart atėjus jos eilei išgerti, kol 
galų gale moterėlė užmigo lyg komos pakirsta.

Apvainikuodamas pobūvį, užėjus gerumo priepuo
liui, padovanojau Virgiui savo mėgstamą kepurę. Ter- 
bauskui ji labai derėjo prie veido bruožų ir vešlių ūsų, 
atrodė lyg mafijos smogikas, sugebantis bet kada smog
ti savo smegenims mirtiną svaigalų dozę. Virgis, pa
tenkintas puošnia skrybėlaite, lenkė pirštus, vardy
damas, ką atiduos mums prieš palikdamas anglišką 
žemę — mažą spalvotą televizoriuką, 02 kortelę, paltį 
lašinių, krepšą daržovių. Vilmutė pritariamai linkčio
jo galvą.

-  O ką mums paliksit? -  paklausė Jurgis.
-  O jums vo, -  parodė į tuščius butelius, -  galėsit pri

duoti tarą...
Vėliau prasidėjo šokiai. Terbauskas šokdino įkaušu

sią Jurgienę, Jurgis atakavo Terbauskienę, o Verutė 
knarkdama pritarė į taktą. Išgręžus paskutinį viskio la
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šą, Vilmutė ragino Virgį lauk. Prieš palikdamas kompa
niją, Virgis, prilaikomas žmonos, kad nenugriūtų, sma
giai užtraukė:

-  Tupi zuikis po lapu, zuikio ausys kruta...
Jurgiai sugulė po antklode su visais drabužiais, smil

kydami rankose nuorūkas, apsigaubė miegu. Bordelio 
grindys po išgertuvių nusiklojo tuščių butelių ir nuorū
kų parketu.

Senis, eidamas į tualetą, užkliudė kojomis kiliminę tarą.
-  Kurva mat! Pirdolo litvini!
Kitą dieną scenarijus tęsėsi, tik jame dalyvavo ma

žiau žmonių. Eidami į vonios kambarį, galėjome pasigro
žėti trijų naujakurių neatsiejamu bendravimu prie vis
kio buteliuko. Kvietė prisidėti -  didelio noro nerodėm, 
tad atlyžo. Jurgis, įsižeidęs, kad neprisėdome priie „vai
šių stalo", pradėjo ieškoti „kabliukų", kodėl, eidami į tua
letą pro jų kambarį, nepasibeldžiame.

-  Jurgi, pagyvenai kelias paras ir jau diktuoji savo 
taisykles! Problemų dėl to su lenkais neiškilo, patys pa
sakė -  ten belstis nereikia. Tavo bėda, kad gyveni perei
namajame kambaryje, teks priprasti...

-  O jeigu tuo momentu, kai tu įeisi, mano nuogas už
pakalis judės? Pasibelsti reikia...

-  Tegul nors trys nuogi užpakaliai juda, man nu
sispjaut. Gal nori, kad įeidamas į kambarį ir išeida
mas iš tualeto belsčiiausi? Dar lenkai pradės stuksenti... 
Durdomas čia tau? Mažas ponas esi! Mes irgi užuolaida 
tverti gyvenam, kai tu naktį perdi, girdim... Toks gyve
nimas, nėr ko šustrą rodyti!*

* Pūstis (žarg).
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-  Oi, koks mandras! Kas per kalbos? Atsirado ūkve
dys! -  girtu balsu užsuokė akiniuotė.

-  Eikit jūs, žinot kur... -  palikau žiauriai pridvisusį 
kambarį.

Menkiausias Jurgio krustelėjimas sukeldavo prakai
to, pašvinkusių kojinių bangas, o kur dar dvi moteriš
kaitės, nubėgančios į vonią tik gamtinių reikalų atlikti. 
Nespėjo įsikurti -  jaukus kambarėlis pavirto pavojinga 
zona, kurios ribos skverbėsi, vos pradarius duris, dažnai 
įžengdamos į mūsų palapinės teritoriją.

„Greičiau paduokit oro gaiviklius!“
Pavakary atvažiavo Sigutė su savo sūneliu ir šuneliu.
Seimininkė prisidėjo prie viskiu alsuojančios kompa

nijos. Jos rate surado bendrą kalbą. Vietoje nenustygs
tantis šunytis davėsi po visus kambarius, drumsdamas 
ir taip kažkur pasislėpusią ramybę. Užlėkęs į mūsų pa
lapinę, prasuko keletą reisų per lovą, purvinomis lete
nomis ištepliodamas šviesius užtiesalus. Iš paskos ati
dundėjo devynmetis berniūkštis. Nuspyręs šunį į apa
čią, su visais batais palindo po antklode. Rodydamas 
smailių dantukų šypseną, tyliai pirstelėjo.

„Ko norėti iš gyvūnėlio, jei žmogus, nors dar nesub
rendęs, bet jau labai artimas elgesiu savo augintiniui?!"

Kiek pasivoliojęs atsisėdo ant lovos krašto. Pasiėmęs 
šalia gulintį mobilųjį telefoną, įniko spaudyti mygtukus.

-  Čia tavo telefonas? -  paklausė Kristinos.
-  Mano, ir prašom padėti į vietą! -  griežtai atsakė Kris

tina, pasibaisėjusi tokiu vaiko elgesiu.
Numetęs telefoną ant pagalvės, puolė darinėti stal

čius. Pasiknisęs rado čiulpinių saldainių ir nieko nelau
kęs įsibruko į burną.
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-  Ką dar gero turit? -  naršėsi toliau.
-  Ar tavęs mokykloje nemokė, kaip reikia elgtis sve

čiuose? -  nebegalėjau pakęsti vaiko įžūlumo.
-A š ne svečiuose, čia mano namai! -  palengva išlanks

tė man skirtą didįjį pirštą.
-  Dabar viską pasakysiu tavo mamai, -  ėmė gudrauti 

Kristina, eidama laiptų link.
-  Nereikia mamai! Nereikia! Aš sėdėsiu ramiai, -  su

kluso berniūkštis.
-  Kas tave tokių dalykų išmokė? -  paklausiau, turė

damas galvoje ką tik parodytą gestą.
-  Mokykloje... In school... Ten visi taip rodosi... Fuck 

you\ -  vėl atkišo pirštelį.
-  O dar ko nors moki?
-  Moku... Shit... Stupid,*.. Ass**... Crazy***... Bug- 

ger***... Fuck offl. -  išvardijo populiarųjį keiksmažodžių 
žodynėlį.

-  Šaunuolis! Angliškai kalbėti moki, o lietuviškai?
-  Lietuviškai nelabai... Anglijoj į mokyklą einu... A, 

žinau vieną... Bybisl -  sukrizeno.
-  Kas ten keikiasi?! Tomuk, tu? Staigiai į apačią, šu

niuką išvesk į lauką! -  užriko Sigutė, po kurios žodžių 
berniūkštis strimgalviais nulėkė laiptais.

-  Sveiki, ko ne prie bendro stalo? -  užlipo Tomuko 
mama.

Išsišiepusi ligi ausų nuo viskio, čia pat, išsitraukusi 
cigaretę, užsirūkė.

* Bukas (angį.).
** Kvailys (angį.).
*** Pamišęs (angį).
**** Pederastas (angį).
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-  Kiek galima? Vakar truputį pašventėm, Terbaus- 
kus išlydėjom, šiandien nėra noro...

-  Kaip nauji kaimynai? Sugyvenat? Problemų neiškilo?
-  Viskas normaliai, kokios dar problemos! Tuoj Kalė

dos, pasimiršta visos bėdos...
-  Gerai, kad viskas gerai... Kitą savaitgalį neatvažiuo

siu, už nuomą sumokėsit po dviejų savaičių, naujaku
riams jau pasakiau, einu lenkams pranešiu, tad links
mų artėjančių švenčių...

Pirmadienio rytą bėgiojome po parduotuves ieškoda
mi dovanėlių namiškiams. Pripirkome suvenyrų, kad 
nors kiek pradžiugintumėm jų širdis. Aplinkui klaidžio
jo šventiškos nuotaikos. Miestelis žibėjo įvairiaspalvėm 
girliandom, Kalėdų seniai dainavo „Jingle bells“ parduo
tuvių vitrinose. Kupolas stovėjo pasidabinęs blizgučiais, 
snaigėm, grojančiom eglutėm. Žmonių veiduose spindė
jo džiaugsmas, laimė. Iš šypsenų atskirdavom praeinan
tį anglą, o susidūrę su rūškanu veidu -  lengvai spėjom, 
kad tai nevietinis -  emigrantas, juodadarbis, kurio gal
voje sukasi, kaip uždirbti dar vieną svarą, o ne papuošti 
Kalėdų eglutę.

Dovanėles sudėję į dėžes, palikome namie -  Jurgis ža
dėjo, važiuodamas į išleistuves, nuvešti Terbauskams, o 
pastarieji -  pristatyti namiškiams.

Fabrike laikas slinko po senovei, tik sustiprėjo prie
žiūros kontrolė. Salotiniai ir parsidavę portugalai akylai 
stebėjo kiekvieną darbininką. Šnekoms valios duodavom, 
tik vaizeriui surikus: ,JBreak time*\“ Kad kuo greičiau vyk
tų pakavimo procesas, vis daugiau pribaltų nusiųsdavo į

* Pertrauka (angį).
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pakavimo skyrių, nes prieš šventes fabrikas gavo daug 
užsakymų. Anglai, nors ir atrodė kvaili, tačiau nutuokė, 
kad pribaltai dirba efektyviau nei paliegę portugalai.

Todėl ir varė visus prie greičiausią pagreitį įgaunan
čių darbų. Mane ir dar kelis latvius pastatė rišti maiše
lių. Iš karto pasirodė smagu, jau vien dėl to, kad nešlapo 
rankos.

Bet po valandėlės įtempto darbo sušlapo nuo prakaito 
ne tik kakta, nugara, bet ir visas kūnas. Maišelį privalė
jom užrišti tam tikru būdu per keletą sekundžių, o po to 
stumti su visa dėže, pilna pastarnokų, kitam veikėjui, 
dėliojančiam lipdukus. Pagrindas, kuriuo slankiojo pa
kuotės, buvo taip žemai, kad susilenkę vos ištiesdavom 
nugaras. Lyg senukai, susukti šimto ligų, vaikščiojom 
susirietę, klaustuko formos. Tai tęsėsi tris dienas iš ei
lės. Trečiąją dieną anglas, spaudžiojantis lipdukus, jau 
nesuspėjo su mumis. Tad metė lipdukų rulonėlį ir nubė
go dirbti kito darbo.

O mes ir toliau siuntėm pakuotes, kurios kaupėsi di
džiuliu kalnu toje vietoje, kur turėjo būti prispaudžiami 
lipdukai. Aš, stovėjęs arčiausiai tos vietos, tapau atpir
kimo ožiu. Atlėkusi pamišėlė puolė loti ant manęs, kad 
neatlieku savo darbo -  nespaudžioju lipdukų. Bandžiau 
paaiškinti, kad mano darbas -  rišti, bet pagauta įtūžio 
vaizerė išvarė mane atgal prie linijų.

„Bala nematė! Nors pailsėsiu -  berišant pirštai apau
go pūslėmis, o stuburas sulinko pusiau..."

Deja, permaina nedavė nieko gero. Pakuodamas sken
dau prakaite, o dabar, parinkęs šlapius pastarnokus, at
šalau galūnes, ir vakarop prasidėjo kankinantis kosu
lys. Kiniška žolelių arbata ir „laimės piliulės" jau buvo
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pasibaigusios, teko prisipirkti įvairiausių mikstūrų, ku
rios nors kiek gelbėjo nuo gerklės skausmo, dusinančio 
kosulio, slogos.

Algas už praeitą savaitę gavom dar mažesnes nei 
prieš tąi buvusias. Nepriemoką pripliusavo, tačiau, 
atėmus šį skirtumą, vėl mano ir Kristinos užmokesčiai 
nesutapo.

„Esu užsispyręs, todėl, kas man priklauso, atsiimsiu 
sulig kapeika. Gaila pralieto prakaito... Jei niekur ne
sikreipčiau, tai ir likčiau apmautas lyg kaimo bernas..."

Mano primygtinis reikalavimas perskaičiuoti uždarbį 
davė rezultatų -  išsiaiškino, kad vėl per mažai sumokė
jo -  nusuko vieną dieną -  visą vargo dieną. Atsiprašy
mų, net jokio atgailaujančio niuanso, nesulaukiau. Agen
tūros šefas -  portugalų atamanas, pasikrapštęs savo gar
banotą pakaušį, pervėrė mane keistu žvilgsniu lyg 
klausdamas: „Ko čia ieškai teisybės? Ar negana to, kiek 
parašyta algalapyje?"

Bet teisybė -  mano pusėje, tad pažadėjo pridėti prie 
kitos algos.

Tokių, kuriems per mažai sumokėjo, buvo daug -  ne 
visi kreipėsi, tik mažuma reikalavo savo dalies. Svetla
na, nė kiek nesikrimsdama dėl teisybės ieškotojų antplū
džio, linkėjo linksmų Kalėdų, dėl darbo pažadėdama pra
nešti kiekvienam atskirai.

Prieš akis iškilo kelios savaitės atostogų. Badas ne
grėsė, pinigų turėjom -  nuomai, maistui, kalėdiniam ka
lakutui.

Prieš šventes sulaukėme adresuoto lapelio, su kuriuo 
nuėję į paštą atsiėmėm savo pasus ir šviežiai iškeptus 
dokumentus -  legalius popierius iš „Home offise" įstai
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gos. Lapas su nuotrauka -  asmeniniai duomenys -  reiš
kia, kad turim teisę legaliai ir nevaržomai dirbti Didžio
joje Britanijoje. Antrame lape nurodyta mūsų dabartinė 
darbovietė -  portugalų agentūra. Jau mėnuo, kaip kvė
puojame anglišku oru, o nuo šiol galime juo kvėpuoti dar 
laisviau! Mes -  legalūs darbininkai! Nėra reikalo bai
mintis, kad gali deportuoti...

Giliai širdyje tai neteikė didelio džiaugsmo: „Mūsų 
tėvynė ne Anglija, mūsų tėvynė -  Lietuva... Žengdami 
tokį žingsnį tarsi išduodame gimtąją žemę, pasirašo
me nuosprendį vergauti svetimam kraštui, svetimai 
tautai...

Vardan ko? Vardan pinigų? Už kiek mes parduodame 
tėvynę? Galbūt išpirksime kaltę, kai grįšime... Mes tik
rai grįšime..."

Tą akimirką norėjom stebuklingos lazdelės, kuria pa
mojus vienu gaištu, atsidurtumėm Lietuvoje, pagarbiai 
prieš ją nusilenktumėm, įkvėpdami tyro sodžiaus kva
po, užpildančio viduje atsivėrusias netikrumo opas.

„Dieve, kodėl mes neturime stebuklingos lazdelės?"
Kūčių rytą Jurgiai pasiūlė kartu su jais nuvažiuoti į 

didesnį miestą apsipirkti. Dardėjom ilgai. Jurgių „trak
toriukas" tai kaito, tai geso, tai kitaip reiškė pretenzijas 
savo šeimininkui. Sis neapsikentęs sustojo šalia degali
nės. Kai atidarė kapotą, išvirto dūmų kamuolys. Šofe
ris, nupirkęs kelis negazuoto vandens bambalius, auši
no „nepaklusniosios širdį". Prisipylę degalinėje kuro, pa
judėjome į priekį. Jurgiui už paslaugą sumokėjome šešis 
svarus, tik jis vairuotojo paslaugų iki galo neatliko. Su
stojo didelėje aikštelėje, šalia „Tesco" parduotuvės, vos 
miestui prasidėjus.
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Į centrą važiuoti pabijojo — „Per didelis eismas ratuo
tai griuvenai!"

Keistuoliai! Atvažiavę į gražų miestą, pasiliko jo pakraš
tyje, pasakę, jog mūsų lauks mašinoje. Kol pėstute pasie
kėme pačią miesto šerdį, praėjo daugiau nei valanda.

Ganydami akis, pasijutome lyg Vilniaus senamiesty
je -  žmonių masės, parduotuvių -  marios. Pakeitę aplin
ką bandėme atsigauti nuo kasdienės rutinos. Tačiau 
praėjus valandėlei paskambinęs Jurgis ragino grįžti at
gal: „Dar reikia nuvykti į vieną pigią parduotuvę apsi
pirkti Kūčių vakarienei." Teko grįžti. Tokiam dundukui 
kaip jis galėjo šauti į galvą palikti mus likimo valioje.

Pasukęs link mūsų miestelio, Jurgis garsiai keikė ang
lų vairuotojus, kelius, eismo taisykles. Žodžiu, viską, iš
skyrus save. Mašina geso, o jis plūdo visą pasaulį. Netgi 
Kūčios liko kaltos, kad jo automobilis lūžo. Pasiekę mū
sų miestelį ir pravažiavę išilgai, nurūkome nežinoma 
kryptimi. Pasiklydome, nes Jurgis iš įtūžio užmiršo, kur 
ta pigioji krautuvėlė. Daugybę kartų buvom priversti sto
ti, aušinti mašiną, klaidžioti, kol galų gale privažiavome 
vokišką krautuvėlę „Lidl". Išlipę iš mašinos, supratome, 
kad tą krautuvėlę, aplinką jau matėme. Tie patys užra
šai, ta pati gatvė, visa tai buvom praėję vaikščiodami po 
miesto centrą prieš kelias valandas. Susižvalgę su Kris
tina leipome juokais.

Tas dundukas, tas piktasis šoferiukas Jurgelis meistrelis 
atvežė į tą patį miestą, tik kitu keliu. Kažin ar jis pats nu
tuokė, kad du kartus važiavo į didesnįjį miestą, kurį mes 
su Kristina juokais pavadinom Karalių Slėniu? Bijoda
mas važiuoti tiesiai į centrą, pasirinko būdą -  per aplinkui.

„Absurdas! Tačiau tikslas pasiektas..."
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Vokiečių krautuvėlėje radome maisto, tinkamesnio 
lietuviškam skrandžiui nei angliškuose supermarketuo
se. Nusipirkome juodos duonos, silkių, dešrelių, jogur
to, daržovių...

Už trisdešimt svarų prisikrovėme prekių du pilnus 
maišelius. Sunkiausias pirkinys -  šaldytas kalakutas -  
su Kalėdine nuolaida sumokėjome keturis svarus, kai 
įprastinė jo kaina -  trisdešimt svarų.

Grįžę ruošėmės Kūčių vakarienei. Jurgiai pasiūlė 
bendrą stalą dengti apačioje: „Vis dėlto šventės -  būkim 
drauge!"

Vėliau supratome, kokiais sumetimais jie tai padarė -  
kad kuo mažiau sunaudotų savo maisto atsargų. Jurgie
nė, kaip šeimininkė, pasirodė netikusi. Didžioji ruoša gu
lė ant Kristinos pečių. Si net nesitikėjo, kad tiek mažai 
pagalbos sulauks iš Jurgienės -  vos išvirusi kiaušinius 
mišrainei, nuėjo ragauti su vyru alaus. Akiniuotė tą va
karą spėjo prisigerti, kol mūsų nebuvo, po to kažkur din
go. Prie Kūčių stalo susėdome keturiese. Nepradėjus va
karieniauti, Jurgis išjuokė krikščioniškus papročius -  per
sižegnoti prieš valgį, laužyti plotkelę -  šios, tiesa, net 
neturėjome. Tiek Kristina, tiek aš aplinkui nejautėm nie
ko švento -  susikaupimas, ramybė seniai išgaravusios už 
šio namo sienų. Darėsi liūdna. Norėjosi verkti, prisimi
nus Kūčių apeigas šeimos rate. Trūko harmonijos, trūko 
savų, trūko švento jausmo -  Kūčių Dvasios...

Jurgis, riaugėdamas nuo išgerto alaus, susirangė ant 
lovos.

-  Aš, kaip be penkių minučių katalikas, siūlyčiau vi
siems atsigerti viskelio. Ką jūs į tai? Pasijungsim magę, 
pašoksim.
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-  Jurgi, Jurgi, ar tave mokykloje mokė, kad Kūčias 
reikia sutikti ramiai, be alkoholio, be polkos su ragu
čiais... Rytoj Kalėdos -  prisišoksi...

-  Koks iš manęs katalikas... Šiandien penktadienis -  
švogerių diena! Išgerti nepakenktų...

-  Tu man ne švogeris, aš tau irgi, šiandien pasuoju, 
rytoj -  kitas reikalas...

-  Na, o damos? Neprisidėsit?
-  Man alaus užteko, nenoriu viskio, -  raukėsi Jurgie

nė. -  Įjunk geriau teliką, gal kokį filmą rodo...
-  Iš kur gavot? Ar tik ne Terbauskų buvęs? -  atkrei

piau dėmesį į kažkur matytą mažą televizoriuką.
-  Tas pats! Kai išleistuvėse dalyvavom, Virgis parda

vė už tris svarus... Geras, puikiai rodo, spalvos ryškios...
-  Tą vaizdo dėžutę Terbauskas žadėjo mums palikti, 

pamenat? Ir 02 kortelę, neskaitant lašinių palties, -  suė
mė juokas. -  Virgiukas pažadukas!

-  02 kortelę Raimiui atidavė, pats paprašė. Jie Raimiui 
atsakyti negalėjo -  švogeris gi... Lašinius irgi jam paliko.

-  Tiek to, neprapulsim. Pats prižadėjo -  žodžio nete
sėjo...

-  Klausyk, Matai, seniai norėjau paklaust... kaip jums 
agentūroj sekasi? Ar ten yra šansų mums įlįst?

-  Geriau nei be darbo... O šansų visiems yra, tik ban
dykit...

-  Reikės pabandyti... Sigutė darbo nebeduoda, iki 
pavasario jokių bulvių nenusimato. Verutė jau į skolas 
sulindo, iš skolintų pinigų geria -  be stabdžių...

Privalgėme sočiai, kad sunkiai bepajudėjom, nors per 
Kūčias -  ne nuodėmė. Jurgis, prisipylęs taurelę viskio, 
nieko nelaukdamas „vyriškai išgėrė" iki dugno. Iškliuki-

143



nęs antrą, užsuko butelį. Išsitraukė iš stalčiaus DVD gro
tuvą, įjungė šypsodamasis.

-  Kalėdoms pats pasidovanojau! Bus ką veikti! Turiu 
vieną tokį fantastinį filmą, gal pažiūrime?

Kūčių vakarienę pakeitė fantastikos vaizdai. Su Kris
tina nuėjome miegoti.

Kalėdų rytas buvo ne toks, kokio sulaukdavom Lietu
voje. Aplink nematėm nieko, kas skleistų šventinę nuo
taiką: lauke -  nė kruopelytės sniego, kambaryje -  jokios 
eglutės, papuoštos žaisliukais. Teko kurti šventę savo 
širdyse, nusiteikiant linksmai ir geranoriškai.

Kristina kepė kalakutą, iš vakaro prisisiurbusį gardaus 
marinato. Jurgiai išsidrėbę lovoje žiūrėjo DVD filmus.

Akiniuotė, dingusi Kūčių vakarą, nepasirodė ir Kalė
dų rytą. Apvaikščiojęs parduotuves, nupirkau 02 korte
lę, kad galėtumėm paskambinti namiškiams, pasveikinti 
su šventėmis.

Susėdę prie vakarykščio stalelio susmeigėm dantis į 
sultingą paukštį. Kalakutas iškepė nuostabiai. Iš ska
numo apsalo širdys. Jurgis lyg gurmanas iš Kalahario 
net kaulelius sugraužė.

-  Žarinaja dič nikuda niulietit*, -  nugėręs pirmąją 
porciją alumi, kibo į kitą. -  Ajiesli ulietit, to tolka v moj 
žiludok...**

Pavalgę pakėlėme taures už Kalėdas. Ant stalo stovė
jo viskio ir raudonojo vyno po butelį. Jurgis iš abiejų pa
sidarė miksą, kad greičiau apgirstų. Po geros valandos

* Keptas paukštis niekur nenuskris (rus.).
** O jeigu nuskris, tai tik į mano skrandį (rus.).
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išsižergė lyg išrakinėtas kalakutas: „Prisigėriau kaip gai
dys -  nieks manęs nepabaidys!“

Antrąją Kalėdų dieną sugrįžo pražuvėlė akiniuotė. 
Svyruodama lyg epušė be žodžių klestelėjo į lovą.

Viskio ištekliai išseko, dėl ko labai nerimavo Jurgis. 
Vartydamas rankose paskutinę svaigumėlio taurę, su
galvojo sau palankų planą -  chuliganą -  pakvietė prie 
stalo iš naktinės pamainos grįžusius lenkus, kurie dirbo 
be išeiginių.

Senis, pasimuistęs lyg bėris, atsisakė, o jaunąjį len
kiuką pavyko prisivilioti. Pastūmęs svečiui pilną valgio 
lėkštę, įdavė į rankas likusią viskio taurę. Paraginęs iš
gerti už tokią nuostabią šventę, leido suprasti, kad pa
skutinis išgėręs stato.

Lenkiukas, susiraukęs nuo aitraus viskio, godžiai nu
gėrė kokakolos stiklinę.

-Kurva mat) Aš viskio nemėgstu -  neskanu... -  rusiš
kai numykė, purtydamas galvą.

-  Tačiau išgėrei! Šaukštai po pietų... Reiktų dar ko 
nors, po teisybei, -  pristojo Jurgis.

Lenkiukas suvaikščiojęs atsinešė iš kambario butelį 
„Smirnovo".

■ -  O o o! Čia tai dielal* Pa našiemul** Iš kur ištraukei? -  
nenusėdėjo vietoje Jurgis.

-  Pas mane atsargų visąlaik yra! „Smirnovas" -  pats 
geriausias! O, tie jūsų viskiai -pirdolo kurval

-  Na, kurva, po pirmą! -  pakėlė taurelę patenkintas. 
Jurgis.

-  Sveikatų! -  lietuviškai pasveikino lenkiukas.

* Reikalai (rus.).
** Mūsiškai (rus.).
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-  Klausyk, kodėl senis negeria?
-  Jis dvidešimt devynerius metus be pertraukos gėrė -  

sveikata sušlubavo -  užsikodavo...
Praėjus Kalėdoms, gyvenimo ritmas grįžo į senas vėžias. 

Kiekvienas užsiėmė savais reikalais -  mes viršuje žais
davom „Monopolį", trijulė apačioje degustuodavo viskį.

Jurgio žmona nusipirko dvi baltas pelytes su narve
liu, kad linksmiau gyventi būtų. Neaišku, ar mažiesiems 
gyvūnėliams teikė džiaugsmą gyvenamoji patalpa, pil
na tabako dūmų, ar ta linksmybės būsena, kada bet ku
rią akimirką galėjo pavirsti mažais rūkytais kumpeliais, 
tačiau po paros kitos adaptavosi ir naujosios gyventojos, 
ko nepasakytum apie mus. Į tualetą eidavome lyg per 
rūką, skrosdami rankomis kelią. Alkoholiu alsuojančios 
žmogystos, nuo atsikraustymo neaplankiusios dušo ka
binos, nenoromis priversdavo užblokuoti nosies šnerves. 
Vien Jurgio pasirodymas virtuvėlėje atnešdavo aitraus 
prakaito bangas net į antrą aukštą.

Jo kojinės lyg du bumerangai stovėdavo kamputyje, 
šalia lovos. Tais pačiais rūbais eidavo į miestą, tais pa
čiais nuvirsdavo nakčiai į lovą. Tabako, viskio, prakaito, 
kojinių kvapai, susimaišę su pelyčių ekskrementų sklei
džiamu aromatu, pavirto į vientisą, visa griaunantį smo- 
ką, kadaise uostytą fermerio konvejeriuose.

Užklydo į namus šiokia tokia šventė, kai Jurgius iš
kėlė į kitą gyvenamąją vietą. Viena likusi, akiniuotė ma
žumėlę apsitvarkė, atsidarė langus, kad prasivėdintų, 
išsisiurbė kilimą, oro gaivikliu išpurškė kambarį. O keis
čiausia -Verutė apstojo gėrusi -  greičiausiai nebeturėjo 
iš ko. Vis dažniau užkalbindavo Kristiną, pakviesdavo 
puodelio kavos.
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Blaivi ji panėšėjo į žmogų, sielojosi, kad taip įniko į 
alkoholį. Dažnai puldavo padėti Kristinai virtuvėje, kar
tais net valgį pagamindavo. Pamažu Kristina su ja pra
dėjo sutarti, tačiau ją perspėjau, kad laikytųsi atokiau 
tokių draugysčių, žmogus iš niekur nieko nesikeičia, va
dinasi, turi tam pagrindo. Kristina mane tikino, kad rei
kia padėti jai atsitiesti, išbristi iš blogio liūno, ištiesti 
pagalbos ranką. Palengva man ėmė aiškėti tokie Veru
tės atsivertimai į gera. Sulindusi į skolas Sigutei, ji ne
turėjo nei darbo, nei pinigų, nei ko žmoniškai pavalgyti. 
Netrukus baigėsi ir paskutinė duona. Kristina, rodyda
ma gerą širdį, atsivertėlę pamaitindavo iš bendro katilo -  
tai sriubos, tai vištienos, tai kotletuką ar kitą patiekalą. 
Neprieštaravau, tačiau laukiau tos dienos, kada akiniuo
tė parodys savo tikrąjį veidą.

„Kiek ilgai tu, paukšteli, tversi? Kada nusimesi savo 
dirbtinę kaukę?"

Kuo toliau, tuo dažniau Kristina dingdavo į apačią pa
plepėti su Verute prie arbatos puodelio. Tuščia niekada 
nenueidavo -  tai sausainiukų ar saldainiukų, tai vaisių 
ar raguoliukų nusinešdavo.

Stengėsi būti draugiška ir padėti nepriteklių ištiktai 
suaugusiai moteriai. Likęs vienas, įnikdavau mokytis 
anglų kalbos -  skaitydavau knygeles, studijuodavau žo
dynėlį. Vieną dieną ėmiau ir užpildžiau anketą. Po to 
išsiunčiau į mėsos fabriką, tikėdamasis geriausio.

„Kas tiki, tam ir bus duota..."
Kartą ankstyvą rytą atsibeldė Jurgis. Užlipęs laip

tais, be įžangų paprašė paskolinti pinigų. Mes laikė
mės sau duoto įžado -  kad nepridarytumėm problemų 
sau ir kitiems, iš nieko nesiskolinom ir niekam neskoli-
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nom. Gražiai paaiškinome: „Patys neką teturime, o ka
da prasidės darbo dienos -  nežinia..." Jurgiui tai nepa
tiko, net neatsisveikinęs nukiūtino pas lenkus -  len
kiukas jam paskolino. Geram draugui išimties tvarka 
gal ir būtumėm kiek atseikėję, bet Jurgis — mums nei 
draugas, nei giminaitis, anaiptol, atgrasus asmuo, ne
kokia reputacija. Jo gyvenimo būdą spėjom gerai perp
rasti, todėl, nenorėdami tolesnių bičiulysčių, nesivėlė- 
me į piniginius sandorius.

Kristina džiaugėsi, padėdama Verutei atsitiesti, o šio
ji, atsidėkodama už bendravimą ir maistą, talkininkau
davo gaminant valgį. Aš nesikišau į jų staiga suvešėju- 
sią draugystę, o vis labiau pasinerdavau į anglų kalbos 
pamokas.

Prie agentūros rikiavosi nemažas būrelis žmonių.
„Pačiu laiku pasiimsim algas, nes ryt -  Naujųjų Metų 

išvakarės!"
Sutikome senokai matytus veidus. Iš tolo rankomis 

mojavo rokiškėnai.
-  Sveiki gyvi! Su šventėmis, praėjusiomis ir ateinan

čiomis! -  storu balsu suriko Tėvas.
-  Jus irgi! Iš kur išdygot?
-  Taigi Domo sesuo atavežė, algų pasiimt...
-  Kur jūsų sugyventiniai, nesimato?
-  Namie liko, abu girti kaip šunys -  nerūpi aniem algos...
Beje, šneka, kad nieko gero negausime tą savaitę, dar

atskaito visokius marazmus...
-  Praeitą savaitę dirbom tris dienas -  didelės algos ir 

nesitikėk...
Vidiniame kontoros kieme pro mažą langelį mokėjo 

pinigus.
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Pasiėmę algalapius vėl aptikome klaidų -  Kristinai 
pakartotinai atskaitė už darbinius rūbus, o man — ne
pridėjo žadėtos sumos. Kiti daugiau mažiau neaiškumų 
rado ir savuosiuose lapuose. Tik tie, kurie greičiau norė
jo sprukti prisigerti, ranka numoję, teisybės neieškojo, o 
tie, kuriems kilo įtarimas dėl tyčinio ar netyčinio aplai
dumo, vėl puolė pro langelį kaišioti savuosius algalapius. 
Aršiausiai iš visų rėkė jauna mergina baltais kaip snie
gas plaukais.

-  Sukčiai, nafikl Pakvieskit man Svetlaną! Aš tai spar
vai akis išdraskysiu!

Tėvas, ramindamas siautėjančią merginą, nuvedė nuo 
kasos langelio.

-  Inga, ko gi rėki? Ar padės? Ateis Svietą papietavus, 
išsiaiškinsim... Pažiūrėk geriau brolio payslypsą -  jam 
irgi kažko trūksta...

Įsižiūrėję į blondinę, atpažinome Domelio veido bruožus.
„Tikra brolio kopija -  nosis grynai kaip Domo -  ereliška. 

Žvilgsnis -  įžūlus. Tokia rimtai galėtų akis iškabinti..."
-  Jums irgi nedamokėjo tie babajai, nafikl -  pasitei

ravo mūsų mergina.
-  Nebe pirmas kartas...
-  Ir ne paskutinis! Aš toj babajų agentūroj jau seniai 

dirbu -  dar nebuvo tokios savaitės, kad su jais nesiaiš- 
kinčiau... Svietą žadėjo už bulves pridėti, tris paras be 
miego variau... Pažiūriu -  vėl nėra! Maža snukį išdau- 
žyt, šliundrai tai...

-  Kažin ar Svietą čia kuo dėta? Šefą reikia purtyt už 
tokius bajerius...

-  Aš jį, nafik, taip papurtysiu, maža nepasirodys, be 
kiaušinių liks, juodašiknis! -  plūdosi blondinė.
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Vargšelei Svietai užteko pasirodyti patalpoje ir ją už
puolė būrys piktų, priešiškai nusiteikusių darbininkų.

Panelei teko išklausyti aibes priekaištų, o po to ant 
atskiro lapuko surašyti visų pavardes ir nusiskundimus, 
kam kiek trūksta atlyginimo. Užsirašėme į tą sąrašą ir 
mes. Pažadas, kad pridės prie kitos algos, kėlė ir juoką, 
ir nusivylimą tokia agentūra. „Nepatikima!"

Domelis plūdosi, už tris dienas gavęs vos šešiasdešimt 
svarų, iš kurių -  penkiasdešimt agentūra atsiskaičiavo 
už nuomą. Pasiskolinęs iš sesers pinigų, nurūko į par
duotuvę. Atkiūtino laimingas, išsišiepęs, rankose nešda
mas „Smirnovo" butelį ir limonado užsigerti.

-  Į svečius tuščiam eiti negražu, tad paėmiau... Se
niai žadėjom su Ramūnu užsukti, dabar puiki proga, 
kur gyvenat?

Nepraėjus nei pusvalandžiui, Tėvas su Domeliu sėdė
jo ant Verutės sofutės, nedrąsiai žvalgydamiesi į šalis.

-  Rimti vyrai į svečius atėjo, -  lakstė linksma Verutė 
su kavos puodeliais. -  Per šventes reikia atsipalaiduoti, 
kaip kitaip...

Kristina papjaustė dešrikės, agurkėlių, duonos...
-  Na, Matuk, išgerkim į tavo sveikatą! -  užsivertė stik

liuką Tėvas.
-  Dėkui, šiandien galima...
-  O rytoj -  tuo labiau... Naujieji Metai! -  spigino Ve

rutė akutėmis, negalėdama atitraukti žvilgsnio nuo pil
no degtinės butelio.

Apsukome ratą. Akiniuotė net atsiduso, išlenkusi 
stiklelį.

Žandai nusidažė raudoniu, tarsi naujai atgimė. Plasno
jo lyg ant sparnų, nebežinodama, kaip įtikti „vaistukų"
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atnešėjams. O dar vakar Kristinai dievagojosi, kad deg
tinės vengs kaip velnias kryžiaus. Užteko pasiūlyti -  iš
kart praskydo. Įpusėjus buteliui, stojo priekabiauti, ko 
Kristina negerianti kartu su visais.

-  Kristina, ko tu arbatą vis mauki? Šimtą gramų šauk!
-  Nenoriu, mano ir taip nuotaika puiki, degtinės pa

galbos nereikia...
-  Ot kokia pamaiva! Tik gerk, kol yra!
-  Ko tu pristojai prie tos Kristės? Kas ką nori, tas tą 

geria! -  įsiterpė Domelis. -  Dar geriau, mums daugiau 
liks, -  mirktelėjo man akį.

-  Ale, blecha mucha, čia pas jus baisiai šalta! Drėgmė 
jaučiasi. Pas mus apartamentuose geriau... Kur tau, žy
miai geriau... Kiek čia žmonių gyvena? -  aplink dairėsi 
Tėvas.

-  Nevyk dievo į medį! Tauški niekus! Saltmiris atsi
rado... O ko čia ne apartamentai? Gyvenk ir žvenk! -  
prieštaravo Verutė. -  Žmonių ne tiek ir daug beliko. Kai 
du susmirdėliai išsikraustė su visom pelėm, gyvent įma
noma tapo...

-  Tėvai, sakyk, kaip su savo kaimynais sutariat? Pei
lio nebesigriebia? -  paklausiau.

-  Kad juos perkūnai... Visus peilius sukavojau, nebent 
su šakute pultų...

-  O, ką tu mislini?! Bijok ne peilio, bijok šakutės, 
vienas smūgis -  keturios skylutės! -  visi nuleipo iš juo
ko, tik vienai akiniuotei mano juokelis nepadarė 
įspūdžio:

-  Nesupratau humoro? Ten, kaip išeina, kažkokie bu
kapročiai su peiliais ganosi, o tamsta sakai -  geri apar
tamentai... Tpfiu... Gal tu durnas? Jau geriau ramioje
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vietoje gyventi nei tuose tavo apartamentuose su bai
me gultis...

-  Ir su baime keltis, -  pridūriau.
-  Gana tų šnekų apie peilius, -  prašneko Domelis. -  

Geriau imkime ir išgerkime į tavo, Verute, sveikatą! Na, 
kad peršikus nesėdėtum!

Buteliui ištuštėjus, atsirado dar vienas -  Tėvas subė
giojo. Išgėrus ir šį, įvyko permainų. Ramūnas išvažiavo 
į savo apartamentus, Domelis prigulė ten, kur ir sėdėjo, 
o atsivertusi į teisingą gyvenimo būdą akiniuotė susi- 
lankstė tiesiai po stalu. Užkėlę ant lovos, apklojom 
antklode, Domą apkaišėm Verutės šiltais megztiniais, o 
patys juokdamiesi užlipom laiptais pas save į viršų stu
dijuoti meilės aritmetikos...

Kol susėdome prie naujametinio stalo, atėjo gilus va
karas. Visą dieną su Domeliu lakstėm po parduotuves ir 
nupirktą gerą tiekėm tiesiai į virtuvę, kurioje, pasiruo
šusios gaminti valgį, lūkuriavo dvi šeimininkės -  Kristi
na ir Vera.

Ilgą laiką prastovėjome alkoholio skyriuje, kol išrin
kome tokiai progai tinkantį gėrimą. Galų gale priėjome 
prie išvados, kad geriausiai būtų šnapsas, tad nupirko
me porą butelaičių „Absolut Vodka“. Kai kepta orkaitėje 
vištiena garavo ant stalo ir visi trynėme rankomis, ne
kantraudami numarinti alkį, į duris drąsiai pasibeldė, 
nors svečių lyg ir nelaukėme. Verutė nušlepsėjo pasižiū
rėti, ką ten biesas nešioja.

-  Labas Veronika! Su artėjančiais! -  atpažinome Jur
gio balsą. -  Nutarėm su žmonele Naujus Metus sutikti 
pas tave. Pas mus labai ankšta -  visi kaimynai lenkai 
susibūrė savam rate, o mes čia atėjom...
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-  Ir jus su šventėmis... Turėsiu tamstas nuvilti -  susi
tarę nebuvome, o pas mane šiandien -  užsakytas vaka
ras, todėl, prašau, pasiimkit savo vaišes ir viso geriau
sio... -  užtrenkė duris.

Kramtydama minkštą vištytę, Verutė negalėjo pamirš
ti pokalbio su Jurgiais.

-  Užsimanė prieglobsčio -  du nepritapėliai! Įdavė man 
į rankas pakeli sausainių ir flečkelę viskio -  galvojo pa- 
pirks tokiom lauktuvėm... Tegul eina, kur nori, pastogę 
turi! Užteko jų smarvės kartu gyvenant... Juokdariai! 
Tik flečkelę sugebėjo atsinešt... Į svečius einant mažų 
mažiausiai pusę litro nuo žmogaus priklauso! Atnešė šim
tą gramų -  prisigers kaip už gerą... Neišdegė! Tegul dur
nelių paieško...

-  Man tas pats, kas čia tokie buvo, -  nusivalė taukuo
tas lūpas Domelis, -  va, ant stalo stovi „Absoliutas", rei
kia prasukt iki pilnos laimės...

Papilstęs į stikliukus, švelniai, lyg liesdamas moterį, 
paglostė butelį.

-  Šitokio niekada nesu gėręs... Tik filmuose matyda
vau, kaip mafiozai pilasi į gerklę iš kakliuko... Nusišyp
sojo laimė ir man paragaut... Ot, geras gyvenimas!

-  Už artėjančius Naujuosius! -  susidaužėm taurelėm.
Linksmai, su muzika, dainom ir šokiais pasitikome

Naujuosius Metus. Sveikinomės du kartus -  lietuvišku 
laiku, kaip pridera tikriems lietuviams, ir anglišku. Pa
tys anglai labai vangiai paminėjo tą progą, o gal ir išvis 
dėmesio nekreipė -  saliutas tik vienas kitas negarsiai 
lyg šampano butelis iššovė, ir tas pats greičiausiai iš lie
tuvaičių rankų.

Teko girdėti, kad Anglijoje Naujuosius Metus tik lie
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tuviai tešvenčia, o vietiniai tokiu laiku sapnuoja devin
tą sapną.

Šeštą valandą ryto nubudęs Domelis prižadino mane 
ir Kristiną. Užtinęs nuo pagirių, lyg sugeltas bičių, kaž
ką neaiškaus vapėdamas, ragino šokti į kelnes.

-Mateli, būk žmogus, rodos, tuoj mirsiu, reik nors šim
tą gramų niuktelt... Širdis stoja, vaje, vaje... Einam į 
krautuvę, vienas pasiklysiu...

-A  jau blūdiji? Tokiu laiku parduotuvės nedirba -  vi
si miega saldų miegą, o tu lyg lunatikas juokus kreti...

-  Tu kaip nori, aš tai einu pažiūrėsiu, gal ką rasiu, -  
nulipęs laiptais, trinktelėjo durim.

„Kas per velnias jam galvą susuko?"
Netrukus grįžo, nešinas dviem bambaliais.
-  Iš ko atėmei? Gal išdurnėjai?
-  Taigi pirkau... Viena krautuvėlė dirba... O lietuvių 

pagiriotų kiek! Kokių dvidešimt sutikau -  glėbiais neša
si sidrą... Anglo nė vieno, tik pardavėja...

-  Pasisekė -  radai ko norėjai...
Drebančiom rankom prasuko bambalį. Užsivertęs vie

nu sykiu nugėrė vos ne pusę.
-  Se, imk dabar tu... Geras sidras -  pusryčiam kaip 

tik, -  ištiesė butelį.
-  Nenoriu, Domai, net pažiūrėt... Nuo pačio ryto! Tik

rai negersiu... Kiek dar laipsnių turi?
-  Silpnokas... Aš tau sakau -  pusryčiam gerai... Aš

tuoni su pusę procento... tik imk...
Kristina nusijuokė:
-  Kurgi ne, silpnokas... Negers Matas, nesiūlyk...
-  Kriste, aš tau ir nesiūlau... Įsiūlysi tau... vakar vien 

sultis gėrei... Bet Matas galėtų man kompaniją palaikyt...
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-  Ne, Domai... Vėliau... Miegas dar ima...
-  Kaip norit... Aš ragausiu toliau, -  užsivertęs išgėrė 

ligi dugno.
„Gajus vaikinas! Per du gurkšnius -  pusantro litro iš

tašė! Tikrai ištroškęs!"
-  Domai, kaip jautiesi? -  paklausiau susisukusio veido.
-  Viskas gerai, -  iš lėto pralemeno, -  aš jau kosmose...
Kitos pusantrinės nepalietė -  užteko vienos. Čia pat,

prie lovūgalio, nusviro lyg berželis, paskęsdamas tolimose 
planetose.

„Ziemlia v iliuminatorie, ziemlia v iliuminatorie“*...
Vakare sulaukėme svečių, kurių Verutė net minties 

neturėjo išprašyti lauk, nes šie atsinešė akiniuotei svar
bų lauknešėlį -  litrą „Lietuviškos degtinės". Jei ne Do
melis, Verutė būtų it musę kandusi -  jau nuo pietų dvie
se tašė sidrą, po kurio gėrė pigų alų, rokiškėno sukrapš
tytą už paskutinius grašius. Tarpduryje pasirodžius 
Domelio sesei ir jos sugyventiniui Zigiui su maišeliu ran
kose, abu sugėrovai mirksėjo akytėmis, nekantraudami 
pamatyti maišelio turinį. Pastačius butelį ant stalo, jųjų 
veidai nušvito:

„Naujametinis balius tęsiasi!"
-  Pažiūrėkite, ką Zigis man padovanojo Kalėdoms, -  

išgėrusi porą stikliukų, Domo sesuo Inga demonstravo 
ant savo riešo auksinę grandinėlę. -  O šituos, -  parodė 
ausyse didžiulius auskarus, -  Naujiems Metams! Gra
žūs? Auksiniai, devinto karato...

-  Labai gražūs! Fantastiški! -  lipšniai gyrė Verutė.
-  Pažiūrėkite, kokią grandinėlę jam nupirkau... Paro

* Žemė, matoma per iliuminatorių (rus. pažod.).
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dyk, Zigi, parodyk gi, -  tempė sugyventinio apykaklę. -  
Tris šimtus svarų mokėjau...

-  Ką tu, ką tu! Kokie ponai! -  toliau pataikavo Verutė.
-  Žinokit, Zigis kolekcionuoja prabangių gėrimų bute

lius... Taip, Zigi? -  timptelėjo sugyventiniui už ausies 
spenelio. -  Jau turi gausią kolekciją sukaupęs...

-  Galiu pridėti prie tavo kolekcijos porą eksponatų, -  
Domelis ištraukė iš po stalo tuščią „Absoliuto" tarą.

-  Ką čia nusišneki! Zigiui tokių nesąmonių nereikia, -  
atkirto broliui. *

-  Aš tik pasiūliau, pamaniau, gal neturi žmogus...
-  Išsipagiriok, gerai! Zigis jau devinti metai Anglijoje -  

visko turi, viską žino... Taip, Zigi?
-  Taip, zuikuti... Man kilo mintis -  gal atsivežkim į 

kompaniją Ramūną? Ką jis ten vienas su tais paranoji
kais darys, aš nuvažiuosiu, tu su manim, zuikuti.

-  Gerai sugalvojai! Aišku, atveškit, bus linksmiau, -  
apsidžiaugė Domelis.

Kai Zigis su Inga išvažiavo atvežti Tėvo, Domelis pa
pasakojo, ką žinojo apie jų draugystę:

-  Naktiniame klube susipažino... Zigis, Anglijoje pra
gyvenęs vos ne dešimt metų, perėjo juodą ir baltą. Viską 
žino, bet kokiu iškilusiu klausimu drąsiai galite kreiptis , 
patarimo. Savo vardu nuomoja namą, ten pasikvietė ir 
Ingą kartu gyventi. Moka namų agentūrai nuomą -  pa
tys sau šeimininkai. Zigis dirba konservų fabrike, jau 
treti metai iš eilės. Uždirba gerai, nepriteklium nesiskun
džia. Neseniai nusipirko gerų metų automobilį, jau du 
turi. Vieną atidavė Ingai. Netrukus ketina susituokti... 
Turėčiau krūtą švogerį!

O busimajam svainiui nutiko bėda -  ėmė stabdyti ke
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lyje policininkai. Pabijojęs pripūsti, nestojo -  pasileido bėg
ti -  įsuko į aklavietę, ten ir supakavo. Išsivežė į nuovadą, 
ilgai ir nuobodžiai tardė. Inga grįžo apsiašarojusi, nebe
turėjo ūpo girtis aukso papuošalais. Tačiau Tėvą atvežė.

Sėdėjo visi nukabinę nosis, apraudodami Zigio likimą.
Ypač krimtosi Verutė, kuriai tai turėjo rūpėti tiek pat, 

kiek vietoj degtinės sultys.
-  Tokį vyrą sugavo, kas dabar bus?! Patupdys už gro

tų! Baudą uždės nesvietišką! Ką daryt? Dieve brangus, -  
kvarkė lyg sena varna. Ne tiek gailėjo Zigio, kiek besi
baigiančios degtinės... „O Zigis būtų dar pastatęs! Ir kam 
tą papildomą burną atvežė?"

Susikrimtusi Inga išvažiavo namo, pažadėjusi rytoj už
sukti paimti brolio su Tėvu.

-  Gana liūdėt! Išgerkim, ir problemos dings akimirks
niu! -  nekantravo Domelis.

-  Gerai sakai, blecha mucha, pilk ant tų nervų, -  pri
tarė Ramūnas.

Nusiliuobė konkrečiai -  dūmai beliko. Domelis visai 
nusimaskatavo -  prisidegęs cigaretę ir užtraukęs porą 
dūmų, nuvirto stačias lyg ąžuolas, su savimi nusitrauk
damas nuo stalo tuziną lėkščių, puodelių, tik butelis li
ko stovėti vietoje. Verutė, nepraleidusi nė vieno ėjimo, 
savo intelekto nesužalotą veidą su visais akiniais panar
dino į burokėlių mišrainę, kur minkštai ir prisnūdo. Tė
vas, susirangęs akiniuotės lovoje, apsiklojo viskuo, ką 
nugriebė po ranka, kad per naktį drėgmė neprarytų. Ta
pome stebėtojais to, kas liko po „spiritinės bombos".

„Jeigu nemoki gerti, negerk po pilną, o jeigu kitaip 
negali, išvis negerk!"

Ryte, kaip ir manėme, siužetas kartojosi pagal seną
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grafiką. Domelis sulakstė sidro, tik jau iš Tėvo kišenės. 
Po to abu skrido į kosmosą. Verutė praleido šansą pasi
vaikščioti rytiniame kosmodrome. Sielvarto pagauta lyg 
ufonaute blaškėsi, koneveikdama save, dėl ko nepabudo 
tada, kai į raketą pylė degalus.

Vakarop abu kosmonautus išvežė į apartamentus.
Zigis, paleistas iš cypės, vėl sėdo už vairo, tik kitos 

mašinos.
Verutė, nostalgiškai apraudodama savo dalią, kelias 

dienas išvis nebendravo, lindėdama savame kiaute. Šven
tėms pasibaigus, baigėsi ir baliai, suteikę tiek džiugesio 
jos sielai.

„2005-ieji! Galbūt šie metai atneš gerų permainų mūsų 
suanglėjusiame gyvenime... Taip norėtųsi, susikrovus pun
dą pinigėlių, džiaugsmingai grįžti į Lietuvą, kuri lyg ryt
mečio vėsa atgaivintų mūsų nerimastingas sielas...

Pinigai... Kaip jie svarbūs žmogaus gyvenime... Vis
kas sukasi aplink juos ir jie sukasi aplink mus... Tik rei
kia sugebėti juos pasiimti -  kaip sakė didysis kombina
torius Ostapas Benderis. Labai svarbus žodelytis „kaip". 
Mintys pagauna ekstravagantiškiausią būdą -  gal api
plėšti banką? Arba naiviausią -  gal išlošti loterijoje? Ar
ba išradingiausią -  gal sukaupti visas savo valios jėgas 
ir suorganizuoti verslą?

Priimtina, tačiau nuo ko pradėti? Turbūt nuo savęs, 
nuo vidaus, nuo tikėjimo... Tikėjimo sėkme, tikslu, būsi
mu perteklium...

Ar yra tikslas? Be abejo -  prasimušti, pasiekti finan
sinę laisvę... Materealus pasaulis! O kur dvasinės verty
bės? Kai pinigai galvoje, jos kažkur nuošaly...
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Ar tai suderinama? Reikia manyti... Susikūręs vidinę har
moniją ir įgijęs finansinį stabilumą gali tapti nepalaužia
mas gyvenimo metamų iššūkių... Gali tapti nugalėtoju...

Tai suteikė pozityvumo, drąsos, stiprybės...
Aš -  nugalėtojas! Kad ir kas nutiktų...
Nors ir praloščiau, vis tiek likčiau nugalėtoju, nes nu

galėtojas ne tas, kuris laimi, o tas, kuris nepasiduoda..."
-  Aš nugalėtojas! -  surikau, pašokęs iš lovos.
-  Kas tau, Matuk, prisisapnavo? -  keistai pažiūrėjo 

Kristina.
-  Kristina, mes -  nugalėtojai! Atmink, nors ir kas nu

tiktų...
-  Taip, Matuk, taip, -  nuoširdi jos šypsena paglostė 

man širdį, dar labiau sustiprindama pasitikėjimą savi
mi: „Mes -  nugalėtojai, o visos problemos tik lašelis mū
sų stiprybės jūroje..."

Į darbą nereikėjo, todėl per dienas žaisdavom „Mono
polį". Žaidimo pabaigoje visada vienas tapdavo vargšu, 
kitas -  turtingu. Kad išliktumėm vieningi, tas, kuris lai
mėdavo, pasidalydavo su pralošusiuoju. „Argi gaila, kai 
turi visko apsčiai?"

Ankstų trečiadienio rytą iš miego prikėlė telefono 
skambutis. Nepramerkęs akių nuspaudžiau mygtuką.

-  Klausau! -  tariau iš įpročio.
Angliškai pasiteiravo, ar aš esu Matas. Išgirdęs pa

žįstamą balsą, įjungiau anglišką leksikoną, momenta
liai atsakydamas: „Yes". Džordžas, paminėjęs mano už
pildytą anketą, pakvietė kitą dieną pokalbio. Padėjęs te
lefoną į vietą, minutėlę praradau žadą.

-  Matai, kas skambino? -  pasirąžiusi paklausė Kris
tina.
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-  Dėl darbo iš mėsos fabriko, rytoj -  pokalbis...
Ėmėm svarstyti, kaip rasti transportą -  „Jeigu priims,

kuo važinėsiu?"
Šansą privalėjau išnaudoti -  tiesioginis darbas tarp 

lietuvių turėjo didelį prestižą, privalėjau pasistengti ne 
tik dėl savęs, bet ir dėl Kristinos.

Visas viltis dėjau į Pūkio žmoną, kuri nuosavu trans
portu važinėjo į darbą. Tad, nieko nelaukęs, paskambi
nau. Pasišnekėti pavyko tik iš trečio karto, nes du -  
neradau.

Pūkis, išvadinęs mane nenuorama, pagaliau pakvietė 
Pūkienę. Paaiškinęs visą situaciją, sulaukiau netikėto 
atsakymo, trumpam išmušusio mane iš vėžių.

-  Nenorėčiau sau papildomų rūpesčių, ir taip jų pa
kanka... Be to, man susidaro penkių mylių lankas, o lai
ko ir taip trūksta -  viskas minutė minutėn... Nesutinku!

Siūliau ir didesnę kainą, ir gražiai prašiau, nepadėjo.
-  Nenusimink... Aš darbe paklausinėsiu, kas galėtų 

tave pavežioti...
Paskutiniai žodžiai įpūtė begęstančią viltį.
Dėl rytojaus kelionės susitariau su seniu lenku. Suti

ko pavėžinti iki fabriko už simbolinę penkių svarų ku
piūrą.

Kaip tyčia, dar vakare paskabinusi Svietą pranešė apie 
vėl prasidėsiančius pastarnokus. Sumelavau, kad nega
luoju, tačiau patikinau, jog Kristina dirbs.

Iki vėlumos studijavau anglų kalbą, kad nesutrikčiau 
ir sugebėčiau atsakyti į užduotus klausimus.

Kristina išvažiavo anksti -  užrašė į dieninę pamainą. 
Išlydėjęs nebepajėgiau užmigti. Mintys sukosi apie po
kalbį.
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Kelios laukimo valandos prabėgo ypač greitai. Po tu
riningo senio pavėžėjimo, kurio metu vos nenuskriejo- 
me nuo kelio, sėdėjau mėsos fabriko laukiamajame, lauk
damas savo eilės. Be manęs, nekantriai lūkuriavo dau
giau žmonių -  lenkai, portugalai ir netgi du lietuviai 
broliai, kadaisę dirbę Kirstuko fermoje.

-  Kokie vėjai jus čia atpūtė?
-  Ferma užsidarė žiemos atostogų iki pavasario, tad 

ieškomės kito darbo...
Iš kabineto išlindęs juodaodis vyras prisistatė esąs 

Džordžas, įdarbinimo skyriaus vadybininkas, kaip mes 
vadindavom, menedžeris. Pokalbio kvietėsi po vieną. Pra
laukiau dvi valandas. Po brolių užėjau į kabinetą.

Žinojau viena -  visą laiką šypsotis. Juk šypsena -  vi
sagalė, ypač Anglijos žemėje. Simboliški klausimėliai, 
kaip sekasi ar kaip patinka Anglija, suteikė daugiau pa
sitikėjimo savimi.

Į tokius klausimus turėjau paruošęs atsakymus. 
Juodukas buvo draugiškai nusiteikęs, kalbėjo aiškiai 
lyg anglų kalbos mokytojas mokykloje. Džordžas pagal 
tautybę -  portugalas, tad nesišvaistė įgimtu anglišku 
dialektu. Besikalbant juodukas atrado laiko pokštams, 
anekdotams, todėl bendravome sklandžiai, be įtampos. 
Kai Džordžas paėmė atšviesti mano pasą, „Home offise“ 
dokumentus, beveik buvau tikras, kad turiu naują dar
bą, o kai prašneko apie darbo valandas ir užmokestį, tuo 
įsitikinau 99 procentais.

Po klausimo, ar turėsiu galimybę važinėti iš vieno 
miestelio į kitą, abejonių nebekilo. Oficialiam pokalbiui 
pasibaigus, pretendentams aprodė darbo vietą. Su trim 
portugalais patekau į pakavimo cechą. Vyravo minusinė
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temperatūra. Darbininkai vilkėjo baltais chalatais, kel
nėmis, ant galvų dėvėjo šalmus. Visa tai priminė bulvių 
fabriką, tik čia kur kas daugiau stovėjo mechanizmų, 
staklių, linijų. Perėjome didžiulę teritoriją-fabriko kon
torą, apsaugą, sekretoriatą, pakavimo, pjaustymo cechus, 
skerdyklą, sandėlius. Po ekskursijos Džordžas priminė:

-  Nuo pirmadienio pradedate darbą! Nepamirškite de
vintą ryto atvykti į darbo saugos instruktažą!

„Man pavyko! Aš nugalėjau! Gavau pakuotojo darbą, 
aštuonios valandos per dieną, nuo penktos vakaro iki pir
mos nakties. Valandinis tarifas -  penki su puse svaro, 
overtaimai -  dvigubi."

Grįžęs iš pokalbio, apsilankiau pas Zigį, kuris, kaip 
sakė Inga, žino viską ir apie kiekvieną. Pamaniau, gal 
patars, kur ieškoti šoferiuko.

Įsitaisęs minkštame fotelyje, gurkšnojau vaisinę ar
batą, pasakodamas naujienas, dėl kurių atėjau. Ingos 
akys spindėjo lyg du žibintai naktyje, o Zigis iš netikėtu
mo net išsižiojo.

-  Geras! Reiks ir man įlįsti prie mėsytės, tada tave 
būtų kam vežioti. Aš mašiną turiu, už kurą brangiai 
neimčiau -  porą svarų už dieną... Surinkčiau pilną eki
pažą, visiškai apsimokėtų, -  svarstė Inga.

-  Nuskilo tau, vaikine! Šneka, kad nelengva ten pa
tekti, — stebėjosi Zigis.

-  Būk geras, paimk man anketą, užpildysiu, nusių
siu, garantuoju, po savaitės, kitos įsitrinsiu ir aš, o iki 
tol Pūkienę pakalbink dėl vežiojimo, -  čiauškė Inga.

Nieko nepešęs, parėjau namo. Kristiną radau gulin
čią lovoje -  atidirbusi aštuonias valandas pastarnokuo
se buvo pavargusi, sušalusi, suko sąnarius. Paguodęs
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pradžiuginau vienu: „Viskas bus gerai! Aš atsikračiau 
pastarnokų, ištrauksiu ir tave -  netrukus dirbsi kartu 
su manimi...“

Kitą vakarą Kristina parvyko dar labiau išsekusi -  
nebegalėjo sulenkti pirštų — vėrė diegiantis skausmas. 
Nupirktu tepalu nuo sąnarių ištryniau rankas, apmo
viau pirštines.

Procedūrą kartojome visą savaitgalį, skausmas pama
žu atlėgo, tačiau tomis dienomis ėmiausi šeimininkauti 
pats -  ploviau indus, viriau valgyti.

Dar nepradėjau dirbti mėlos fabrike, o visas mieste
lis jau žinojo, apie tai tik ir kalbėjo, lyg būčiau išlošęs 
milijoną.

Ilgą liežuvį turinti Inga spėjo apsiskelbti renkanti eki
pažą vežioti į mėsos kombinatą.

Pirmadienį, devintą valandą ryto, mažojoje fabriko sa
lėje kartu su kitais naujokais žiūrėjome filmuką apie dar
bo saugą. Seanso metu kovojau su miegu, tad visą va
landą trukęs spektaklis labai prailgo. Po to Džordžas aiš
kino svarbiausias taisykles, iš kurių supratau tik kas 
trečią žodį.

Pabaigoje turėjome atlikti testą iš to, ką išmokome, 
išgirdome, pamatėme. Daugelį atsakymų pasirinkau iš 
akies, spėdamas. Galiausiai išdalijo rekomendacinius 
laiškus, su kuriais įmanoma atsidaryti banko sąskaitą. 
Džordžui užsiminiau apie savo draugę Kristiną, kad ji 
taip pat norėtų dirbti su manimi. Juodukas neprieštara
vo: „Tegul užpildo anketą ir laukia skambučio." Šmėste
lėjo mintis, jog Kristinai nebeilgai teks kęsti pastarnokų 
priespaudą.

Po instruktažo, nuvedę į sandėlius, išdavė darbinius
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rūbus: po šiltą liemenę, po baltą šalmą, po porą guminių 
batų, be to, gavome po dvi asmenines korteles su dar
buotojo numeriu. Viena -  įeiti pro apsauginius vartus, 
kita -  pasižymėti kompiuteryje, atvykstant ir baigiant 
darbą. Sužinojome, kad kiekvieną savaitę galėsime už
sisakyti mėsos pigesnėmis kainomis, daugiausia už pen
kiasdešimt svarų žmogui. Kainininkuose pastebėjau, jog 
kiauliena, palyginti su parduotuvių kainomis, fabriko 
darbuotojams parduodama pusvelčiui, pigiausia -  gulia- 
šinė mėsytė -  svaras už kilogramą.

Atėjus pietų metui, visus paleido namo pailsėti iki 
darbo pradžios. Nupėdinau pėstute naujojo miestelio 
centro link.

Nuo fabriko iki centro -  apie dvidešimt minučių kelio.
Daug klaidžioti nereikėjo -  viskas lyg ant delno vie

noje pagrindinėje gatvėje -  parduotuvės, įstaigos, fir
mos, nekilnojamojo turto agentūros, bankai. Užėjęs į 
didžiausią miestelio supermarketą „Tesco“, nusipirkau 
šio to užkąsti.

Netikėtai apsiniaukė dangus, o susikaupę juodi debe
sys prapliupo lietumi.

Vaikštinėdamas nuosavų namukų kvartaluose, neto
liese pamačiau upelį, kurio vienoje pusėje augo maža gi
raitė. Nubėgęs ten, pasislėpiau nuo lietaus. Iš visų pusių 
supo eglynėlis, tad po eglių šakomis ramiai ir tyliai galė
jau pavalgyti. Prisėdau ant nuvirtusio medžio kamieno.

Iš kuprinės išsitraukiau bandelių, limonado buteliuką.
„Šiandienos mano pietūs. Nepaisant visko, jauku -  gry

name ore, geras apetitas." Kojos minkštai rėmėsi į sama
notą žemę, o žalumos fonas mielai kuteno akį. Beveik sau
sio vidurys, tačiau žiemai šanso dar nieks nesuteikė...

164



Išlindęs iš jaukaus gamtos prieglobsčio, pastebėjau įs
meigtą iškabą „Private territory“*. Ten, kur didesni že
mės plotai su miškeliu ar giraitėm, tokių iškabų apstu.

„Viskas padalyta ir privatizuota! Net šašlyko neras
tum, kur pasikepti... Bet juk gamta — žmogaus namai! 
Ji priklauso visiems, o kai kurie stengiasi kuo daugiau 
susigriebti savo nuosavybėn. Žemės, sklypai, sodai, pie
vos -  viskas į savo nagus. Kur sukasi pasaulis? Apgailė
tini atrodo tie „ponai", kurie, prisipirkę ar prisigrobę že
mės, jaučiasi pranašesni, užvaldę daugiau pasaulio. Vi
si turtai, visi gamtos ištekliai yra pirminio kūrėjo darbas, 
todėl teisę naudotis tam tikra jų dalimi turi kiekviena 
gyva būtybė. Gamtą sukūrė Dievas, o žmogus į ją pre
tenduoja. Pinigai, turtas apsuka daugeliui smegenis. Kai 
kurie, būdami tokie pat žmonės kaip ir visi, nebesupran
ta, kad kiekvienam iš mūsų tereikės dviejų metrų ilgio 
ir metro pločio purios žemelės. Gimę iš dulkės ir pavir
sim į ją. Gyvenimo prasmė -  ne turtą kaupti. Gyvenimo 
prasmė ieškoti tos prasmės... Ar tik dėl to gyveni, kad 
sukauptum kuo daugiau turto?"

Pusę penkių stovėjau priešais kombinato vartus, ku
rie lengvai atsivėrė, perbraukus elektroninį skydelį kor
tele.

Kaip mokė per darbo saugos paskaitą, ėjau tik pėstie
siems skirtu keliuku, nes kita dalimi važinėjo furos. Pa
siekęs stiklines duris, surinkau apsaugos kodą ir laip
tais pakilau į trečią aukštą. Perėjęs valgyklos dalimi, pa
tekau į rūbinę, kurią prižiūrėjo pagyvenęs, praretėjusiais 
dantimis rūbininkas.

* Privati teritorija (angį).
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Padavęs mano krepšį su darbiniais rūbais, palinkėjo 
gero darbo. Persirengimo kambariuke atpažinau kelis 
portugalus, matytus ryte. Įlindęs į darbinę „uniformą", 
jaučiausi neįprastai, lyg karo ligoninės kapelionas. Po 
šalmu nepatogiai veržė tinklinis galvos apdangalas. Mus, 
naujokus, mėlynšalmė moteriškė nusivedė į valgyklą, kad 
išklausytume dar vieną instruktažą. Skaitė greitakal
be, iš atsineštų popierių, todėl absoliučiai nieko nesupra
tau, tačiau linkčiodamas galvą šypsojausi. Pasidarė nuo
bodu klausytis.

Vienas iš naujokų portugalų savo išvaizda priminė ne
šantį gėles per lieptelį meškiuką iš rusiško filmuko, tad, 
vaizduotėje nukėlęs jį į animacinių viražų sūkurį, minty
se leidau sau smagiai nusijuokti, įgaudamas natūralią vei
do išraišką, kada lūpų kampučiai siekia ausų spenelius.

Pasibaigus „rišliojo skaitymo" valandėlei, nusileido
me į sandėlį, prieš tai pasižymėję kompiuteryje, kad at
vykome.

Paskyrė darbą -  dėžes su pakuota produkcija, slen
kančias linijomis iš pakavimo cecho, krauti į krūvas ant 
medinių platformų, kurias visi vadino „paletėmis".

Man į porininkus teko Meškiukas. Bekraudami dėžes 
susibendravome. Apvalus, nedidelio ūgio, plikai skusta 
galva, apskritais akinukais portugalas pasirodė nuošir
daus būdo žmogus. Laisvai kalbantis angliškai, jis su
prato, ką greitakalbe perskaitė mėlynšalmė, todėl mie
lai glaustai paaiškino esminius dalykus.

-  Mes priimti bandomajam laikotarpiui -  trims mė
nesiams. Tik po to fabrikas gali arba negali pasirašyti 
nuolatinio darbo sutartį. Tai priklausys nuo mūsų, kaip 
mes dirbsime. Darbo vietoje draudžiama dėvėti kokius
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nors papuošalus. Įeinant ir išeinant iš darbinių patalpų 
būtina plauti rankas, o reikalui esant, ir kojas. Taip pat 
draudžiama neštis su savimi mobiliuosius telefonus, nes 
jie gali pakenkti mašinų darbui, maisto produktus ir ki
tus pašalinius daiktus. Šalmų spalvos rodo žmogaus sta
tusą. Balti šalmai -  eiliniai darbininkai, išskyrus vieną 
išimtį -  skyriaus menedžerį Merfį, kuris taip pat dėvi 
baltą šalmą. Atpažinti jį nesunku -  liesas, aukštas, 
kostiuminėm kelnėm, iš po balto chalato šviečia ryškus 
šlipsas. Mėlyni šalmai -  instruktoriai. Jų pareiga ap
mokyti naujokus visų darbų, galimų pakavimo ceche. 
Geltoni šalmai -  atskirų linijų vaizeriai, arba prižiūrė
tojai, vadovaujantys linijai priskirtų darbininkų gru
pelei. Oranžiniai šalmai -  supervaizeriai -  darbų pa
skirstytojai, užsakymų priėmėjai, žodžiu, viršūnėlė, ne
skaitant menedžerio. Raudoni šalmai -  darbo kokybės 
tikrintojai, auditoriai.

Meškiuko pasakojimą supratau puikiai, nes jis ne ang
las -  nekalbėjo gimta tarme.

Judėdami, krutėdami, kad nesušaltumėm minusinėje 
temperatūroje, lipdėme „paletę" po „paletės". Mūsų, 
naujokų, atėjo pasižiūrėti supervaizeris Filas oranži
niu galvos apdangalu -  aukštas, drūtas, pilvotas senis, 
bemaž pensinio amžiaus. Jo mažos akutės smarkiai bė
ginėjo už akinių stiklo, o žilstelėję ūsiukai lyg ežio spyg
liai styrojo pasidengę plonu šerkšnu. Šypsenas kėlė iš 
po balto chalato kyšantis kaklaraištis. Jo fone mirgėjo 
Simpsonų galvos.

-Are you all right? -  paklausė, valydamasis akinių stiklą.

* Ar viskas gerai (angį.).
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-AU rightl -  į viršų iškelti nykščiai sutapo su žodiniu 
pasakymu.

Pusę aštuonių paskyrė pirmąją pertraukėlę.
Visi darbuotojai pietavo valgykloje, susėdę už stalų. 

Kaip ir pastarnokuose, stovėjo keletas kavos-sumušti- 
nių aparatų. Atsineštą iš namų maistą galėjai pasišildy
ti mikrobangėje.

Pūkienė pakvietė prisidėti. Prisėdau šalia.
-  Turiu tau gerą naujieną! Radau žmones, kurie suti

ko tave vežioti...
-  Puiku! Nors vienas rūpestis atpuolė... Dėkui tau. Kas 

per žmonės?
-  Lietuviai -  vyras su žmona. Po darbo supažindin

siu, o jūs susitarsit... Kaip darbas?
-  Sandėlyje dėžes kraunu su portugalais...
-  Aaa, viskas aišku, kol nepereisit per daktarus, ne

leis pakuoti mėsos, turit pasitikrinti, ar nesergat odos 
ligomis...

-  Nesupratau...
-  Nesijaudink -  nieko baisaus! Kada atvažiuos į fab

riką naujokų tikrinti, tada ir jus išsikvies. Visiems taip 
buvo... Pažiūrės į rankas, paklaus, ar niekuo nesiskun- 
di, ir po viso patikrinimo...

Prie to paties stalo sėdėjo dar kelios lietuvaitės ir ru
sakalbis vyrukas, vardu Dima. Pastarasis meiliai šne
kučiavosi su viena iš merginų, o kai, baigiantis breikui, 
pasibučiavo, supratau, kad juos sieja artimi santykiai.

Bekraunant eilinę „paletę", priėjo nematyta mėlynšal
mė moteris. Prisistačiusi Karen vardu, ėmė pasakoti be
reikšmius dalykus.

-  Man dvidešimt penkeri metai, pagal tautybę esu
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kine, bet nuo gimimo gyvenu Anglijoje. Čia dirbu trečius 
metus, moku visus darbus, todėl jeigu kils neaiškumų, 
kreipkitės tik į mane. Aišku, man čia atsibodo, įgriso ta 
pati rutina, laimei, mano draugas turi tokį darbą, kad 
uždirba tris tūkstančius svarų per savaitę, todėl, ma
nau, čia ilgai neužsibūsiu...

Toliau nebesiklausiau, nes toji „kinė“, visiškai nepa
naši į Azijos gyventoją, atrodė lyg durnaropių užvalgius. 
Meškiukas su ja užmezgė pokalbį. Abudu diskutavo apie 
kiaulienos paklausą Europoje ir kitokį niekalą. Prieš pa
likdama mus ramybėje, perspėjo, jog tris mėnesius būsi
me akylai stebimi, tad patarė neatsipalaiduoti.

Kol sulaukėme antrojo breiko, išliejome daug prakai
to, net liemenes norėjosi numesti į šoną. Pakuota pro
dukcija slinko gausia lavina, vos spėjom krauti ant „pa
lečių". Be atokvėpio triūsėm iki dešimtos valandos, kol 
sulaukėme antrosios penkiolikos minučių pertraukėlės. 
Po to vėl kibome į darbą.

Lygiai pirmą valandą nakties Filas pranešė, kad dar
bas baigtas: „Ačiū ir iki rytojaus!"

Susipažinau su žmonėmis, sutikusiais mane vežioti.
Petras ir Irma Molainiūnai, sutuoktinių pora, atva

žiavusi iš Panevėžio krašto, mėnuo laiko kaip dirba mė
sos fabrike. Kartu su jais gyveno ir dirbo moters sūnė
nas Liaukadijus. Trijulė buvo įsikūrusi apie dvidešimt 
mylių nuo kombinato, pakeliui pravažiuodavo maniškį 
miestelį, todėl nutarė ir mane prikabinti.

„Savaime aišku -  atliekama kapeika niekam nemaišo."
Panevėžiečiai kartu su giminaičiais gyveno jau minė

to Dimos išsinuomotame name. Lietuvaitė, su kuria pa
sibučiavo rusakalbis -  šoferiuko Petro dukterėčia.
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Įsitaisęs ant užpakalinės BMW sėdynės, visą kelią 
klausiausi plepios Irmos Molainiūnienės pasakojimo.

-  Mes prieš tai dirbom nelegaliai morkų fabrike. Siau
bas! Ten liko dar vieni mūsų giminaičiai -  Astos, kuri 
draugauja su Dima, sesuo Rasa ir jos vyras Agnius. Lai
kui bėgant, įtrinsime ir juos į mėsos kombinatą. Visa 
bėda, kad jie anglų kalbos nei bum bum nemoka...

-Atleiskit, o jūs mokat? Žmonės esat maždaug mano 
tėvų metų, ar beprisimenat ką iš mokyklos laikų? -  su
sidomėjęs paklausiau.

-  O kaipgi! -  nieko nelaukusi, atšovė Irma. -  Aš anglų 
kalbą moku, kursus, prieš išvažiuodama į Angliją, bai
giau, o tie du gražuoliai, -  turėjo omenyje savo vyrą ir 
sūnėną, -  tik helio ir thank you težino... Tu sakai -  am
žius... man ir Petrui -  po keturiasdešimt penkerius, Liau- 
kadijus jaunesnis -  trisdešimt aštuonerių, bet tai nėra 
kliūtis, norint išmokti anglų kalbą... Kai labai nori, vis
kas įmanoma... Pavyzdžiui, Petro dukterėčia Asta, nors 
vidurinėje mokėsi prancūzų, angliškai kalba beveik lais
vai, ko nepasakytum apie Albiną...

-  Kokį Albiną? -  nustebau.
-  Na, mamuk, išsidavei, tai klok viską iš eilės, -  pa

glostęs ūsus, nusišypsojo Petras.
-  Jokia čia paslaptis... Albinas ir Dima -  vienas ir tas 

pats asmuo. Jo tikrasis vardas Dima, o padirbtame pase -  
lietuvių tautybės Albinas Raguolis, -  visa trijulė gyvai 
nusikvatojo. -  Dima yra ukrainietis, o kaip žinia, rusai į 
Europos Sąjungą neįstoję, tad tenka gyventi Anglijoje 
su netikrais pasais...

-  Aiškus tipas, -  ir mane suėmė juokas.
-  Jis jau ketverius metus čia riogso, išskristi gimtojon
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Ukrainon nedrįsta... Asta su juo Anglijoje ir susipaži
no... Įsimylėjo kvailiukė, sumetė skudurus bendrai gy
venti ... O tokia gabi mergina, vos dvidešimt ketverių, dar 
viskas prieš akis... Rado su kuo prasidėti...

-  Durnam daiktui ir pautai zvanas, -  piktokai su
prunkštė Petras.

-  Čia jų gyvenimas, ko kištis? -  visą laiką tylėjęs, pra
bilo Liaukadijus.

-  Pasakei -  kištis... O ką daryti? Taigi matom, kaip jis 
su ja elgiasi -  grynas išnaudotojas! Dedasi dideliu ponu, 
kad namas jo vardu išnuomotas -  kai išeisim, pažiūrė
sim, kaip vienas išlaikys... Už savaitę po keturiasdešimt 
svarų mokėjom, dabar dar priedo penkių užsiprašė... 
Akiplėša! O Asta nė žodžio prieš -  išvien su tuo loda- 
rium. Paminta po kojom... Dėl giminės nė kiek nesisten
gia, savo tikram dėdei špygas rodo ir nuo sesers paskuti
nius triusikus nori numauti...*Nei gėdos, nei sarmatos! 
O mes su Petru kiek jai padėjom! Ji be tėvo augo -  Petro 
brolis seniai miręs, Astutę lyg savo dukrą žiūrėjom -  api- 
pirkdavom, aprengdavom, po Palangas išvežiodavom... 
O ji mums dabar kainą kelia... Besarmatė! -  čiauškė kaip 
užvesta Molainiūnienė.

Dar ilgai būčiau klausęsis giminaitiškojo konflikto epi
zodų, bet privažiavome kupolą. Susitarėm, kad mokėsiu 
už dieną po du svarus, visą sumą atiduodamas savaitga
lį, o lauksiu ketvirtą valandą prie kupolo. Atsisveikinęs 
pasileidau namo.

Kristutė jau miegojo, tačiau, uždegus kambaryje švie
są, prabudo su šypsena veide. „Pasiilgo..." Apsikabinę 
pasipasakojome savo dienos įspūdžius. Atidirbusi aštuo
nias valandas prie pastarnokų vėl sušalo lediniame
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vandenyje per savaitgalį apgijusias rankas. Suko ir lau
žė sąnarius.

Nebenorėjau jos leisti į tą katorgą, tačiau Kristina ma
ne nuramino, pažadėjusi saugotis. Pavalgęs dar tą pačią 
naktį užpildžiau jos vardu anketą. Išsiversti nebereikė
jo -  turėjau atsišvietęs savo pavyzdį.

„Ryt paduosiu Džordžui, manau, ji greit dirbs su ma
nimi."

Nubudęs Kristinos šalia neberadau. Liko tik jos kvapas. 
Mylimos moters kvapas... Viliojantis „Gucci“ aromatas...

Informavau portugalų agentūrą, kad susiradau naują 
darbą. Svietai iš karto kilo klausįfnas -  palieku vienas ar 
su Kristina. „Kol kas, ji dar lieka", -  atsakiau. Grąžinau 
darbinius rūbus, kepuraitę kvailu užrašu „Staffhire", ku
ris mane siutino nuo tada, kai išsiverčiau į lietuvių kalbą: 
„Samdomi, išnuomojami darbininkai... Žodžiu, vergai..."

Atsisveikindama Svietą išdavė dokumentą. Trys su
segti lapeliai -  P45 forma -  išėjimo iš darbo data, visi 
sumokėti mokesčiai, vadinami taksais, ir visos išmokė
tos pajamos. Su šia forma gali bandyti susigrąžinti su
mokėtus mokesčius. Vienas lapelis skirtias tau, kitas -  
dabartiniam darbdaviui, trečias -  siųsti į Taksų biurą -  
mokesčių inspekciją.

Man kilo įtarimas, kad taksų suma dokumente kur 
kas mažesnė, nei tikėjausi. Palyginęs algalapius su skai
čiukais P45 lape, pamačiau neatitikimą. Agentūra, ją pa
liekant, eilinį kartą nutarė pažaisti su manimi gužučių. 
Įsiūčio pagautas, dar kartą aplankiau aferistų kontorą. 
Akivaizdūs įrodymai šefą suglumino, bet sorry* neišta
rė -  pažadėjo formą perrašyti kitą savaitę.

* Atsiprašau (angį.).
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Važiuodamas į darbą, vėl klausiausi nutrūkusios va
karykštės melodramos.

-  Vakar naktį įvyko konfliktas, siaubas! Dima, išgė
ręs flečkelę viskio, paskelbė mums ultimatumą -  arba 
mokat po keturiasdešimt penkis svarus per savaitę, ar
ba ieškokitės kito prieglobsčio! Erelis! Liaukadijų iki ry
to pralaikė mašinoje, sušalo vargšelis, -  atsisuko į sūnė
ną Irma. -  Ko jis tave tiek tardė?

-  Nei jis tardė, nei ką... Susinervavo žmogus, kad jo 
namuose jo neklauso — jis šeimininkas. Penkis svarus 
pridėjo, nes žiemą daugiau elektros išdeginam... Man tas 
pats, aš nesikišu, -  ramiai kalbėjo Liaukadijus.

-  Aha, sugalvojo iš giminių pasiplėšti!
-  Asta užtartų bent žodeliu, ką tu, dar pati reikalavi

mus kelia — tai muziką patildykit, tai tyliau vaikščio- 
kit... Pasimatė, kas per kaliausė, -  pyko ant dukterėčios 
Petras.

-  Sūdo jiems -  ne penkių svarų! Patys išsinuomosim 
namą... O ką, visi trys legaliai dirbam, problemų jokių. 
Girdėjau, su agentūriniais bijo rašytis sutarčių, o mes 
dirbam tiesiogiai, -  svarstė Irma.

-  Brudas tas Albinas! Aš dar pamenu, kai jis mums 
ragus dėl darbo statė -  vos pakliuvom... Per marmūzę 
jam už tai reiktų užtvot! -  neatlyžo Petras.

-  Teisybė! Girdi, Matai? Dimą išmetė iš morkyno už 
tai, kad vaizeriui didįjį pirštą parodė -  tingėjo dirbt loda- 
rius. Paskui jį išėjo ir Asta... O mes jau buvom sutarę dėl 
pokalbio su Džordžu, jie irgi prisijungė... Aš su Asta gerai 
susišnekam, paprašėm, kad vyrus kartu priimtų, nes va
žinėti su kuo nebus... Džordžas, žmogus geras, suprato... 
Petras su Liaukadijum šypsojosi, galvas linksėjo, o tas
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brudas susiraukęs sėdėjo. Juočkis tiesiai šviesiai paklau
sė Dimos -  ar turi, žmogau, problemų, kad toks susikrim
tęs? „No problem, no problemą -  gynėsi. Bijojo, kad nepa- 
rištų su padirbtu pasu, vis dėlto oficialiai... Vos vos pra
ėjom. Džordžui gerą butelį už tai reiks nuvežti — penkis 
žmones sykiu priėmė! Gaila, Rasa su vyru nebespėjo...

-  Pasisekė jums, -  palingavau galvą.
-  Užtat, kad pasisekė! Morkyne kiek privargom! Ne

be pirmi metai Anglijoje, grįžtam į Lietuvą ir vėl atva
žiuojam, sezoniškai. Pirmą kartą atvykome be savo ma
šinos, priklausėm nuo Dimos... Tas tai su žmonėm ne
siskaito -  rūko langus pravėręs, skersvėjis traukia, o 
jam -  dzin. Prisimenu, kai Petras susirgo plaučių už
degimu... Vis nuo tų šlapių morkų, dar perpūtė, kaip ty
čia — jokio antibiotiko neturėjom.

Paguldė ligoninėn -  tris tūkstančius svarų padėjom...
-  Mamuk, kas buvo, tas pražuvo... Sveikata branges

nė, galėjau ir kojas pakratyt...
-  Užtai dabar rami galva, savo mašina atvažiavom, 

nebereikia prašinėti, kad kas kur pavežtų... Išsinuomo- 
sim dar namą ir tegul eina po velnių Asta su savo kui
liu... Matai, o tu su savo drauge nenorėtumėt kartu gy
venti? Pigiau išlaikyti būtų...

-  Pirma draugę iš agentūros ištraukti reikia. Kai įsi
darbins mėsos fabrike, žiūrėsime, kaip toliau gyvent... 
Geriausias variantas -  rasti namą tame pačiame mies
tuke, kur darbas. Važinėti nereiktų...

-  Girdėjau, kad tame miestuke kainos labai didelės..’. 
O kokioj nuošalesnėj vietelėj daug pigiau -  kad ir kaime 
ar vienkiemyje... Su susisiekimu problemų nebūtų -  ma
šina yra...
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-  Kiek draugei metų? -  nei iš šio, nei iš to paklausė 
Liaukadijus, rydamas seilę.

-  Tiek, kiek subinėj granatų! -  juokdamasis atsakiau. -  
Parūpo! Dvidešimt dveji bus...

-  Jaunutė dar, -  bukokai išsiviepė sūnėnas ir susiki
šo rankas į klyną.

Jis man priminė nepiktybinį iškrypėlį. Didele galva, 
apvaliom išsprogusiom akim, aptakaus kūno sudėjimo, 
smailiais lyg vampyro dantimis. Praminiau jį galavasti- 
ku, nors tiko ir moliūgas.

-M atai, nekreipk į jį dėmesio! Mėgėjas paerzint... Su
prask, žmogus penktas mėnuo be žmonos, todėl ir min
tys garbanotos, -  mirktelėjo akį Petras.

-  Pats kaltas...
-  Nieko, Liaukaduk, pakentėk iki pavasario, pamaty

si ir tu savo mamytę, -  juokėsi Petras.
-  O kodėl iki pavasario? -  pasidomėjau.
-  Balandį grįžtam į Lietuvą, mėnesį pailsim, ir vėl į 

trasą...
-  Į Norvegiją! -  pertraukė vyrą Irma, -  jau penkeri 

metai iš eilės kiekvieną vasarą traukiam į Norvegiją pas 
vietinius ūkininkus braškių skinti. Ten darbo trims mė
nesiams, bet uždirbam tiek, kiek Anglijoj per pusę me
tų, o gal ir dar daugiau... Apsimoka! Ten geresnis uždar
bis, gyvesnė gamta, aplink kalnai -  gražu... o čia, Angli
joj, kas? Šiukšlių krūvos!

-  Varlės keliauninkės jūs! -  nusistebėjau.
-  Oooo, kad tu žinotum... Mes jau devyniolika metų 

važinėjam po užsienį... Anksčiau Rusijoj prekiavom kai
liais, kai nebeapsimokėjo, pradėjom kitaip verstis -  ke
liaujam po Europą, uždarbiaujam, taip pripratę...
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-  Per tiek metų neįgriso?
-  Kol sveikata leidžia, ko nedirbt! Senatvėje ilsėsimės, 

dabar reikia pinigus kalti, -  dėstė Irma.
-  Per tiek metų neprisikalėt?
-  Tu negalvok, kad mes nieko neturim... Nuosavą na

mą pasistatėm, įrengėm prabangiai, vien už virtuvės bal
dus trisdešimt tūkstančių suplojom... Va, BMW, kuo blor 
ga? Dvidešimt tūkstančių mokėjom, į dukros mokslus še
šiasdešimt tūkstančių investavom -  universitetą baigė, 
ekonomistė, ■»- pasididžiuodama čiauškė Irma.

-  O dabar ką veikia? Pagal specialybę dirba?
-  Ne pagal specialybę... Danijoj gyvena -  senelius 

prieglaudoje prižiūri, jai ten patinka... Draugą daną su
sirado, atsivežusi į Lietuvą buvo, supažindino, geras vai
kinas, daug uždirba, tėvai verslininkai... Gerai, kad anglų 
kursus baigiau, galiu susišnekėti su būsimu žentu...

Molainiūnai tik ir kalbėjo apie savo dukrą, ką nusi
pirko, kiek kas kainavo -  ir sėdint valgykloje breiko me
tu, ir grįžtant iš darbo. Atrodė, pažįstu juos jau seniai, 
seniai... Per kelias dienas sužinojau visą Molainiūnų gi
minės istoriją.

Gyvenimas slinko sena vaga: darbas -  namai, namai -  
darbas. Kristiną pamatydavau tik naktį, trumpai. Pri- 
davęs Džordžui jos anketą, su viltimi laukiau, kada atsi
ras laisvų darbo vietų naktinėje pamainoje.

Visą savaitę, išskyrus sekmadienį, su Meškiuku kro
vėm „paletes". Pirma darbo savaitė mėsos fabrike pra
bėgo gan greitai. Šeštadienį suteikė viršvalandžių. Ran
komis plojo ne tik Molainiūnai, bet ir Moliūgas, kuris 
vis labiau domėjosi Kristina, netgi paprašė parodyti fo
tografiją. Tada, kai, išsitraukęs piniginę, sumokėjau Mo-
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lainiūnams už vežiojimą, Moliūgas pastebėjo užkištą 
Kristinos nuotrauką. Paėmęs suspigino akimis lyg trak
torius, užragavęs gazolio. Žmogų kankino badas -  žmo
na už tūkstančio mylių! Vargšelis tenkindavosi angliš
kais laikraštukais, kurių pirmuosiuose puslapiuose mir
gėjo nuogų moterų kūnai.

Vieną rytą sulaukiau skambučio, kuris išmušė mane 
iš vėžių.

Skambino Kristina. Kalbėjo kūkčiodama, springdama 
ašaromis. „Blogai jaučiuosi, sukilo temperatūra -  tris
dešimt devyni. Seselė sugirdė aspirino ir liepė laukti dar
bo pabaigos. Skambinau Svietai, pasakė tą patį..."

Nieko nelaukdamas, tekinas pasileidau į agentūrą. 
Sukėliau vėjus: „Žmogus susirgo, su aukšta tempera
tūra, o jūs liepiat laukti darbo pabaigos, kai darbas ką 
tik prasidėjo!"

Svietą, ramindama mane, paskambino vairuotojui ir 
įsakė tučtuojau Kristiną parvežti namo. Jau po pusva
landžio ji gulėjo lovoje. Sugirdžiau turimų antibiotikų, 
žuvų taukų, ištryniau tepalu pamėlusias rankas ir tik 
įsitikinęs, kad Kristina šiek tiek pagyvėjo, išvažiavau į 
darbą. Pragulėjusi tris dienas lovoje, Kristina pasitaisė -  
atgavo jėgas, rankų pirštai be vargo nulaikė arbatos puo
delį, sąnarių skausmas apnyko, aukšta temperatūra iš
garavo lyg dūmas.

Pirmadienį kartu nuėjome į agentūrą. Paprašiau 
Svietos duoti Kristinai kitokio darbo, kur nėra drėg
mės ir balų.

Latvė pažadėjo surasti ką nors sausesnio, o iki tol pa
siūlė ilsėtis namie ir laukti skambučio. Kartu iš agentū
ros atsiėmiau savo taksų formas su teisingais skaičiukais
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jose ir viską, kas man priklausė -  ankstesnes nepriemo
kas, sumą už drabužius, kurią privalėjo grąžinti. Tiek 
agentūra, tiek aš nebeturėjom jokių pretenzijų.

Vieną iš trijų taksų formos lapų nusiunčiau į Taksų 
biurą, kitą atidaviau mėsos fabrikui, beliko sulaukti, kol 
grąžintą sumą pripliusuos prie algos.

Savaitgalį, paplepėję telefonu su tėvais, įsitikinom, kad 
Terbauskas -  tikras šūdžius. Negana to, kad, žadėjęs ar
timiesiems nepasakoti apie mūsų gyvenimo sąlygas pa
lapinėje be durų ir kitų nemalonių dalykų, išlenkęs šim
tą gramų, išklojo viską, keisčiausia -  dejavo ir keikėsi, 
kad jam reikėjo sumokėti Artūrui už mus trisdešimt sva
rų. Prisiminę tą įdomiais vingiais išryškėjusią skolą, ku
rią neva skolingi jo svainiui Raimiui, supratome -  jo
kiam Raimiui mes nieko neskolingi, patys Terbauskai, 
nežinia kodėl rezgę muilo operą, galiausiai sugalvojo pla
ną, kaip iš mūsų tuos pinigus pasiimti. Sutikęs šešta
dieniniame turguje Raimį, įbrukau į saują tuos trisde
šimt svarų, kad Terbauskas nebeverktų, o Raimis, pasi
naudojęs proga, paprašė jam užsakyti pigios mėsos. 
Padėti aš visada pasiruošęs -  užsakiau dėl jo dešimt ki
logramų, neužsidėdamas nė sudilusio penso, kuo pelnė
si daugelis.

Perėję gydytojų apžiūrą, patekome į pakavimo skyrių.
Ceche stovėjo penkios linijos su skirtingais kompiute

rizuotais aparatais, trys mėsos pjaustymo agregatai ir 
kiti mechanizmai, atliekantys savo funkcijas. Supervai- 
zeris Filas paskirstė darbus.

Aš ir Meškiukas patekome prie pirmosios linijos -  
pačios lėčiausios iš visų. Mane pastatė rinkti supakuo
tos produkcijos. Meškiukas su moterimis dėliojo žalią
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mėsą į indelius linijos priekyje. Mašinai supakavus, pa
ketai slinkdavo pro kompiuterį, pasipuošdami lipdukais, 
kol atplaukdavo iki manęs. Greitu tempu keletą pakuo
čių sumetęs į dėžę, siųsdavau ją ant svarstyklių. Svė
rėjas, atlikęs savo darbą, kraudavo dėžes ant plačios 
linijos, kuri tęsėsi iki pat sandėlio. Produkcijai atsidū
rus sandėlyje, imdavosi darbo krovėjai. Ir taip sukosi 
užburtas ratas... Kiekvienas privalėjo išmokti visus dar
bus -  tiek dėlioti mėsą, tiek rinkti dėžutes, tiek sverti 
ir begales kitų. Petras su Liaukaduku dirbo prie pjaus
tymo agregatų.

Vienas kišdavo paruoštą mėsos išpjovą į mašiną, ki
tas rinkdavo suraikytus gabalėlius. Po breiko apsikeis- 
davo vietomis. Taip privalėjo daryti visi, kad kuo grei
čiau įgytų reikiamos patirties dirbti visus darbus.

Dėlioti mėsą į indelius man sekėsi blogiausiai. Nie
kaip negalėjau atskirti, kur šolderis* ir loinas**, kur pe
telis ar briaunelė.

„Bobiškas užsiėmimas! Be to, šlykštus -  rankomis grai
byti šaltą, žalią mėsą..."

Nosį riesdavo pašvinkusi produkcija, kuri keliaudavo 
tiesiai į „Macdonaldą" -  gardiems, sultingiems, šviežiems 
mėsainiams gaminti. Padirbęs prie bulvių, atsisakiau čip
sų, po to ir „Macdonaldo" mėsainių.

Darbuotojų daugumą sudarė įvairių tautybių moterys. 
Gausiausia buvo portugalių ir lenkių, po to ėjo lietuvės, 
latvės, ispanės, italės, slovakės, afrikietės, moldavės.

Kaip ir kitur, daugelis nemėgo, net nekentė portugalų,

* Mentis (iš angį.).
** Filė, nugarinė (iš angį.).

179



ypač moterų. Specifiniai šios tautos bruožai -  apšnekos, 
skundai, vengimas padėti, pavydas, subinlaižiavimas.

Ypač priešiškai portugalės sutikdavo naujokus, įžvelg- 
damos konkurenciją. Ne tik stengdavosi pakenkti ki
tiems, bet daugeliu atvejų puldavo į akis.

Man bedėliojant šolderius ir loinus, kurių nepajėgiau 
gerai atskirti, kelios portugalės gimtąja kalba piktai 
reiškė savo nepasitenkinimą. Pamačiusios, kad nekrei
piu dėmesio, apskundė linijos vaizerei: „Naujokas vie
nintelis gamina broką!" Vaizerė ne tik kad nesupyko, 
bet ir geranoriškai pamokė, kaip atskirti vieną rūšį nuo 
kitos, ir man ėmė sektis dėlioti teisingai. Portugalės, 
nugirdusios vaizerės pagyrimus už mano pastangas, pa
vydo apimtos ėmė dar labiau šiauštis, kol viena neiš
tvėrusi metė kandų žodžių derinį: ,JFuck you\“ Manda
giai atkirtęs: yJFuck you too\“, nusišypsojau nuo ausies 
iki ausies. Portugalės žandai nusidažė vyšnine spalva -  
nespėjus pakilti, nusileido ant žemės, nebedrįsdama iš
tarti nė žodžio.

Breiko metu sėdėdavau prie bendro stalo su Molai- 
niūnais. Už to paties stalo įsitaisydavo ir Liaukadijus, 
netipiška portugalų porelė -  jaunas vaikinas ir pusam
žė moteriškė ir dar du portugalai. Susidomėjęs stebėda
vau kiekvieno elgesį. Keisčiausiai atrodydavo Molainiū
nai ir Liaukadijus -  niekada nieko nevalgantys. Pert
raukėlių metu tik išgerdavo po pusę stiklinės tirpios 
kavos, kurios patys atsinešdavo termose. Negalėjau su
prasti, kaip žmogus, padirbęs lyg kolūkio arklys, nenori 
valgyti. Savaime suprantama, valgyti jie norėdavo, to
dėl ir žvairuodavo, paslapčiomis rydami seiles. Kartais 
atrodydavo, jog nuo jų išalkusių žvilgsnių kąsnis užstrigs
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burnoje. Pasiūlydavau vaišintis -  mandagiai atsisaky
davo, nusisukdami šonu stebėti valgančiųjų prie kitų sta
liukų. Kaip iššokdavo jų akys, ypač Petro, kuris turėjo 
užsiauginęs nemažą „tūzą", kada vienas iš portugalų 
kiekvieną dieną išsitraukdavo plastmasinį indelį, pada
lytą į du skyrelius, kuriuose gulėdavo po kotletą ar kepsnį 
su ryžiais ir garnyru. Pasišildęs mikrobangėje, vieną sky
relio dalį suvalgydavo pirmojo breiko metu, kitą -  antro
jo. Dėl to įgijo Skyrelio pravardę. Jo valgymo procesą aky
lai stebėdavo Molainiūnai, negalėdami atsispirti troškin
tos mėsytės kvapui.

Kartą Skyrelis, galutinai paveiktas į jį susmeigtų 
žvilgsnių, demonstratyviai pastūmęs savo patiekalą Pet
ro link, garsiai, kad girdėtų visa valgykla, pasiūlė: „Pra
šom valgyti!" Tuo momentu vos neužspringau, kramty
damas sumuštinį. Didelė dalis valgiusiųjų atsisuko mū
sų pusėn. Petras akivaizdžiai sutriko. Liaukadijus įniko 
kramtyti nagus, o išraudusi Irma atstūmė portugalo 
maistą atgal. Skyrelis, žmogus, neturintis jokių komp
leksų, garsiai paklausė: „Kodėl jūs niekada nevalgot, o 
tik žiūrit didelėmis akimis į kitus?" Smarkiai mirksėda
ma akutėmis, Irma atsakė: „Mes laikomės dietos!"

Nežinia, ar jie iš tikrųjų laikėsi dietos, ar nevalgyda
vo taupumo sumetimais, bet aiškiai matydavosi, kad pil
votam Petrui ir aptakių formų Liaukadijui ne badavi
mai galvoje.

Nuo šlakelio kavos vyrai kaip mūrai tikrai nesijaus
davo sotūs. Tą patvirtindavo ir tas faktas, kad kai porelė 
portugalų per breiką visada užkandžiaudavo saldžiu py
ragėliu, Petras nuolat mesteldavo atsainią repliką: „Ir 
vėl tą pyragą šlamščia!"Tačiau jo akys išduodavo -  min
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tyse tą pyragaitį jis seniai prarijęs. Ilgainiui Petras pra
dėjo neapkęsti šitos porelės. Neaišku, ar už kasdienę 
kančią, matant kaip jie gardžiai valgo, ar už tai, kad 
porelė visada, baigiantis breikui, pasibučiuodavo, dėl 
ko įgijo Bučinukų pravardes, ar už tai, kad neatitiko, 
Petro nuomone, keliamų poros standartų, nes moteriš
kė buvo dvidešimt penkeriais metais vyresnė už savo 
numylėtinį. Pasak Molainiūno, Petras jų nemėgo už tai, 
kad jie portugalai, o portugalai, kaip žinia -  skundikai 
ir kenkėjai.

Nusivyliau vieno eilinio breiko metu, kada Skyrelis ne- 
beprisėdo prie bendro stalo. Susirado kitą vietą, kiek ato
kesnę nuo smalsių žvilgsnių. Bet net ir tada Petras, ištie
sęs kaklą ir pamatęs kepsnelius raitantį Skyrelį, nusikva
tojo: „Žiūrėkit žiūrėkit, vėl Skyrelis kotletus valgo!"

Savaitės viduryje sulaukiau permainų. Užuot nusiun
tęs prie pirmos linijos, Filas paliepė stoti prie penkto
sios. Si linija buvo kitoje patalpoje, atskirai nuo visų 
likusiųjų. Be to, apsijuosti reikėjo ne įprasta mėlyna 
prijuoste, o geltona. Siena tarsi dalijo abi puses į dvi zo
nas -  „mėlynųjų", kur pakuojama žalia mėsa, ir „gelto
nųjų", kur pakuojama žalia mėsa su prieskoniais, kitaip 
vadinama barbekiu. „Geltoniesiems" trūko vieno darbuo
tojo, tiksliau, dviejų, greičiausiam šioje zonoje darbui -  
dėlioti barbekiu į mašiną. Mane pastatė prie mašinos 
štampuotoju. Iš tiesų tą darbą turėjo atlikti du žmonės, 
iš abiejų mašinos pusių, bet aš privalėjau suspėti tai pa
daryti vienas. Man tik parodė vieną mygtuką iš likusių
jų gausybės: paleidimo ir įjungimo.

Mašina veikė visu pajėgumu, vos spėjau dėlioti-inde
lius su barbekiu į lekiančius tarpus. Praleisti bent vieną
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tuščią tarpą nebuvo protinga, nes po to galėjo kilti ma
rios problemų. Sukausi lyg barbė devyndarbė. Galvoje 
šmėstelėjo mintis: „Kur bedirbtum, visur vienas ir tas 
pats šūdas! Ar bulvėse, ar pastarnokuose, ar prie mė
sos..." Atsipalaiduoti nedavė darbo procesą stebintis me
nedžeris. Zujo aplink, ragindamas greitinti tempą: „Fas- 
ta,fasta\.“

Svėrėjai svėrė barbekiu kauliukus, kurie, per mano 
rankas patekę į mašiną, virsdavo paketais, o po to, apa
ratui uždėjus lipduką, tapdavo prekėmis supermarke
tams. Dėliojau reaktyviniu greičiu, nes mašina nelaukė -  
stumdavo atvirus indelius savo vidun, paslėpdama mė
są po plėvelės sluoksniu. Jeigu būtų reikėję vien įdėti 
indelį į mechanizmą, būtų buvę pusę velnio, tačiau kar
tu turėjau suspėti, indeliui nepradingus mašinos vidų-, 
riuose, įmesti teisingu kampu mažą maišeliuką padažo 
linksmu pavadinimu „Burbon drizzle". Privalėjau išvys
tyti greitį lyg šimtarankis nariuotakojis. Iš pradžių se
kėsi nekaip -  arba nespėdavau įmesti padažo, arba pra
slinkdavo tuščia anga, be indelio. Tekdavo dažnai stab
dyti mašiną, kas labai nepatiko menedžeriui. O kai gale 
linijos renkanti pakuotes vaizerė atnešė atgal indelį, ku
rio viduje supakavau ne tik mėsą, bet ir škurliuką, skir
tą kraštams apvalyti, menedžeris pakraipęs galvą, lyg 
išvydęs kraupų reginį, keikdamasis dingo iš akiračio. Ma
ne apėmė apatija.

„Ką jūs sau manot? Viso labo tik pirma diena dirbu 
tokį darbą, be to, vienas, kur priklausytų dirbti dviem..."

Po antrojo breiko pripratau -  įsijautęs į roboto vaid
menį, dėliojau pakankamai efektyviai. Prisiminęs pami
šėlės rodytą pavyzdį su pastarnokais, pagalvojau, kad
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atrodau panašiai, tik man netryško iš burnos putos ir 
akys nesivartė lyg cingu-lingu lėlės.

„Geltonojoje zonoje", didelėje turbinoje, kauliukus 
su barbekiu prieskoniais maišė italas. Paruoštą masę 
supilstęs į dėžes, tiekdavo svėrėjams. Įsitraukęs į darbo 
sūkurį, kartkartėmis skambiu balsu užrikdavo: ,J?uc- 
ken nowV\ tuo aplinkiniams praskaidrindamas nuo
taiką.

Darbui pasibaigus, jaučiausi lyg vaikščiočiau padebe
siais -  niekada gyvenime dar nebuvau tiek sukiojęsis ir 
maskatavęs rankomis superiniu greičiu. Priėjęs italas 
užklausė, kaip patiko darbas.

-  Shit work\ — atsakiau.
-  Tęs, shit! Fucken now\ -  nubėgo rėkdamas į persi

rengimo kambariuką.
Ten prie italo pristojo du juočkiai afrikiečiai:
-  Fabricio -  finokio*\ Fabricio -  puta putana**\
Ir Molainiūnui parūpo išjuokti žemo ūgio vyruką:
-  Italjano from Milano, mafiozo -  chuligano!
Lenkai kvatojosi, tapšnodami kaštoninės spalvos ita

lo pakaušį. Portugalai taikėsi suduoti ton vieton „šalbal- 
bonus“. Ištrūkęs lyg kūlverstukas iš krokodilo nasrų, ita
las visa gerkle užriko:

-  Va fan kulo*** portugezet Va fan kulo nigereze****\ 
Sukijeri mia kaco*****, polish kurva\

Po tų žodžių net pats romusis Liaukadijus iš juoko

* Pederastas (netaisyki. ital.).
** Pasileidėlis (netaisyki. ital.). .
*** Eik velniop (netaisyki, ital.).
**** Nigeri (netaisyki, ital.).
***** Pačiulpk man (netaisyki, ital.).
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vos į kelnes neprileido. Pradėjau ploti, pritardamas ita
lui, visi likusieji prisidėjo prie manęs.

„Vienu sakiniu padėjo visus į vietą! Šaunuolis Fabri- 
cijas Pedras!“

-  Su Dima santykiai aštrėja, Asta irgi nebenori šne
kėtis, -  pritildė Irma radijo imtuvą. -  Aferistai prakeik
ti! Na palaukit...

-  Nekalbėk, mamuk, ir taip viskas aišku... Prireiks 
jiems kada mūsų pagalbos, mes irgi špygas pakaišio- 
sim, -  užsivedė ir Petras.

-  Vieną kartą prireikė -  padėjom, o kas iš to? Neįver
tino! Matai, klausais? Dar anksčiau, būdama Anglijoje, 
Asta atsiuntė mums pinigų į Lietuvą, paprašė, kad butą 
nupirktumėm Panevėžyje. Davėmės su Petru visą mė
nesį, kol tinkamą suradome -  pačiam centre, už prieina
mą kainą... Nupirkom, sutvarkiau dokumentus savo var
du, sutarėm, kai grįš, perrašysiu... O dabar gražuolė iš 
mūsų pasipelnyti nori! Iš tikro dėdės! Ukrainietis bran
gesnis paliko... Gerai... gerai... aš padarysiu taip, kad ji 
to buto akyse nematys! Jeigu ji mums šitaip, mes irgi 
parodysime, ką reiškia nesiskaityti...

-  Viskas nuspręsta, mamuk, vakar šnekėjom -  jeigu 
taip ir toliau mandravos -  buto negaus... Aš žodį tęsėsiu...

-  Tu, Matai, nepagalvok, kad mes ją apvogti norime, 
ne... Mes jai pinigus atiduosime, bet buto ji negaus... Ši
taip elgtis su giminėm! Akiplėša! Išverstaskūrė! Po.pen- 
kis svarus užsidėjo... Mes paskaičiavom viską, žinome, 
kiek namo nuoma kainuoja... Padalytų po lygiai visiems 
žmonėms, gyventų be pykčių... Sugalvojo iš giminės biz
nį darytis!
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-  Mamuk, aš Astai aiškiai pasakiau -  vaikeli, savo 
dėdės geriau neapgaudinėk! Kaip tau ne gėda pelnytis 
iš savų? Kaip seseriai gali į akis pasižiūrėti? Pradėjom 
gyventi -  mokėjom po lygiai... O dabar! Absurdas! Gėda 
žmogui pasakyt, iš savų vagia -  aferistai!

-  Mes Dimai nei giminės, nei artimieji, ko jis turi mums 
nuolaidžiaut? Namas -  jo vardu... Jam geriau priimti 
kitus žmones, jei mes nesutiksim mokėt, kiek jis nori, -  
šališkai kalbėjo Liaukadijus.

-  Ką tu čia, Liaukaduk, nesąmones šneki? Ir be tų 
penkių svarų jiems lieka navaro. Su mamuku paskaičia
vome: namo nuoma su visais patarnavimais per mėnesį -  
tūkstantis šimtas svarų. Mes -  septyni žmonės, meta- 
mės po keturiasdešimt, jiems dar lieka dvidešimt svarų 
pelno. Įsivaizduok, dar nuo kiekvieno po penkis prisidė
tų -  gražaus pinigėlio susidaro! Ir taip tas pajacas kiek
vieną savaitgalį alų maukia iš mūsų sąskaitos... Užsi
manė kažko stipresnio!

-  Namo nuoma gana didelė, -  įsiterpiau klausydamas.
-  Jie galingą namą pasiėmę -  keturių kambarių, su 

garažu... Yra daug pigesnių, mums užtektų ir dviejų 
kambarių, garažas nereikalingas -  mašiną kieme gali
ma laikyti...

-  Nieko, išsinuomosime ir mes... Tiems sukčiams po 
keturiasdešimt penkis svarus nemokėsime, lai turi sar
matos!

Kristina nemiegojo, laukė manęs. Iš jos akių supra
tau -  turi naujienų. Kol valgiau, netilpo savam kailyje.

-  Pas mus atkėlė du naujus gyventojus, -  neiškentusi 
tarė ji.
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-  Na ir ką tokius? Nejaugi Jurgius sugrąžino? -  kiek 
apstulbau.

-  Ne juos... Nepatikėsi! Aš irgi apakau, -  intrigavo 
toliau.

-  Tai pasakysi ar ne?
-  Domą ir tą kaleimčiką!
-  Randą???
-  Taip, įsivaizduoji?!
-  Gerai, kad ne Volodią, būtų tekę peilius į viršų susi- 

nešt... Kaip jie čia pateko?
-  Savo apartamentuose eilinį kartą pakėlė balių, iš 

vakaro prisigėrė, ryte į darbą nenuėjo, išskyrus Ramū
ną. Trise liko toliau gert. Pas Volodią sugyventinė iš Lon
dono atvažiavo, bet pavėlavo, todėl gavo per kuprą. Tol 
pliekė, kol Randas su Domu stojo ginti. Susimušė visi 
trys -  sudaužė veidrodį, kėdes sulaužė... Kaimynai, iš
girdę triukšmą, policiją iškvietė, o toji -  agentūros šefą. 
Tas ir išmetė visus tris iš apartamentų ir iš darbo. Žo
džiu, liko basi kaip stovi. Domas sesei paskambino, ta 
pažįsta Sigutę, tad ir priėmė laikinai. Volodia su boba 
kažkur prieglobstį gavo, o Domelis Randą pasiėmė, tipo, 
geras draugas. Dabar apačioje guli abu vietoj senio len
ko. Senis šįryt į Lenkiją išskrido atostogų. Gerus kaimy
nus gavom -  iš pirmo vakaro prisigėrė ir Verutę nugir
dė, nusitašė trise mirtinai...

-  Pavarei naujienų visiems metams... Alchašų konto
ra atsidarys, nespės į kosmosą skraidyt. Reikia ieškotis 
kito ploto...

-  Matuk, aš visom keturiom už tai, kad iš čia išsikraus- 
tytume...

-  Taip ir bus, pradėsim paieškas... Nesuprantu, dėl
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ko Sigutė juos priėmė, juk pinigų neturi, iš ko nuomą 
mokės? Ką, jai vienos Verutės neužtenka?

-  Ryte juos išveš į morkyną... Domo sesė parūpino dar
bo, pažinčių turi...

-  Galėtų dar ir Verutę įtrinti, mažiau bardako namuo
se darytų...

-  Kai Inga tuos du molius atkraustė, Verutė iškart į 
subinę sulindo, kad ir ją prikabintų į morkyną. Visus 
tris nusivežė apiforminti, tik akiniuotė liko ant ledo -  
jos paso galiojimo laikas pasibaigęs, o norint pasą pasi
keist, reikia į Londoną vykti, pinigus kainuoja... Riesta 
bobikei... apskritai ji mane užkniso, anksčiau nors atr 
siklausdavo, jei maisto norėdavo pasiimti, dabar -  visiš
kai suįžūlėjo. Šiandien užkandos iš mūsų produktų, nie
ko nesakiusi, papjaustė, Domelis už paskutinius pini
gus degtinės pripirko, baliavojo... Eidama į vonią, 
pamačiau suruoštą stalą... Supratau -  kažkas ne taip.:. 
Dešros pusę nupjovė, sūrį, pomidorus... Viršūnė!

-  O ką aš tau sakiau -  neprasidėk su ta pijoke! Tu 
patikėjai -  nebegeria, nebegeria... Nebegėrė, nes nebe
buvo iš ko, o tik užteko pasiūlyti -  stabdžių nebėra... Pri
sigerino prie tavęs, nes matė, kad riesta bus... Priprati
nai, ko nori... Būtų žmogus kaip žmogus -  aš nieko prieš... 
Pati kalta, kad savimi nesirūpina, žinojo, kad darbai baig
sis -  nei piršto nepajudino, ką turėjo, tą pragėrė. Antri 
metai Anglijoje gyvena, pas Sigutę pachalina*, vadina
si, jai patinka toks gyvenimas. Žodžiu, mes gyvenam sa
vo gyvenimą, jie savo... Jei ant galvos pradės lipt, tada 
pasportuosim...

* Aria (žarg.).
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-  Nusiramink, aš jau supratau, kas ji per žmogus -  
veidmainė, tik sau naudos ieško... Nebebendrauju aš su 
ja, įsitikinau, kad ji gera tik tam, kas jai gert stato... Dėl 
šimto gramų velniui dūšią parduotų... Šlykštus žmogus...

-  Gal keičiam temą... Šiandien darbe vos robotu ne- 
pavirtau...

Pradėjau gyventi dvilypį gyvenimą. Laisvu laiku ban
džiau būti panašus į žmogų, darbe turėdavau persikū
nyti į tikrų tikriausią robokopą. Aštuonias valandas, iš
skyrus pertraukas, lyg transformeris dėliodavau inde
lius į mašiną.

Su kiekviena diena sekėsi vis geriau. Įgijęs reaktyvi
nį greitį, sunkiai sustodavau. Tiek prisisportuodavau, 
kad Maiklas Taisonas pamatęs ranką paspaustų. Di
džiausias krūvis tekdavo nugarai. Padarydavau tūkstan
čius sūkių, kol vaizerė paskelbdavo: „FinishY‘ Į dešinę, į 
kairę, į dešinę, į kairę -  judėdavo talija, o rankos lyg 
kultivatoriai draikydavosi į šalis. Tik kojos stovėdavo vie
toje, įbestos į grindinį, lyg su žeme suaugusios. Po kiek 
laiko netgi svėrėjai nebespėdavo su manimi į taktą. Ta
da ramia širdimi sustabdydavau mašiną ir, pasirėmęs 
ant stalo, laukdavau, kol prisvers kauliukų. Tokiais mo
mentais, atbėgus menedžeriui, išlikdavau orus. Merfis, 
supratęs, jog trumpa prastova vyksta ne dėl mano kal
tės, puldavo svėrėjams į pagalbą.

Ilgainiui, rodėsi, suaugau su pačia mašina. Kas diena 
išsiaiškindavau, ką reiškia dar nežinomas mygtukas. 
Nors visi darbininkai po pertraukėlės keisdavosi vieto
mis, manęs vaizerė nė su kuo nekeitė. Iš jos susilaukda
vau daug pagyrimų: „Puikiai susidoroji su darbu! Kažin
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ar už tave atsirastų geresnių dėliotojų! Tu vienintelis tą 
mašiną pažįsti geriausiai!" Anksčiau padažo maišelių į 
vieną indelį nepakuodavo, todėl tokio darbo niekas ne
buvo dirbęs, išskyrus mane. Be to, aš vienintelis greitai, 
be pašalinių pagalbos, sugebėdavau pakeisti plėvės ru
loną, sveriantį nemažai kilogramų.

Vieną sykį, pasibaigus plėvelei, vaizerė specialiai pa
prašė italo pakeisti ruloną. Fabricijas pusantrų metų dir
bo fabrike, todėl turėjo mažų mažiausiai mokėti atlikįi 
tokį darbą.

Nors ir kaip stengėsi italas, nepajėgė net rulono už
mauti ant ašies, o įtempti plėvelę, prasukti pro mašinos 
vidurius ir kitą galą užvynioti ant sraigto, kad ši ne
nutrūktų -  nė iš tolo. Fabricijui į pagalbą atskubėjus 
dviem vyrukams, trise vos ne vos užmovė ruloną. Viską 
baigė po gero pusvalandžio ir tai su broku -  plėvelė ne
lygiai nuėjo kraštuose, todėl kiek pasisukusi nutrūko.- 
Teko viską atlikti iš naujo, ir tą sėkmingai padariau ne
sugaišdamas nė penkių minučių.

-  Tu viena ranka užmovei ruloną, paruošei mašiną 
darbui per kelias minutes, o jie trise nesugebėjo to pada
ryti per pusvalandį. Šaunuolis! Aš tavęs nekeisiu, ta ma
šina -  tavo! -  susižavėjusi paliaupsino mane vaizerė.

Po kelių savaičių žinojau, ką reiškia kiekvienas myg
tukas ar lemputė mašinos prietaisų skydelyje. Nustebau, 
kad visą laiką dirbau greičiausiu tempu.

„Greitis reguliuojamas!"
Sumažinęs jį pusiau, išties atsigavau, nes, sulėtinus 

mašiną, sulėtėjau ir aš. Tik labai trumpam. Vaizerė, pa
jutus, kad kažkas ne taip, iškvietė meistrą. Šis, pasisu
kinėjęs dvidešimt minučių aplink mašiną, atrado, kur
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šuo pakastas. Paklausė, ar netyčia nepaliečiau greičio 
reguliavimo rankenėlės. Sumelavau, kad ne, o pats džiau
giausi visiems pridėjęs dar vieną poilsio pertraukėlę. Po 
to sukausi įprastu tempu, mašinai einant maksimaliu 
greičiu. Netrukus perpratau mechanizmo veikimą ir jo 
silpnąsias vietas.

Mašina kartkartėmis savaime užsikirsdavo, užstrigus 
grandinėse ne tuo keliu nuslinkusiam paketui. Nors ži
nodavau, kaip pašalinti kliūtį, apsimesdavau nieko ne
suprantąs, be to, aš ir neprivalėjau suprasti, todėl, ra
miai ilsėdamasis ir suteikdamas poilsio likusiems, lauk
davau ateinančio meistro. Sis dažnai nesiskubindavo, 
todėl, įvykus tokio tipo avarijai, išlošdavome mažiausiai 
dvidešimt minučių priverstinio poilsio, o kartais ir dau
giau. Vaizerei susiutus, smulkius gedimus pašalindavau 
pats, kad užsitarnaučiau papildomų pagyrimų ir pliu
siukų ateičiai. Gedimus, kuriems pašalinti reikėdavo pa
pildomo įrankio, palikdavau meistrui. Kas tris dienas 
meistreliai keisdavosi.

Vienas iš jų buvo neapsakomo lėtumo žmogelis. Su
stojus mašinai, kol lėtapėdis atvėžlindavo, praeidavo pus
valandis, o kol susigaudydavo, kas atsitiko, išlošdavom 
valandą ir daugiau. Daugeliu atvejų pats suprasdavau, 
kur gedimo priežastis, tačiau, paprašytas kitų nieko ne
sakyti meistrui, stovėdavau apsimetęs šlanga. Inžinie
rius neretai taip užtrukdavo savo paieškose, kad belau
kiant suimdavo miegas.

Kartą, meistrui užmovus ne to diametro ruloną, nuė
jo perniek keliasdešimt brokuotų pakuočių. Pažvelgęs į 
ruloną, supratau, kad jis nėra skirtas šiai mašinai, bet 
vėlgi visų labui neišsidaviau, kad kažkas ne taip. Atkul
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niavęs lėtapėdis meistras ilgai ir nuobodžiai svarstė, kas 
galėjo nutikti. Pasikiškiakopūsteliaudamas išardė dalį 
mašinos, tačiau gedimo priežasties nerado. Galiausiai 
atsinešė storą, didelę kaip pati mašina jos instrukcijos 
knygą. Vien ją nulaikyti sekėsi sunkiau nei ruloną. Ta 
garbė atiteko man.

Meistrelis, užsidėjęs dvigubus akinius, skaitė atvers
tus puslapius, drauge tikrindamas detalių būklę. Tuo me
tu iš juoko šokinėjo širdis. Likusieji taip pat tvardė savęy 
matydami tokį reginį. Netgi vaizerė prapliupo juokais, 
kai didžioji knyga, išslydusi man iš rankų, nukrito ant 
žemės, o pabirę lapai išsisklaidė į šalis. Niekas nebe
sistengė susiturėti. Garsus, žvangus kvatojimas perskro
dė visą patalpą. Atbėgęs menedžeris humoro nesuprato. 
Griežtai paklausęs, kodėl nedirbame, gavo ir akivaizdų 
atsakymą -  mašina sugedo. Kol meistrelis susirinko kny
gos lapus, Merfis atnešė naują ruloną. Jam neprireikė 
literatūrinių žinių, kad sumotų, jog, pakeitus plėvelę, pra
dės veikti ir mašina. Nedaug ką telaimėjome — Merfis 
įsakė dirbti be sustojimo ir be breiko, kadangi ne tik pail
sėti, bet ir pasijuokti jau spėjome.

Ketvirtadienis būdavo sąžiningiausia diena, nes tą die
ną breiko metu išdalydavo algalapius, kurie pakeldavo 
ūpą dirbti toliau. „Šiandien dirbame už pinigus!" -  
džiaugdavosi Molainiūnai. Daugelis lyg pamišę praplėš- 
davo payslypsų kraštus. Godumo prisisunkusiomis aki
mis žiūrėdavo, kokią sumą gavo.

Molainiūnienė nekantraudavo išstudijuoti ne tik sa
vąjį, bet ir kaimyno algalapį. Jeigu nors keliais svarais 
būdavo uždirbusi daugiau, patenkinta šypsodavosi, o jei
gu, neduok dieve, kito algalapyje išvysdavo didesnę sumą,
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šypsena dingdavo momentaliai. Lygindama su savuoju 
uždarbiu, pasinerdavo į gilius apmąstymus, kurių gale 
dažniausiai prieidavo prie vienintelės išvados -  „Ar tik 
tau nepermokėjo?"

Uždarbis priklausė nuo įvairių dalykų. Vidutiniška sa
vaitės alga -  180 svarų. Visa kita -  įvairūs priedai, dėl 
kurių dauguma lyg išprotėję lipdavo viens kitam per gal
vas. Pridėdavo per savaitę tris svarus tam, kas mokėjo 
sverti, dar po tris -  mokančiam pakeisti ruloną. Dar po 
tris -  mokančiam dirbti su pjovimo aparatais. Taip, iš
mokę begales smulkių darbelių, didindavom savąjį už
darbį. Plius, jeigu visą mėnesį nepraleisdavom nė vie
nos darbo dienos, o kompiuteryje pasižymėdavom prieš 
penkias, atėję į darbą, ir po pirmos, baigę darbą, tą mė
nesį užsidirbdavom premiją -bonusus -  papildomus sep
tyniasdešimt svarų. O jeigu tekdavo padirbėti šeštadie
niais, gaudavom overtaimų. Už šešių dienų darbo savai
tę vidutiniškai susidarydavo 230 svarų alga. Dieninėje 
pamainoje viršvalandžių suteikdavo daugiau, o mums -  
naktinukams -  šeštadienį, ilgiausiai šešias aštuonias 
valandas. Man labiausiai patiko absoliutus aiškumas 
algalapyje -  kiek išdirbta valandų, kiek uždirbta su mo
kesčiais ir juos atskaičius, kiek sumokėta taksams, va
landinis tarifas. Viso šito nė su žiburiu nerasdavau, dirb
damas portugalų agentūroje, todėl ten ir reikėdavo pa
čiam pasiskaičiuoti, kad eilinį kartą neapgautų.

Mėsos fabrike dėl to būdavau ramus -  sumokėdavo 
tiek, kiek priklausydavo. Kol neturėjau atsidaręs sąs
kaitos banke, fabrikas išduodavo čekį, o kai susitvarkiau 
bankinius reikalus, algą pervesdavo ten. Tik kol atsida
riau pačią paprasčiausią sąskaitą, nuėjau vargo kelius.
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Mūsų miestelio bankai net į kalbas nesileido, primygti
nai reikalaudami „Insurance number“ ir vietos, kurioje 
gyvenu, mokesčių knygelės, kaip įrodymo, kad moku mo
kesčius už patarnavimus, vadinamus bilais. Nuvykęs į 
tuos pačius bankus kitame miestelyje, sulaukiau pana
šaus atsakymo. Vieninteliame „Barclays“ banke pasise
kė, bet ne iš pirmo karto.

Antrą kartą nuvažiavau su Molainiūnais. Gal pasiro
džiau patikimesnis ar solidesnis būdamas su vyresniaįs 
žmonėmis, o gal lėmė tas faktorius, kad dirbo kita ban
kininkė, bet galų gale pavyko. Atidarė paprastas sąs
kaitas visai kompanijai, tarp visų ir Liaukadijui, kuris 
nuo Molainiūnų nenuklysdavo nė per žingsnį. Po savai
tės į namus paštu atsiuntė banko kortelę, dar po dienos 
sulaukiau kortelės pin kodo. Mes, lietuviai, pripratę ban
ko korteles atsiimti banke, pasirašydami, su pasais. Ang
lijoje priešingai -  pirma pasirašai, po to paštu ir tik paštu 
nurodytu adresu atsiunčia dokumentus.

Atsiuntimo datą žinojau, tad laukiau, kad kortelė su 
visu pin kodu nepatektų į svetimas rankas, o ypač tokių 
kaimynų, su kuriais gyvenome.

Aš ir Kristina buvom patenkinti, kad nebereikės ne
šiotis su savimi kišenėje grynųjų, kurių kupiūros savo 
verte smulkios -  didžiausios po dvidešimt svarų, labai 
reta išimtis ^ po penkiasdešimt, o gabaritai -  dideli, vos 
į piniginę telpa. Su turima banko kortele galėjau tik įsi
dėti ir išsiimti pinigus iš bankomato, daugiausia 300 sva
rų per dieną. Kitų operacijų su ja nepadarysi.

Gavęs pirmąją algą, nudžiugau -  243 svarai. Dirbom šeš
tadienį, plius priskaičiavo už laiką, praleistą instruktaže.

Mano algalapį ilgai nagrinėjo Molainiūnai. Pavydo
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užpiltomis akimis bandė erzinti, kad per daug gerai kaip 
pirmam kartui, kad man pasisekė, nes turėsiu iš ko pa
daryti prisirašymą. Sėdėjome valgykloje, tad nieko ne
laukęs iš automato nupirkau tris šokoladukus. „Čia 
jums iš mano pirmosios algos", -  padalijau trijulei po 
vieną.

Smagu buvo žiūrėti, su kokiu pasitenkinimu papras
tai nieko nevalgantys žmonės lapnojo „Snickers“ bato
nėlius. Skyrelis, pamatęs tokį reginį, suplojo rankomis:

-  Jie valgo! Žiūrėkite, žmonės, sensacija! Jie valgo!
Irma net užspringo, tad susilaukė Skyrelio švelnaus

patapšnojimo per nugarą.
-  O kaipgi jūsų dieta? -  paklausė portugalas.
-  Tai tik draugiška dovanėlė, siurprizas, -  pasiteisino 

Irma, valydamasi šokoladuotas lūpas.
-  A... o aš pamaniau, kad jūs įgavot proto, -  nusivylęs 

nuėjo Skyrelis.
Kitą kartą Filui išdalijus algalapius, su beprotiška 

aistra Irma virpančiom rankom nudraskė algalapio 
kraštus. Ilgai negalėjo atitraukti ugningų akių nuo la
pelyje išspausdintų skaičiukų. Stipriai sukąstos lūpos 
ir priverstinė šypsenėlė atskleidė, kad moteriškė nėra 
visiškai patenkinta tuo, ką mato. Užkandęs sumušti
nių, palengva atplėšiau ir aš savąjį algalapį. Tai, ką 
pamačiau, sukėlė nuostabą, tačiau nutariau truputi pa
žaisti.

-  Matai, kas tau? Ką pamatei? Negi trūksta? -  apibė
rė klausimais kreivai šypsodamasi Irma.

Išpūtęs akis tylėjau, stiprindamas intrigą.
-  Nagi? Ko tyli? Gal ko nesupranti? Parodyk, aš pa

aiškinsiu, -  neatstojo, drebėdama iš smalsumo.
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Erzindamas Molainiūnienę, apsimečiau, kad netekau 
žado.

„Penki šimtai keturiolika svarų už savaitę... Sumelė įspū
dinga! Tačiau dar įspūdingesnė bus Irmos reakcija, juk ga
vau daug daugiau nei ji... Aš žinau, o ji nežino... Man tie
siog sugrąžino taksus ir prisumavo prie algos, bet...“

Kad būtų labiau įtikinama, išsižiojau, nors mintyse 
tvardžiau juoką, idant visko nesugadinčiau.

-  Matai? Ko tyli? Tarsi žodį ar ne? Ką ten pamatei?at
lenkėsi per stalą, norėdama pasižiūrėti į algalapį.

-  Nieko nesuprantu, bet manau, kad man pasisekė, -  
pagaliau prakalbau.

-  Rodyk, ką ten pamatei, -  ištraukė algalapį iš mano 
rankų.

Molainiūnienei akys ant kaktos iššoko.
Šypsenėlė dingo, kaktoje išryškėjo raukšlelės.
-  Nesąmonė! Negali būti! Penki šimtai su viršum... 

Čia kažkas ne taip, -  įdėmiai vedžiojo pirštu, tikrinda
ma skaičiukus. -  Man atrodo, bus smarkiai apsirikę...

Paėmusi savąjį lapelį, palygino su maniškiu.
-  Aš tau sakau, Matai, garantuota klaida! -  atsistojo, 

pamačiusi tolėliau nueinantį Filą, bet sudvejojusi vėl at
sisėdo.

-  Tau būtinai reikia nunešti menedžeriui... Pasakyk, 
kad buhalterija apsiriko, turi perskaičiuoti, kitaip tau 
kils nemalonumų, pamatysi, -  nenoriai grąžino man la
pelį. -  Nebedelsk, eik susirask menedžerį!

Man širdyje pasaulis šoko, juokėsi ir dainavo, tik iš
orė atrodė suglumusi.

„Koks pavydas! Nenustygsta vietoje... Trypčioja it ku
melė, bizūnu perlieta..."
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-  O aš manau, čia nieko blogo... premiją paskyrė kaip 
geriausiam dėliotojui, ir tiek...

-  Baik juokus! Kokią dar premiją!? Kuo tu išskirtinis? 
Man tai jokios premijos nedavė... Kažin, kaip kitiems? 
Gal mano Petriukas irgi gražią sumelę gavo... Ot, būtų 
bajeris!

Gaila, kartu nesėdėjo Petras su Liaukadijum, nes jų, 
„mėlynųjų pusė", breikavo pusvalandžiu anksčiau. O Ir
mą, kaip greitaeigę darbuotoją, paskyrė į „geltonųjų ko
mandą". Ji dirbo lygiai taip pat kaip pamišėlė iš pastar
nokų, tik priedo dar ir pasišokinėdama. Savo judesiais 
šokiravo net patį menedžerį. Daugelis į ją žiūrėjo krei
vai. Anekdotas buvo tas, jog visi portugalai, lenkai, afri
kiečiai manė, kad ji -  mano mama, o Petras -  tėvas. Afri
kiečiai kreipdavosi į mane „san" -  „sūnau", kai reikėda
vo tempti laiką. Mat, anksčiau baigus darbą „geltonojoje 
zonoje", visus vydavo padėti „mėlyniesiems", ko labai ne- 
mėgdavom -  iš ramios, tylios aplinkos atsidurti lyg skruz
dėlyne kitoje sienos pusėje. Afrikiečiai, priėję prie ma
nęs, mandagiai paprašydavo:

-  Sūnau, būk geras, nuramink savo motiną, nes ki
taip daug šansų, kad teks eiti pas mėlynuosius...

Darbo tempas labiausiai priklausė nuo svėrėjų-pa- 
kuotojų, nes kuo greičiau prištampuodavo man paruoš
tų indelių, tuo greičiau aš juos sumesdavau į mašiną. O 
Irma tai darė ypač sparčiai. Nors taip ir privalėjo. Ji 
net neketino simuliuoti, nesilaikė mūsų komandos ne
rašytinio susitarimo -  atsiradus nors mažiausiam šan
sui išlošti laiko, pasinaudok juo. Man tai pavykdavo pui
kiai, nes galėjau bet kada sustabdyti mašiną ar insce
nizuoti tariamą avariją. Už tai visų buvau gerbiamas -
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ir zonos bendradarbių, ir pačios vaizerės. Pastarosios už 
tai, kad sugebėdavau pašalinti menamus ar tikrus gedi
mus. Ji įtaisė man pravardę -  Drizzle boy, nes vieninte
lis fabrike geriausiai dėliojau padažo maišelius „Burbon 
drizzle".

Eilinį penktadienį, bedėliodamas padažo maišelius, ei
linio pasisukimo metu pajutau skvarbų dūrį nugaroje.

Išmušė šaltas prakaitas. Viena alkūne pasirėmęs ant 
mašinos platformos, tęsiau savo darbą, stengdamasis 
tiesiai laikyti atsijungusį šoną. „Kas man galėjo nutik
ti?" -  galvoje sukosi painios mintys. Vos kryptelėjus į 
šoną, sukaustydavo šlapintis varantis skausmas. Pa
slapčia sumažinau mašinos greitį. Išsiduoti nenorėjau, 
nes pats negalėjau patikėti, kad mano kairioji pusė li
ko nedarbinga.

„Ištempsiu, nebedaug liko... Tuoj darbo pabaiga, o prieš 
akis -  savaitgalis..."

Kaip tyčia, dar maišėsi po kojomis menedžeris. Nebu
vau išdirbęs trijų mėnesių, tad skųstis sveikata neišdrį
sau, nes apie traumas patyrusius naujokus girdėjau ne
kokių atsiliepimų -  kai kuriems iš jų nebepratęsdavo su
tarties po bandomojo laikotarpio.

Paskelbus „finišą", veriamas skausmo, nusigavau iki 
tualeto. Jaučiausi taip, lyg kas būtų nuplėšęs kairę ran
ką -  jos nebepajėgiau pakelti į viršų. Persirengiau bai
siai kentėdamas. Nei susilenkti, nei užsirišti batų neįs
tengiau. Net eiti buvo siaubinga, lyg su kiekvienu žings
niu netekčiau dalelės savęs. Atsisėdęs į automobilį ir 
prispaudęs kairįjį šoną prie sėdynės, mažumėlę atsikvė
piau. Molainiūnams nieko apie tai nenorėjau pasakoti. 
Tačiau jie patys pastebėjo, kad man kažkas ne taip.
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-  Kas tau, Matai? Atrodai lyg nesavas...
-  Nieko baisaus, pasitempiau šoną...
-  Negerai, klausyk... Turėsi didelių problemų, raumens 

patempimas -  ne juokai! Man panašiai buvo nutikę, -  
įsivažiavo Petras, -  suėmė kaip su replėm, galvojau, sta
čiai į kelnes pridėsiu, atėmė visą nugarą, nei pirmyn, 
nei atgal -  suparalyžiavo vietoje... pusę metų ligoninėj 
pragulėjau, vaistus leidausi... Ką tu galvoji? Baisus da
lykas! O dar tokį judrų darbą dirbi... Kažin, kaip tau čia 
bus, gali tekti biuletenio prašyti... O vaistų brangumas!

-  Negerai, negerai, nepąsisekė tau su darbu... Galvo
ji, kad tau per savaitgalį praeis? Abejoju... Raumens pa
tempimas greit nepraeina -  mažiausiai mėnesį turėsi lo
voj gulėt... Judėti išvis negalima... Kažin, ką vietoj tavęs 
paskirs dėlioti padažo? Gal italą? -  svarstė Liaukadijus.

-  Jei stiprus uždegimas, tada tik lovos režimas! Apie dar
bą net kalbos nėra... Gulėti ir nejudėti, -  papildė Irma.

Visi trys taip įsijautė diskutuoti apie raumens patem
pimą, lyg norėdami, kad nebepakilčiau nuo patalo. Pesi
mizmas ir negatyvumas veržėsi iš jų lūpų.

„Tokiomis kalbomis tik į kapus gali nuvaryti..."
Stengiausi atsiriboti. Įsivaizdavau Lietuvą. Ką jie 

tauškė, nebegirdėjau...
„Šiuo metu Lietuvoje penkiolika laipsnių šalčio. Pa

saka! Spėjau pasiilgti tikros žiemos... Anglijoj net snie
gas neiškrenta, o vietoje šalčio -  lietūs, drėgmė. Kris- 
riau dabar į purią pusnį, išsivoliočiau lyg mažas vaikas, 
prisidaryčiau sniego gniūžčių ir..."

-  Ko toks susimąstęs, Matai? Turbūt blogai jauties? 
Sakiau, kad čia geruoju nesibaigs -  raumens patempi
mas -  ne juokai! -  pertraukė mintis Petras.
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„...ir leisčiau Petrui į dantis, kad užsičiauptų nekvar
kęs kaip varna... Lietuvoje -  sniegenos, zylutės lesa tru
pinius lesyklėlėse... Šitoks gamtos grožis! O Anglijoj -  
nyku, visi metų laikai vienodi, jokios permainos, jokio 
gyvybingumo.

Lietuvoje patys nuostabiausi metų laikai žemėje... 
Žiema -  baltosios sniego karalienės metas, kada zui
kiai keičia kailiukus... Kailiniai gražiausieji, patys nuos
tabiausieji... Pavasaris — naujos eros pradžia, prisikėli
mas naujam gyvenimui... Vasara -  saulė, jūra, žydras 
dangus, sirpsta saldžios uogos... Ruduo -  spalvinga ke
lionė į nebūtį... Taip pamažu sukasi ratas, o kaip gražu 
Lietuvoj!"

-  Matai! Alio! Atvažiavome, ar miegi?
-  Truputį buvau prisnūdęs... Dėkui, kad pavežėt iki 

pat durų, susitiksim pirmadienį, -  sunkiai lipau iš ma
šinos.

-  Tikiesi jau pirmadienį pasirodyt? Vaikštai kaip vil
kas, vieno kaulo, kažin...

-  Matai! -  jau norėjau užtrenkti dureles, kaip suriko 
Irma. -  Matai, susimokėt reikia, šiandien penktadienis!

-Visai pamiršau, -  padaviau dešimt svarų. -  Sėkmės!
Pravėręs namų duris, išgirdau didelį triukšmą, sklin

dantį iš lenkiuko kambąr-io. Muzikos garsai pynėsi su 
girto Domelio šūkavimais, kartu kriokė ir Verutė.

Kristina ištrynė nugarą „fastum geliu". Gulėdamas tie
siai stengiausi nejudėti, nes nuo menkiausio krustelėji
mo durdavo kaip peiliu.

-  Koks ten balaganas apačioje?
-  Šviežienos padavė -  pas lenkiuką atvyko mama pa

atostogauti. Vos spėjo koją įkelt, prisistatė Verutė. Suor
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ganizavo eilinę pjenkę. Mama dešrų, kumpių privežė, len
kiukas degtinės pastatė... Ot boba su kiaušais, beveik 
senutė, bet geria lygiai su vyrais. Verutė į drauges įsit- 
rynė, tuoj visas lauktuves išragavo... Baliavos dabar sa
vaitę...

-  Iš ko sprendi?
-  Kada valgyt virtuvėje taisiau, mačiau, kaip lenkiu

kas sofą atlenkė, durys pradarytos buvo, o ten -  vos ne 
alkoholio parduotuvė, visas arsenalas „Smirnovo" deg
tinės, daugiau nei dešimt butelių... Verutė užuodė, kol 
neišgers, neišlįs iš to kambario... Su Domeliu rankom 
tik patrynė...

-  O Randas kaip? Irgi dalyvauja?
-  Randą Sigutė lauk pravijo -  neturėjo iš ko nuomos 

susimokėt... Tiesa, dar viena naujiena yra, nekokia...
-  Prasideda! Tų naujienų kiekvieną dieną nors kastu

vu semk...
-  Elektrinė viryklė sugedo... Aš dar spėjau valgyt pa

gaminti, o po to senė, lenkiuko mama, virė manų košę, 
tai beverdant ir užgeso... Sigutė buvo atvažiavusi -  nu
lis emocijų -  jūsų problemos, sako, o pati vėl kelioms 
savaitėms į Lietuvą išdūmė... Durdomas, žodžiu!

-  Nieko tokio... Pirmadienį ryte apeisiu visas agentū
ras, gal pavyks kur būstą išsinuomot... Tą skylę su vi
sais džiumbrais atminsim kaip juokingą sapną...

Chebrytė uliavojo visą savaitgalį. Degtinė liejosi lais
vai. Domelis, kas valandą, užlipęs aukštyn, kviesdavo 
prie stalo. Gydžiausi -  gulėjau paslikas.

-  Matuli, einam nors šimtą gramų padarysi... Tau 
reikia raumens uždegimą iš vidaus gydyti! Kosmosan 
pakilsi, atsigausi -  nusileidęs jau būsi sveikas kaip ridi
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kas, duodu pimpalą nukirst, -  atsibaladojęs n-tąjį kartą 
čiulbėjo Domas.

-  Oho, tokiu organu rizikuoji, ar verta? Negaliu paju
dėti, man gulimas režimas. Kristina, mano gydytoja, nie
kur manęs neleis...

-  Na, Kriste, tu duodi! -  kreipėsi į ją Domelis. -  Nei 
pati vartoji, nei kitam leidi... Juk degtinė -  geriausias 
vaistas nuo visų ligų! Ateitumėt, išgertumėm žmoniš
kai, arielkos -  vo! -  perbraukė ranka per pasmakrę. -  
Pats laikas būtų į kosmosą skrist...

-  Tai tu, Domai, eik, skrisk į kosmosą, o mes tavęs su 
balionais grįžtančio lauksim, -  nusijuokė Kristina.

-  Kaip Gagarino, -  pridėjau.
-Vienam neįdomu... Verutė jau atsirašė... O ta senė, 

tai eina šikt! Pakelia už vyrą daugiau, nė vieno stapari- 
ko nepraleidžia... Ta jos kalba kaip įgriso, vis kurva da 
kurva, kurva da kurva... Gryna kurva...

-  Co ty kurva pirdoliš? -  užriko iš apačios lenkiuko 
motina, nugirdusi Domelio pasakojimą.

-  Ko cypi, kurva tu? Tuoj nusileisiu, kaip pilsiu snu- 
kin, bus tau pirdolišl -  atšovė rokiškėnas. -  Ot nagla 
boba! Nerimsta, nebeturi su kuo gert... Matai, jei tau 
sunku nulipti, aš galiu atnešti, šauk stopkę su manim, 
nes su ta kurva aš nebegersiu...

-  Atnešk, atnešk, kaip tik „fastum gelis" baigėsi, bus 
su kuo nugarą ištrinti, -  juokais pasiūlė Kristina.

-  Aš jums dar kartą aiškinu -  reikia gydyt iš vidaus... 
Na, jeigu nenorit, kaip norit, einu pasikviesiu kompani- 
jon savo dėdę, tas tikrai neatsisakys po gramą padaryt...

Netrukus bildesys nurimo, muzika prapuolė. Visi kos
monautai sumigo savuosiuose kosmodromuose.
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Kristina, aplaksčiusi vaistines, „fastum ge 1“ niekur ne
rado.

Nupirko kitokio tepaliuko, angliško. Ištrynus, pradė
jo ėsti odą, norėjosi kasytis visą kūną, kairįjį šoną lyg su 
lygintuvu degino. Apvyniojom elastiniu bintu, tačiau nie
žulys nepraėjo. „Nors imk ir skrisk į kosmosą! Tik, kažin 
ar padėtų?"

Viryklė neveikė -  su maistu pasidarė striuka. Liko 
viena mikrobangė, ir ta pati tiko tik pašildyti. Mitom 
sausais sumuštiniais, užgerdami puodeliu arbatos.

„O mėsos iš darbo prinešiau pilną kamerą! Ką su ja 
veikti? Tokioj mikrobangėj kotletų neiškepsi..."

Nubudusi Verutė atkulniavo su pasiūlymu, kad duo- 
tumėm mėsos šašlykams užraugti.

-  Lauke yra barbekinė -  išsikepsim, pavalgysim visi 
karšto maisto.

-  Gal ir nieko idėja...
Atitirpinusi mikrobangėje, Verutė įniko smulkiai 

pjaustyti mėsą ir ruošti majonezo marinatą.
„Prisimenu, Lietuvoje bent kartą per mėnesį, sugrįžę 

į gimtąjį miestelį, kepdavom gamtoje šašlykus. Atsipa
laidavimas... Pats kepimo procesas suteikia daugiausia 
malonumo. Spragsi karštos, raudonos žarijos, liežuviais 
kutendamos suvertą ant iešmų mėsytę... Neapsakomas 
kvapas! Net pats didžiausias vegetaras susigundytų to
kiu patiekalu... O skonis! Traškus, nepakartojamas, mė
sytė tiesiog tirpsta burnoje Pilnai laimei pasiekti užgeri 
šaltu, gaivinančiu alumi... „Utenos", „Švyturio", „Kalna
pilio"... Seniai patirtas jausmas... Lietuviškas jausmas..."

-  Galite leistis į apačią! Marinatas paruoštas! Eisim 
kepti šašlykų... -  lyg iš po žemės aidėjo Verutės balsas.
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Kaip koks klipata seneliokas, Kristinos prilaikomas 
nusileidau į apačią. Iš lenkiuko kambario tiesiai į lauką 
vedė antros laukujės durys. Už jų puikavosi stagarais 
apaugęs dviejų kvadratinių metrų sodelis. Ten ir stovėjo 
aprūdijusi barbekinė. Domas su jaunėliu iš parduotuvės 
partempė dešimt kilogramų anglių. Ant grotelių lyg ne
kūrentoje pirtyje gulėjo majonezu marinuoti mėsos ga
baliukai. Kad ir kaip stengėsi vyriukai įžiebti ugnį, nie
ko iš to neišėjo.

Prasikankinę pusantros valandos, išsisuodinę nuo gal
vos iki kojų, spjovė į šašlykus ir prasisuko „Smirnovo" 
buteliuką. Perskaitęs užrašą ant anglių maišo, šyptelė
jau -  „Anglis, skirta namų židiniams".

„Dešimt kilogramų parvilko... Būtų parnešę nors ki
logramą barbekiu anglies, seniai šašlykus valgytumėm..."

Nusispjovęs per kairį petį, Kristinos padedamas, užli
pau laiptais į viršų.

-  Ką daryti su mėsa? -  paklausė Verutė.
-  Dėk kur nori, negi žalią valgysim, -  atkirtau gulė

damas.
Mikrobangė pypsėjo pusvalandį laiko. Kas dvi minu

tes kartojosi garsūs pyp pyp pyp...
-  Šašlykai paruošti! -  sumykė Verutė apgirtusiu bal

su, -  prašom prie stalo!
„Trenkta boba! Ta mėsa ant saulės greičiau būtų iš

kepusi negu tokioj mikrobangėj..."
Kristina tyčia nukiūtino pasižiūrėti, kokius šašlykus 

kompanija valgo. Atlėkė persisukusi nuo juoko:
-  Reginys vertas dėmesio! Vakarieniauja chebra -  pa

šildytą žalią mėsą valgo ir vargo nemato... Kas jiem, gir
tiem, be tik skrandį prikišti. Šašlykai... cha, cha, cha...
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Iš išorės mėsytė apgaravusi, o viduje -  krauju pasruvu
si... Verutė kuo daugiau kečupo pripylė, kad estetiškiau 
atrodytų...

-Vitaminų daugiau... cha, cha, cha, -  leipome iš juoko.
-  Ko ten žvengiat? Eikit valgyt, kol neataušo! -  šaukė 

iš apačios.
Kiek vėliau atsibeldė dar vienas svečias -  Domelio dėdė.
Šurmuliavo iki išnaktų. Senoji lenkė visa gerkle, vi

somis jėgomis, kurių įpūtė Smirnovo dvasia, traukė ru
sišką dainelę:

Solnyčnyj krug> nieba vakrug..*
Kartu giedojo ir visas kosmonautų choras. Stiprintu

vo nereikėjo -  garsas ėjo stereo...
Paryčiais prasimerkiau, išgirdęs dundesį ant laiptų. 

Pakėlęs galvą, išvydau Domelio dėdę, šnekantį su anuo 
pasauliu.

-  Kur tu, pirdolo lenke? Kur pasislėpei nuo manęs? 
Ateik pas mane, gegute, aš karštas vyras, aš cepelinas...

-  Ar girdi tu, cepeline perviręs? Kas yra? Aš tau kai 
ateisiu, pirdolinsi nuo laiptų žemyn galva! -  garsiai už
riaumojau, po ko girtas dėdulė nusibaladojo į Verutės 
kambarį.

Sugėrovai pagiriojosi visą sekmadienį. Apsunkę nuo 
dainų ir šašlykų, tyliai degustavo baltosios karštinės 
priežastinį skystį. Lenkiukas girtas išėjo į naktinę pa
mainą. Domelis, išlydėjęs dėdę, pradingo. Verutė neat
siejamai susibičiuliavo su mama lenke. Senė naujajai 
draugei ir pavalgyti davė, ir šimtą gramų įpylė, ir kom
paniją palaikė. Ramiai siurbčiodamos „baltąjį koktei

* Saulės ratas, aplink dangus (rus. pažod.).
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lį“, prisiekinėjo viena kitai tvirtą draugystę iki gyveni
mo pabaigos.

Nuo angliško tepaliuko man išbėrė visą nugarą -  aler
ginė reakcija. Bet skausmas apmažėjo, galėjau laisviau 
judėti.

Pirmadienį Kristina išvažiavo į darbą. Svietą neapvy
lė, surado, ko buvo prašyta, nusiuntė į saldainių fabriką 
pakuoti dovanėlių.

Nuo ankstaus ryto palengva perėjau nekilnojamojo 
turto agentūras. Iš penkių tik dvi nuomojo namus, li
kusios užsiėmė pardavimu. Deja, teko nusivilti, pirmo
joje firmoje kainos viršijo galimybes, antrojoje pareika
lavo trijų mėnesių išdirbio vienoje darbovietėje. Nega
vęs, ko norėjau, rankų nenuleidau -  širdyje išliko 
tikėjimas sėkme.

Prieš išvykdamas į darbą, išsitryniau patemptąjį šo
ną. Stipriai apsivyniojau elastiniu bintu. Jaučiausi daug 
geriau, tačiau vis tiek turėjau derinti lėtus judesius, nes 
susilenkti kaip reikiant dar negalėjau. Įsėdęs į vyšninį 
BMW, gavau pirmąjį klausimą:

-  Kaip jaučiasi vilkas vieno kaulo? -  pro ūsus prakošė 
Petras.

-  Kaip vilkas jaučiasi, nežinau, o aš -  normaliai, ken
tėt galima...

-  Turbūt draugė ištrynė, išmasažavo, šiltą kompresiu- 
ką uždėjo, todėl ir atsigavęs? -  susidomėjo Liaukadijus.

-  Ir ne tik, -  nutęsiau.
-  Ką dar padarė? Nejaugi tai, apie ką aš pagalvojau? -  

smalsiom akutėm sukarpė Moliūgas.
-  Iš kur toks nuovokus būsi? Ir tai, ką pagalvojai, ir 

dar daugiau, -  žadinau sūnėno vaizduotę.
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-  Eik tu? Gerą draugę turi! Kad man taip kas, -  susi
kišo rankas į klyną.

-  Turiu pasiūlymą, nagus apsilaižysi... Gyvena su mu
mis vieniša panelė Veronika, maždaug tavo metų. Jeigu 
nori turiningo savaitgalio, apsilankyk pas mus šeštadie
nį, ji -  moteriškė sukalbama, tik kontaktą atsinešk, jei
gu sukontaktuot norėsi, -  intrigavau.

-Veronika? Gražus vardas... erotiškas... O kokį kon
taktą? Nesupratau, -  išsižiojo.

-  Na, tu ir nudyla... Tamsuolis! Spirito butelį! -  paaiš
kinau.

-A ... a... a... tai ji mėgėja nugert?
-  Ne mėgėja, o profesionalė!
Petras pritariamai nusičiaudėjo. Prapliupom juokais.
-  O išvaizda kaip? Nebloga? -  neatstojo Liaukadijus.
-  Kaip tau, pats tas... Akinių rėmeliai visą veidą už

stoja, nuimti nebandžiau...
-  Su akiniais? Nereikia man tokių... Bent figūrą turi?
-  Išrankus tu kaip žirafinas... Apsilankyk ir pamaty

si, kol ne vėlu... Žinok, kad konkurentas jau yra....
-  Koks konkurentas? Turi kokį jobarį?
-  Juokauju... Šiaip kartu toks Domelis gyvena, anks

čiau drauge dirbom... Tik tiek, kad jų abiejų pomėgiai 
sutampa, turi vieną tikslą -  prisigert...

-  Kažkur girdėtas tas Domelis, -  kasėsi pakaušį Petras.
-  Kaipgi nebus girdėtas, juk žymus kosmonautas, Ga- 

garino anūkas... žodžiu, Ingos brolis...
Ant kabliuko užkibo niūriai tylėjusi Irma, susido

mėjo:
-  Ar tos Ingos, kuri morkyne dirba?
-  Taip.
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-  Viskas aišku! Pameni, tėvai, tą kobrą, kai dar mor
kų fabrike dirbom?

-  Kurgi ne... Kas jos nežino! Populiari kaip ir ta tavo 
Verutė, -  sužiuro Petras į mane šypsodamasis.

-  Irgi pijoke? Keletą kartų mačiau, nepasakyčiau...
-  Ne pijoke, o kito galo profesionalė, pagarsėjusi vi

sam fabrike...
-  Supratau...
-  Esu ją biškį paauklėjęs, labai jau nagla, pinda, -  

surietė kumštį Petras. -  Užsikąrpė ant manęs, kam lan
gą uždariau, skersvėjis traukė, ji -  opt ir vėl atidarė, aš -  
opt ir vėl uždariau. Ji mane pasiuntė, aš tik sugriebiau 
už kuvaldų, tėviškai nukrėčiau kaip grūšę, kitoje ran
koje morką laikiau, sakau -  klausyk, mergyt, nešoki
nėk aukščiau bambos, o tą morkigalį į tarpkojį suvary
siu... Nuo to karto bijo į akis pažiūrėti, apeina per porą 
metrų...

-  Tikra sterva! -  tęsė Irma, -  prisitrynė prie to Zigio, 
girdi, draugauja... Pakišo subinę, nes gyvent neturėjo kur, 
tas ir priglaudė... Juokas man iš tokių ima... Inga viską 
pasipasakoja Rasai -  kartu dirba, o Rasa viską man atsa
ko... Irgi nemėgsta tos sutraukos, tik dėl pletkų pasišne
ka... Žodžiu, Ingą vienas portugalas užkadrino, blondinė 
akį patraukė, po darbo susitikinėja, nors ir darbe, patys 
dar matėm, laižosi prie visų, grabaliojasi... Neseniai pa
dovanojo Ingai auksinę grandinėlę ant rankos... Už ką tos 
dovanos? Nudūrė garantuotai... Pats portugalas savo drau
gams gyrėsi, kad patvarkė... O tas durnelis Zigis ragus 
auginasi, iki jo kalbos nuėjo, jis netiki... Glušas! Dirba per 
naktį, o Inga tuo tarpu gastroliuoja... Dabar jau šneka, 
kad ją pusė morkyno nukrušo... Gryna paklodė... Zigis tik
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dėl pinigų reikalingas, už nuomą viską sumoka, valgyt 
priperka, ta gyvatė savo malonumui gyvena...

-  Ot, chaliera! Neblogai tokią būtų užsiverst, -  įsiaud
rino Liaukadijus, -  blondinė, kūdutė, papinga...

-  Liaukaduk, į tave, senį, ji nežiūrėtų, o va Matą iš
kart apžergtų, -  kvatojosi Petras, -  bet su ja pavojinga, 
velnias žino, kokią zarazą nuo portugalų pasigavusi, be 
vaistinėlės neišsiverstum...

Darbe vaizerės paprašiau, kad paskirtų į kitą vietą -  
dėl nugaros. Nusiuntė gale linijos rinkti dėžučių. Vietoj 
manęs pastatė gruziną, nesenai įsidarbinusį su seseri
mi. Sklido gandai, kad juos įtrynė jų tėvas, užimantis 
nemenkas pareigas kitame fabrike.

Mašina stojo ir stojo. Paketai atplaukdavo su broku -  
daugelyje trūko padažo maišelio. Gruzinui nesisekė ap
lenkti mašinos greičio, todėl nuolat ją stabdė. Vaizerė 
vis šaukė ant jauno vaikino, nesusitvarkančio su darbu, 
vis dirsčiodama į mane, lyg sakydama: „Ir dėl ko tau rei
kėjo pasitempti nugarą?" Man pasisekė -  iš nuobodulio 
vos nemiegojau, belaukdamas, kol atslinks nauja parti
ja. Kuo dažniau vaizerė peikė gruziną, tuo labiau jam 
nesisekė. Atėję paketai neturėjo prekinės išvaizdos -  ar
ba padažo maišelis styrojo pusiau išlindęs iš po plėvės, 
arba gulėjo numestas negrabiai, per vidurį indelio, ko 
Merfis pamatęs nedovanotų. Rulono keitimas gruziną ga
lutinai palaužė, rodės, žmogelis tuoj pradės verkti. Nors 
negalėjau kilnoti sunkių daiktų, padėjau pakeisti rulo
ną, kad jaunuolio dar kartą neapšauktų vaizerė.

Po pirmojo breiko mūsų pusėn atėjo sena anglė mėly
nu šalmu. Pažiūrėjus į ją, kilo klausimas: „Močiut, ką tu
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čia darai? Ar ne laikas į pensiją?" Mažutė, apvalutė, 
neproporcingai stambiu užpakaliu, kas anglėms būdin
ga, krypuodama į šalis lyg pingvinas, nupėdino prie gru
zino. Jį trumpai ir griežtai instruktavo, kaip efektyviai 
dirbti su mašina. Neatitolo nė per metrą, stebėdama 
jaunuolio pastangas. Jos apgaulinga išvaizda slėpė bjau
rų būdą.

„Eik tu, sena pinda!“ -  norėjosi užrėkti jai pavymui. 
Kabinėjosi ne tik prie naujoko, bet ir prie moterų, sve
riančių kauliukus. „Reikia daryti ne taip, o taip arba ki
taip, tik jokiu būdu ne taip, kaip darai..." Pagyrimų su
silaukė vienintelė Irma, besiblaškanti tokiu greičiu, kad 
vargu ar senolė spėjo reaguoti. „Štai kaip turit dirbti!" -  
rodė pirštu į Molainiūnienę. Mėlynšalmė užliūliavo Ir
mos savimeilę. Šioji gerindamasi klausinėjo įvairių da
lykų, pavyzdžiui, ką reiktų daryti, norint užsitarnauti 
mėlyną šalmą. „Visų pirmiausia reikia laisvai šnekėti 
angliškai", -  akimirksniu sugniuždė Irmos lūkesčius.

Paskelbus antrąjį breiką, išsirikiavome atlikti įpras
tos toje pusėje procedūros -  prieš išeinant ir įeinant nu
siplauti ne tik rankas, bet ir kojas -  guminius batus. 
Visų akys susmigo į vieną tašką, kada Irma, pačiupusi 
šepetį batams plauti, pasilenkė prie senolės užkeltos ko
jos ir nušveitė mėlynšalmei batelius. Senė lyg karalie
nė, aukštai iškėlusi galvą, rankas susidėjusi ant juos
mens, keitė kojas.

Nuo trynimo sušilusi Irma atsitiesė ir nusišypsojo nuo
lankia šypsenėle senei prieš veidą. Neabejoju, kad ma
čiusieji įžvelgė akivaizdų padlaižiavimą, kuris lietuvių 
tautai garbės nedarė.

Po pertraukėlės mėlynšalmė pakeitė mane, patį nusiųs-
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dama pas italą. Gudri boba suuodė gerą vietelę, kurioje 
be vargo ir didelių pastangų galėjo ramiai stumti laiką.

Mašina trūkčiojo ir dažnai geso, lyg reikalaudama 
ankstesniojo „savininko". Nemielos jai pasirodė gruziniš
kos rankos. Lyg keršydama vertė jaunuolį išlieti upes 
prakaito.

Italui daug pagelbėti negalėjau, nebent priruošti dė
žių barbekiu kauliukams. Pagrindinį darbą -  supilti į 
turbiną vienam maišymui devynias dėžes žalių kauliu
kų ir dešimt kilogramų prieskonių, o po dešimties minu
čių „virimo" turbinos turinį išpilstyti į dėžes ir pristatyti 
svėrėjams -  atliko pats, suprasdamas, kad aš negaluo
ju. Sukantis turbinai, rasdavom laiko pasišnekėti. Ang
liškai jis kalbėjo prastai.

Pasitelkdamas ženklų pagalbą, trumpai papasakojo 
apie save: „Fabricijas Pedras, dvidešimt aštuonerių me
tų, kilęs iš Milano. Vedžiau, būdamas dvidešimt viene
rių, penkiolikmetę brazilę, iš reikalo. Auginame dukrą, 
pusšeštų metukų. Žmona laukiasi antro vaiko. Anglijoje 
gyvename antrus metus. Nuomojamės dviejų kambarių 
butą miestelio centre -  darbas netoli. Didžiausi pomė
giai -  vynas, pinigai ir digi digi. Mėgstamiausias posa
kis, išreiškiantis požiūrį į gyvenimą -  Fucken now\ Esu 
romantikas ir lovelasas."

Pastebėjęs ne pagal amžių didžiulį pilvą, pamaniau, 
kad nėščias jis, o ne jo žmona. Pasiteisino, jog tai nuo 
mėgstamiausio patiekalo -  „Pasta lazanija". Nustebino 
jo užsienio kalbų mokėjimas. Pasigyręs, kad moka len
kiškai ir lietuviškai, iš karto pademonstravo savo išpru
simo žinias: kurva ir pizda. Sukrizenęs į saują, parodė, 
kurioje vietoje yra rusiškai sulietuvintas variantas.
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Įdomiausia tai, kad turėjo nusižiūrėjęs vieną lietuvai
tę, dirbančią „mėlynojoje zonoje", netgi vardą žinojo ir 
mokėjo taisyklingai ištarti: „Vaida".

Kai mane paskyrė dirbti prie turbinos visai savaitei, 
su italu susidraugavome dar labiau. Nugarai pasitaisius, 
prisisportuodavom bekilnodami sunkias dėžes. Dažniau
siai šnekėdavome įvairius niekus, kad viens kitam pakel- 
tumėm nuotaiką, kuri dažnai pasislėpdavo po monotoni
jos šydu. Įstrigo pasąmonėn jo pagrindinis priežodis ,fuc- 
ken now“. Italas vartojo jį taip dažnai kaip lenkai ,Jcurva“.

Kuo toliau, tuo dienos darėsi panašesnės viena į kitą, 
o darbas atgrasesnis. Su Kristina tarsi susvetimėjom. 
Matydavomės retai. Šeštadieniais dažniausiai dirbdavo
me, o sekmadieniai lyg kulkos praskriedavo pro šalį. Ir 
vėl į rutiną, kuri alino.

Kristina dvi savaites išdirbo saldainių fabrike -  nuo 
aštuonių ryto iki penkių vakaro pakuodavo dovanėles. 
Dėliodavo į dėžutes linijomis slenkančius sausainius, šo
koladukus, saldainius, įvairius suvenyrus. Nors dirbti 
reikėjo sparčiai, darbas jai patiko. Vien dėl to, kad sau
sas -  nešaldavo rankos, patalpos buvo apšildomos, grojo 
muzika, tačiau pirštai atšipdavo nuo kasdienio miklini- 
mo. Kaip ir visur, kildavo konfliktų su portugalais ar 
nesusipratimų su lenkais.

Vieną dieną fabrike sutiko kaunietį Viktorą. Kaip pa
aiškėjo, žmogelį išmetė iš pastarnokų už tai, kad neatpra- 
to dirbti viena ranka. Jau pirmąją dieną, pakuodamas 
dovanas, Viktoras gavo daug pastabų. Kitą dieną jo atsi
sakė dėl tos pačios priežasties -  darbo viena ranka. Ga
lų gale kaip nevykėlį išspyrė ir agentūra, o tada kaunie
tis atsidūrė nelegalių darbų sūkuryje.
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Portugalų agentūra bandė sudaryti teisingos įstaigos 
įvaizdį, tačiau gavus kiekvieną algalapį, tekdavo eiti aiš
kintis ir tos teisybės ieškoti. Seniai nebepriklausiau šios 
agentūros darbininkams, bet dažnai atverdavau konto
ros duris, norėdamas padėti Kristinai susigrąžinti nusuk
tas sumeles. Gal dėl to, praėjus dviem savaitėms, jos ne- 
besiuntė į pamėgtą darbą. Pasiūlė grįžti atgal į pastarno
kų fabriką. Šitą pasiūlymą aš atmečiau. Svietą mandagiai 
paaiškino, kad saldainių fabrikėlyje nebėra laisvų darbo 
vietų. Susitarėm gražiuoju, kad paieškos darbo be drėg
mės. Ilgai laukti neteko. Kristiną išsiuntė į svogūnų fab
riką. Ten jai atsivėrė naujas gyvenimo etapas, nauja ap
linka, o man užsivėrė šansai kuo dažniau ją išvysti. Pa
matydavau tik naktį miegančią ir retkarčiais savaitgaliais. 
Svogūnų fabrike dirbdavo ilgas valandas, mažiausiai po 
dešimt per dieną, todėl šis fabrikas neoficialiai buvo lai
komas viena iš prestižinių darbo vietų. Kur ilgos valan
dos, ten didesni pinigai. Kristina atlyginimą gaudavo kur 
kas didesnį, daugiau kaip du šimtus svarų per savaitę. 
Saldainių fabrike mokėdavo tik po šimtą penkiasdešimt. 
Bet ir plūkėsi lyg skruzdėlė. Kad ji pateko į svogūnų fab
riką, galėjom laikyti lyg Svetlanos malone, nes šiame fab
rike dirbo vieni portugalai, tik Kristina -  vienintelė lietu
vė. Su vietiniais sutarė gerai, netgi susidraugavo.

Koks iš tikrųjų tai darbas, sužinojau iš vienų lietuvių, 
pas kuriuos svečiavausi kartu su Molainiūnais. Šie pa
žinojo juos iš morkyno laikų. Moteriškė papasakojo, jog 
jai yra tekę dirbti svogūnų fabrike laikinai, kelias sa
vaites, kaip trūkstamai darbo jėgai. Kad darbo valan
dos ten įspūdingos, patvirtino, bet pats darbas -  ap
saugok viešpatie!
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„Panašiai kaip bulvių fermose, tik konvejeriu eina ne 
bulvės, o sausi, birūs svogūnai. Pro susidariusius dulkių 
kamuolius sunku įžvelgti kitą žmogų, nori nenori kvė
pavimo takai užsiteršia šlakais. Dusina kosuliu, atsik- 
renkšti juodais suodžiais, kurių pilna tiek gerklėje, tiek 
nosyje. Vienas žmogelis, padirbėjęs ten kelerius metus, 
susirgo plaučių vėžiu. Ir čia tik dalelė tiesos, kas slypi 
už svogūnų fabriko sienų..."

Suėmė didelis širdies sunkumas, kad Kristina ten tu
ri vargti. O pati nieko nesipasakojo. O gal paprasčiau
siai nenorėjo, nes per trumpą laiką, kuriuo matydavo
mės, bandė pasidalyti tik gerais įspūdžiais, neapsunkin
dama santykių juodomis temomis.

„Aš nebūsiu aš, jeigu jos iš ten neištrauksiu!" -  tvirtai 
ir be abejonių pasiryžau.

Ta pati moteriškė, atvėrusi man akis, kas yra svogū
nų fabrikas, labai nustebino, kad už atvykimą ir įsidar
binimą portugalų agentūroje kažkokiai lietuvių firmai 
suplojo tris tūkstančius litų ir, savaime aišku, iš skolin
tų pinigų. O dar plius vyras...

„Lietuvis stekena lietuvį iki paskutinių glaudžių. Štai 
kokia broliška meilė! Atimdamas iš kito, turtų niekada 
nesusikrausi. Tai -  ne pagalba, tai -  oficialus apiplėši
mas vidury baltos dienos... Ką darysi, kiekvienam savo..."

Aš gavau tą darbą už dyka ir žiūrėjau, kaip kuo grei
čiau ištrūkti, o kiti sumokėję tokius pinigus laikėsi įsiki
bę lyg už gelbėjimosi šiaudo.

Per vasario mėnesį tiek visko įvyko, kad ir taip trum
piausias metų mėnuo atrodė ištrintas iš kalendoriaus.

Darbuose laikas virė įprastai vienodai. Aš -  prie mė
sos, Kristina -  prie svogūnų. Patiekaluose tie dalykai
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derinosi, pigios mėsytės ir nė penso nekainuojančių svo
gūnų mūsų skrandžiams netrūko. Trūko artumo kūnams, 
nes retai matėmės, trūko ramybės, nes namuose gerda
vo, trūko tėvynės, nes ji brangiausia. Ir dar daug ko trū
ko svetimoje žemėje...

Grįžusi iš Lietuvos Sigutė iškvietė meistrą, kuris su
tvarkė viryklę. Linksmas anglas klouno kepuraite gar
džiai juokėsi, pamatęs gedimo priežastį -  klaidingai su
jungti laideliai.

Neišskiriamomis draugėmis tapusios Verutė ir bobu
tė dar labiau suartėjo, pradėjusios valgyti iš vieno du
bens. Akiniuotei nebereikėjo mūsų pagalbos, susirado ki
tą variantą.

Lenkiukas motinai duodavo šiek tiek pinigų, o šioji 
juos išleisdavo kartu su Verute. Akiniuotė, įgijusi nau
ją rėmėją, išmandrėjo, visas ankstesnis jos lipšnumas 
mums išgaravo, o girta šokdavo į akis aiškintis dėl kiek
vienos smulkmenos, iškilusios buityje. Nuo ryto iki va
karo draugės palengva gurkšnodavo degtinę, o naktį lyg 
Siamo dvynės sumigdavo vienoje lovoje. Naudos viena iš 
kitos turėjo abidvi, pirmoji -  maisto ir degtinės, antroji -  
nuolatinę sugėrovę. Laikui bėgant, lenkiukui trūko 
kantrybė, visų pirma, kad privalėjo išlaikyti dvi mote
ris, antra, kad atvažiavusi atostogų motina tik čiulpė 
iš jo pinigus, trečia -  kad, gyvendama visą mėnesį, ma
ma nuo pat pirmųjų dienų gėrė, ketvirta -  kad nesiruo
šė važiuoti atgal į Lenkiją. Sūnus mamai iškėlė sąly
gas -  „Jeigu nori ir toliau pasilikti, nustok šėrusi Veru
tę, mesk gerti ir susirask darbo, kad galėtum bent jau 
už nuomą pati susimokėti." Tai išgirdusi akiniuotė ap
sipylė ašaromis.
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Skaudančia širdimi užsidarė savo kambarėlyje. Visa 
paskendo liūdesyje. „Šitoks praradimas! Kam tos per
mainos..."

Kai lenkiuko nebūdavo namie arba jis miegodavo, senė 
lenkė paslapčiomis nunešdavo Verutei maisto, tačiau kol 
sūnus namie, nuo degtinės susilaikydavo. Šiam užtren
kus duris, prasukdavo ir butelaitį, tačiau gerdavo taupiai, 
juk neaišku, kas laukia ateityje... Palikdavo puspilnį bu
telį akiniuotės kambaryje, kad, grįžęs ryte, sūnus nepaste
bėtų. Verutė per naktį po truputį suvartodavo iki dugno, 
o tuščią tarą išmesdavo į konteinerį. Bobutei pasiaiškin* 
davo paprastai: „Naktimis lunatikuodama netyčia išra- 
gauju, nėra ko kaltinti, liga tokia..." Bobutė suprasdavo: 
„Jeigu per naktį prie mano lovos pilną butelį paliktum, 
tai aš irgi lunatikuot pradėčiau..."

Domelis, neapsikentęs lenkės knarkimo, mat miegoda
vo tame pačiame kambarėlyje, ir smarvės, nes senutė nuo 
atvažiavimo dienos nebuvo apsilankiusi duše, išsikraus
tė gyventi pas savo seserį. Rokiškėnas ir toliau dirbo mor- 
kyne, ką uždirbdavo -  perleisdavo per gerklę. Jeigu Inga 
nespėdavo paimti iš savo brolio pinigų už nuomą, tiek 
nuompinigius tematydavo. Domelis susirado sau tinka
mą kompanjoną ir sugėrovą Jurgį. Pastarasis su žmona, 
nebegalėję kęsti skolų antsvorio, įsidarbino portugalų 
agentūroje -  pakliuvo tiesiai į morkų fabriką,, kur ir susi
tiko būsimą bendražygį. Savaitgaliais suėję į bendrą kom
paniją ir susipylę antifrizo skraidydavo į kosmosą.

Molainiūnai, iškasę karo kirvį Dimai ir Astai, pabėgo 
iš giminaičių glėbio. Tarpininkaujant man, susitarę su Si
gute, apsigyveno tame pačiame miestelyje, lenkų tabore, 
kur glaudėsi ir Jurgiai. Nors Molainiūnai bėgo nuo padi
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dintos nuomos, Sigutei kas savaitę mokėdavo mažiausiai 
po keturiasdešimt penkis svarus. Kilo klausimas, ar tik 
vienintelis kainos šuolis sukiršino giminaičius?

„Akivaizdu -  šuo pakastas kur kas giliau..."
Verutė, supratusi, kad lenkė tik laikinas laidininkas 

tarp jos ir pagrindinio malonumo -  pavalgyti ir išgerti, 
nutarė veikti tiesiogiai -  pašalinti tarpininkę iš žaidimo 
ir laimėti pagrindinį prizą -  aukso puodą. Tada jai ati
tektų visa gerovė, kurios troško. Tikslui pasiekti pasi
telkė į pagalbą vienintelę įmanomą priemonę, kuri at
neštų naudos jai pačiai ir suteiktų pasitenkinimą abiem 
pusėms. Trumpiau tariant, eilinį kartą nusitašiusi, be 
ceremonijų įsitempė lenkiuką į lovą ir parodė gilųjį lai
mės šulinį, į kurį panėręs jaunuolis net neketino išbris
ti. Po to senosios lenkės paslaugų nebeprireikė, nes len
kiukas, paskendęs akiniuotės keruose, palikdavo kišen
pinigių jai pačiai, o motiną varė grįžti namo. Senė pamatė 
tikrąjį sūnaus suviliotojos veidą, kada busimoji marti par
sinešdavo butelį „Smirnovo" ir net nepasikviesdavo bu
vusios draugės į kompaniją, o nuo „anytos" maisto, kurį 
ši per prievartą kišdavo Verutės širdžiai suminkštinti, 
sukdavosi suraukusi nosį, kadangi pati iš meilužio pa
liekamų arbatpinigių nusipirkdavo šio to skanaus skran
džiui ir šio to svaigaus protui. Be to, dar ir šio to gražaus 
veidui, kad grįžęs ryte sugulovas nepultų iškart miegoti, 
o prieš tai šoktų į glėbį mylimajai, kuri iš vakaro, pasi
dengusi storu makiažo sluoksniu ir išsikvėpinusi vilio
jančiais kvapais, kad nors kiek užgožtų skrandyje užvi
rusio spirito garus, išsiskėtusi laukdavo savojo princo, 
išgelbėtojo ir maitintojo.

Išaiškėjo, kad senosios motulės irgi ne pėsčios būta.
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Prieš išvykdama į Lenkiją, įvykdė keršto akciją nuo jos 
nusisukusiems balandėliams. Kartu su savimi prigriebė 
visas sūnaus santaupas -  aštuonis šimtus svarų.

„Ot pabaliavos į sužadėtinių sveikatą gimtojoj Len
kijoje!"

-  Sveiki, kaip sekas gyventi naujoje vietoje? -  pasitei
ravau Molainiūnų, įsėdęs į automobilį.

-  Nekalbėk... kad tu, Matai, visa tai būtum mat^s! 
Siaubas! Ir kur mes papuolėme?! Nors kiek čia mums 
beliko, keli mėnesiai, ir važiuosim į Lietuvą. Atkentė- 
sim kaip nors, -  pasakojo Irma. -  Landynė ten grynų 
gryniausia! O ta jūsų Sigutė -  žemo intelekto žmogus, 
supuvęs žmogus, visiškai be vidaus... Kai atsikraustėm, 
patį pirmą vakarą kaip kokiem mažiem vaikam pradėjo 
vardyti absurdiškas taisykles... Pavyzdžiui, kad nusiši- 
kę, kartoju jos žodžius — kad nusišikę nemestumėm į klo
zetą popieriaus arba kad visada, atlikę reikalą, nupiltu- 
mėm kibiru vandens, nes bakelis sugedęs... Mums, suau
gusiems žmonėms, kaip kokiems piemenims šnekėjo 
tokias nesąmones...

-  Aš prie jos šnektos pripratęs... Kad ji nenuoširdus 
žmogus, klausimo nekyla, dažnas keiksmažodis irgi nes
tebina... Ji yra pasakiusi, svarbiausias dalykas jai -  pi
nigai... O kas mato vien pinigus, daugiau nieko, tiesiog 
mažas žmogus šioje žemėje... Išore vaizduoja didelę po
nią -  auksu nusikarsčiusią, bet viduje -  paprasčiausias 
mėšlas, visiškas niekas... Gražus reginys, bet menkas 
turinys, -  paatviravau.

-  Klausykis toliau, virtuvė tame name -  grynas kaba- 
kas, aš joje net išbūti negaliu -  pilna cigarečių dūmų... 
Nuolat sėdi Jurgis, žiūri televizorių, alų maukia... Ten
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balius po baliaus, alei vieno visi geriantys, išskyrus mus 
tris. Kaip supratau, ten pagrindinė pijokų susibūrimo 
vieta. Jau pirmos dienos vakare susirinko virtuvėje vi
sas lenkų taboras, abu Jurgiai, Ingos brolis atėjo, Sigutė 
atvažiavo...

Liejosi degtinė, viskis, keiksmažodžių jūra, tikras ba
laganas... O ta sterva Sigutė mums pareiškė -  iš jūsų 
trys bonkės priklauso, prisirašymą darykit! Mandagiai 
atsakiau, kad mes negeriantys ir tikrai prie stalo nesė- 
sime. O ji: „Čia tokių nebūna, tik staigiai varot į parduo
tuvę, kol dar neuždarė..." Nuėjau į savo kambarį, ir tiek, 
ką ten su girtais debilais ginčysies... O gert norėjimas -  
tiek Sigutė, tiek Jurgienė maukia tą degtinę, cigaretės 
iš rankų nepaleidžia... Papuolėm į degradyną...

-  Pas mus irgi tas pats, tik žmonių mažiau... Kokia 
šeimininkė, toks ir kontingentas...

-  Mandri pinda dantis rodyti, kai per subinę ant bab- 
kių atsisėdo... Apie ją aš visokių kalbų girdėjau... Tur
tingam anglui išsižergė -  tas ir parėmė, verslą nelegalų 
suorganizavo.

Kažin, kiek ilgai ji taip temps... Sakė, vienas bachū- 
riukas norėjo ją policijai įskųst -  ta pinigų užbašliavo, 
tai ir nurimo... Žmonių išnaudotoja! Tokios debilės kaip 
jūsų Verutė pas ją tik ir dirba, kad paskutinei kalei tur
tus sukrautų, -  negailėjo riebių žodžių Petras.

-  Teisingai, žmogiškumo nei lašo, ir dar su tokiom 
vapsvom turi skaitytis...

-  O vaikas jos -  gryna motina! -  griežė dantis Irma, -  
išsiauklėjimo jokio -  per kambarius su šuniu laksto, stal
čius krausto... Pas mus atėjęs, bananą iš lėkštės pastvė
rė ir nešasi... Petras tik už rankos pagavo -  staigiai pa
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dedi į vietą -  ir išstūmė pro duris... Dar taip nebuvo, kad 
kažkoks neišauklėtas benkartas mūsų kambaryje ką pa
norėjęs darys...

-  Mamuk, papasakok geriau apie tą valkatą Jurgį, kaip 
naktį į lovą lindo? -  išsiviepė Petras.

-Viršūnė! Šeštadienį naktį prasivėrė kambario durys 
ir įėjo kažkas svirduliuodamas... Aš prabudau, žiūriu -  
lenda po kaldra... Petras pašoko -  kas būsi? Ogi Jurgis 
visas girtas, vos ant kojų bepastovi, vepena nesąmones... 
Petras užriko -  dink valkata iš kambario, o gausi į ra
gus! Tada Jurgis iš spintos išsitraukė mano striukę ir 
nešasi pro duris... Petras atėmė, spyrė pendelį, tas val
kata ir nugriuvo koridoriuje... Po to, girdėjom, iš prieš- 
priešio kambario Jurgienė išlindo, nusivedė... Tiek pri
sigeria, kad duris sumaišo...

-  Jūs nors duris turit, ko neužsirakinat? Mes tik su 
užuolaida prisidengę...

-  Net į galvą neatėjo, kad kas nors naktį į svečius gali 
užsukti, -  tęsė Irma. -  Kitą dieną Jurgis net snukio iš 
kambario nekišo, gėdijosi, matyt, Jurgienė tik alų dėžė
mis nešiojo... Užtat girtas lenkas virtuvėje prie manęs 
kabinėtis pradėjo... Storas toks, į dramblį panašus, man 
į užpakalį įžnybo -  pastūmiau į šoną, skandalą sukėlė 
ant viso namo.

-  Aš su juo pasikalbėjau, -  rimtu tonu pasakojo Pet
ras. -  Pasivedžiau už kampo, prirėmiau prie sienos, sa
kau -  mužike, dar tokius bajerius pakrėsi, turėsi rimtų 
problemų, pamatysiu dar kartą tave girtą -  policiją iš- 
kviesiu! Tai tuoj puolė atsiprašinėt...

„Gyvenimas su pijokais, lakudromis, degradais tikrai 
nėra mielas. Blogiausia, kad jų dauguma, o pats sveti
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mame name taisyklių nenustatysi. Šeimininkė prijau- 
čia stikliukui ir tokiam gyvenimo būdui, tad užtaria sa
vo vienminčius, o patį gali lengvai už bet kokį išsišoki
mą išginti lauk. Juokingas pasirodė Petro pagrasinimas 
policija. Žinau, niekada nesikreipčiau kaip paskutinis 
menkysta pasiskųsti, kad kažkoks alchašėlis neduoda 
ramybės. Mano manymu -  policija tik sūrvagiams gau
dyti. Garbės reikalas yra mokėti apginti save ir savo ar
timą pačiam. Nebūtina kiekvienu atveju naudoti smur
tą, paleidžiant į darbą kumščius. Išmintingiausia, kai 
nugali žvilgsniu, protu, žodžiais."

Publika, su kuria gyvenome, dažnai vedė iš pusiaus
vyros.

Ne kartą norėjosi visus alei vieno pavaišinti ne tik ran
ka, bet ir koja. Tačiau šaltas protas liepė atsižvelgti į ateitį.

Gyvenau ne vienas, o su Kristina. Kad garantuočiau 
jos saugumą man nęsant, privalėjau būti su visais drau
giškas arba bent neutralus, kad nepritraukčiau keršto 
bangos. Iškilus konfliktui, turėdavau pagalvoti apie mus, 
nes gatvėje atsidurti menkas džiaugsmas, apie Kristi
ną, kuri dažnai likdavo namie viena, apie mūsų bendrą 
turtą, kuris gulėjo nerakintame kambaryje.

„Žinau, jei gyvenčiau vienas, nedėčiau daug pastangų 
susivaldyti, reikalui esant, parodyčiau išsišokėliui jo vie
tą, nes nusileisti padugnei ir apskritai nusileisti nėra 
mano būdas. Idealiausias variantas -  neprasidėti su tais, 
kurie tau nemieli, tačiau gyvenimas kartais duoda tokį 
išbandymą, kad kurį laiką esi priverstas bendrauti su 
tais, kurie tau nepatinka."

-  Sigutė mums aiškino vonios kambario taisykles, o Jur
giui turbūt pamiršo... Kada tik benueičiau į tualetą po jo,
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visada randu nenuleistą turinį -  kraštai apmyžti, dešre
lės plaukioja. Kiaulės akis turi, valkata? -  siuto Irma.

-  Cha, cha, cha... kai pas mus gyveno, kambarį paver
tė tvartu, o didysis paršas Jurgis net nusimaudyt tingė
davo, tad tiek aplinka, tiek kvapas atitiko gyvenimo bū-< 
dą, tik lovio betrūko, -  prisiminiau Jurgio kasdienybę.

-  Nevalų nevalos! Šiandien ryte nuėjau šikinykan, 
smarvė nosį užrietė -  raugintais kopūstais privemta ir 
palikta likimo valiai... Durnesnių ieško, kad sutvarky
tų, -  susiraukęs kalbėjo Liaukadijus.

-  Garantuotai Jurgių darbas! Mačiau vakar vakare 
Jurgienė kopūstienę virė, -  patikslino Irma.

-  Kad ji to maisto gaminti nemoka, kiek pastebėjau, 
pats Jurgis dažniausiai mišraines taisosi... Lenkai bū
riu sueina, visas viryklės skyles užima, mes tik naktį 
galim valgyt pasigaminti... Taip ir gyvenam...

„...laužus kūrenam, dūmai rūksta, mums nieko ne
trūksta."

Darbe sugrąžino į įprastą vietą. Bent jau galvoti nerei
kėjo -veiksmai ėjosi automatiškai, mašina atrodė ligi kau
lų sava. Dėliodamas padažą grūdinau kūną. Kas diena 
jaučiau, kaip mėsinės rankos virsta geležinėmis replėmis, 
talija tapo liekna lyg moters, nuo pilvo lyg druska vande
nyje ištirpo paskutiniai riebaliukai. „Darbas žmogų puo
šia!" Papuošė ir mane, tiesiogine prasme atimdamas de
šimt kilogramų svorio. Tapau irzlesnis, mažiau sukalba
mas, greit užsiplieskiantis. Ypač tą pastebėjo Kristina, 
kada nei iš šio, nei iš to pratrukdavau pykčiu arba, už
sisklendęs savyje, ilgai nekalbėdavau. O Kristina, kaip 
moteris, laikėsi tikrai vyriškai, stiprindavo mane, nura
mindavo. Atsipeikėjęs, atgavęs stabilią būseną, pagalvo
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davau, ji -  visas mano gyvenimas, absoliuti šaunuolė, bet 
kada galinti suteikti naujų jėgų, noro stumtis į priekį.

Sekmadienį stengdavomės praleisti prasmingai, nors 
trumpam atitolti nuo rutinos, pasisemti dvasinio peno. 
Vaikščiodami po apylinkes, neužmiršdavome aplankyti 
antyčių.

Nusinešdavome pilną maišiuką bandelių. Belesinant 
paukščius, užplūsdavo vidinė harmonija, palaima, ramy
bė. Pamiršdami, kad esame Anglijoje, susitelkdavome 
tuo metu į vieną nuostabų reginį -  šimtus kreksinčių 
antukių, kurios net iš rankos pačiupdavo gabalėlį duo
nos. Sykį taip bevaikštinėdami įminėm mįslę keturgys- 
lę. Šviesiu paros metu priėjome paslaptingą medį, ku
riame kadaise matėme paukščius gigantus, privertusius 
širdeles plakti greitesniu ritmu. Kada išvydome pilną 
kiemą povų, smagiai nusijuokėme. Patinai, patelės ir jų 
vaikai slampinėjo, kur papuolė, keletas tupėjo tame pa
čiame medyje, aštriais nagais įsikibę į šakas. Pirmą kar
tą gyvenime regėjome povą, išskleidusį savo spalvingą 
uodegą aukštai medyje. O kažkada, naktį, mūsų vaiz
duotė nupiešė jį lyg siaubūną iš pasakų.

Vieną savaitgalį labai nustebome, kai sugulę miegoti 
išgirdome duslų, nedrąsų beldimąsi į langą. Pravėrę jį, 
išvydome sniegą. Tikrų tikriausią, baltą, purų, ką tik 
iškritusį sniegą. Snaigės lyg parašiutininkai leidosi iš 
dangaus. „Sninga!" -  sušukę išbėgome laukan. Visas 
miestelis buvo pasidengęs balta blizgančia paklode. Ne
didelė pūgelė toliau audė storesnį audeklą. Džiaugsmin
gai apsimetę gniūžtėmis, lyg darželinukai gaudėme krin
tančias snaiges. Klaidžiojome naktinio miestelio gatvė
mis ir jautėme nerealų kaifą, girdėdami po kojomis
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čežantį stebuklingą sniegą, kuris baigiantis žiemai vis 
dėlto pasirodė, suteikdamas daug džiaugsmo mūsų šir
dims. Tą naktį kaip niekada gerai išsimiegojome. Atsi
kėlėme pakylėti, pasisėmę dvasinės energijos. Pažiūrė
jus pro langą, užplūdo liūdesiukas -  sniego neliko nė 
kruopelytės, ištirpo, kol atėjo rytas.

Tačiau jautėmės laimingi, galėję pamatyti širdžiai mie
lą reginį, kurio galbūt daugelis net akyse neregėjo, pra
miegojo.

Namuose lyg pragare nesinorėdavo būti nė minutės. 
Apačioje nuolat, susėdusi aplink degtinės ar viskio bu
teliuką, triukšmingai švęsdavo sava kompanija.

„Mes negalim, negalim gyventi be balių, nuo ryto iki 
vakaro trali vali...", -  garsiai rėkdavo Egidijaus Dragū
no balsas iš magnetofono arba iki gyvo kaulo įgrisusi len
kiška kapela. Pas lenkiuką ir Verutę į svečius ateidavo 
ir Jurgiai, ir lenkai iš Molainiūnų namo, kartais apsi
lankydavo ir pati šeimininkė Sigutė. Dažnai užklysdavo 
girtas it pėdas Domelis, nešinas rankoje „Smirnovo" lit
rine, ar šiaip koks nematytas prašalietis, norintis pras
kalauti gerklę deginančiu skysčiu. 44 namą Stoties gat
vėje galėjai drąsiai vadinti bordeliu, larioku, landyne, 
kur niekada netrūko degtinės, muzikos, dainų, šokių ir 
kuši ruši išdaigų su Verutės kūnu.

„Už tavo ir mano likimą, žalių bangų vyną geriu ir už 
gyvenimo džiaugsmą dviejų laimingų žmonių...", -  visa 
gerkle plyšodavo akiniuotė, ant rankų nešama į patalus 
ištroškusio meilės lenkiuko ar kito vyriškio, jaunuoliui 
nematant.

Kartą, eidamas į tualetą, nenoromis nutraukiau mei
lės aktą.
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Pravėręs akiniuotės kambario duris, pamačiau iš po 
kaldros išlindusias keturias kojas. Kilo pagunda paku
tenti, tačiau tikimybė užsikrėsti grybeliu ketinimą atvė
sino. Grįždamas iš tualeto, pastebėjau pasikeitusią si
tuaciją -  Veronika, apsimetusi miegančia gražuole, gu
lėjo aprasojusiais akiniais, o sugulovo -  neliko nė kvapo. 
Vos spėjau užlipti laiptais į viršų, išgirdau, kaip lenkiu
kas paslapčiomis slinko pas akiniuotę lyg gužutis pas 
gervę tęsti nutrukusio atodūsio.

Įkalbėjęs Molainiūnus, kad reiktų kuo greičiau įsigyti 
draudimo numerius, vadinamus „Insurance number“, 
apie kuriuos turėjau susirinkęs reikiamą informaciją, 
kartu su jais nuvažiavome į Karalių Slėnį, kuriame teko 
pabuvoti su Jurgiais prieš Kalėdas. Nuvykę į tenykštį 
Darbo centrą, užpildėme duomenų anketas, prašymus 
priimti pokalbio.

Užpildžiau ir Kristinos anketą. Interviu datą paskyrė 
lygiai po savaitės. Atėjus sutartai dienai ir laikui, su Kris
tina sėdėjome mažame kabinetėlyje, laukdami pokalbio 
pradžios. Nerimas darė savo -  ėmė nedidelis jaudulys, 
nes teko girdėti, kad įsigyti draudimo numerį nepapras
tai sunku. Pokalbio metu stebi tavo kalbos mokėjimo ly
gį. Galėjome samdytis vertėją, bet tai būtų papildomas 
kabliukas prikibti ir neišduoti draudimo kortelių. Pasi
kliovėme savo jėgomis. Pasitaikė labai linksma, nuošir
di, komunikabili moteriškė. Uždavinėdama suprantamus 
klausimus, visiškai nesikabinėjo. Bendravimas vyko lyg 
draugiškame šeimos rate -  su šypsenomis, gera nuotai
ka, angliškais pokšteliais. Galima sakyti, draudimo 
numerį, atitinkantį lietuvišką sodros knygelę, turėjome 
rankose. Bet, kaip įprasta Anglijoje, visus dokumentus
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atsiunčia paštu. Turėjome paprašyti saugumo sumetimais 
siųsti darbovietės adresu. Paaiškino -  „Insurance num- 
ber“ korteles gausite per mėnesį". Po mūsų į kabinetą su
griuvo Molainiūnai su savo sūnėnu. Angliškai mokanti 
Irma pagelbėjo vyrams ir šį kartą. Iš laimingų trijulės vei
dų, pasibaigus pokalbiui, supratome, kad viskas ėjosi 
sklandžiai. Nuo pečių nukrito dar vienas rūpestis.

„Pavasaris!" Pirma mintis, apsireiškusi galvoje, at
skriejo iš Donelaičio „Metų":

„Vėl saulelė atkopdama budina svietą ir šaltos žiemos 
triūsus pargriaudama juokias..."

Eilės, kvepiančios tėvynės gamtovaizdžiu, pripildė šir
dį atgimstančios pavasarinės jėgos. Nors Anglijoje -  toli 
gražu -  šaltos žiemos nebuvo...

„Vėl gamta visa atbunda, žiogai pimpalus galunda!" -  
sakydavo Terbauskas. Sunku patikėti, kad Virgis pasi- 
šiko kaip kiaulė pas lovį, o toks tvirtas atrodė..."

Ryte lyg perkūnas iš giedro dangaus paskambino In
ga. Pasisakė, kad įsidarbino mėsos fabrike, ir paprašė 
pasitikti prie vartų, kad parodyčiau kelią, nes, kaip nau
jokei, vienai nedrąsu. Su Molainiūnais atvažiavome prieš 
pusę penkių.

Sužinojęs, kad atsirado laisvų darbo vietų, turėdamas 
laiko, užėjau į kabinetą pas Džordžą. Vyrukas, kaip vi
sada, buvo linksmai nusiteikęs. Mane iš karto pažino, 
net pavadino vardu. Priminiau jam dėl savo draugės. Juo
dukas, pasiknisęs tarp popierių, surado Kristinos lapus. 
Geranoriškai pažadėjo išsikviesti pokalbio ir ją, tik rei
kės sulaukti skambučio.

Blondinę pažinau iš tolo. Įžūliu snukeliu, į priekį atsi
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kišusiu biustu, ryškiai dažytomis akimis, lenkta, ereliš
ka nosimi.

-  Sveikutis, kaip įeiti pro tuos vartus? Instruktaže iki 
galo nebuvau, laiko neturėjau...

-  Visai paprastai -  patempk už virvutės ir durys pa
čios atsidarys, -  pasitikau juokaudamas.

-  Nusimauk kelnes, patampysiu ne tik už virvutės, — 
mirktelėjo akį.

Ingą paskyrė pas mus, į „geltonąją zoną". Pastatė Ir
mai į porą kauliukų sverti. Iš pradžių blondinei viskas 
atrodė įdomu, nauja, bet po pirmojo breiko be perstojo 
Molainiūnienei tauškė, koks tai šūdinas darbas. Irma, 
kaip pavyzdinga darbuotoja, vis pamokydavo naujokę, 
kaip sverti, po kiek kaulų dėti į indelį, kokius pakuoti, 
kokių ne.

Blondinei tai žiauriai nepatiko -  jautėsi už kitus pra
našesnė, su panieka žiūrėjo į tą, kas ją bandė mokyti ar 
patarti.

-  Gal jau baigsi kvarkusi! Koks skirtumas, kaip tą 
mėšlą dėlioti, ar po vieną, ar visus iš karto... Nori pasa
kyti, kad labai stengiesi? Man tai pochuj... Jeigu nepa
tiks, rytoj neateisiu į darbą, -  piktu balsu atkirto į eilinį 
Molainiūnienės pamokymą.

Irma, būdama solidi moteris, ramiai nutylėjo -  davė 
kvailei kelią.

-  Aš bajerį girdėjau -  už 300 svarų kyšį Džordžas ką 
nori įdarbins šitame fabrike, -  prašneko Inga antrosios 
pertraukėlės metu.

-  Iš patirties žinai ar pati sugalvojai? — paklausiau.
-  Nu nafik... girdėjau, kaip lenkai tarėsi, kiek jam duot, 

tris ar penkis šimtus...
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-  Bobos turguje šnekėjo... Nežinau, kas kam davė, 
aš tai niekam nedaviau, spręsti negaliu, -  tvirtai pa
reiškiau.

-  Mes irgi nedavėm, -  pritarė Irma.
-  Nesuprantu, kaip tu tokiuose metuose dar dirbi? Ar 

yra ūpo važinėtis po visokias Anglijąs? Mano tėvų nė su 
šautuvu neišvytum, -  kreipėsi į Molainiūnienę Inga.

-  Ne sena esu, sveikatos dar turiu, ko nedirbti... Su 
vyru jau devyniolika metų po užsienį važinėjamės. Ir pi
nigo užkalam, ir pasaulio pamatom...

-  Aš po tiek metų važinėjimo seniai ilsėčiausi kojas 
išskėtus... Per tiek laiko nesugebėjot nieko užsidirbti? -  
ironiškai paklausė Irmos.

-  Kaip tai nieko -  namą pasistatėm, dukrą išmoki- 
nom -  šešiasdešimt tūkstančių investavom į mokslus...«

-  Ir kam tie mokslai reikalingi? -  pertraukė Inga. -  
Namas, fu... aš geriau butą būčiau pirkusi... Mano tėvai 
nuosavame name gyvena, nu ir nafik... prižiūrėk aplin
ką, karpyk tvoras, kiek vargo... O butelis -  ką: dulkes 
nusivalai, kojas ištiesi, su distanciniu knopkes spaudai 
ir žiūri teliką... Lafa! -  kalbėjo blondinė.

-  Mums su vyru aplinka tvarkyti — ne vargas, o malo
numas... Kiekvienas renkasi, kas jam geriausia, aš tai 
neįsivaizduoju gyvenimo bute, -  prieštaravo Irma.

-  Aš nesuprantu tokių bazarų, ar tie žmonės tūpi, ar 
tik apsimeta durneliais, -  kumšteliu padaužė sau per 
pakaušį, -  prisigalvoja visokių lievų* malonumų, namų...

-  Kodėl kitus reikia vadinti durniais? Kiekvienas turi 
savo nuomonę... Tu galvoji vienaip, aš kitaip. Jeigu visi

* Kvailų (žarg).
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mąstytų vienodai, pasaulis apsiverstų aukštyn kojom, -  
trumpam nutildė blondinę Irma.

Pirmąją darbo dieną Inga atsiskleidė nuodugniai, pa
rodydama tikrąjį veidą. „Išperėta, bet nesutupėta."

Po darbo, pasivijusi mane, užkalbino:
-  Matai, kiek žinau, Molainiūnai netrukus iškeliaus į 

Lietuvą, siūlau važinėtis su manimi, o jeigu dar Kristi
na įsidarbins, tai tuo labiau -  pilnesnis ekipažas, kaina 
ta pati, du svarai per dieną nuo žmogaus, tinka?

-  Tikti tai tiktų, jeigu kitos išeities nebus, nori nenori reiks.
-  Jeigu tinka, tai nuo kitos savaitės pradėk važinėtis 

su manimi, anksčiau ar vėliau vis tiek reiks. Geriau anks
čiau, kol surinksiu pilną ekipažą, Molainiūnams atsakyk...

-  Neprižadu, matysim...
„Kvaila situacija... Viena vertus, negražu atsakyti Mo

lainiūnams, kol dar neišvažiavo, o kita vertus, gali būti 
šaukštai po pietų, jeigu nesutiksiu nuo kitos savaitės tap
ti blondinės keleiviu..."

Nelabai norėjosi juo tapti, kažko klaikiai nepatikima 
pasirodė Inga. Jos pasiūlymas netraukė, bet šoferio nori 
nenori reikėjo. Nors geriausia išeitis niekaip neišėjo iš 
galvos -  išsinuomoti gyvenamąjį plotą šitame miestuke. 
„Čia gyveni, čia dirbi, čia ir dainas dainuoji..."

Kilo pirmoji mintis -  pasinaudoti portugalų agentū
ra, kuriai dar priklausė Kristina. Savo žmonėms agen
tūra privalėjo suteikti gyvenamąjį plotą. „Užtektų vieno 
laisvo kambario... Kad ir pas Tėvą, kurio seniai akyse 
nematėm. Išmetus pašlemėkus, apartamentuose turėjo 
likti mažiausiai dvi laisvos vietos..."

Kitą dieną Kristina teiravosi dėl šito sumanymo.
Atsakymo sulaukė dviprasmiško: „Tu gali išsikelti nors
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ir rytoj, o dėl tavo draugo — jokiais būdais, nes jis nepri
klauso agentūrai."

Taip sužaisti, kad aš tapčiau neoficialiu nuomininku, ne
būtų pavykę, kadangi Kristinai pasiūlė vienintelį laisvą va
riantą tame miestuke -  bendrą kambarį su kita agentūros 
gyventoja. „Gerai, kad ne bendrą lovą su gyventoju..."

Bandymas parašyti laišką agentūros šefui irgi nepasie
kė tikslo. Portugalas atsakė per Svietą: „Laisvų kamba
rių ar butų paklausa didelė, o pasiūla -  nulinė. Deficitas!"

Molainiūnams užvažiavus apsipirkti į prekybos cent
rą „Tesco", patraukiau skelbimų lentos link.

„Bingo! -  Išnuomojamas vienas kambarys Brandono 
gatvėje. Prie pat mėsos fabriko, dešimt metrų iki darbo. 
Kaina prieinama -  septyniasdešimt penki svarai per sa
vaitę dviem žmonėm."

Nieko nelaukęs, paskambinau nurodytu telefono nu
meriu.

Atsiliepęs vyriškis anglų greitakalbe išdėstė, ko pa
geidautų. Susitarėm, kad savaitgalį tą kambarį galėsiu 
apžiūrėti. Virpėjau iš džiaugsmo, bet tuo neapsiribojau, 
todėl dar užėjau į porą nekilnojamojo turto agentūrų. Vie
noje pasiūlė trijų kambarių namuką už šešių šimtų sva
rų mėnesinį mokestį be patarnavimų, be to, namukas -  
trys mylios nuo miesto, kaimo vietovėje. „Transportas 
vis tiek reikalingas..." Sužinoję Molainiūnai, sukruto do
mėtis, tačiau ryžtas dingo, nes mažai beliko laiko iki ke
lionės tėvynėn. Antroje agentūroje, kurią rekomendavo 
italas, nes pats per ją nuomojosi, išnuomojamų namų, 
netgi pačiame centre, turėjo gausiai. Stabdė viena -  di
delės kainos -  nuo septynių iki pusantro tūkstančio sva
rų per mėnesį, be patarnavimų.
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Sumos dydis priklausė nuo kambarių skaičiaus, ko
kio tipo apšildymas -  elektra ar dujomis -  ir daugelio 
kitų dalykų.

Pigių namukų neturėjo. Nors iškaboje pastebėjau vie
ną už penkis šimtus svarų, buvau nuviltas, kad jau už
sakytas. Beliko pačiam suregzti trumpo turinio skelbi- 
mėlį: „Pora ieško-kambario nuomotis.41 Užrašęs telefoną, 
prikabinau skelbimų lentoje.

„Užteks ieškoti, tegul mus randa!“
Savaitės viduryje sulaukėme džiugaus skambučio. 

Džordžas pažadą tęsėjo -  Kristina kitą dieną važiavo į 
pokalbį. Jokio jaudulio nejautė. Iš manęs žinojo, kokių 
klausimų tikėtis, gerai įsiminė visus atsakymus.

„Bet svarbiausia -  šypsena, be jos -  nė žingsnio į priekį."
Automobilyje su Petru klausėmės muzikos.
-  Na va kaip gerai, priims ir taviškę, smagiau dirbsis, 

vėl kartu būsite...
-  Net neabejoju, kad priims, Kristina skleidžia gerą 

aurą, juodukui iškart patiks...
-  Sakai? Aišku, jeigu tokią blondinę priėmė, taviškė 

be vargo praeis...
Po valandos išbėgo švytinti Kristina. Kaip ir tikėjau

si, nuo pirmadienio pradės naująjį darbą.
„Pagaliau mes vėl kartu! Išmetėm per bortą bulves, 

pastarnokus, o dabar ir svogūnus su visa agentūra... 
Žingsnis po žingsnio į priekį, arčiau Lietuvos."

Į paliktą skelbimą atsako nesulaukėm. Savaitgalį nu
vykau apžiūrėti išnuomojamo kambario. Duris atvėrė 
brandus vyras. Aprodęs vidų ir man sutikus su sąlygo
mis, vyriškis, iki tol nuolankiai kalbinęs, pakeitė takti
ką -  pradėjo atkalbinėti. „Mažas kūdikis jums neduos
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ramybės, vasaromis nuo mėsos fabriko sklinda smarvė, 
be to, prieš tave buvo atėjęs kitas žmogus ir dar nedavė 
galutinio atsakymo. Paskambinsiu, jei jis atsisakys..."

Prieš išeinant paklausė mano tautybės, sužinojęs, kad 
esu lietuvis, prisipažino, jog pats yra lenkas, tik daugelį 
metų gyvenantis Anglijoje, todėl net gimtąją kalbą pa
miršęs.

„Jokio patriotizmo! Suanglėjęs lenkas turbūt pabūgo 
mano lietuviškos išvaizdos -  skustos galvos."

Plaukus nusiskutau, nusipirkęs skutimosi mašinėlę -  
daug pigiau, nei vaikščioti ir mokėti mažiausiai dešimt 
svarų už kirpimą kirpykloje. Be to, plikė suteikė daug 
patogumo dirbant, nes po šalmu plaukuotą galvą niežtė- 
davo, o nuo labai kalkėto angliško vandens atsirasdavo 
pleiskanų.

Nesulaukęs skambučio iki sekmadienio vakaro, pats su
sukau. Anglialenkis smarkiai nuvylė, išpyškindamas, kad 
kambarys jau išnuomotas. „Trintukas! Eik po velnių!"

Susikrimtęs sėdau ir parašiau prašymo laišką nekil
nojamojo turto agentūrai, kurią rekomendavo italas. Iš
dėsčiau laiške trumpai ir aiškiai, kad jauna pora, dir
banti mėsos kombinate, ieško nebrangaus gyvenamojo 
ploto ir prašo jūsų pagalbos. Pridūręs keletą mandagu
mo frazių, tokių, kad labai tikime Anglija ir jos žmonė
mis, pirmadienio ryte laišką išsiunčiau.

Prieš darbo pradžią sutikome Džordžą. Pašnibždėjo 
man į ausį, kad turiu šaunią merginą -  visai be komp
leksų, nuoširdžią. Palinkėjo abiem sėkmės.

-  Kristute, dar dirbti nepradėjai, o jau sulaukei pagy
rimų. Sužavėjai patį Džordžą. Aš Petrui minėjau, kad 
nuo tavęs sklinda gera aura.
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-  Giria ir tave. Kai vedžiojo ekskursijos metu po ce
chą, menedžeris paklausė manęs, kodėl noriu čia dirbti. 
Atsakiau, dėl to, kad mano draugas Matas čia dirba. Su
radęs tavo pavardę lankomumo sąsiuvinyje, tarė: Matas 
labai geras darbuotojas, greitas ir efektyvus. Taigi, Ma- 
tuk, net neabejok, kad po trijų mėnesių pasirašys su ta
vimi sutartį.

-  Būtų keista, jeigu nepasirašytų. Prie mašinos trans- 
formuojuosi į robotą, kur dar ras tokį darbininką? -  nu- 
sijuokėm abu.

Kartu su Kristina priėmė ir daugiau naujokų -  kelis por
tugalus, latvę. Visus naujokus surikiavo „mėlynojoje zono
je" pakuoti mėsos. Kristina greit įsijautė į naująjį darbą, 
susibendravo su kartu dirbusiom lietuvėm. Jos ir pamokė 
pirmadienę, kaip pakuoti mėsą. Įsivažiuoti į ritmą nesise
kė tik latvei -  niekaip nesugebėjo pritapti prie kolektyvo.

Smulkutė, liesutė it šakaliukas mergina sunkiai at
laikė tempą, krūvį. Daugelis manė, kad ji simuliuoja, o 
šioji paprasčiausiai neturėjo pakankamai smarvės. Ryš
kia veido kosmetika ir manekenės stovėsena atrodė juo
kingai mėsų apsuptyje. Taip ją ir praminė -  Manekene, 
kuri gerai jaučiasi tik ant podiumo.

„Geltonojoje zonoje" darbas virė įprastu ritmu. Tvyro
jo savotiška ramuma. Dešimt asmenų nekėlė perdėto 
sambrūzdžio, kitaip negu „mėlynieji" už sienos. Penkias
dešimt žmonių nori nenori dirbo triukšmingai.

Vienintelė Inga, viskuo nepatenkinta, sudrumstė ra
mybę.

-  Irma, tu mane jau užknisai, nafik. Ko tiek skubi, gal 
kas į šikną įdūrė?

-  Aš visada taip dirbu, kodėl turėčiau lėtinti tempą?
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-  Varyk toliau... Nesveikai atrodai!
Nugirdęs blondinės priekaištus, nusijuokiau.
„Būta ko nervintis, kas kaip moka, tas taip šoka. Dar

įdomiau, kad nevienodai."
-  O ko tu juokies? -  pervėrė mane piktu žvilgsniu Ingai
Suėmė kvailas juokas, be jokio pykčio, tad nusikvato

jau dar garsiau.
-  Nu nafik, dar vienam užplaukė! Ar jūs čia visi iš- 

durnėjot, kelis mėnesius padirbę? Ką aš čia veikiu, ap
supta dundukų?

-  Po mėnesio ir tu išdurnėsi, pradėsi dirbt kaip Irma, -  
tariau šypsodamasis.

-  Geriau manęs neerzink! -  metė žaibus link manęs.
Paslapčiomis ėmė juoktis ir Molainiūnienė. Aš ir to

liau erzinau blondinę:
-  Aš rimtai kalbu, gali būti, kad ne tik pavažiuos sto

gas, bet susirgsi sunkia liga — darboholizmu. Irma jau 
serga, aš tik pradedu, ateis ir tavo eilė. Zinai posakį -  
darbymetyje ir akmuo kruta?

-  Nori mane iš kantrybės išvest? -  tėškė kauliukus 
atgal į dėžę, — užknisai, nafik, su savo nesąmonėm!

-  Daugiau dirbk, mažiau kalbėk, nes kuo daugiau dirb
si, tuo saldžiau miegosi!

-  Matai, nenorėk, kad aš tau kai ką pasakyčiau, su
pratai mane? Juokiasi tas, kas juokiasi paskutinis, -  su
žiuro nugalėtojos akelėmis.

Supratau, kur link ji suko. Ogi dėl vežiojimo paslau
gų. „Sumanė pašantažuot! Dabar aš turiu prie jos taiky
tis ir padlaižiauti, kad tik panelė neliečiamoji mane ir 
mano draugę sutiktų vežioti... Užuomina aiški..."

Dabar dar labiau nesinorėjo naudotis jos paslaugomis.
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Nusprendžiau -  daryk, ką nori, tik nebūk blondinės pa
keleivis!

-  O vis dėlto darbas žmogų puošia, -  atsisukęs į ją, 
parodžiau dantis.

Važiuodami iš darbo, dalijomės dienos įspūdžiais. Ypač 
daug jų turėjo Kristina. Su kiekvienu jos pasisakymu 
Liaukadijus ištempdavo į priekį kaklą.' Įdėmiai klausy
damasis, apsilaižydavo lyg šuva, muilą prarijęs.

-  Ko Liaukaduk tyli, gal amą atėmė? -  pastebėjęs pa
klausė Petras.

-  Klausau, ką panelė šneka, -  numykė Moliūgas.
-  Jeigu būtumėt girdėję, ką panelė blondinė šnekėjo, 

būtų ne tik amą atėmę, -  suskubo pataukšti Irma. -  Ma
tas juokavo, o ta višta rautis pradėjo, pagrasino dėl ve
žiojimo...

-  Aš tau, Matai, pasakysiu viena, spjauk į tą ožką, su 
ja abu tik problemų turėsit. Kol išvyksim, važinėkit su 
mumis, po to įsidarbins Rasa, Agnius. Su Džordžu dėl jų 
pašnekėjom. Tada pas juos pereisit, -  patarė Petras.

Namuose Kristina papasakojo šiokių tokių niuansų iš 
Molainiūnų melodramos.

-  Dirbome vienoje linijoje su Pūkiene, pabendravome, 
f Jos nuomone, Molainiūnai-baisūs žmonės. Pūkienė su
taria su Asta ir Dima, tad žino viską apie konfliktą su 
Molainiūnais. Karas įvyko ne dėl tų penkių svarų, pri
dėtų už nuomą, o dėl buto Panevėžyje, kurį Molainiūnai 
nupirko Astai už jos pačios pinigus. Tie penki svarai bu
vo tik pretekstas neatiduoti buto. Dalykas tas, kad šiuo 
metu tas butas yra pabrangęs per keturiasdešimt tūks
tančių, todėl Molainiūnai, drebėdami iš godumo, pareiš
kė, kad Asta nebematys savo turto, kuris, beje, užrašytas
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Irmos vardu. Tik grąžins tą sumą, kiek sumokėjo už bu
tą, jį pirkdami. Gudrūs ar ne?

-  Didelio gudrumo nereikia... Bet aišku tas, kad, iš
klausęs vienos pusės, niekada nedaryk išvadų. Tik iš
klausęs abiejų konfliktuojančių pusių ir pasvėręs per vi
durį, gali spėti, kur šuo pakastas. Kaip jie nori, taip jie 
daro, čia jų reikalas. Lazda turi du galus.

-  Kas teisybė, tai ne melas. Užteko kartą išgirsti Mo- 
lainiūnų pagyras, kad suprasčiau, jie -  žmonės, sergan
tys pinigų liga. Nori uždirbti visus šlamančius žemėje. 
Pastebėjai, kaip jie viską vertina pinigais? Maniakai...

-  Seniai pastebėjau, nebekreipiu dėmesio. Kam mums 
dėl to galvas sukti? Tegul gyvena pagal savo piniginę 
vertinimo skalę, tegul giriasi nors dešimt kartų per die
ną, kad už virtuvės baldus sumokėjo trisdešimt gabalų. 
Kas to nežino?! Visas fabrikas Irmos informuotas. Sėk
mės toliau!

Nedavė ramybės, kaip bus tada, kada Molainiūnai pat
rauks į Lietuvą. Ta diena neišvengiamai artėjo. Kilo idėja 
nekilnojamojo turto agentūrą užversti kasdieniais laiškais 
tol, kol sulauksim norimų rezultatų. Kaip sumaniau, taip 
padariau. Kiekvieną dieną išsiųsdavau agentūrai po pra
šymo laišką. Pagalvojau -  anglai, žmonės jautrūs, turėtų 
reaguoti. Ūpas pakilo tada, kai sulaukiau dar vieno Ingos 
skambučio. Be jokio šantažo ir grasinimo ji paklausė, nuo 
kada pradėsime su ja važinėtis. Prisiminęs jos užuominą, 
atsakiau: „Laikas parodys, o kol kas liekame su Molai- 
niūnais.“ Po to paskambino Zigis. Uždavęs tą patį klausi
mą kaip ir jo išrinktoji, sulaukė tokio pat atsakymo.

Dar po kelių dienų, kai priėmė į darbą Molainiūnų 
giminaičius Rasą ir Agnių, blondinė juos rimtai įspėjo,

236



kad nebandytų sutikti mūsų vežioti, nes mes -  jos užsa
kyti keleiviai. Savaime aišku, draugiškame rate iš tokių 
blondinės užmojų tik gardžiai pasijuokėme.

Agnių priskyrė Petrui ir Liaukadijui į porininkus. Šie 
savo ruožtu naujoką apmokė mėsos pjaustymo meno. Ra
są iš pradžių nusiuntė pakuoti prie linijų. Likimo iro
nija -  pasitaikė atsistoti greta savo sesers Astos. Asta 
paprašė Filo, kad ją perkeltų į kitą vietą, motyvuodama 
tuo, jog nenorinti dirbti kartu su Rasa. Asta seserį laikė 
išdavike, nes ši išsikėlė su vyru iš Dimos namo sykiu su 
Molainiūnais, tuo kaip ir palaikydama pastarųjų pusę. 
Kad nesišnekėjo ir su neapykanta žvelgė į Molainiūnus, 
dar buvo galima suprasti, bet kad išsižadėjo savo tikros 
sesers, atrodė keista ir kvaila. Petras, sužinojęs, jog šei
myninis konfliktas tapo viešas darbovietėje ir kad į tai 
buvo įpainiotas Filas, pertraukėlės metu Astai pagrasi
no išduosiąs administracijai tikrąjį Albino vardą. Dėl to 
nuo ukrainiečio gavo niuksą į smakrą. Po nedidelio su- 
sistumdymo Petras pirmasis pasitraukė į šoną, grūmo
damas Ruslanos tėvynainiui kumščiu.

Atsisėdęs prie stalo, purtėsi nuo įtampos.
-  Ot, chalieral Palauk tu man! Tuoj visas fabrikas su

žinos, kas slypi po Albino slapyvardžiu! -  negalėjo atsik
vošėti nuo patirto smūgio.

-  Gal nereikia tokių šnekų... Po to prilipdys ožio klič- 
kę, per amžius neatsikratysi. Geriau po darbo pasigauk 
ir duok per kaušą, kad kraujais spjaudytų... Aš jam mie
lu noru užvažiuočiau, -  mokino giminaitį Agnius.

Rasa ir Agnius turėjo būti labai dėkingi Molainiūnams 
už tai, kad pateko į mėsos fabriką. Anglų kalbą menkai 
suprantanti pora vien Irmos dėka įveikė Džordžo užduo-
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darnus klausimus. Beje, Molainiūnienė prieš tai Džor
džui įpiršo brangaus viskio butelį ir dėžutę saldainių.

Išėjus iš darbo dviem portugalėms, į „geltonąją zoną" 
atvedė Rasą ir latvę. Rasa atsistojo į porą su teta Irma, o 
latvei likimas lėmė blondinę.

Pirmąją dieną į latviukę kreivai žiūrėjo ir šios zonos 
darbuotojai. Rodės, Manekenė ims ir sulūš nuo sunkė
liau pakelto daikto. Tačiau, bėgant laikui, ji įsivažiavo. 
Irma su Rasa paslapčiomis kalbėdavo, kad latviukė ne
žinanti, su kuo susidedanti, ateis metas, jai atsirūgs vi
sos draugystės. Manekenė ne tik nesiruošė nustoti bend
rauti, bet dar ir patapo pirmąja Ingos keleive.

Netrukus išsipildė tetos ir dukterėčios pranašystė. Vie
ną dieną vaizdelis apsivertė aukštyn kojom. Latvė ir In
ga, dėliodamos kauliukus, viena į kitą net nežiūrėjo, abi 
tylėjo sukandusios lūpas. Pertraukėlės metu išaiškėjo vi
sos permainų priežastys.

-  Ta sučka, idiote, debilė, žirgo galva su savo kuiliu 
taip man prišiko, kad aš jiems, sukoms, niekada nedova
nosiu, -  maišė su žemėmis buvusią draugę Inga.

-  Kas nutiko? Nejaugi taip baisiai? -  smalsiai paklau
sė Rasa.

-  Baisiau nebūna! -  dėbtelėjo į latvę, sėdinčią vienišą 
prie kito staliuko. -  Aš tai žertvai akis išdraskysiu, o jos 
kuilį mažų mažiausiai reikėtų po velėna pakišti... Vers
lininkai atsirado! Durnių durniai! Išsigimėliai, janiai 
pimpalai, nafik.

Užsisakė optu kontrabandinių cigarečių, sukirtom ran
kom, susitarėm, kad nupirks... Aš tuoj zvanoką* Sigutei,

* Skambutį (žarg.).
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iš savo babkių paėmiau cigaretes už devynis šimtus sva
rų, laukiu su visais čižais, o jų kaip nėra, taip nėra. Nu, 
nąfik, galvoju, šūdmaliai, paskambinau. Jos jobaris per- 
sikusiu balseliu man sako: NebeimsimL Nu, nąfik, jam, 
tipo, atsakė kažkas... Aš tuoj užstroinau* -  mano mažas 
reikalas, kas jum atsakė, jūs tai iš manęs užsisakėt, ran
kom sukirtom... Jis tik žagt žagt, nuduso... Zapadlol Ragus 
įstūmė! Aš iš karto pareiškiau, kad tos sučkos daugiau ne- 
bevežiosiu, o prie progos akis iškabinsiu baidyklei...

-  Išdūrė tave žiauriai, ką dabar darysi?
-  Cigaretes anksčiau ar vėliau parduosiu, bet tiems 

debilams dar sugalvosiu, kaip atkeršyt... Tos latvės ka- 
kalis tame pačiame fabrike dirba -  sandėlyje dėžes kil
noja, senis kažkoks, už ją gal dvidešimt metų vyresnis, o 
jai pačiai tik dvidešimt du, transvestitų porelė! Oi ne
kenčiu, galėčiau, per pusę perplėščiau, -  iš įsiūčio danti
mis griežė blondinė.

Kaip tyčia, tą patį vakarą sandėlyje įvyko muštynės. 
Latvis Manekenės sugyventinis kumščiais aplamdė por
tugalo veidą už tai, kad šis atsisakė iš jo pirkti užsisaky
tas cigaretes. Babajus apsiverkęs nubėgo skųstis admi
nistracijai, o šioji išsikvietė akistaton latvį. Liepė 
nuskriaustojo atsiprašyti. Latvis jokiais būdais nesuti
ko žemintis. Administracija paskelbė nuosprendį -  iš
metė latvį iš darbo, tuo suteikdama didelį džiaugsmą ir 
pasitenkinimą Ingai.

-  Ot gerai žąsinui, ot gerai! Galėtų ir tą vėplą prie to 
paties išspirti lauk, negaliu jos snukio matyt. Apsimeta, 
kad į plaučius neima, o vos nerauda dėl savojo pimpa-

* Atkirtau (žarg.).
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lo... Akis išdraskysiu pindai! Po darbo tikrai išdraskysiu 
akis, -  pasižiūrėjo blondinė į savo lenktus nagelius.

Po darbo nei tą, nei kitą dieną blondinė akių niekam 
neišdraskė. Kelias paras išvis darbe nesirodė, pamanėm, 
jog pats latvis, sužinojęs, ką kalbėjo apie jį Inga, pakišo ją 
po velėna. Kol blondinės nebuvo, įsivyravo ramybė ir har
monija. Niekas neskleidė tokių stiprių negatyvumo bangų 
ir blogos energijos kaip ji. Bent jau „geltonojoje zonoje".

Latvė trumpam atsigavo nuo veriančių žvilgsnių. Nors 
atrodė lyg fifočka -  gražių veido bruožų, lieknos figūros, 
tačiau nuo jos sklido šiluma. Akys sakė, kad ji turėtų 
būti geras žmogus. Kalbėdavo nuoširdžiai, gerai mokėjo 
rusiškai ir neblogai angliškai, todėl nejautė tokių komp
leksų kaip Rasa, kuri, užkalbinus vaizerei ar menedže
riui, visa išrausdavo ir dairydavosi tetos Irmos pagal-, 
bos. Si ją dažniausiai ir išsukdavo iš keblių situacijų.

Kai užmiršom apie blondinės egzistavimą, staiga ji pa
sirodė, paskleisdama šviežio destruktyvumo aplinki
niams. Nervinga, pikta ant viso pasaulio, Inga toliau svai
dėsi keiksmažodžiais, nešvankiais vardais, žaižaruojan
čiais žvilgsniais.

Rodėsi, norėjo visus sutrypti savo kreivomis kojelė
mis ir apspjauti riebiu, žaliu, gličiu skrepliu.

Rasa tetai išpliurpė blondinės nebuvimo priežastį, o 
ši springdama perpasakojo mūsų ekipažui.

-  Kokią naujieną sužinojau! Pritrenkiančią! Įsivaiz
duojat, blondinė nėščia! Antras mėnuo... Kas juokingiau
sia -  pati nežino, nuo ko! Nuo Zigio ar portugalo...

-  Iš kur, mamuk, tokią slaptą informaciją ištraukei?
-  Inga viską Rasai pasipasakoja, mano, kad gera drau

gė, o ši tik dėl pletkų su ja tesišneka...
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-  Sužinos, kai vaikas gims... Jeigu baltas -  tai Zigio, 
jeigu juoda šikna -  portugalo, -  samprotavo Liaukadi
jus, lyg pats norėtų pabūti blondinės akušeriu.

-  Man to vaikelio gaila. Nėščia, o kaip elgiasi, kaip 
šneka, dar priedo rūko, mintys negatyvios, jokio busimo 
motiniškumo... Turėtų meile švytėti, o dabar vien ant 
nervų groja -  gal dėl to nežinojimo? -  krimtosi Irma.

Šeštadienį, vaikštinėdami po vietinį turgelį, apžiūri- 
nėjome aukciono prekes. Petras susidomėjo žoliapjovėm.

-  Įdomu, kiek už tokią šauks? -  čiupinėjo rankomis. -  
Duosiu daugiausia dvidešimt svarų, daugiau neapsimo
ka... Reiktų namo parsivežt, naują turėjom nusipirkę, 
pavogė... Didelius pinigus suplojom...

-  Zoliapjoves, ir tas vagia, ot sukasi tauta!
-  Matai, vagia viską, ką parduot galima. Mus jau kelis 

kartus buvo apvogę, pirmą kartą visą auksą išnešė -  pro 
langą įlindo, nors ir plastikiniai, nepadėjo, profų darbas... 
Po to pakeičiau į dar geresnius, ir pro tuos prasibrovė...

-  Bepigu vogti -  į užsienį iš važiuojat, vagys gali atsi- 
pūtę visą namą iššluot...

-  Antrą kartą panašiai ir buvo -  aparatūrą nuliovą 
ištempė, telikus, centrus, vidiakus, net „Zeptter“ puodus 
susirinko... Žinau, kieno tai darbas, bet nepagautas -  ne 
vagis. Pas kaimyną žemaitukai lankydavosi, tai ir bus 
nusižiūrėję, aišku, su kaimyno pagalba... Tą sutrių iš savo 
kiemo su kirviu išvijau, kai atėjo gerintis...

-  Kam būtų Panevėžys... kiekvieną kartą grįžę galit 
rast panašiai...

-  Prieš išvažiuodami signalizaciją įsivedėm, nors 
kainuoja, bet galva rami... Nors menkiausias krustelėji
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mas -  per dvi minutes apsauga prisistato. Kiek galim 
leist banditams savivaliaut -  užsiraukė gausybės ragas. 
Tpfiu, tpfiu, tpfiu...

-  Mano mašiną irgi buvo nuvarę, Audi A4, -  prašneko 
Liaukadijus, -  pusiaukelėj paliko -  slapukas blokavo va
riklį, policija po pusvalandžio surado...

-  Šiais laikais pilna banditų, -  žinovo balsu dėstė Pet
ras. -  Pažįstu vieną komisarą. Kai atveža banditėlius 
tardyti, komisaras kimono apsivelka, eina pasitreniruot, 
tie susimyža iš skausmo, iškloja viską, ką padarę, ko ne
padarę... Komisarui malonumas pasportuot -  juodą dir
žą turi -  po kelis sustato, koja kad duoda, maža nepasi
rodo...

Tuo tarpu suskambo mano telefonas. „Nepažįstamas 
numeris!" Atsiliepiau.

-  HeUo, are you Matosi
Iš džiaugsmo vos į kelnes neprikroviau. Trumpi yes ar

ba OK reiškė mano sutikimą pirmadienį po pietų atvykti į 
nekilnojamojo turto agentūrą apžiūrėti siūlomo namo.

Laiškeliai padarė savo, atsakas suteikė vilčių.
„Palapinę paliksime greit."
Kristina, sužinojusi gerą naujieną, šokinėjo iš laimės. 

Ji truputėlį emocingesnė. Aš labiau linkęs išlikti ramus, 
per anksti džiaugsmu netrykšti, kol nepasiektas galuti
nis rezultatas.

„Kada 110 procentų įsitikinsiu, kad turime tai, ko nori
me, pati širdis užtrauks: Ant kalno mūrai, joja lietuviai..."

Lėtas, ramus, flegmatiško būdo pagyvenęs vyriškis, 
pasitaisęs ant nosies akinius, atsakė į mūsų pasisveiki
nimą. Pasiūlęs prisėsti, grynakraujis anglas, vardu 
Stiuartas, stengėsi kalbėti iš lėto, kad suprastume kiek
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vieną žodį. Jo žmona, sėdėdama prie kito staliuko, įdė
miai naršė kompiuteryje. Stiuartas, pasiknisęs stalčiu
je, ištraukė septynis mano siųstus laiškus.

-  Per visą savo darbo praktiką nepasitaikė panašaus 
atvejo... Jūs pirmieji taip aktyviai atakavot mano biurą, -  
nedingo šypsenėlė nuo jo lūpų. -  Gavęs septintą analo
gišką laišką, tariau žmonai -  žinai, mes turim jiems pa
dėti, jie to nusipelnė!

Žmona taip pat nusišypsojo, skirdama tą šypseną 
mums.

Stiuartas, patikrinęs mūsų pasus, darbo lapus, ma
no banko duomenis, viską kruopščiai atsišvietė, susegė 
į aplanką.

-  Reikės sutikrinti visus faktus, gauti iš jūsų darbo
vietės rekomendacijas, interpolo duomenis. Tai gali už
trukti iki dviejų savaičių. Tikėkimės, jei viskas bus tvar
koje, galėsime pasirašyti sutartį. Laukit mano skambu
čio. O dabar apie namą... Kaina -  380 svarų per mėnesį, 
be patarnavimų.

Namas apšildomas dujomis. Pagrindinėje Brandono 
gatvėje -  aukso viduriukas -  prie pat centro, arti mėsos 
fabriko...

Daug nekalbėjęs Stiuartas pakvietė eiti jo apžiūrėti.
-  Let's go\
Anglijoje namai sujungti vienas su kitu lyg traukinių 

vagonai. Ir siūlomasis atrodo būtent taip -  vieno didelio 
namo vidurinioji dalis, atskiras pasakų namelis. Egzo
tiškumo suteikia margų akmenų mūras. Tvorelė -  vai
kiškai juokinga -  vos pusę metro nuo žemės pakilusi. 
Norint atšauti kabliuką, turėtum susilenkti kaip klaus
tukas, lengvesnė išeitis -  tiesiog perkelti koją. Priekinė
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namo dalis -  į gatvę žiūri du langai — pirmame ir antra
me aukšte. Poros kvadratinių metrų darželis, pusiau stik
linės durys su apačioje iškalta skyle -  laiškams.

Holas nedidukas, tiesiai veda į dar mažesnę virtuvė
lę, iš jos -  į vonios kambarį. Gardinas, kaip ir dauguma -  
siaurutis, su mažu žemės lopinėliu, apžėlęs vešlia žole, 
aplink juosia kiek didesnė tvorelė nei priekinėje dalyje, 
per kurią matomi kaimynų sodai. Antras aukštas -  du 
nedidukai kambarėliai -  vienas į gatvės pusę, kitas -  į 
gardino. Grindys išklotos kilimine danga, net virtuvėje 
ir vonioje. Namukas -  nykštukinis, tačiau jaukus, dvel
kiantis ramuma. Tiesa, baldų nėra, tik virtuvinės spin
telės. Nei viryklės, nei šaldytuvo, gerai nors, kad abie
juose kambarėliuose įmontuotos sieninės spintos. Tiek 
virtuvėje, tiek hole prie sienos pritvirtintos signalizaci
jos -  nuo dūmų ir dujų nuotėkio. Hole -  į akmeninę sie
ną įmūrytas dujinis židinys. „Man čia patinka..."

-  Man čia patinka, -  Kristina garsiai išreiškė mintis, 
sutampančias su manosiomis, — jauku...

Stiuarto biure sumokėjome šešiasdešimties svarų mo
kestį už rezervuotą vietą. Beliko laukti jo skambučio, kad 
užbaigtumėme pradėtą veiksmą.

Tą patį vakarą Molainiūnienė spėjo apskelbti visiems 
lietuvaičiams, kad išsikeliame į naująjį būstą. Nežinia, 
kodėl nelaikanti liežuvio už dantų moteris iki smulkme
nų išpliurpė naujieną Ingai. Jai tik ir reikėjo visažinės 
povyza išreikšti savo nenuginčijamą ir jokių kompromi
sų nepripažįstančią nuomonę.

-Vos ne keturi šimtai svarų... Neapsimoka! Kiek dar 
suplos už patarnavimus!? Visiškai neapsimoka! Jiems 
dviem gyventi atskirame name tolygu išmaldos prašyti
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prie bažnyčios. Tas namas jiems numaus paskutines kel
nes, -  dėstė Irmai savo „tiesą".

-  Užsičiaupk nekudakavus, svarbi mums ta tavo nuo
monė. Dar net raktų neturime, o jūs jau čiauškiat apie 
mokesčius. Kita vertus, čia mūsų, tik mūsų reikalas, 
kvarksės jūs, -  neapsikentęs išpyliau. Norėjau tyliai pa
valgyti, pertraukėlę išnaudoti ramybėje, tačiau dvi viš
tos kudakavo apie tai, kas jų neliečia.

-A š geriau žinau, kiek Zigis už patarnavimus moka... 
Bet jis ir uždirba dvigubai daugiau... Aš viską žinau apie 
tuos namus nuo a iki z...

-  Nieko, mes grįšim rudenį, padėsim išlaikyti jiems tą 
namą, -  nepakviesta į nuomininkes įsirašė Irma.

„Meška girioje, o kailį jau dera! Ir kaip tokiam bobin- 
čiuje išlikti ramiam?!"

Po kelių dienų apie tai žinojo visas miestelis. Net Ve
rutei parūpo, kada mes išsikelsime. Nuomonių pasklido 
įvairių, dauguma negatyvių, kaip ir Ingos. Tik keletas 
pagyrė, kad galutinai išbrisime iš Sigutės priklausomy
bės. O pati šeimininkė, atvažiavusi susirinkti nuompi- 
nigių, pasikvietė mus pasikalbėti.

-  Pirmiausia pinigėliai, kuriuos aš labai mėgstu, -  
perskaičiavo paduotus aštuoniasdešimt svarų. -  Kaip aš 
dievinu svarelius, labiau už viską pasaulyje, -  šypsojosi, 
dėdama į piniginę. -  Girdėjau, jaunuoliai, iš manęs bė
gate? Kada išsikeliate?

-  Per anksti tas žinias ilgi liežuviai paskleidė. Dar at
sakymo nesulaukėm, kai sužinosim, pranešim, -  be jo
kio malonumo kalbėjau.

-  Girdėjau, baldų neturite, jei ką, galiu parūpinti -  
pasirinkimas didėlis...
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„Kurgi ne -  pasirinkimas didelis, kaip ir pats sąvar
tynas..."

-  Ką šnekėti, kai dar niekas neaišku, bus aišku, tada 
aptarsime.

-  Tai bent turėsite pradžiai kur triusikus ir kojines 
susidėti! -  kiek pakėlė balsą Sigutė. -  Reikia žinoti, ką 
užsakyti iš anksto. Buitinę techniką tik per mėnesį ga
lėčiau suvairuoti, nuo penkiasdešimties iki šimto pen
kiasdešimties svarų priklausomai, kokio stovio...

-  Telefoną turim, pasitarsim, paskambinsim, -  norė
jau kuo greičiau nutraukti kvailą pokalbį su pasipūtu
sia ponia, ant kurios kaklo žėrėjo penkios auksinės gran
dinėlės ir dar po tiek pat ant kiekvienos rankos. Kuo 
daugiau geltonojo metalo ji krovėsi ant savęs, tuo kvai
liau atrodė, nors žiūrėjo iš aukšto.

Savaitgalį sulaukėme Velykų šventės. Kiaušinių neda
žėme ir neridenome, bet vienas kitą vis vien pasveikinome.

„Lietuvoje tai vyksta kur kas tradiciškiau. O Anglijo
je, jei ne kalendorinė data, net nepastebėtum Margučių 
dvasios."

Verutė švytėjo nuo pat ryto. Viena kuitėsi virtuvėje, ke
pė vištieną. Jai buvo ko džiaugtis, nes prieš kelias dienas 
po ilgos keturių mėnesių pertraukos Sigutė vėl nusiuntė į 
darbą sodinti šiltnamiuose gėlių. Striksėjo iš laimės, kad. 
po truputį pradės atidavinėti išaugusią tūkstantinę skolą.

Sigutei apsilankius, puldavo į kojas, meiliais žodeliais 
trynėsi į dūšią. Jautė dėkingumą ir dėl to, kad darbdavė 
sutvarkė jos problemas dėl negaliojančio paso. Pati nuve
žė į Londoną, sumokėjo visas išlaidas, taip paskandinda
ma ištikimą darbuotoją dar didesnėje skolų pekloje.
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Lenkiukas ir toliau lyg patinas cypindavo pas akiniuo
tę į lovą, o sulaukęs Velykų ryto, apdovanojo meilužę 
penkiasdešimties svarų kupiūra. Si savo ruožtu suruošė 
velykinį stalą su kepta vištiena, saldumynais ir, be abe
jo, su viskio skystimėliu.

-  Kristina, Matai, ar jūs namie? -  sušuko iš apačios. -  
Kviečiu prie Velykų stalo! Ar girdite mane?

Nesulaukusi atsakymo, pakilo į viršų.
-A r jūs miegat? Kelkitės, gražuoliai, einam švęsti Ve

lykų! Noriu nors taip atsidėkoti už tai, ką gero dėl ma
nęs padarėte, už Naujuosius Metus ir visa kita... Jeigu 
neisit, galiu įsižeisti... Išsikraustote greitai, prie to pa
ties pasisėdėsim paskutinį kartą, negi sunku?

Iš mandagumo nusileidome. Susėdome trise aplink 
vaišėmis nukrautą stalą.

-  Vaišinkitės! -  siūlė Verutė -  Šlavikas tuoj grįš, pri
sidės prie mūsų... Davė pinigų, iškėliau puotą, o ko nesi
naudoti, jeigu duoda, tik imk, aš moku jį nugręžti, vis
kas iš lenko sąskaitos jūsų labui...

Kreivos šypsenėlės kreipė mūsų lūpas. Trūko žodžių.
-  Turbūt jau ne paslaptis ir patys supratote, kad aš 

su Slavikų -  ne tik draugai, -  tarė, išlenkusi pirmąją 
taurę viskio, -  neturiu ko slėpti, ir man gerai, ir jam 
gerai... Už dyką nė pauostyt negautų, o dabar pilnu komp
lektu apdovanotas... Nors jaunas, bet greitas kaip triu
šis, iš tokio pasimokyti reiktų, tikras pizdalyzas...

-  Gal į pamokas galėtumėm užsirašyt? -  nevykusiai 
pajuokavau, apstulbintas tokio atvirumo.

-  Aha, -  užsivertė dar vieną stiklinę, -  aš maniau, jį 
reiks mokyt, o jis -  tikras liežuvio virtuozas... Aš turiu 
teisę turėti pilnavertį lytinį gyvenimą!

247



Netrukus grįžo baliaus kaltininkas. Nedrąsiai prisėdo 
prie stalo, lyg vaišės būtų ne jo sąskaita. Verutei papasa
kojus, kad mes viską žinom, lenkiukas nežymiai nuraudo.

Išlenkęs viskio taurelę, nusipurtė lyg arklys nuo pra
rūgusių avižų.

-  Kurva mat, co eta zajad?* Pirdolo viskil 
Nubėgęs į savo kambarį, atsinešė „Smirnovo" butelį.

Užsivertė stikliuką.
-  Vo, eto charaša**, kurva mat...
-  Matai, išgerk lašeliuką, nuraminsi vabaliuką! -  aki

niuotė, pripylusi sklidiną taurę, pastūmė artyn. -  Kris
tinai nesiūlau, žinau, jog blaivininke.

-  Vieną išlenksiu, už Velykas!
Kiek vėliau atėjo į svečius Jurgiai. „Turbūt pritrūko. 

Atkiūtino čia nusibaigti."
Palikome kompaniją ramybėje, neradome bendros 

šnekos.
Triukšmas ir muzika pynėsi tarpusavyje. Gulėdami 

lovoje, svajojome. Iš pripratimo nebekreipėm dėmesio į 
aižantį garsą. Pasinėrėm savosiose mintyse...

-  Apie ką mąstai? -  paklausiau Kristinos.
-Apie Lietuvą, -  pilnomis ilgesio akimis sužiuro į ma

ne. -  O tu?
-  Aš irgi, -  pabučiavau jai į kaktytę.
Nejučia užmigome. Sapnuose regėjome lietuviškas Ve

lykas. Su margučiais...
„Ant Sekminių daug merginų, ant Kalėdų daug parė- 

dų, ant Velykų -  čeverykų!"
Per šventes turėjome daugiau laisvadienių. Palapinėje

* Kas čia per nuodai (lenk. netaisyki.).
** Štai ši gera (rus.).
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trūko oro. Dėl neužgęstančių cigarečių dūmų, specifinių 
kvapų langą laikėme atdarą visą parą. Jurgiai užsibuvo 
ilgėliau. Drybsodami lovoje, pylė degtinę viens kitam į 
burną. Dvokė nuo tolo -  kaip šešios kiaulės kartu.

„Abu labu tokiu — vienas perdžia, kitas bezda, o tu, 
žmogau, uostyk. Gera kiaulėms -  nei joms snukį praus
ti, nei lovą kloti..."

Verutė vėl stojosi piestu, kad neprisėdame prie bendro 
stalo. Šokinėjo lyg varlė prieš dalgį, bet greitai nugesino- 
me. Šlavikas bandė užstoti savo sugulovę, tačiau po žo
džių -  „Spadai, kurčiak!“*, atšlijo. Iš palovio išsitraukęs 
eilinį „Smirnovo" butelaitį, nukliukino tiesiai iš kakliuko.

Po keleto maukų lyg šarangė varangė po stalu susi
rangė.

Vaikštinėdami po apylinkes, svarstėme, ant ko miego
sime naujajame name. Iš mūsų burnų žodžiai nuėjo tie
siai Dievui į ausį. Salia vienos sodybos aptikome išmestą 
apynaujį matracą. Anglijoje įprasta pastatyti nebereika
lingus daiktus šalia kelio. Kiti veža į šiukšlyną, tačiau tai 
kainuoja, todėl paprasčiau išrikiuoti šalia namų -  „Gal 
kas pasiims?" Apėję visą kvartalą, aptikome televizorių, 
skalbimo mašinų, šaldytuvų, sofų-lovų ir kitokių rakan
dų. Daugelis iš jų jau buvo praradę prekinę išvaizdą, ta
čiau radome ir tokių, kuriuos norėjosi priglausti. Klausi
mas kilo, kaip juos nugabenti į kitą miestelį.

Sutemus pagunda nugalėjo. Partempiau namo maty
tą matracą. „Nors pradžiai bus ant ko permiegoti, vis ne 
ant kiliminės dangos voliotis... Matrasas beveik naujas, 
dvigulis, lengvai transportuojamas..." Kitu reisu ant pe

* Dink, viščiuk (iš lenk.).
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ties parnešiau didelį odinį krėslą. Nuvalius dulkes ir že
mes nuo kojelių, atrodė lyg karališkas sostas. Išbandžiau. 
„Puikumėlis! Patogumas neapsakomas... Jau ir prisėsti 
turėsime ant ko...“ Iš trečio sykio sužvejojau vieno disko 
vienkasetį magnetofoną. Neveikė tik garsas. Priveržęs 
atsilaisvinusias detales, sutaisiau šį defektą.

„Turėsim muzikytės tirli tirli... Štai iš kokių prekių 
gyvuoja savaitgalinis aukcionas, iš surinktų sendaikčių 
nemažus pinigus susišluodamas. Kad Lietuvoje taip žmo
nės mėtytų neblogus daiktus, bomžai ir benamiai lyg 
verslininkai suktųsi biznio pasaulyje..."

Kitą rytą į pagalbą pasitelkiau dar nespėjusį prisigerti 
Šlaviką. Atstūmėm ant ratukų du minkštus foteliukus.

„Kaip puikiai derėtų namo hole!"
Verutė net rankomis suplojo: „Kokie gražūs! Tiktų ma

no kambariuke..."

Po savaitės nežinios paskambinęs Stiuartas nudžiu
gino geromis naujienomis. Kristina netilpo savo kailyje. 
Taip norėjo išsikelti iš tos skylės, nebematyti girtuok
liaujančios aplinkos. Aš dar nedrįsau šokti pergalės šo
kio -  „Sutartis -  nepasirašyta."

-  HeUo, you att rightl -  šiltai priėmė agentūros šefas.
Lėtais vėžlio judesiais Stiuartas susiieškojo mūsų do

kumentus, taip pat lėtai ir ramiai paaiškino, kad visi 
gauti popieriai tvarkingi, beliko sulaukti informacinio 
dokumento apie mūsų uždarbį iš darbovietės.

-  Per abu turi susidaryti ne mažiau kaip dvylika tūks
tančių svarų per metus, -  aiškino mums, -  tokie kelia
mi reikalavimai. Tiesa, minusas tas, kad panelė, -  tu 
rėjo omenyje Kristiną, -  neišdirbusi paskutinėje dar
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bovietėje trijų mėnesių. Jūs, -  kreipėsi į mane, -  jums 
rytoj sueina lygiai trys mėnesiai, viskas gerai. Su kuo 
iš administracijos aš galėčiau pasikalbėti dėl jūsų re
komendacijų?

-  Su Džordžu, -  iš karto atsakiau ir padiktavau jo te
lefono numerį.

Pasikalbėjęs telefonu, Stiuartas netrukus gavo faksu 
dominančią informaciją. Vieno iš mūsų metinis uždar
bis vos nesiekė dvylikos tūkstančių, o per abu — į valias. 
Rekomendavo mus kaip pavyzdingus darbuotojus, tad 
abejonių nekilo: „Viskas klostosi puikiai!"

-  Ok, sutartį darysime rytoj po pietų, -  nusišypsojo 
Stiuartas. -  Su savimi turėkite 840 svarų sumą -  380 už 
pirmą mėnesį, dar 380 -  depozitas ir 80 svarų už sutar
ties sudarymą.

„Prasidėjo! Nemaža sumelė vienu mostu..."
Nurūkome tiesiai į banką. Per dieną iš bankomato lei

džia išsiimti daugiausia tris šimtus svarų, o jau rytoj 
reiks visų devynių.

Paprašiau banko darbuotojos išmokėti reikiamą su
mą. Kategoriškai atsakė: „Jokiais būdais! Tik bankoma
tu ir tik per tris dienas."

-Absurdas! Savo pinigais negalime naudotis kaip tin
kami.

Koks kvailys sugalvojo tokią nesąmonę? -  klausiau 
savęs.

-  Tas kvailys -  anglas, -  nusišypsojo Kristina.
Džiaugėmės nors tuo, kad pagaliau išsikelsim iš lan

dynės, kad turim susitaupę reikiamą sumą. O banko kor
telė iš tiesų padėjo taupyti. Ir mano, ir Kristinos algos 
buvo pervedamos į tą pačią sąskaitą, kurią turėjau atsi
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daręs. „Kuo mažiau grynųjų kišenėje, tuo mažiau jų ir 
išleidi."

Prieš miegą pasinėriau į matematinius apskaičiavi
mus, ar geriau nuomotis, ar pačiam išlaikyti namą.

„Už nuomą, elektrą gyvenimas pas Sigutę per abu — 90 
svarų per savaitę. Plius kelionė -  Molainiūnams 20 svarų 
per savaitę. Iš viso -  110 svarų per savaitę dviem žmo
nėms. Per mėnesį -  440 svarų. Vos ne puspenkto šimto. 
Bet ar pas Sigutę gyvenimas? Agentūros namas -  380 sva
rų per mėnesį nuoma, plius patarnavimai. Prieš akis -  
vasara -  šildymo nereikės. Mokestis už kelią irgi atpuo
la. Kad ir truputį daugiau, tai vardan ramaus gyvenimo 
atskirai nuo visų. Būsim patys sau šeimininkai, o laikui 
bėgant, galėsim išnuomoti kam nors vieną kambarį, ta
da visi minusiukai išsilygins, liks tik didelis pliusas. Kad 
ir kas būtų, prasiveršim!"

Tokios mintys mane džiugino.
Katą dieną, nuėjęs į vietinį „Barclay" banką, papra

šiau išimti devynis šimtus svarų. Pasisekė. Jauna, gal
būt nepatyrusi bankininkė nesilaikė griežtos tvarkos ir 
išdavė kasoje norimą sumą.

„O sakė, kad tokia kortele tik bankomatuose galima 
naudotis. Anaiptol, reikia bandyti ir pasiseks."

Sutartu laiku sėdėjome priešais lėtapėdį Stiuartą. Pa
sirašėme sutartį, sumokėjome pinigus, o tada lyg jauna
vedžiams įteikė raktus nuo namo.

„Tam tam ta ram, tam tam ta ram, tam tam taraa 
ram, taram tam tam taram!!!"

Molainiūnai laukė automobilyje. Su džiaugsmu atbė
gę iki jų, pamojavome rakteliais. Irma kupinomis pavy
do akimis per jėgą išspaudė dirbtinę šypseną.
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-  Namas mūsų! -  laiminga sušuko Kristina.
-  Dabar galėsit nuogi vaikščiot? -  susikišo rankas į 

klyną Liaukadijus.
-  Būsit sau ponai, nieks nebedrums ramybės! -  šiepė 

ūsą Petras.
-  Kad jūs žinotumėt, kokia aš laiminga! -  neslėpė 

džiaugsmo Kristina.
Mano širdyje užgrojo muzika:
„Ant kalno mūrai, joja lietuviai, joja joja lietuvaičiai, 

neša neša vainikaitį, vainiką rūtų, vainiką rūtų..."

Darbe Merfis išsikvietė į biurą. Prie stalo sėdėjo visa 
mėlynkepurių delegacija. Menedžeris, pasikasęs tušinu
ku galvą, greitakalbe išpyškino:

-  Puikiai dirbi, vaizerė patenkinta, visų kitų nuomo
nės tos pačios. Pasirašome su tavimi nuolatinio darbo 
sutartį. Keičiasi tavo valandinis tarifas, nuo šios dienos -  
šeši svarai per valandą.

Pasirašiau pateiktus popierius. Pasirašė ir visa dele
gacija.

Palinkėję dirbti taip ir toliau, išsikvietė kitą žmogų, 
kuriam tą dieną suėjo trijų mėnesių terminas.

-  Šiandien tau sutarčių diena! Pirma agentūroje, da
bar darbe. Turbūt esi kupinas džiaugsmo? -  kaip visa
da, Irma davė liežuviui valią.

Ingos ausys iškart sukluso, mirksinčios akutės sužiuro 
į mane. Jose įžvelgiau nusivylimą. Visiems laikams pa
laidojo mus kaip keleivius. O taip tikėjosi, kad, išvykus 
Molainiūnams, dėl vežiojimo pulsime prieš ją ant kelių.

Merfis, priėjęs prie mūsų staliuko, užklausė blondi
nės nėštumo pažymos. Atrodė, kad Inga sprogs nuo iš-

253



pylusio raudonio. Nervingai pasiknisusi rankinėje, iš
traukė šūsnį popierių. Merfis paėmęs padėkojo ir nuėjo 
savais keliais.

-  Rado kada paprašyti, debilas, -  išsitraukusi veidro
dėlį, nagrinėjo vyšninį veidą. -  O, kokia aš raudona...

-  Sveika ir raudona, -  pataikavo Irma.
Pamačiusi, kad vaizerė išėjo lauk parūkyti, Molainiū-

nienė puolė prie šokoladukų automato. Greitai subėrusį 
kapeikas į vidų, išsitraukė saujelę šokoladukų -  „Mars“, 
„Snickers“, „Bounty“ ir kitų rūšių. „Nejaugi valgys???“ 
Nuskuodusi prie vaizerės stalo, sudėjo visus šokoladu
kus į jos kuprinę. Grįžusi atgal, klestelėjo į kėdę. Šypso
josi, dairydamasi į šalis, lyg netyčia pagadinusi orą. Vi
si, stebėję šį keistą reginį, klausiamus žvilgsnius susmei
gė akis į Molainiūnienę.

-  Ar tau viskas gerai? -  pirmoji paklausė Inga.
-  Aišku viskas, o kas gali būti blogai? Prieš tai vaize

rės paklausiau, ar jums patinka siurprizai? Atsakė -  žiū
rint kokie. Patikslinau -  saldūs? Vaizerė apsilaižė. Pa
rengiau jai siurprizą, tegul mėgaujasi, -  neturėdama, kur 
dėti akių, pradėjo rankomis kedenti plaukus.

-  Nu, nąfik, dar tokio bajerio nebuvau mačiusi, -  pa
sibjaurėjo blondinė.

Dar gražesnio reginio sulaukėme per kitą breiką. Iš
ėjus vaizerei, Irma pakartojo manevrą. Tik šokoladukų į 
kuprinę nebebruko, o pasibaigus pertraukėlei, atsinešė 
į apačią, kas griežtai draudžiama. Pristojo prie manęs, 
kad indelį su šokoladais įdėčiau į mašiną, o šie susipa
kavę nuslinktų vaizerei į rankas.

-  Na tu duodi! Vieno siurprizo negana? Pati dėk tą 
dovaną į mašiną, o po to pati ir aiškinkis...
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Ji taip ir padarė. Nuslinkus supakuotiems šokoladu
kams iki linijos galo, vaizerė pačiupo paketą. Tekina pa
sileido į biurą, o ten, stalčiuje, siurprizą paslėpė. Irma 
keitė spalvas lyg chameleonas. Tai balo, tai raudo, o priė
jus vaizerei net pažaliavo.

-  Irma, tu turi žinoti, kad maisto į darbo vietą neštis 
negalima. Jeigu pamatytų menedžeris, turėtum didelių 
problemų. Užteko ir tų, kuriuos palikai kuprinėje, aš iš 
karto supratau, kad čia tavo darbas. Prisiminiau tavo 
užuominas dėl siurprizų, -  griežtai atskaičiusi moralą, 
nuskubėjo tęsti darbo.

Irma, lyg buku galu trenkta, šypsojosi. Pavyko išvengti 
nemalonumų ir įlįsti į subinę be muilo. Tą suprato visi 
mačiusieji.

Kitą dieną visą mūsų mantą bandėm sutalpinti Petro 
automobilyje. Mažmožius sugrūdom, o krėslo, foteliukų 
nepajėgėm. Reikėjo talpesnės mašinos nei sedanas. Ve
rutė, stebėjusi mūsų pastangas, pasiūlė:

-  Jums reikia tartis su Jurgiu, jo mašinoj galinės sė
dynės atsilenkia, sutilptų viskas. Pati Sigutė jo mašina 
susivežioja baldus...

-  Pas Jurgį universalas, nors triperis, bet talpus, su 
maniške nepervešim, -  kasėsi pakaušį Petras.

-  Aš tuoj pat jam susuksiu, -  Verutė dingo už durų. 
Po minutėlės išlindusi tarė:

-  Tuoj atvažiuos, džiaukitės, kad šiandien nedirba...
Netrukus atburzgė Jurgis. Kad ir kaip bandėm įkišti

foteliukus -  niekaip nepasidavė. Net nudaužius ratukus, 
netilpo į automobilį. Priglaudė tik krėslą ir matracą. Fo
telius palikom likimo valiai.

-  Dėl fotelių kreipkis į Raimį, jis mašinas remontuoja,
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žinau, autoservise turi pikapą, ten lengvai sutilptų visa 
sekcija su antresoliais, -  patarė Jurgis.

-  Turėsiu galvoje, o kiek tau už kurą duoti? -  paklau
siau, žinodamas, kad Jurgis už ačiū neveš.

Sis pasimaivė, kelias minutes pagalvojo.
-  Dešimt svarų, mano mersas daug ryja, -  ranka per

sibraukė ūsus.
„Parmazonas! Godus kaip katinas į mėsą! Tik dešimt 

mylių kelio, o kainą užsišaukė lyg vietinis taksistas. Už 
dešimt svarų Molainiūnai visą savaitę išvežiodavo. Ką 
darysi, nebūtų kraštietis, jei kraštiečio nenugręžtų.“

Sumokėjau. Drebančiom rankom pasiėmęs dešimtinę, 
susigrūdo treningų kišenėn.

-  Nu, ką, judam? -  išsišiepęs tarė.
Po dešimties minučių jau nešėm viską į naująjį būstą, 

ką spėjom užgyventi Anglijoje. Krėslas tiko priešais židinį.
Antrame aukšte, kambariuke iš sodelio pusės, pasi

tiesėme ant grindų matracą. Gaila, foteliukai nelindo. 
Būtų labai derėję hole. Padėkojom pagalbininkams. Pet
ras atsisveikino iki vakaro, o Jurgis, pasimuistęs maši
noje, lyg per mažai gavęs uždarbio, nepatenkintas iš- 
burbė atgal. Likę dviese, apsikabinome. Išsipildė mūsų 
svajonė -  gyventi atskirai ir nė per nago juodymą ne
bepriklausyti nuo Sigutės.

„Per bortą Sigutę ir visą jos landynę! Adjos amigos, 
palapine!"

Po penkių mėnesių, praleistų Anglijoje, pasijautėm 
saugūs, laisvi ir nepriklausomi, kaip LNK kanalas.

„Ačiū, Dieve, už ramią sielą!“
Kupini ramybės, kurios įkvėpė namų jaukumas, iš

ėjome pėstute į darbą. Žingsniavome palengva, grožėda
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miesi naujosios erdvės aplinka. Prasidėjo naujas gyve
nimo etapas.

„Naujas miestelis, naujas namelis! Nebėra ko baimin
tis dėl ateities, galime gyventi nors iki žilos senatvės. 
Būstas yra, darbas yra. Ko bereikia paprastame žmo
gaus gyvenime?"

-  Kaip naujakuriai laikotės? Kada įkurtuvės? -  degė 
smalsumu Irma.

-  Puikiai! Įkurtuves tada padarysim, kai viryklę įsi- 
gysim, kad karštą patiekalą galėtumėm pasiūlyti...

Po darbo kaip niekada, nors ir pavargę, linksmi grįžo
me į naująjį trobesį. Negalėjome patikėti, kad esame vie
nui vieni.

„Jokio slogaus kvapo, jokio triukšmo ar Verutės girto 
šlitinėjimo... Pasaka!"

Pirmąją naktį išmiegojome puikiai. Atsikėlėme žva
lūs, su šypsenomis veiduose.

Išgirdęs bildesį apačioje, nulipau laiptais. Ant kilimi
nės dangos gulėjo šūsnis laiškų. „Laiškanešys įmetė pro 
angą duryse. Nė pašto dėžučių nereikia. Išradinga." At
plėšęs išnagrinėjau mokesčių lapus, vadinamus bilais.

„Mėnesinis konsulo mokestis -  79 svarai. Mėnesinis 
mokestis už vandenį -  28 svarai. Už dujas mokestis ateis 
kas tris mėnesius. Elektrą pildysimės patys su elektros 
papildymo rakteliu, tas pats kaip telefono kortelė -  už 
kiek pasipildysi, tiek kreditų ir suteiks. Jeigu nenori, 
gali išvis jos nepirkti, tada gyvensi be elektros. Papras
ta ir patogu."

Nuėjęs į banką, pranešiau savo naująjį adresą, kad 
senuoju nesiųstų ataskaitų ir kitokių dokumentų. Ad
resą pakeitėm ir darbovietėje, išsiuntėm į Taksų biurą,
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Home biurą, Insurance biurą ir visur kitur, iš kur galėjo 
ateiti svarbūs dokumentai.

Paskambinęs Stiuartas pranešė, kad sutartyje įsivėlė 
klaida. Nuėjome. Perrašė sutartį naujai, nes pirmojoje už
miršo nurodyti sutarties terminą — pradinis laikotarpis — 
šeši mėnesiai. Sugebėjo įvelti klaidą ir naujojoje sutar
tyje -  neteisingai išspausdino Kristinos pavardę. Teko pri
rašyti praleistą raidę ir papildomai padėti po parašą.

„Ach, tie anglai, išsiblaškę lyg avinai..."
Paskambinau Raimiui pasiteirauti dėl pikapo, kad per

vežtų fotelius. Atsakė, kad pikapo senai nebeturi, bet 
šeštadienį pasistengs padėti. Kaip visada, neužmiršo už
sisakyti dešimt kilogramų mėsos. Savaitgalį mėsą at
siėmė, o apie baldų pervežimą net neužsiminė.

„Tiek iš jo tos pagalbos, tik sau naudą mato, o iš pa
ties naudos kaip iš ožio -  nei vilnų, nei pieno."

Verutė telefonu pasiteiravo, kada išsivešim fotelius. 
Pasakiau, kad paliekam likimo valiai, ką norit, tą su jais 
darykit.

Po mano žodžių pokalbis nutrūko, nesupratau, ar iš 
laimės, ar iš pykčio akiniuotė numetė ragelį.

Labiausiai nustebino netikėtas Jurgio skambutis. Pa
reiškė, kad už baldų pervežimą iš mūsų priklausytų nors 
viskio buteliukas. Pasak jo, dešimt svarų suėjo vien ku
rui, o gerklei praskalauti neliko už ką. Nežinojau, ar juok
tis, ar verkti, tačiau susiutau dėl tokio akiplėšiškumo.

-  Ką tu nori apgauti, mane ar save? Sutartą sumą 
sumokėjau, po savaitės vėl kainą keli? Kitą savaitgalį 
gal dar užkandos paprašysi?

-  Tokios stafkės! Butelis arba dar dešimt svarų, -  pri
mygtinai reikalavo jis.

258



-  Apetitas tau kyla ne dienomis, bet minutėmis. Esi 
peštas už kvailumą, būsi muštas už durnumą!

-  Tu man grasini? Aš tik reikalauju to, kas man pri
klauso...

-  Klausyk tu, reketyre, ožio ištvermės, kiaulės pader
mės, esi tiek gudrus, kad net durnas iš gudrumo. Tuoj 
iki tavęs ateisiu, pažiūrėsiu, kaip tada losi...

Kaip tyčia, tuo tarpu vaikštinėjau su Kristina ir Mo- 
lainiūnais po aukcioną. Ieškojome kokio baldelio, bet nie
kas į akis nekrito. Su Petru patraukėme atsivaryti ma
šinos, ketinom važiuoti į didesnį miestą apsidairyti po 
parduotuves. Petras linksmai nusižvengė, sužinojęs Jur
gio keliamus reikalavimus.

-  Jis mums visą savaitę dejavo, kad iš tavęs per ma
žai paėmė. Turbūt vyriukas iš pavydo sugalvojo. Labai 
jau priešiškai nusiteikęs prieš tuos, kam geriau sekasi...

-  Gaidys manęs nepabaidys, -  karingai žengiau į prie
kį, -  labai gudrus nori pasirodyti, pažiūrėsim...

-  Gudrumo iš asilo turbūt mokinosi... Paikas kaip avies 
vaikas, o dedasi labai gudrus. Sako -  aš galvą ant pečių 
turiu... Eik tu, eik tu... Norėjau pasakyti, kad degtukas 
irgi galvutę turi, bet smegenų -  nė lašo. Jurgienė irgi to 
paties kirpimo, abu vienodi.

-  Pagal Jurgį ir kepurė, -  nusikvatojome abu.
-  Nori vaiką iš Lietuvos atsivežti, į mokyklą čia leis

ti... Jurgis ima pavyzdį iš Sigutės, ką ta pasako, tą jis 
vykdo. Klapčiukas! Sužinojo, kad čia su vaikais lengva
tos didelės, tai dabar atsitemps čia... Ką tas vaikelis su 
tokiais tėvais matys? Kasdieniai pijokavimai, tabako dū
mai, netvarka...

Priėję namą, įžengėme pro duris. Virtuvėje už stalo
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sėdėjo trise -  Jurgis, Domelis ir dar vienas, iš lenkų tabo
ro. Viduryje stalo stovėjo pusiau nugertas degtinės butelis.

-  Štai kur visa reketyrų šutvė! -  suėmė juokas. -  Vie
no butelio maža, tai sugalvojot kitą pasidaryt?!

Jurgis, išpūtęs pro lūpų kamputį dūmus, užgesino ci
garetę į peleninę.

-  Prie ko čia jie? Mes buvom susitarę, kad dar ant 
bonkės pridėsi...

-  Ką čia niekus tauziji! Kiek užsiprašei, tiek gavai. 
Nuo gėrimo smegenys perkalto? Pareketuot sumanei? Su
maišei su kažkuo, prie manęs tokie bajeriai nelimpa. Gy
venk savo gyvenimą, mes savo, jei sumanysi ant galvos 
pašikt, tada pažiūrėsim.

-  Gerai, nereikia tos butelkos, bet ir visos draugystės 
tarp mūsų baigtos, nuo šiol man akyse nesirodyk, -  ty
liai numykė. *

Garsiai nusikvatojau.
„Ūsuotas buratinas pareketuoti sumanė! Akys^ nesi

rodyk... Jeigu neturėčiau santūrumo ir savigarbos, su- 
mindyčiau erelį su visomis plunksnomis..."

Susiturėjau dėl šventos ramybės. „Girtas nors išsimie
gos, o durnas -  niekados..."

Keista buvo stebėti tylų it žuvį Domelį. Sėdėjo panari
nęs kaklą, iš rankų nepaleisdamas pilno stikliuko.

-  Domeli, ko sėdi toks peršikęs? Apsimeti, kad nepa
žįsti?

-  Ko... ko... geriu, ir tiek, -  nenoriai atsakė, dar labiau 
susigūždamas savame kiaute.

Atvažiavome į didesnį miestą. Parduotuvių ir žmo
nių marios. Ilgėliau apsistojome „Argos", kurioje prekyba
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vyksta iš katalogų. Įnikome studijuoti kainas. Jos -  ge
rokai mažesnės nei įprastuose marketuose. Pasirinki
mas -  didelis.

Įsigytus daiktus pristato į namus nemokamai. Pa
svarstę nutarėme užsisakyti, kas svarbiausia buičiai -  
šaldytuvą, skalbimo mašiną, elektrinę viryklę, sofutę, 
mikrobangę ir daug kitų smulkmenų. Už viską sumokė
jome sepynis šimtus svarų. Lengvus daiktus pasiėmėm 
su savimi, o likusius žadėjo pristatyti per keturiolika die
nų. Daugiau įvairių buitinių rakandų nebrangiai susi- 
pirkome iš sekmadieninio „Bahamų" turgaus. Praėjus 
savaitei, turėjome viską, ko širdis geidė. Užsakytas pre
kes suvežė atskiromis dienomis, tad darbo netrūko. Ap- 
sistatėme visiškai, kai vieną dieną, autobusu nuvažia
vęs į tą patį „Argos“, nupirkau nediduką televizorių. Par
gabenti jį teko taksi, nes reikėjo suspėti į darbą. Taksistas 
nulupo su kaupu. Autobusu važiuodamas sumokėjau du 
su puse svaro, o taksistui už tą patį atstumą plojau aš
tuoniolika.

Įsigiję televizorių, sužinojome dar vieną neįprastą da
lyką, kad, norėdami jį žiūrėti, turime įsigyti TV licenci
ją, už kurią metinis mokestis -  126 svarai, kitu atveju 
galime susilaukti revizorių, kurie turi teisę uždėti tūks
tančio svarų baudą.

Susimokėjome pašte už tai, kad galėtumėm žiūrėti TV 
laidas. Pats televizorius tiek nekainavo, kiek reikėjo pa
kloti jo licencijai.

„Įdomu, kaip supyktų Lietuvos žmonės, sužinoję, kad 
jiems teks mokėti už vaizdo dėžutę vos ne septynis šim
tus litų kasmet? Absurdas absurdui nelygus..."

Su Molainiūnais beslampinėdami po parduotuves
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sutikome mieste Džordžą. Sunku jį buvo atpažinti, ryš
kiai raudoni firminiai treningai skyrėsi nuo įprasto 
įvaizdžio -  kostiumo su šlipseliu. Jo plati šypsena, paro
danti pieno baltumo dantis, slėpėsi po sielvarto kauke. 
Liūdnai pasisveikinęs, išsipasakojo, kad yra laikinai nu
šalintas nuo pareigų, kol vyksta tyrimas. Pikti liežuviai 
paskleidė šnekas, kad jis už įdarbinimą imantis kyšius. 
Sujudusi angliška administracija sustabdė portugalo įga
liojimus. Juodukas šnekėjo nuoširdžiai, su ašaromis aky
se. Prisiekinėjo Dievu, kad niekada panašiai nesielgęs. 
Tai paprasčiausias pavydžių jo tautiečių šmeižtas. Visa 
mūsų kompanija jautė juodukui didelį dėkingumą už tai, 
ką jis dėl mūsų buvo padaręs. Pažadėjome, kuo galėsi
me, jam padėti. Iš mūsų rankų nepaėmė nė penso, todėl 
turėjome pagrindo juo tikėti.

Nieko nelaukęs, parašiau anglų kalba raštą, kurio tu
rinys skelbė: „Mes tikime Džordžu. Jis niekada nėra pa
reikalavęs ar paėmęs iš mūsų kyšio už įdarbinimą. To
kius gandus laikome nepagrįstais apsišaukėlių prasima
nymais, todėl reikalaujame jį sugrąžinti į eitas pareigas."

Po turinio -  vardas, pavardė, tautybė, parašas. Pir
mieji pasirašėme mes -  idėjos organizatoriai. Kitus pa
rašus Irma surinko naktinėje pamainoje pertraukėlių 
metu. Pasirašė ne visi, o ypač daug portugalų. Tačiau 
dauguma naktinės pamainos žmonių padėjo parašą už 
Džordžą. Lapą su parašais, padarę keletą kopijų, įteikė
me administracijai. Anglė, pretendavusi į juoduko vietą, 
buvo šokiruota, o visi menedžeriai -  labai apstulbę. Kiek 
padvejoję pažadėjo atsižvelgti priimdami galutinį spren
dimą. Vieną lapo kopiją su parašais atidavėm Džordžui. 
Juodukas, nesitikėjęs iš mūsų tokio žingsnio, nuoširdžiai
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dėkojo. Prasitarė, kad jam suteikėm naujų jėgų ir kad 
teisybė turi nugalėti. Viltis miršta paskutinė. Laukėme 
tos teisybės ir mes.

Apsistatę baldais būstą, surengėme nedideles įkurtu
ves. Kristina padengė stalą, aš, suvaikščiojęs iki parduo
tuvės, nupirkau raudonojo vyno butelį. Vakare atvažia
vo Molainiūnai. Ta proga įteikė mėsmalę, deficitinį daiktą 
Anglijoje, žaislinę varlę, simbolizuojančią turtus, ir ma
žą drambliuką -  stiprybės simbolį. Pakėlę vyno taures, 
skambiai susidaužėme.

„Menas pamažu ragauti gerą raudonąjį vyną. Lyg šven
tas ritualas. Vynas simbolizuoja Kristaus kraują. Gurkš
nodamas tarsi susilieji su Dievybe. Prašviesėja akys, sme
genys maloniai nurimsta... Harmonijos akimirka."

Užsidegėme žvakę. Jos liepsna labiau sustiprino šį 
pojūtį.

Nekasdieniškas patyrimas nugramzdino užmarštin 
realybę.

-  Šaunuoliai lietuvaičiai! Puikiai prasisukot! Taip 
greit sugebėjot susikurti jaukų namų židinį, -  Irma 
nustelbė tylą.

-  Gerai, mamuk, jaunimas protingai gyvena, nepaly
ginsi su kitais svieto perėjūnais. Visi iš pavydo nosį rie
čia, kiekvienas norėtų atskirai gyvent. Jurgis mandras 
paliko, vaikšto galvą užrietęs kaip briedis, tokį poną vai
dina, net švilpt norisi. Atvažiavo Jurgienės patėvis, ap
gyvendino kambaryje su lenkais. Normalus vyrukas, nei 
jis rūko, nei jis geria, savo vietoje. Anglų kalbą supran
ta, darbo ieškosi. Prasitarė, kad norėtų kitur išsikelti, 
nes pabodo žento pijokavimai, nelabai mėgsta, matyt, -  
Petras įsipylė antrą taurę.
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-  Kas jį gali mėgti? Kur šiko, ten paliko, klozete amži
nai lauktuvės plaukioja, -  sukruto Liaukadijus.

-  Gal keičiam temą... Kam šnekėti apie tuos, į kuriuos 
mums nusispjaut. Tegul gyvena, kaip nori, jų teisė rink
tis, -  pertraukė Kristina atsibodusias kalbas.

-  Gerai sakai, nėr čia ko aptarinėti valkatų gyvenimo, -  
pritarė Irma. -  Tai ką, lietuvaičiai, mums rytoj pasku
tinė darbo diena, poryt išvažiuojam gimton Lietuvėlėn. 
Klausiau Merfio, sakė, rudenį priims atgal, aišku, gai
la, kad vėl nuo pradžių, iš naujo, trijų mėnesių bando
majam laikotarpiui... Bet jau viską mokame, sudėtin
ga nebus...

-  Mėnesiuką pailsėsime ir šausim į Norvegiją, -  šyp
sojosi Liaukadijus.

-  Gal jūs su mumis norėtumėt? Norvegijoj daug ge
riau nei Anglijoj ir uždarbis didesnis, -  paklausė Irma.

-  Gal ir nieko būtų pabandyt, pasaulio daugiau pama
tyt... Aišku, ne šią vasarą, greičiausiai kitą, -  atsakiau.

-  Tai puiku, kada panorėsite, man praneškite, aš vis
kuo pasirūpinsiu, nes mes kiekvieną vasarą važiuoja
me, -  paslaugiai kalbėjo Molainiūnienė.

-  Bet ten reiks kietai dirbt, dešimt valandų per dieną, 
susilenkus, ant saulės. Mes jau pripratę per tiek metų, -  
išpylė Petras, lyg norėtų atkalbėti.

-  Ant saulės per dieną neiškepat? -  pasidomėjau.
-  Storo kailio kepures ant galvos užsidedam kaip gru

zinai, kad smūgio negautumėm, kailinius apsivelkam, 
kad nenudegtų oda, išprakaituojam gerai per dieną, net 
dietos laikytis nereikia. Beskindami braškių prisivalgom, 
taip ir pragyvenam tris mėnesius. Gyvenimas ten ramus, 
atskirus kambarius duoda, už nuomą mokėt nereikia,
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maisto savo atsivežam, šeimininkai malonūs, tyras kal
nų oras lyg kurorte, -  rimtai pasakojo Petras.

Pirmą kartą pamatėme Molainiūnus valgančius. Visi 
trys turėjo gerus apetitus. Kimšo daugiau, nei lindo, kau
lelius apčiulpdami.

„Jeigu taip valgytų breiko metu, niekas į juos kreivai 
nežiūrėtų. Bet kada sėdi tušti, gurkšnodami sintetinę 
kavą, aplink visi gardžiai kramsnoja, kyla įtarimas, gal 
šie žmonės užsisiuvę skrandžius."

Įsitikinome, kad toli gražu ne. Į jų skrandžius sutilpo 
visas stalas, ir po to jie nesijautė sotūs. Liaukadijus nu
liūdo lyg nuo bulvienės bliūdo, atsisakė net vyno pakar
totinai. Susikišo rankas į klyną ir čiupinėjosi kaip Ge- 
lumbauskas riestainius.

Išvažiavus svečiams, užlipome į antrą aukštą. Aistra už
valdė abu vienu metu. Jaukiame kambariuke, ant matra
co. Susivijome į vieną, neatskiriamą jaudulingą rezginį.

„Mes laisvi, mes mylintys, mes jaunatviškai veržlūs 
ir energingi, mes kartu, mes dviese nugriausime didžiau
sias užtvaras ir pasieksime aukščiausias viršukalnes, 
mes laimingi nors šią akimirką, ir dėl tos vienintelė aki
mirkos, vien dėl jos, verta gyventi!"

Raudonasis vynas tankiai varinėjo mūsų kraują, šir
dis tuksėjo garsiai ir ritmingai, erotiškai sūrus prakai
tas žliaugė mūsų kūnais.

„Štai ji, pasaulio viršukalnė! Pasilikim joje amžinai, 
neleiskim vienas kitam nupulti į bedugnę. Išlaisvinkim 
protą ir, tvirtai susikibę rankomis, nurimkime tyloje. Die
viška ramybė! Mintys ištirpsta lyg sniegas, prašvitus pa
vasario saulutei, galva -  tuščia, kūnu bėgioja plunksna- 
kojai šiurpuliukai..."
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Sužinoję, kad mūsų miestelio bibliotekoje vyksta ne
mokami anglų kalbos kursai, tuoj pat užsiregistravome. 
Jaunas, žvalus mokytojas apsidžiaugė pagausėjusiu mo
kinių skaičiumi, nes iki tol teturėjo vienintelį mokinį. 
Mums -  naktinukams, paskirtas laikas labai tiko -  nuo 
vienuoliktos valandos ryto iki antros dienos, per savaitę 
porą kartų. Paaiškėjo, kas tas unikalus mokinys, siekian
tis mokslo žinių, kad dėl vienintelio jo mokytojas važi
nėdavo netrumpą atstumą iš kito miesto. Ogi mūsų bend
radarbis italas -  Fabricijas Pedras. „Ar jūs jį pažįstate?"
-  nustebo mokytojas -  „Labai puikiai, juk matomės vos 
ne kasdien."

Netrukus droviai duris pravėrė ir pats stropuolis. Pa
matęs mus, nusišypsojo ir drąsiai nutūpė į kėdę. Prasidė
jo pamoka. Mokytojas nešiojamuoju kompiuteriu de
monstravo anglišką dialogą. Išklausę turėjome taisyklin
gai pakartoti, stengtis įsigilinti į anglų kalbos subtilybes.

Fabricijas akimis nagrinėjo kompiuterio klaviatūrą, jam 
visiškai nerūpėjo angliški pašnekesiai. O kai itališkai pa
klausė, kiek šis kompiuteris kainuoja, nuleipome iš juoko.

Vėliau, susėdę prie atskirų personalinių kompiuterių, 
dirbome individualiai. Kiekvienas filmuotas dialogas -  
tai atskira tema. Turėjome jas išgliaudyti ir kiekvienos 
temos gale atlikti užduočių testą. Daug ką žymėjomės 
sąsiuviniuose, ypač taisykles, gramatikos vingrybes. 
Sunkiausiai sekėsi italui. Jis dažnai kvietėsi pagalbon 
mokytoją, uždavinėjo nesuprantamus klausimus, skam
bančius pusiau angliškai, pusiau itališkai. Netgi žiūrėjo 
dialogus gimtąja kalba ir smagiai juokėsi, kad jie neįgar
sinti lietuviškai.
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Darbe sutikome švytinčius iš laimės Molainiūnus. Iš
sipūtusiomis marškinių kišenėmis atrodė lyg viena krū
timi žindantys.

-  Ar vatos prisikišę, ar papai užaugo? -  iškilo klau
simas.

Liaukadijus, išsitraukęs iš kišenės užklijuotą voką, pa
mojavęs rankoje, vėl įgrūdo atgal.

-  Tame vokelyje visos santaupos, ką uždirbau mėsos 
fabrike. Nešioju prie širdies, kad ramiau būtų...

-  Žiūrėk, kad iš po nosies nenuneštų!
-  Kas čia ims, nieks nežino...
-  Aš tai jau žinau, -  nusijuokiau.
-  Pinigėlių kaip šienelio pas močiutę kaime! -  patapš

nojo Petras ranka sau per krūtinę. -  Parvešime į Lietu
vą, padėsim į bankelį, -  šiepė ūsą.

-  Užtvers banditai Lenkijoj kelią, galėsit drąsiai ati
duot, -  erzinau.

-  Nebe tie laikai, kad kelius tveriotų, dabar Europos 
Sąjunga, tokių kaip mes -  skersai išilgai važinėja...

-  Kvepia pinigėliai šviežumu! Naujomis kupiūromis 
davė, -  įtraukė oro nuo kišenės Irma. -  Smagumėlis! Tuoj 
miegosiu savo lovoj!

-  O aš savo mamytę nuo kojų pirštelių išbučiuosiu, -  
net sudrebėjo iš nekantrumo Liaukadijus.

-  Teisingai, Liaukaduk, galėsi per naktį pas mamytę 
darinėt žuvytę, -  kvatojosi Petras. -  O po to vėl į trasą -  
braškių lauke užmirši mamytės kvapą.

Šnekos apie Lietuvą sustiprino norą grįžti į tėvynę. 
Juk iš tiesų mes jiems pavydėjome. Vidinis balsas šauk
te šaukėsi Lietuvos, o užsispyręs racionalusis protas 
reikalavo dar pakentėti, dirbti, pasikliauti logika. Nors
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darbas darėsi vis didesne katorga, prievartavome dva
sią toliau, bandydami save apgauti, kad mes -  laimingi.

Paskutiniojo breiko metu Irma su didžiule rankine nu
bėgo prie valgančios vaizerės. Įteikusi vyno butelį, sal
dainių dėžę, kažką lipšniai čiauškėjo.

-  Negaliu žiūrėti į tą subinlaižę! Lenda į šikną be trin
ties. Jaučiu, būtų jos valia -  išlaižytų vaizerei klyną, -  
reiškė Inga neapykantą.

-  Mano tetulė tokia yra, mėgėja visus užkišti dovanė
lėm. Dėl savęs stengiasi, juk žada grįžti, -  Rasa palaikė 
pokalbį.

-  Šlykštynė! Jeigu man taip bandytų lįsti į šikną, kai 
traukčiau per zūbus atžagaria ranka, apsiverstų aukš
tyn papais. Padlaižė! Akis maža išdraskyti, -  toliau žai
bavo blondinė.

-  Ji -  sugedęs žmogus. Viską pinigais matuoja. Nuo 
to laiko, kai prekiaudavo kailiais Rusijoje, ir susirgo pi
nigų manija. Tįk į save nagus atsukus, vis maža ir ma
ža. Su seserimi per ją susipykau, dėl buto teatrą suvai
dino, butas pabrango vos ne trigubai, ne Irmos godumui 
atiduot. Specialiai supjudė visus, kad tik būtų preteks
tas Astos butą pasilikti. Asta, kiek žinau, po dviejų die
nų irgi skrenda į Lietuvą susitikti su Irma, kad toji pini
gus atiduotų, kiek už butą mokėjo. Gražaus navaro tu
rės pardavę. Plos rankomis tetulė, tiek babkių išlošus.

Irmai sugrįžus nuo vaizerės staliuko, kalbos užtilo mo
mentaliai. Truputį įraudusi pasižiūrėjo į išsipūtusią ki
šenę, ranka paplekšnojo -  tvarkelė -  pinigėliai vietoje.

-  Pagaliau užbaigiau tą nemalonią procedūrą... Pra
dėjo šnekinti mane, galvojau -  greičiau baigtų... fu, net 
sušilau, -  pasikedeno Irma trumpus plaukus.
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-  Jeigu nemalonu, tai kam tą vyną neši, kam išvis į 
akis lendi? -  metė repliką Inga.

-  Nesakyk, kad pati nesi dariusi to, kas nemalonu? 
Reikia su vaizere gerus santykius palaikyti, rudenį vėl 
grįšiu į fabriką.

-  Aš niekam į šikną nelindau ir nelįsiu, šokoladukų 
nepakuoju ir bonkių neperku...

-  Užtat daug šneki! Per tokias kaip tu Džordžą nori iš 
darbo atleisti. Skleidei paskalas anąkart, kad už pini
gus įdarbina.

-  Prie ko čia tas negras? -  suprunkštė į saują blondi
nė, -  tegul išmeta, vienu juodašikniu mažiau bus!

-  Dabar juodašiknis, o kai į darbą priėmė, geras buvo, 
ar ne? -  perpyko Irma.

-  Koks man skirtumas! Pokalbį aš pati perėjau, nie
kam pinigų nedaviau... Ko tu jį gini? Gal pati davei?

-  Panelyt, turi metų, turėk ir proto! Nebeturiu su 
tavim šnekos, -  atsistojo ir nuėjo į persirengimo kam
bariuką.

-  Ot gerai, kad išvažiuoja ta pinda, o tai tektų akis 
išdraskyti ir liežuvį nupjauti. Atsirado ponia apšiktais 
kulnais!

Darbui pasibaigus, palinkėdami geros kelionės, at
sisveikinome su Molainiūnais.

-  Laikykitės, lietuvaičiai! Rudenį grįšim, tikiuosi, pra
džiai priglausit pas save?! -  šaukė nueidama Irma.

-  Būtinai, jeigu patys iki rudens į Lietuvą neišskrisim.
-  Laikykit frontą! -  sugniaužęs delnus, iškėlė į viršų 

Liaukadijus.
„Nors ir kokie žmonės tie Molainiūnai, spėjom prie jų 

priprasti ir susibičiuliauti. Pasiilgsim Irmos tauškimo,
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Petro ūsų, Liaukadijaus kvailos šypsenėlės... Telydi juos 
sėkmė! Duos Dievas, dar pasimatysime..."

Vieną popietę Svietą, paskambinusi iš portugalų agen
tūros, pranešė, jog Kristinai atėjo laiškas su draudimo 
kortele. Nuvažiavę pasiimti, nuoširdžiai padėkojome lat
vei, kad susirūpino. Nuo tada ir Kristina nebeturėjo rei
kalų su buvusia darboviete. Tik dar vis laukė, kada Tak
sų biuras sugrąžins sumokėtus mokesčius.

Draudimo kortelė kažkuo primena banko kortelę. Žyd
rame fone didelėmis juodomis raidėmis užrašyta: Natio
nal Insurance Numbercard, o raudoname fone išspaustas 
numeris su vardu ir pavarde. Nieko ypatingo, bet reikš
mę turi didelę, su ja atsiveria keliai pas darbdavius, į ban
ką ir kitas svarbias institucijas. Su ja esi patikimesnis.

Mėsos fabriko priimamajame pasiteiravau ir savosios 
kortelės. Net akis išpūčiau sužinojęs, kad maniškė jau 
dvi savaites guli sekretorės stalčiuje. O man nieko ne
pranešė. Reikėjo ilgai aiškintis ir įrodinėti, kad sekreto
rė atiduotų tai, kas man priklauso. Tik pasirodžius me
nedžeriui pavyko atgauti savąją kortelę.

Ta proga, susirinkęs visus dokumentus, nužingsnia
vau į „Barclay" banką. Paprašiau, kad man atidarytų 
visą sąskaitą, idant galėčiau gauti tokią kortelę, kuri vyk
dytų visas funkcijas. Iš karto pareikalavo draudimo nu
merio. Suvedusi į kompiuterį naujus duomenis, banki
ninkė paprašė kitų dokumentų -  paso, „Home office" la
pų, mokamų mokesčių už patarnavimus išklotinių. 
Ištraukiau visus to mėnesio užmokėtus bilus. Prisikabi
no, kodėl nemokėta už dujas. Paaiškinau, kad už dujas 
reikia mokėti kas tris mėnesius, o aš dar tik mėnuo te
gyvenu naujajame name. Pareiškė, kad ateičiau tada,

270



kada sumokėsiu pirmąjį mokestį už dujas. Tiesiog nustė
rau vietoje. Kokio idiotiškumo reikėjo turėti, norint pri
kibti prie tokios smulkmenos. Susirinkęs visus popierius, 
apsisukau ir išdūmiau lauk.

Nutaikiau dieną, kada dirbo kita bankininkė. Jai už
teko pamatyti vieną apmokėtą bilą už namą -  konsul- 
taksą, ir to pakako, kad atidarytų man visą sąskaitą. Po 
trijų dienų paštu atsiuntė „Visa Electron" kortelę, dar 
po kelių -  kortelės pin kodą. Visus pinigus pervedęs iš 
senosios sąskaitos į naująją, nustebau dar po savaitės 
gavęs čekių knygelę ir „Visa" kreditinę kortelę su ketu
rių šimtų svarų kreditu. Užteko keletą kartų išsiimti vi
są sumą iš kreditinės ir vėl po kelių dienų įdėti, kai ne
trukus atsiuntė dar vieną kreditinę kortelę „Barclaycard 
Visa Platinum" su aštuonių šimtų svarų kreditu.

„Keistuoliai tie anglai! Iš pradžių neleidžia atsidaryti 
sąskaitos, o po to kreditai pasipila lyg iš gausybės rago."

Iš italo sužinojau, kad jis turi atsidaręs sąskaitas net 
trijuose bankuose. Per dvejus metus, praleistus Anglijo
je, jam prisiuntė tiek kreditinių kortelių, kad nebetilpo į 
piniginę.

„Išsiėmęs visus kreditus iš visų kortelių, be vargo leis
čiau dieneles Brazilijoje iki gyvenimo pabaigos", -  ne 
kartą gundėsi italas. Dėl didžiausių kreditų ir mažiau
sių procentų Fabricijas vertino tik vieną iš trijų bankų -  
„Barclay".

Su italu susitikdavom du kartus per savaitę anglų kal
bos kursuose, šešis kartus per savaitę darbe, todėl vis 
dažniau ir atviriau pabendraudavome. Beveik visada po 
darbo Fabricijas su mašina sustodavo mūsų paimti ir 
priveždavo iki pat namų durų.
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Italas daugiausia šnekėdavo apie Vaidą, lietuvaitę, ku
rią jausenai įsimylėjęs. Vaida iš lietuvių mėsos fabrike dirbo 
seniausiai, apie dvejus metus, netgi pretendavo į vaizerės 
vietą. Su ja susibičiuliavo Kristina. Dirbdamos prie vie
nos linijos, atrasdavo laiko pasišnekėti, moteriškai palie- 
žuvauti. Vaidos vyras darbavosi mėsos fabriko skerdyk
loje, dieninėje pamainoje. Porai skirtingos pamainos bu
vo aktualios, nes turėjo su savimi atsivežę du mažamečius 
vaikus -  šešerių mergytę ir ketverių berniuką. Smalsusis 
italas apie mylimą moterį rinko bet kokią informaciją.

Žinojo, kad ji lietuvaitė, dvidešimt šešerių, kur gyve
na, kokia jos šeima. Labai raukydavosi, pasakodamas 
apie jos vyrą -  trisdešimt aštuonerių metų agresorių, ku
ris, pasak italo, dažnai duodavo Vaidai į kailį.

Fabricijas, norėdamas pavergti lietuvaitės širdį, kar
tą sugalvojo pasipiršti. Po darbo, pakvietęs pavėžėti iki 
namų, pasuko visai kitu keliuku. Jauna moteris suglu
mo, prašėsi išlaipinama. Sustojęs pusiaukelėje, iš baga
žinės ištraukė puokštę gėlių ir šampano. Įteikęs Vaidai 
rankinį laikroduką, priklaupęs ant vienos kojos, papra
šė būti jo sužadėtine.

Vaida tiktai šyptelėjo, neištardama nė žodžio. Italas 
nemokėjo gerai šnekėti angliškai, tad nesugebėjo per
teikti visų jausmų žodžiais. Išpiltas prakaito, pripylė dvi 
taures šampano. Pasikasęs lyg kaimo bernas, užpultas 
blusų, tyliai išlemeno: Jlove you, Vaida,?6 Ši išgėrusi šam
paną pasuko namų link. Italas liko stovėti it musę kan
dęs. Nuo to laiko Vaida nebelipo į italo mašiną.

-  Jis man kaip vyras šlykštus -  ryžas, pilvotas, ma
žiukas, bet kaip draugas galėtų būti, nes negaili pinigų 
pramogoms, -  kartą atsiskleidė Vaida Kristinai.
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Savo ruožtu italas bandė susidraugauti su Vaida per 
mane, netgi tiesmukai užsiminė: „Tavo draugė -  Vaidos 
draugė, tu -  mano draugas, galėtumėm visi kartu atsi
palaiduoti prie butelio vyno."

Priminiau jam jo nėščią žmoną, kurią kartą mačiau 
mieste.

„Egzotiška moteris -  mulatė, aukšta, visa galva len
kia vyrą, įspūdingų kūno formų, simpatingo veiduko, bra
zile."

Italas tik numojo ranka:
-  Nebedomina ji manęs kaip moteris. Santykiai atša

lo, sekso neturim pusę metų... Man rūpi tik Vaida, tik ji 
vienintelė...

Ilgainiui italas įgriso su savo svaičiojimais apie lietu
vaitę, rodės, vien tuo ir gyvas. O kai išmoko iš manęs 
žodį „myliu", visai pametė protą. Pradėjo rašinėti Vaidai 
laiškelius, dažniausiai tokio turinio: „Myliu Vaida. Fab- 
ricio." Vaida jo ėmė vengti, baidėsi nuo tolo, lyg sirgtų 
italų fobija. Užsukusi į svečius, guodėsi prielipą italu:

-  Jis man atsibodo, prilipo kaip šašas. Jau visas fabri
kas pastebėjo jo nesąmones. Man gėda! O jeigu pasklis 
kalbos ir nueis iki vyro, kas tada? Būtų nors į ką pažiū
rėti -  ryžas nuo galvos iki kojų.

-  Kuo jis kaltas, kad toks gimė? Džiaugtis turėtum -  
vienetai auksinių vyrų žemėje vaikšto, -  bandžiau pra
linksminti merginą.

-  Jo, ir auksinių, ir pilvotų, ir kuprotų, -  šyptelėjo Vaida.
-  Neperlenk lazdos, nėra jis toks kuprotas. O pilvą 

galima sumažint -  pasportuotų, būtų iš stuomens ir iš 
liemens, -  juokais piršau italą.

-  Svarbiausia, žino, kur aš gyvenu... Kartą išgirdau
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skambutį duryse, atidariau, žiūriu -  gėlių puokštė guli 
su atvirlaiškiu: „From Italia“. Supratau iš karto, kieno 
bajeriai, gerai, kad vyro namuose nebuvo...

-Artistas! Kita vertus, turėtum džiaugtis, kad slaptą 
gerbėją turi, -  juokėsi Kristina.

-  Jeigu būtų slaptas! Akivaizdus šašas ant užpakalio! 
Kur bepasisukčiau -  visur jis, atrodo, kad mane sekioja. 
Nueinu į mokyklą dukros parsivest -  ir jis stovi, su fil
mavimo kamera mus filmuoja. Jo dukra vienoje klasėje 
su maniške mokosi, tai geras pretekstas eilinį kartą su
sitikt. Jo žmonos gaila, turėtų ja rūpintis, o man iš paskos 
laksto, iškrypėlis kažkoks...

Penktadienį po darbo Vaida, lyg įžnybus velniukui į 
šoną, elgėsi visai neįprastai. Sustojus italui, pati pasiū
lė lipti į mašiną. Pirma įšoko į priekinę sėdynę, koketuo
dama mirktelėjo jam akį.

-Vaida, kas tau? Persigalvojai? -  nepagavome kampo.
-  Šiandien su vyru susipykau, užkniso su savo prie

kaištais... Nesinori net namo grįžti... Kodėl ir aš negaliu 
prasiblaškyti? Jis tai kiekvieną dieną alų maukia, o man 
neduoda...

-  Tai užeik pas mus, paplepėsim, -  pasiūlė Kristina.
-  Ir italą galim draugijon pasikviesti, -  pridėjau aš.
Merginoms nusikvatojus, italas neiškentęs paklausė:
-  What's problem?
-  No probleml -  lipšniu balseliu atsakė Vaida ir vėl 

kreipėsi į mus. -  Gerai būtų kokio vyno taurelė, atsipa
laidavimui...

-  Vyno? You say vyno? -  patenkintas sukluso italas, 
sustabdęs automobilį šalia mūsų namo.

-  Yes, maybe you ha/ve vyno? -  juokais paklausiau italo.
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-  O, vyno! No probleml -  striktelėjo iš mašinos.
Iš bagažinės ištraukęs porą butelių, iškėlė aukštai, pa

mojavo, tikėdamasis teigiamo atsakymo.
Mes nusikvatojome. „Ot vijurkas! Viskam pasiruošęs, 

lyg žinodamas." Pasikvietėm naktinius svečius į vidų. 
Apsėdome ratu staliuką. Keturios taurės laukė, kada bus 
pripildytos. „Šioks toks pasirinkimas -  raudonasis ita
liškas vynas ir „Martinis".

Paėmę sklidinas taures, susidaužėme už draugystę.
„Forfriendship forever\“* -  nuskambėjo tostas.
Italas sėdėjo išsišiepęs iki ausų. Jo akys susmigo į Vai

dos iškilumus. Tylėdamas grožėjosi savo meilės stabu. 
Bandžiau prakalbinti italą, bet šis negalėjo atitraukti 
žvilgsnio nuo Vaidos kūno.

-  La bella figai -  Fabricijas išlenkė iki dugno „Marti
nio" taurę.

Vaida neišgirdusi paprašė pakartoti. Fabricijas nedrį
so. Įpyliau jam dar vyno. Nugurkšnojęs pusę taurelės, 
išpildė merginos prašymą, tik kita kalba, artimesne lie
tuvio ausiai:

-  Goody pizdal -  išpoškino italas, žiūrėdamas tiesiai 
Vaidai į tarpkojį.

Si net užspringo gėrimu, tačiau atsikosėjusi prisidėjo 
prie mūsų garsaus ir skambaus kvatojimo.

Tyliai užleidom muziką. Fabricijas pakvietė Vaidą šokio.
Kiek pasirangiusi galų gale sutiko. Su Kristina stebė

jome akiai neįprastą reginį. Italo rankos nuslinko Vaidai 
ant sėdmenų. Pabandė suimti tvirčiau, bet, gavęs riebų 
antausį, vėl nenoromis apkabino liemenį. Staiga išdrą-

* Už amžiną draugystę (angį.).
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sėjęs, lyg norėdamas parodyti, kad antausio neišsigan
do, suskubo pasibučiuoti, tačiau Vaida nusisuko į kitą 
šoną. Pasibaigus dainai, Vaida vėl klestelėjo į savo vie
tą, o italui beliko tik grožėtis šokių partnere. Smagiai 
pokštaudami, juokdamiesi linksmai praleidome laiką. Iš
tuštėjus vynui, Fabricijas su Vaida atsisveikinę išvažia
vo namo. Visi drauge gyvenome vienoje gatvėje, italo ir 
Vaidos namus skyrė gal šimtas metrų.

Ir jis, ir ji gyveno butuose, išnuomotuose tos pačios 
Stiuarto agentūros. Tik mums nusišypsojo laimė įsikur
ti nuosavame name, kas teikė didžiulį komfortą ir visa- 
vertiškumo jausmą.

Pirmadienį sutikome italą kursuose. Vyrukas tiek ža
vėjosi savaitgalio prisiminimais, kad jam visiškai nerū
pėjo mokytis anglų kalbos. Pasimėgaudamas man pasa
kojo, kokioj ekstazėj atsidūrė liesdamas Vaidos rankas, 
liemenį, užpakaliuką. Svaigo savo vaizduotės pasaulė
lyje, prisimindamas kokį akibrokštą iš pasisėdėjimo prie 
vyno taurės. Fabricijas visiškai paskendo susižavėjimo 
jūroje. Anglų testą išlaikė silpnu pažymiu, tačiau dėl to 
nesikrimto. Man teko garbė būti pasveikintam mokyto
jo kaip geriausiai išsprendusiam užduotis -  be klaidų. 
Rankos paspaudimas pastūmėjo dar labiau gilintis į gra
matikos vingrybes.

Po vakarėlio su vynu Fabricijas prarado pusiausvyrą 
ir sveiką nuovoką. Darbe vis zujo aplink mane, pasako
damas, kaip bebrotiškai įsimylėjęs Vaidą, o jeigu su ja 
padarytų digi digi, tai iš laimės pakiltų lyg ant sparnų.

„Gerai, kad nesutapo breikai, tai vargšelei Vaidai ne
duotų ramiai užkąsti, žiūrėdamas ir rydamas ją lyg pri
sirpusią uogą."
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Mūsų vaizerė, sužinojusi, kad mirė jos ištikimas drau
gas šuo, apsiverkusi išėjo namo. Jos pavaduoti į „gelto
nąją zoną“ atsiuntė Vaidą. Fabricijas keturlinkas lyg pū
kuotas augintinis trynėsi šonu į merginos chalatą. Su- 
sižvalgę su Vaida, nusišypsodavom, kada italas, lyg 
kiškutis pakabinęs dvi letenėles ant krūtinės, ruošėsi iš
pildyti kiekvieną merginos nurodymą. Bėgiojo tai šen, 
tai ten, kad tik įtiktų laikinajai vaizerei. Nutaikęs pro
gą, neatsispyrė paklausti, ar Vaida sutiktų po darbo iš
gerti su juo šampano. Vaida priėjusi prie manęs atsklei
dė italo ketinimus.

-  Jis pristojo dėl šiandien vakaro su šampanu. Aš vie
na su juo tikrai negersiu, nebent tu ir Kristina būtumėt, 
ką manai?

-  Man vienodai, galiu palaikyti kompaniją, vėl papokš- 
tausim, Kristina, manau, irgi sutiks.

Fabricijas, supratęs, jog be mūsų draugijos Vaidos ne
suvilios, įkyriai pristojo prie manęs, kad sutikčiau pa
kartoti nutrukusį vakarėlį. Po to, nubėgęs į „mėlynųjų 
pusę“, to paties paprašė ir Kristinos. Teigiami atsaky
mai jį dar labiau pradžiugino.

-Afterjob* vyno and šampano! -  spygavo šokinėdamas.
Pertraukėlės metu tyliai valgėm, kol Inga nesugadino 

apetito.
-  Nu nafik... Metė darbą ir išėjo namo dėl kažkokio 

šunpalaikio! Džiaugtųsi, kad mirė, šert nebereikės, o ji į 
ašaras... Aš savo šuniui dar į subinę įspirčiau, kad tik 
greičiau nugaištų. Kokia tragedija! Šuo padvėsė! Tegul 
dar gedulingus pietus iškelia... Turbūt išskubėjo švie

* Po darbo (angį.).
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žienos paėst, kol mėsa nesustingo. Rytoj pietums atsi
neš pagrabo kauliukų...

Rasa, lyg norėdama prisigerinti, šypsojosi. Man jokie 
juokai nuo tokių šlykščių kalbų nebeėmė.

-  Gal eik į tualetą ir ten skleisk savo marazmus, čia 
žmonės valgo, mąstyk, ką šneki!

-  Nu čia dabar?! Ką aš jau tokio baisaus pasakiau? 
Nesuprantu tų žmonių, ar jie...

-  Tik nesakyk, kad akis išdraskysi, vis tiek nepatikė
siu, -  pertraukiau.

„Su nestabilios psichikos žmonėmis geriausia nesileisti 
į kalbas... Motina! Jos įsčiose auga nekaltas kūdikis, o ji... 
Duos Dievas, gimus vaikui, gal suvoks, kad pasaulį reiktų 
matyti gražų... Bet kol kas sklinda tik supuvę žodžiai..."

Po darbo pas mus įvyko linksmojo pasisėdėjimo prieš 
miegą tąsa. Sį kartą italas ištraukė iš bagažinės šampano 
ir itališko vyno butelius. Merginos ragavo šampaną. Tikrą 
šampaną, ne tokį, kurio Lietuvoje už keturis litus gali nu
sipirkti. Aš su italu mėgavomės kraujo spalvos vyneliu. Ma
žumėlę atsipalaidavęs, italas išsivedė Vaidą šokti. Ne tiek 
šoko, kiek stripinėjo vietoje, bandydamas priglusti kuo ar
čiau partnerės. Sušilęs iškliukino taurę šampano. Prara
dęs drovumo jausmą, ėmė pamažu nusirenginėti.

-  Viliotinis! -  plojo rankomis merginos.
Nusimetęs marškinėlius, lingavo pusiau nuogas vidu

ryje holo. Neproporcingai didelis pilvas atrodė komiškai. 
Vaida padėjo italui nusimauti kelnes. Fabricijas, likęs 
vien su baltomis glaudėmis, šiek tiek susivaržė. Užsi
dengęs rankomis priekinę dalį, paprašė išjungti šviesą. 
Kambaryje įsivyravus tamsai, priėjo arčiau Vaidos ir to
liau raitėsi pagal muziką. Vaida vienu staigiu mostu
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nusmaukė italui glaudes. Pro durų stiklą nuo naktinio 
žibinto krentanti šviesa apšvietė visas itališkas grožy
bes. Atbrailos maskatavosi prieš pat Vaidos veidą. Su 
Kristina tyliai kikenom, net ašaros tryško. Fabricijas įsi
jautė prieš savo numylėtinę pasimasturbuoti. Norėjo nors 
truputį padidinti į spiralę susisukusį įnagį, kuris tokioje 
padėtyje neturėjo jokios prekinės išvaizdos, o Vaidos aki
mis, atrodė lyg plaukuotas vikšras.

Vaida, pavargusi nuo italo dešinės rankos darbo, ku
ris nedavė norimo rezultato, įjungė šviesą. Fabricijas lyg 
bitės įgeltas staigiai užsitraukė glaudes vos ne iki pa
žastų. Visa drąsa akimirksniu išgaravo. Susirinkęs iš
mėtytus drabužius susigūžė odiniame krėsle.

-  Kaip vaizdas? -  neatsigavusi nuo juoko, paklausė 
Kristina.

-  Vaizdelis nekoks -  baltos glaudės su išgeltonavusiu 
klynu, o pimpaliukas -  tokio dydžio, -  parodė, iškėlusi 
mažąjį pirštelį, -  mano ketverių metų sūnaus didesnis...

Gerai, kad italas nesuprato jo įnagį apibūdinančių epi
tetų, kitaip būtų skaudžiai puolęs gilion depresijon.

„Kada moterys šneka apie vyrišką organą, norisi iš
girsti tik teigiamus būdvardžius."

Be reikalo Fabricijas paviešino savo glaudžių turinį my
limai merginai. Vaida savo gerbėju nusivylė galutinai.

-  Turėtų nors ką stulbinančio... Tegul nemano, kad 
parodęs ryžą kūšį privertė mane juo susižavėti. Be šam
pano, iš jo nieko gero, -  tai tarusi, pakilo eiti namų link.

Per gegužės mėnesį, kol buvo nušalintas Džordžas, jį 
pavadavusi anglė priėmė į fabriką daug naujų žmonių. 
Nenorėjom tikėti tuo, ką išgirdom ir pamatėm. Labiau
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panėšėjo, kad toji anglė už įdarbinimą ima kyšius. Dau
gelis naujokų visai nemokėjo angliškai, o kai kurie atrodė 
lyg surinkti nuo gatvės. Gal fabrikui sezono metu pritrū
ko darbo jėgos, gal, nušalinus juoduką, prasidėjo suirutė, 
tačiau visi stebėjosi, kaip tokie „išskirtiniai" žmonės galė
jo gauti darbo. Mėsos fabrikas tose apylinkėse nuo seno 
garsėjo kaip prestižinė vieta, į kurią patekęs turėjai kaukti 
iš laimės. Reputacija krito po to, kai į kombinatą pradėjo 
plaukti agentūrinių būriai. Atveždavo pilną autobusą af
rikiečių, dirbančių tik tam, kad prastumtų laiką. Kitu 
transportu atgabendavo portugalus, savo išvaizda pri
menančius džiunglių laukinius. Pasklido šnekos, kad fab
rikas, įdarbindamas žmones iš agentūrų, sutaupo daug pi
nigų, o kai kurie menedžeriai susišluoja nemažus priedus.

Jurgiai, ir tie įsidarbino mėsos fabrike, dieninėje pa
mainoje. Jiems padėjo Jurgienės patėvis, pokalbyje šne
kėjęs už viąus tris. Pirmą kartą juos pamatėme eidami į 
darbą, kada šie traukė iš darbo namo. Netikėtai mus iš
vydę, Jurgiai pasilabino. Kristina tyliai atsakė, o aš praė
jau šaltai, lyg pro tuščią vietą.

Tik iš rūgėsiu kvapo supratau, kad pro šalį prakiūti- 
no Jurgis. Nuo to laiko, kai jis mane bandė juokingai 
reketuoti, tapo visišku nieku. „O į nieką nėra reikalo 
kreipti dėmesio."

Agnius su Rasa papasakojo, kad Jurgiai iš Lietuvos at
sivežė šešerių metų sūnų ir nuo kitos dienos išgrūdo persi- 
gandusį vaiką į mokyklą. Toje pačioje klasėje jau kelis mė
nesius mokėsi Agniaus ir Rasos dukrytė. Mergaitė, vienin
telė suprantanti lietuviškai, guodė verkiantį berniuką, kurį 
bejausmiai tėvai, paprasčiausiai numetę, paliko ištiktą is
terijos priepuolio. Jurgiukas kūkčiojo palindęs po stalu.
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Vaikas baiminosi naujos aplinkos, šnekančiųjų nesu
prantama kalba. Per laiką mergaitei pavyko jį nuramin
ti. Abu lietuviukai susidraugavo. Pertraukos metu Jur
giukas rankiojo nuo žemės sausainių trupinėlius.

-  Aš labai noriu valgyti, -  kišosi į burną, guosdamasis 
naujajai draugei.

Siužetas kartodavosi kiekvieną rytą* -  paliktas tėvų mo
kykloje, berniukas klykdavo prašydamasis į Lietuvą, pas 
močiutę. Tačiau neprotingi tėvai ir toliau traumavo sūnų.

Vaidos vyras, sutiktas parduotuvėje, papasakojo, kaip 
du jauni lietuviai įsidarbino skerdykloje. Nutrūktgalviai 
neatsakingai elgdavosi su elektriniais pjūklais. Apdoro
dami skerdieną, nesusitelkdavo ties darbu, o blaškyda
miesi taukšdavo visokius niekus tarpusavyje. Po trijų 
darbo dienų vienas iš vaikinų nusipjovė dešinės rankos 
nykštį. Išvežę su greitąja prisiuvo, tačiau paskyrė ilgą 
gydymąsi namuose. Likęs draugelis dar po dviejų dienų 
vos nenusipjovė kojos. Aštrūs pjūklo peiliai išdraskė 
blauzdos raumenį. Abu nebuvo perėję trijų mėnesių ban
domojo laikotarpio, tad jokios kompensacijos negavo. Gy
dėsi namuose visą mėnesį. Sulindę į skolas už nuomą, 
spjovė į viską ir pabėgo į Lietuvą.

Į „geltonąją zoną" atvedė daug naujokų -  vieną portuga
lą, kuris nuo pirmos dienos sulindo vaizerei į subinę, brazi
lą su žmona portugale, kurią paskyrė į porą Ingai, latvę 
išvedę pas „mėlynuosius". Iš nuostabos išsižiojau, naujokų 
būryje atpažinęs senį lenką, tą patį, su kuriuo kadaise gy
venome Stoties gatvės landynėje. Senis irgi pažino mane.

-  Kak žizn maladajd? -  šūktelėjo nuo tolo.
Veidai keitėsi, vieni žmonės išeidavo iš darbo, kiti atei

davo. Ilgėliau užsilaikančių buvo vienetai. Anglai vaize-
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riai, išdirbę po keliolika metų, niekaip negalėjo supras
ti, ko kitataučiams trūksta, kad jie taip laksto, neturė
dami pastovumo. Buki iki kaulų smegenų, nesugebėjo 
išmąstyti, kad kiekvienam iš mūsų trūksta tėvynės, ar
timųjų, kad Anglija ir svarai -  tik laikinas dalykas. Aiš
ku, kaip visur ir visada, buvo ir tokių, kurie, užsimoję 
išgyventi dešimtis metų svetimoje žemėje, darė viską pa
taikaudami anglams, kad kiltų karjeros laipteliais. Di
džiausiu padlaižūnu visi laikė dvidešimt penkerių metų 
lenką Dareką. Nepasibaigus bandomajam laikotarpiui, 
jis jau nešiojo geltoną šalmą, tuo tarp visų lenkų įgyda
mas didelį autoritetą. Vaįzerio pareigos jam suteikė tei
sę komanduoti tokiems kaip mums -  baltagalviams. Ang
liškai jis šnekėjo gerai, tad mokėjo ne vienu lipšniu deri
niu pakutenti menedžeriui ausį. Savaitgaliais su Merfiu 
dalyvaudavo piknike. Kepdavo barbekiu, gerdavo alų, 
apiberdavo jo žmoną komplimentais, o darbo vietoje lyg 
šunelis lakstydavo menedžeriui iš paskos, be išlygų vyk
dydamas visus jo įsakymus.

Atėjęs naujokas portugalas, kurį paskyrė į mūsų pu
sę, sumušė visus Dareko rekordus. Lenkas, palyginti su 
juo, atrodė lyg kūdikis su vaikiškomis svajonėmis. Por
tugalas sužinojo, kad yra laisvas mėlynas šalmas, palik
tas senės, kuriai Irma plovė kojas. Šią išlydėję į pensiją, 
ieškojo tam galvos apdangalui tinkamo kandidato. Nuo 
pat pirmųjų dienų portugalas atakavo mūsų vaizerę. Pui
kiai angliškai kalbantis jaunas vaikinas suviliojo vieni
šą pagyvenusią prižiūrėtoją, negailėdamas meilių žode
lių, apsukusių vargšei smegenis. Jau seniai vaizerė ieš
kojo dažytojo, galinčio perdažyti jos namą. Kam tik 
nesiūlė -  ir man, ir italui, ir Darekui. Portugalui net
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siūlyti nereikėjo, iškart prisistatė kaip buvęs dažytojas 
ir pažadėjo savaitgalį atvykti duotu adresu. Iš po sek
madienio vaizerės nebeatpažinome. Atėjo kaip niekada 
ryškiai padažytomis akimis, papudruotu veiduku, su plo
nyte raudona bliuzele, kurios iškirptė vos dengė krūtis. 
Pripratom ją matyti su storu megztiniu aukštu kaklu, 
nes, dirbant esant minusinei temperatūrai, tinkames
nio rūbo nerastum. Patys po baltu švarku ir stora lieme
ne vilkėdavom šiltus apdarus. Išvydę kone pusnuogę vai- 
zerę aiktelėjom. Akivaizdžiai šalo, drebėjo, strikinėda- 
ma ragino kuo skubiau dirbti, lyg nuo to pati įkaistų. 
Kas minutę pūsdavo šiltą orą iš burnos į delnus, bet megz
tinio neapsirengė. Susidarė įspūdis, kad portugalas ne 
tik perdažė jos namą, bet ir pačią užbraukė. Kas diena 
vis labiau atsiskleisdavo judviejų paslaptingi santykiai. 
Susitikę paslapčiomis pasibučiuodavo, atsisveikindami 
apsikabindavo. O sykį portugalas pertraukėlės metu įtei
kė vaizerei pliušinį meškiuką su didele raudona širdele.

Moteriškė ilgai negalėjo atsigrožėti tokia dovana. Nak
tinėje pamainoje pasklido kalbos, kad portugalas jai ne 
namą dažė, o liežuviu tarpkojį nušpakliavo. Atsidėkoda
ma vaizerė menedžeriui rekomendavo jo kandidatūrą į 
instruktoriaus pareigas. Tačiau portugalui nepavyko per 
savo talentą dažyti užsidėti mėlyno šalmo. Į darbą priė
mė daugiakalbį lenką, mokantį ne tik angliškai, bet ir 
itališkai, ispaniškai, vokiškai, rusiškai. Dareko pritari
mu, jam ir uždėjo instruktoriaus šalmą, motyvuodami 
tuo, kad turint mišrias darbininkų gretas sugebės įvai
riomis kalbomis išaiškinti, kas aktualu.

Senį lenką pastatė gale linijos rinkti dėžučių. Pirmą
sias keturias dienas jis man mojuodavo rankomis, kad
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stabdyčiau mašiną. Žmogelis nespėdavo susitvarkyti su 
antplūdžiu paketų, kurie dažnu atveju krisdavo ant grin
dų per šonus. Vaizerė nuolaidų nedarė, liepė dirbti be 
stabdžių. Penktąją darbo dieną senis išgriuvo. Atsisu
kęs pamačiau, kaip atbulas virto ant grindinio. Kūnas 
purtėsi, traukuliai kraipė senio veidą, iš burnos pasipy
lė baltos putos, akys lyg lavono užsivertė aukštyn. Vai
zerė puolė į paniką -  rėkdama nubėgo pagalbos. Atsku
bėjusi seselė iškėlė aukštyn senio kojas, glostė veidą, ta
čiau lenkas gulėjo be gyvybės ženklų. Filas, pagautas 
isterijos, išvarė visus lauk į „mėlynąją zoną". Akyse liko 
klaikus vaizdas, dirbti neturėjau ūpo.

Išvežtas į ligoninę senis atsigavo. Priežasties nusta
tyti nesugebėjo, epilepsijos diagnozė nepasitvirtino. Nuo 
kitos savaitės senį, įdavę į rankas peilį, pristatė pjaus
tyti mėsos guliašui.

Sis darbas seniui teikė malonumo -  nereikėjo skubė
ti, peilio rankena šildė kūną.

-Nožy -  maja slabostl* -  atsakė senis, paklaustas, kaip 
sekas.

Vietoj lenko atvedė portugalą -  narkomaną.
Dvidešimt dvejų metų vaikinukas nė dienos neapsiei

davo neparūkęs žolės. Paskelbus breiką, pirmiausia dum
davo užtraukti dūmo, o tik po to linksmas sėsdavosi prie 
stalo valgyti įprasto patiekalo -  traškučių su kokakola. 
Portugalas prasitarė, kad dirba vien tam, kad galėtų links
mai gyventi -  penkis kartus per dieną po kasiaką** žoly
tės, savaitgaliais prie žolytės -  alaus ar ko stipresnio. „Ma
rihuana -  mano gyvenimas!" -  sakydavo jis. Jo išvaizda

* Peiliai -  mano silpnybė (rus.).
** Suktinę (žarg.).
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atitiko jo gyvenimo būdą -  sulysęs į ragą, sulinkęs į kup
rą, vaikščiodavo pasišokinėdamas lyg per balas.

„Jį galėčiau laisvai atskirti iš tūkstantinės minios žmo
nių -  vaikšto spyruokliuodamas, į šalis krypuodamas, 
rankom mosikuodamas ir dainas dainuodamas."

Turėjo susipirkęs visas angliško filmuko „Skubidu" se
rijas ir dažnai šnekėdavo pagrindinio herojaus frazėmis.

-  Skubidubidubiduuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!! -  
rėkdavo, apsinešęs nuo šviežio dūmo.

Praminiau jį Skubidu. Savo ruožtu jis į mane kreip
davosi lygiai taip pat.

Blondinė dingo iš akiračio dviem savaitėms. Pasiėmė 
atostogų. Kol jos nebuvo, breikaudavome ramiai ir be int
rigų. Tarsi atsikratę paties velnio, jausdavomės jaukiai, 
maloniai ir su puikiu apetitu šveisdavom sumuštinius.

Ingai sugrįžus, dingo ir ramybė. Iš jos burnos lyg iš pra
garo lakiojo kipšiukai su šakėmis, prismeigdami kiekvie
ną, išdrįstantį paprieštarauti. Visažinės vardą užsitarna
vo greitai, tik jos žinios dažnai nepasitvirtindavo, o patari
mai tą, kuris jais naudojosi, nuvesdavo į visišką „pravalą".

Po atostogų Inga kardinaliai pasikeitė -  iš Ragelytės 
tapo -iene.

-  Nu, nafik, dar negaliu priprasti, kad Zigis -  oficia
lus mano vyras... Supančiojau galutinai! Susitarėm, kad 
Zigis ims paskolą savo vardu, pirksim Anglijoje namą. 
Užteks smaukytis, reikia nors kartą pradėt normaliai 
gyvent. Buvom pas daktarus, sakė gims berniukas. Vai
kas turės Anglijos pilietybę! Zigis jau planuoja, kad mū
siškis mokysis Kembridžo universitete...
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Savaitgalį, slampinėdami po parduotuves, sutikome se
niai matytą žmogelį. Beveik buvom pamiršę jį egzistuojant.

-  Sveikas, Tėvai! Kaip laikaisi, šitiek laiko nesimatėm...
-  Ooo... kokie žmonės! O aš apie jus viską žinau, susi

tinku kartais Ingą, apskelbia mumi visas naujienas.
-  O mes apie tave nieko negirdėjome, jau ir užmiršti 

suspėjome...
-  Dirbu ten pat, pastarnokuose, nusivarau kaip brie

dis. Ką darysi, šeimyna pinigų tai laukia... Gyvenu kita
me name, bet tame pačiame kvartale, su lietuviu narko^ 
manu ir keliais latviais. Siuntinėja mane anys kaip dur
nelį degtinės pirkti, tai ir dabar atėjau to paties...

-  Užeik vakare į svečius, paplepėsim apie gyvenimą...
-  Aš mielu noru, tik kurioj gi vietoj gyvenat?
Pasakę adresą, susitarėm dėl vakaro. Kristina iškepė

čeburekų, kotletų, paruošė kuklų stalą. Tėvas pasirodė 
punktualiai, kaip tarėmės, nešinas rankoje maišeliu. Ant 
stalo išdėjo visas lauktuves -  alų, degtinę, sidrą.

-  Tėvai, gal nublūdai? Nori Molotovo kokteilį suplaki?
-Blechamucha, nežinau, ką jūs mėgstat... Pritempiau

visokio.
Pavalgę atsikimšome angliško pilznerio.
-  Puiki šeimininkė! Taip skaniai jau senai bevalgiau. 

Ceburekai kaip lietuviški! Pagirtina... Aš mėsaėdis, be 
mėsos nepavalgau, o čia toks skanumas mėsytės, net lie
žuvį įsikandau... Dyvų dyvai...

-  Gal nori pakartot?
-  Žinokit, neatsisakysiu, noriu privalgyt už visą savai

tę... Be žmonos gyvenu, pats nieko gero nepasigaminu...
Ramūnas vėl kibo į maistą. Garsiai čepsėdamas, pri

kimšo pilną skrandį. Baigęs skambiai atsirūgo.
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-Atsiprašau, skanumas neišpasakytas, labai ačiū...
-  Na, tai pasakok, kuo gyvas?
-  Dabar, kai pavalgiau, jaučiuosi gyvas. Šiaip dažno

kai išgėrinėju, mat gyvenu su stikliuko mėgėjais, po biš- 
kį pripratau. Aišku, nenusivažiavau kaip Domelis, bet pri
jaučiu... Domelis, girdėjau, degradavo, nebėr žmogaus -  
prasilakė kaip šuva, geriau būtų Lietuvoj sėdėjęs... Kiek 
aš jį mokiau gyventi žmoniškai -  neklausydavo... Girtas 
anas -  tikras liūtas, o blaivus -  kiškis...

-  Kosmonautas jis, ne liūtas...
-  Kaip pradėjo kosmosan skraidyt, taip nebenusilei- 

džia... Blechamucha, pas mane tai narkomanas gyvena -  
rūko kožną dieną, jaunas bachūras, o be narkotikų ne
begali... Žiūriu, visi čia krenta dugnan... O jūs, brač, ma- 
lačiai, kad gerai įsikūrę, -  dairėsi aplinkui, -  ir baldai, ir 
technika, na trūksta žodžių... tokioj Anglijoj taip prasi- 
sukot, staigiai jūs čia... Gyvenat kaip ponai, čeburekus 
valgot, ot duoda jaunimas!

-  Mėsos fabrike dirbam -  mėsytės netrūksta...
-  Kaip tik klaust norėjau, Ingos prašiau, į šnekas nei

na... Sakau, gal galėtumėt pigios mėsytės bent dešimt 
kilogramų dėl manęs užsakyt, jei nesunku? Parduotuvėj 
baisiai brangu, dyvų dyvai...

-  Gal ir galėsim, Raimis dabar nebeima iš mūsų, tur
būt kitą tiekėją susirado...,Kai užsakysim, tau telefonu 
pranešim, kada ateit pasiimti...

-  Ot dėkui, turėsiu ko pavalgyt, aš juk mėsaėdis, be 
mėsos lyg be jėgos... Atsiskaitysiu, kai ateisiu pasiimti, 
už dešimt kilogramų bus dešimt svarų, taip?

-  Teisingai.
Sekmadienį pasikalbėję su tėvais, sužinojome, kad po
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kelių dienų atvyks į Angliją Terbauskai. Tėvai įdėjo krep
šį lauktuvių, davė adresą, kad mums pristatytų.

„Įdomu, kaip Virgis mums į akis pasižiūrės?"

Sumanėme išnuomoti vieną kambarį, kuriuo visiškai 
nesinaudojome. „Kam veltui stovi, tegul naudos atneša."

Tik reikėjo būti labai atsargiems, nes Stiuartas, suži
nojęs, kad pernuomojame kažkam kambarį, darydamiesi 
biznį, turėjo teisę nutraukti sutartį. Tačiau jeigu nuomi
ninkai žmonės ramūs, tvarkingi, žodžiu, savo vietoje, pro
blemų neiškiltų. Svarbiausia, kad kaimynai nesiskųstų, 
o visa kita tiesiog savaime klostysis. Įdėjome skelbimą:

„Išnuomojame kambarį porai, Brandono gatvėje. Nuo
mos kaina vienam asmeniui per savaitę 55 svarai."

„Siame miestelyje kainos didesnės nei tame, kur anks
čiau gyvenome, vien dėl to, kad sunku gauti pigių vietų, 
be to, yra puiki darbovietė -  mėsos fabrikas. Kiekvienas, 
dirbantis kombinate, norėtų gyventi šalia, užuot važinė
jęs iš kitų miestelių, ką ir darė didžioji darbininkų dalis."

Buvo ir tokių pavyzdžių kaip gruzinai, kurie kasdien 
važinėdavo po dvi valandas pirmyn ir atgal. Vien kelio
nei per savaitę paklodavo daugiau nei penkiasdešimt sva
rų, tad mažai ką ir sutaupydavo.

„Jeigu jau nuomoti rizikuojant, tai ir už nuomą nebi
joti paprašyti normalios sumos. Name -  visi patogumai, 
baldai, buitinė technika."

Paskaičiavome: „Per mėnesį gaudami daugiau kaip ke
turis šimtus už nuomą, lengvai padengsime agentūrinį 
mokestį -  380. Už patarnavimus pridėtume vos šimtelį 
per mėnesį, o likę pinigai puikiai taupytųsi. O kuo grei
čiau susitaupytų, tuo greičiau pamatytumėm Lietuvą."
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Ilgai laukti nereikėjo. Atsirado du lenkai broliai, dir
bantys kaip ir mes mėsos fabrike, tik ne pakuotojais, o 
naktimis -  plovėjais. Nepatiko tik tas, kad abu -  labai 
jauni, nė dvidešimties nesukakę, o tokiuose metuose dar 
dažniausiai vėjai galvoje. Pasiklausinėjome apie juos ke
lių lietuvių plovėjų. Apibūdino kaip ramius, tylius žmo
nes, o tokių ir norėjome. Pagalvojome: „Naktimis dirbs, 
dienomis miegos, daug nesivaidens ir nesukels problemų."

Broliai* apžiūrėję namą, su viskuo sutiko, ir jau sek
madienį sutartu laiku atriedėjo aprūdijusiu forduku. Vy
resnysis -  devyniolikmetis -  paklausė, ar jau galima 
kraustytis.

-  Prašom, tikiuosi daug daiktų neturit.
Jaunesnysis -  aštuoniolikmetis -  kažkodėl sėdėjo ma

šinoje ir ilgai nesirodė.
Vyresnėlis vienas sunešiojo visą mantą. Manėm, galo ne

bus. Nešė ir nešė visokius rakandus, krepšius krepšelius, 
aparatūrą, garantuotai pirktą iš aukciono, seną apdulkė
jusį televizorių. Prigrūdo pilną kambarį. Atrodė lyg sen
daikčių sandėlis, net dvokė senienomis. Po to pusę virtu
vės užpylė maisto produktais, bulvių maišais, kopūstais, 
indais, kitais niekalais, lyg būtų susivežę iš Lenkijos visą 
savo gyvenimą. Pagaliau atlingavo jaunėlis. Kilęs įtarimas 
pasitvirtino. Apsvaigęs jaunuolis net užkliuvo už laiptų ir 
nusivoliojo į apačią. Atsiprašęs atsistojo ir, dainuodamas 
lenkišką repą, užlipo į sandėliu paverstą kambarį. Namų 
ramybė išgaravo. Vyresnėlis atsiprašė už savo brolį, ku
ris jau miegojo, nuvirtęs su visais batais ant matraco.

-  Šiuose namuose vaikštoma be batų, tai pirma. Ant
ra -  turi būti ideali tvarka. Trečia -  jokių išgertuvių ir 
balių. Tačiau dabar kažkodėl matau, kad viskas priešin

289



gai, nuo pat pirmos minutės. Mes žmonės ramūs, bet 
griežti. Jeigu reiks kartoti, iš karto galite neštis viską 
atgal, -  tariau trumpai ir aiškiai.

-  Problemų nebus, pažadu, -  į šalis blaškėsi lenkas.
-  Pagyvensim -  pamatysim. Duodu savaitę bandomo

jo laikotarpio. Pinigai iš anksto, ir norėčiau jūsų pasų...
-  Pasų neturim, tik vairuotojo pažymėjimus, -  paro

dė. -  O pinigus aš tuoj atvešiu, tik išsiimsiu iš bankoma
to, -  nudūmė laiptais į apačią.

Tuo metu, kai nusirašinėjau iš dokumentų jų duome
nis, pamažu atsikėlė jaunėlis.

-  Kas būsi? -  piktokai paklausė manęs.
-  Ežiukas rūke... Šių namų šeimininkas, tavo žiniai, 

ir prašom batus nusiauti...
-  Ot kurva, -  nusviedė batus į kampą.
Vaikinas buvo smarkiai apsvaigęs. Kilo įtarimas, kad 

ne nuo alkoholio. Apsiblaususios akys orientavosi ypač 
sunkiai. Lenkas vieną minutę šypsojosi, kitą jau vaikė 
nuo savęs menamas musytes, burbėdamas kažką sau po 
nosimi.

-  Klausyk manęs įdėmiai! Jeigu dar kartą tokį pama
tysiu, valinsi iš tų namų su visais batais. Čia tau ne vai
kų darželis, kaladėlėm nieks su tavim nežais...

-  Ar tu manai, kad aš kvailys? Aš namuose negersiu, 
aš su draugais eisiu į pabą*. Mes kiekvieną savaitgalį 
einame į pabą, geriam alų, kabinam mergas... Nebijok, 
aš ne žydras... Mes su broliu nusipirksime kitą lovą, mat
racai man netinka, reikia didelės lovos... Kompą irgi nu
sipirksime, galėsime ir jums nupirkti... Mes pinigų daug 
turime... O tu mėgsti pinigus?

* Aludę.
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-  Kas jų nemėgsta... Per daug šneki ir klausimų užda
vinėji. Susitvarkyk, rytoj su tavim pakalbėsiu, -  išėjau 
užtrenkdamas duris.

Grįžęs brolis sumokėjo už nuomą. Virtuvėje pasitaisė val
gyti, išsikepė bulvių. Su Kristina žiūrėjome televizorių.

Užplūdo niūri nuotaika. Kristina lyg nesava kažką 
svarstė.

-  Ką galvoji? -  paklausiau.
-  Man neramu, kažkur išgaravo visas namų jauku

mas, nepajutai?
-  Pajutau...
Pavalgę abu broliai išvažiavo. Nuėjome pasižiūrėti, ar 

susitvarkė kambarį. Nė piršto nepajudino. Keliose vįe- 
tose spėjo išteplioti kiliminę dangą, nutraukti dienines 
užuolaidas.

Jų rūbai gulėjo numesti ant grindų. Galingos kolonė
lės visu gražumu stovėjo ant palangės.

-  Ką? Jie čia diskoteką žada surengt? -  susinervinau.
-  Matai, nepatinka man visa tai...
-  O man patinka?! Kambarys dvokia kaip Jurgio ko

jinės...
Netrukus grįžo lenkai. Vyresnėlis ant kupros atvilko 

patalynę. Jaunėlis prisėdo prie mūsų žiūrėti televizo
riaus. Perjungus kitą kanalą, suburbė.

-  Kodėl perjungei kanalą? Man patiko anas filmas. 
„Penktasis elementas"-jėga!

-  Mes fantastikos nemėgstam...
Lenkas visiškai prarado nuovoką. Nei iš šio, nei iš to 

pradėjo šnekėtis su savimi, tai juokėsi, tai krimtosi, atrodė 
lyg psichinis ligonis. Vyresnėlis jį išsitempė į lauką. Išgir
dome, kaip už lango visu greičiu nuburbė jų automobilis.
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-  Aš jau gailiuosi, kad juos priėmėm. Tas jaunesnis 
tikrai žolės apsirūkęs.

-  Aš irgi pastebėjau, gal klijų apsiuostęs, toksikoma- 
nas koks?

-  Iš kur tau Anglijoje klijai, čia visi žolę traukia. Jo 
elgesys toks pat kaip Skubidu iš kombinato, tas parūkęs 
visada šypsosi lyg rublį radęs, parodai pirštą -  raičiojasi 
iš juoko... Balamūtus prisiėmėm...

Su tais žodžiais prasivėrė laukujės durys, ir į holą su 
visais batais įklampojo vyresnėlis. Aukštai iškėlęs deši
nę ranką, saujoje laikė, už ausų suėmęs, negyvą kiškį.

-  Papuolė po ratais! -  patenkintas tarė ir nuklampojo 
tiesiai į virtuvę.

Nežinojau, ar verkti, ar juoktis. Kristinos veide įžvel
giau tą patį. Lengvas šokas sekundėlę prikaustė prie 
krėslo. Iš paskos brolio nutapsėjo jaunėlis. Abu įnir
tingai davėsi po virtuvę, kažko nuožmiai ieškodami. 
Kiškis gulėjo numestas ant stalo, jam iš snukučio var
vėjo tirštas kraujas. Vyresnėlis, staiga pačiupęs mag
netofoną, išlupo jo laidą ir ėmė vynioti kiškiui aplink 
kojas.

-  Ką darai balamūte? -  surikau, pripuolęs prie jo.
-  Kaip ką?! Kiškį reikia pakabinti ant strypo, -  apsi

dairė, -  ir nulupti kailį, juk skani mėsytė, nesi ragavęs?
-  Nešk tą kiškį iš namų ir lupk kur nori, tik ne čia, -  

atšoviau, atėmęs magnetofono laidą.
Susiraukę broliai pastvėrė kiškį už ausų ir dingo pro 

duris. Vėl išgirdome visu greičiu nukaukiančią mašiną.
-Viskas, kantrybė trūko! -  susiėmęs už galvos pradė

jau garsiai juoktis. -  Iš pirmos dienos tokie bajeriai, kas 
toliau bus?!
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Kristina stovėjo lyg įkalta į žemę. Ilgai galvojusi, pa
galiau tarė:

-  Žinai, kaip dabar jaučiuosi?«- pasisuko į mane. -  
Lygiai taip pat kaip kai gyvenome toje landynėje... Ar 
mes tam bėgome iš landynės, kad, išsinuomoję namą, 
vėl paverstumėm jį landyne? Jau visi kambariai pradvi- 
so nuo jų smarvės, nueik pasižiūrėk, kas viršuje dedasi, 
gyvačių betrūksta...

Užlipome abu dar kartą į jų kambarį. Kvapas iš ties pri
minė buvusio būsto aromatus. Antklodė su pagalvėmis vo
liojosi ant grindų kartu su kitais daiktais. Ant radiatoriaus 
kabojo padžiautos neišplautos kojinės. Kiliminė danga nu- 
simargino juodomis pėdomis. Sužiurome vienas į kitą.

Supratome be žodžių. Sėmėme rakandus glėbiais ir ne
šėme į apačią. Surinkome visą lenkų mantą iš visų pakam
pių. Grūdome į šiukšlių maišus viską, kas pasitaikė po ran
ka. Baigę darbą, gyvybingai nusikvatojome* Prikrovėme pil
ną holą. Prie durų iškilo didžiulis kalnas šlamšto.

Laukėme grįžtančių lenkų. Už lango sutemo. Laikro
dis išmušė vienuoliktą valandą vakaro.

-  Kiek jų lauksime? Gal per naktį negrįš? -  dairėsi 
Kristina pro langą.

-  Išeisiu lauk, gal kur pamatysiu...
Nuojauta nuvedė už namo. Prie tvoros, iš sodelio pusės, 

šalia šiukšlių konteinerių stovėjo lenkų mašina. Viduje ne
galėjau nieko įžvelgti, nors degė švieselė -  salonas skendė
jo pilnas dūmų. Pabeldžiau į stiklą. Vyresnėlis užsikosė
damas atidarė priekines dureles. Išvirto tiršti tabako dū
mai, susimaišę su šieno kvapu. Broliai traukė žolytę. 
Lenkas stengėsi mane nuvesti kuo toliau nuo mašinos, 
bet spėjau pastebėti ant galinės sėdynės gulintį jaunėlį.
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-  Kalbėsiu trumpai ir aiškiai. Turit greit dingti iš na
mo ir iš šio miesto. Kaimynai paskambino mentams ir 
pranešė, kad mūsų namuose vartojami narkotikai. Men- 
tai gali užgriūti kiekvieną minutę. Griebkit šmutkes ir 
valinkit lauk, kol nesusėmė kartu su įkalčiais.

Lenkiukas dar bandė kažką aiškinti, tačiau aš ragi
nau jį paskubėti. Jaunėlis miegojo aguonų miegu, todėl 
pagelbėt negalėjo. Vyresnėliui padėjau sumesti rakan
dus, kad greičiau dingtų iš horizonto. Atidavęs pinigus, 
palinkėjau gero kelio. „Adjos, broliai lenkai!"

Iškraustę lenkus, vėl susigrąžinome namų ramybę, ši
lumą ir jaukumą. Kol užmigome, labai ilgai juokėmės, 
prisigamindami vitamino C visai savaitei.

„Geriau jau pačiam mokėti už būstą, nei gyventi kan
čioje. Ko nepadarysi vardan šventos ramybės!"

Terbauskai, prieš savaitę atvykę į Angliją, net nesu
sisiekė su mumis, o tuo labiau jokio krepšio nepristatė. 
Teko patiems skambinti ir išsiaiškinti jų buvimo vietą. 
Kristina su Rasos vyru Agniumi išvažiavo ieškoti paslap
tingo vienkiemio.

Kažkur toli nuo miesto, užkampyje, viduryje laukų pa
stebėjo seną medinę lūšnelę išdaužytais langais. Įsukę į 
kiemą, apaugusį brūzgynais, nenoromis pasibeldė į na
mo duris. Ant slenksčio pasirodžiusi Terbauskienė pa
kvietė į vidų.

-  Štai kur dabar gyvename. Laikinai, kol susirasime 
geresnę vietą. Virgis dirba šiltnamiuose, skina gėles, aš 
kol kas laukiu iškvietimo.

Kristina pasiėmusi krepšį padėkojo.
-  Kiek skolingi?
Vilmutė numojo ranka.
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-Atvažiuokit kada į svečius. Pasikalbėsime, už viską 
atsiskaitysime, telefoną turite, jei ką, skambinkit, -  at
sisveikino Kristina.

Agnius, parvežęs Kristiną, užsuko į svečius arbatos. 
Sumokėję dešimt svarų už kurą, išklausėme dar vieną 
juokingą istoriją.

-  Vakar prie parduotuvės „Netto“ prisikabino girtas 
Ingos brolis. Paskolink pinigų -  sako. Pastūmiau į šoną, 
kad atsiknistų. Pagrasino -  gausi tuoj snukin! Aš, nieko 
nelaukęs, atsisukęs kaip traukiau alkūne per zūbus -  
nusirideno lyg obuolys per šaligatvį. Kitą kartą žinos, 
kaip kibti...

-  Domelis! Prasigėręs žmogelis, visai smegenų nebe
turi, -  šyptelėjau.

-  Tuoj ir dantų nebeturės! Tik rėkaut temoka, kaip ir 
Inga...

Išvažiavus Agniui, prisiminėm krepšį. Iškraustėme 
lauktuves ant stalo -  rūkyti kaimiški lašiniai, kumpis, 
juoda duona... Net ašaros susikaupė akyse. Paėmęs ant 
rankų duoną, pabučiavau lyg pasaulio stebuklą. Kristi
na pakartojo ceremoniją.

„Ačiū tau, Dieve, už lietuvišką duoną, kurios išsiilgom 
kaip ir pačios tėvynės. Šis juodos duonos kepaliukas -  
dalelė tėviškės širdies, dalelė artimųjų šilumos, dalelė 
Lietuvos patriotizmo. Ji brangesnė už auksą, už bet ko
kią sumą svarų, ji brangesnė už viso pasaulio turtus, 
nes ji paprasta, iš lietuviškos žemės gimusi... O kvapas! 
Mielas nosiai lietuviškas kvapas...“

Duona mums atvėrė akis: „Niekur geriau nebus kaip 
Lietuvoje, tik tėvynėje jausimės laimingi...“

Pradėjome suprasti, kaip reikia vertinti tai, ką turim.
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„Tėvynė šaukia, tėvynė kviečia, širdis tai jaučia, duo
nelė šviečia...“

Praregėjome: „Kam vergauti anglui ar kokiam svetim
taučiui, geriau grįžkim ir nuveikim ką nors tėvynės labui. “

Kristina mane apsikabino taip stipriai, kad be žodžių 
supratau, jog ji nori grįžti į gimtus namus.

-  Matai, kada mes grįšime? Aš vis tylėjau, bet nebe
galiu tylėti, aš noriu į Lietuvą, man širdis kužda, kad 
grįžę atrasime tai, ko čia ieškome... Darbas mane seki
na, matau -  tave irgi... Kam ilgiau save prievartauti? 
Kam daryti tai, ko nenorime? Čia likti nėra jokios pras
mės... Nors ir gerai gyvenam, bet dūstame lyg žuvys ak
variume, iš visų pusių užkelti vartai -  reikia juos atkelti 
ir išplaukti į plačiuosius vandenis... Nebeapgaudinėki- 
me savęs, pakilkime virš visko, klausykimės širdies... Ką 
tau širdelė sako?

-  Širdelė man sako, kad tai ne mano kelias, ne mano 
kelias būti kažkieno robotu, ne mano kelias laužyti lie
žuvį angliškai, kai turime gražią gimtąją kalbą, ne ma
no kelias vergauti svetimai valstybei ir apskritai ver
gauti. Ne mano kelias drebėti dėl kiekvieno svaro, ne 
mano kelias -  beprasmis kelias, ne mano kelias -  šun
keliai, kuriuose pilna veidmainių žmonių, ne mano ke
lias save žlugdyti dvasiškai, ne mano kelias būti tuo, kuo 
nenoriu būti, ne mano kelias supūti, dar gyvam esant. 
Širdis sako, kad kelias į Lietuvą -  teisingiausias kelias 
lietuviui, širdis sako, kad tėvynėje atsiskleisiu kaip as
menybė ir sužydėsiu savo talentais, širdis sako, kad pras
mingas kelias -  kur rodo širdis...

-  Aš žinojau, kad tu mano žmogus, aš myliu tave!
-  Aš irgi, tave labai labai myliu...
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Pirmadienį, anglų kalbos kursuose atlikęs paskutinius 
testus, naršiau internete. Susiieškojau Airijos skrydžių 
kompaniją. Su Kristina nusprendėme, kad skrisime na
mo, kai tik pasibaigs sutartis su nekilnojamojo turto 
agentūra. Užsakiau bilietus iš anksto, už abu sumokėjo
me šešiasdešimt svarų. Žinojome skrydžio datą: „Spalio 
vidurys. Lygiai po keturių mėnesių, lygiai po tiek pama
tysime Lietuvą." Tas žinojimas atgaivino. Kristina tik 
tuo ir gyveno, kas dieną braukydama kalendoriuke da
tas. Kas diena vis artėjome prie tėvynės.

Į darbą eidavome nenoriai. Vienas kitą stengėmės stip
rinti, palaikyti. Vos nusileidus į darbines patalpas, apim
davo neapsakomas sunkumas. Begalinėmis valios pa
stangomis prisiversdavome atlikti nekenčiamą darbą. 
Monotonija alino. Savęs prievartavimas sukeldavo psi
chinius protrūkius. Kai Kristina pasirašė nuolatinio dar
bo sutartį, emocijos buvo nulinės. Man darėsi vis sunkiau 
sutarti su savimi. Pradėjau savęs nekęsti už tai, kad ne
galiu pasielgti kaip tinkamas. Turėjau sulaukti spalio 
mėnesio, ir kuo toliau, tuo tai atrodė sunkiau. Kad kiek
vieną dieną stūmėmės į priekį, man žinoti nepakako. No
rėjau viską mesti dabar, šiuo momentu, tačiau ir toliau 
save alinau, ypač psichologiškai. Kristina daug padėjo. 
Ramindavo po darbo, nuteikdavo ryžtingai prieš darbą, 
bet darbo metu aš vėl pasiduodavau stresinėms mintims. 
Pati aplinka mane panardindavo į negatyvumą. Siurb
davau negerą energiją, kurią po to skleisdavau aplinki
niams, netgi savo mylimam žmogui Kristinai. Atsipeikė
jęs suprasdavau, kad ir jai sunku kaip ir man, bet ji 
atrasdavo jėgų dar ir mane palaikyti, padrąsinti. Aš tų 
jėgų nebeturėjau, jokios paramos darbe Kristina iš manęs
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nesulaukdavo. Matė vien niūrų, piktą ir viskuo nepa
tenkintą veidą. Tačiau po darbo galva prašviesėdavo. Su
prasdavau, kad taip elgtis neturiu. Įkvėpdavau save jaus
tis pozityviai, tačiau viskas apsiversdavo aukštyn kojom, 
nusileidus į darbo vietą. Atrodė, manyje kovojo dvi jė
gos -  angelas ir velnias. Laisvalaikiu nugalėdavo ange
las, o darbe -  triumfuodavo velnias.

Reikėjo kažką daryti, kad nesunaikinčiau savęs ir sa
vo artimo. Prisiminiau turįs vieną adresą Londone, kur 
įsteigtas kinų korporacijos filialas, kaip ir Vilniuje. Ten 
galima įsigyti biologiškai aktyvių maisto papildų. Jau
čiau, kad, pavartojęs Tibeto žolelių, surasiu savyje jėgų 
išsilaikyti. Kristina taip pat norėjo dvasiškai atsigauti. 
Priėjome prie bendros išvados -  turime tai įsigyti, nes 
organizmas reikalauja harmonijos. Nusiunčiau tuo ad
resu laišką, paprašydamas atsiųsti užsakymo formas, nes 
turėjau atsivežęs nuolaidų kortelę, galiojančią visoje Eu
ropoje, kurioje kaupiasi visi taškai nuo įsigytos produk
cijos, leidžiantys sutaupyti pinigų ir nusipirkti šios fir
mos prekių vis mažesne kaina.

Po savaitės atėjo užsakymų formos, produkcijos la
pai. Užpildęs išsiunčiau atgal. Užrašiau savo duome
nis, banko duomenis, kad galėtų nuskaityti nuo kredi
tinės kortelės.

Operacija praėjo sklandžiai. Dar po kelių parų paštinin
kas atnešė į namus siuntinuką. Kiniška arbata, jonizuotas 
biokalcis, kordicepso kapsulės -  Tibeto kalnų paslaptis -  
visa tai turėjome savo rankose. Prieš eidami į darbą įpra
tom atlikti sveikatingumo ritualą. Nuriję po piliulę kordi
cepso, užgerdavom stiklinę šiltame vandenyje suplaktų bio- 
kalcio miltelių. Įvykdavo stulbinanti reakcija.
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Momentaliai prašviesėja galva, akys regi šiltą, spal
vingą pasaulį. Jausmas toks, lyg esi susiliejęs su die
viška esatimi, tarsi pats Visagalis ant galvos uždeda 
delną palaimindamas. Štai ką gali Tibeto kalnų žolės! 
Tik susilieję su natūralia gamtos pusiausvyra, supran
tame, kad mūsų prigimtis yra natūrali. Kad harmonin
gai funkcionuotum, reikia to, kas yra iš gamtos, iš že
mės, iš Dievo rankų.

Po sveikatingumo ritualo į darbą eidavome pasišoki
nėdami.

„Svarbu, kad esu, kad yra taip, kaip yra, kad gyve
nu, kad pasaulis gražus, kad esu žmogus, kad turiu vi
sa, kas būtina, kad šviečia saulė, kad galiu regėti, jaus
ti, girdėti, kad dabar vasara, o po jos bus ruduo, ir taip 
be galo...“

Štampuodamas indelius į mašiną, šypsodavaus. Viduje 
dainuodavau dainas, taip greičiau eidavo laikas. Gal iš 
išorės atrodžiau lyg Skubidu, surūkęs suktinę žolės, ta 
čiau man buvo vis vien, trumpiau tariant -  dzin.

Papildai padėjo stiprinti nervų sistemą, žiūrėti į vis
ką kitaip, padėjo išlikti žmogumi.

Kristina susidraugavo su latve. Dėliodamos prie vie
nos linijos mėsą, nori nenori susibendravo, ne bet kokios 
šnekos tarpusavyje trumpino darbą. Manekenė atsisklei
dė, tačiau vienintelei Kristinai. Mat įžvelgė joje gerą žmo
gų, kuriuo galėjo pasitikėti. Kristina buvo labiau klau
sytoja, nes sunkokai kalbėjo rusiškai, tačiau suprato. Ma
nekenė išsipasakojo savo gyvenimo istoriją. O pravardę 
ji įgijo pelnytai, nes iš tikrųjų Latvijoje fotografuodavosi 
žurnalams, demonstruodavo madas.

Grakšti, kukli mergaitė viename vakarėlyje susipažino
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su gerokai už save vyresniu Janiu. Mafioziškos išvaizdos, 
tvirtas, aukštas, raumeningas vyras storom auksinėm 
cipūrom*, prabangiais drabužiais, krokodilo odos batais 
savo pasmailintu liežuviu įkalbėjo merginą pasivažinėti 
po naktinę Rygą. Automobilio „Audi A8“ salonas kvepė
jo nauja oda, brangiais kvepalais. Turtingas vyrukas nu
sivežė damą į prabangiausią restoraną. Nukrovė staliu
ką aukščiausios klasės gėrimais -  „Hennessy“, „Otard“ 
konjakais, lašišų ikrais, firminiais patiekalais...

Jau po savaitės Manekenė persikraustė pas jį į butą. 
Tiesa, butas buvo užrašytas jo žmonos vardu, todėl ši, 
grįžusi iš turistinės kelionės anksčiau laiko, sukėlė skan
dalą, padavė pareiškimą skirtis. Išsiskyręs Janis išsi
nuomojo būstą ir vėl prisiviliojo pas save į guolį supy
kusią ir įsižeidusią Manekenę. Gyvenimas apsivertė 
aukštyn kojomis. Janis vertėsi kontrabanda, benzinu 
ir kitokia nusikalstama veikla. Dažnai grįždavo namo 
girtas paryčiais. Konfliktuodavo su draugais dėl pini
gų. Vienas iš jų jį įskundė policijai. Merginai sėdint na
muose, įsiveržęs specialus policijos padalinys padarė 
kratą. Manekenė savo akimis matė, kaip po lova, slėp
tuvėje, rado ginklų arsenalą. Janiui grėsė ilgi metai ka
lėjimo. Surinkęs didelę pinigų sumą, susitarė su pažįs
tamu prokuroru, kad bylą numarintų. Tuo tarpu, viską 
pardavęs, paslėpė galus ir atvyko į Angliją. Štai dabar 
ji, mafiozo dama, priversta kas dieną čiupinėti žalią, 
gličią mėsą. Pats Janis nuo to laiko, kai jį išmetė iš mė
sos fabriko, darbo nesiieškojo, nusprendė pardavinėti 
kontrabandines cigaretes. Manekenė nė pati gerai ne

* Grandinėlėm (žarg.).
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žinanti, ką daro jos draugas, likęs vienas namuose, ta 
čiau savaitgaliais dažnai dingsta kelias paras tariamais 
biznio reikalais.

Neseniai juos, vaikštančius mieste, užsipuolė Inga aiš
kintis dėl nevykusio cigarečių sandorio. Įsiutęs Janis, 
suėmęs blondinę už kaklo, papurtė, kad toji atsitokėtų. 
Inga paleido giesmę, tad porelė nešė kudašių.

„Dabar Inga tiesiog alpsta, kaip nori man akis išdras
kyti, ne kartą yra grasinusi: Ja tiebie sioravno glaza vy- 
kaliu!66*, -  pasakojo latvė.

Kaip tyčia, lyg pats likimas, norėdamas, kad mergi
nos suvestų sąskaitas, anksčiau baigus darbą „geltono
joje zonoje", visus pervedė į kitą pusę. Ingą pastatė dė
lioti mėsos šalia latvės. Kerštinga blondinė specialiai 
baksnojo alkūne Manekenei į šoną. Jai pasitraukus, Kris
tina atsidūrė tarp dviejų priešių. Blondinei užvirė krau
jas, pamačiusi, jog nebegali pakenkti nors menkiausiu 
veiksmu, pabandė žodžiais.

-  Kristina, pasislink į šalį, tu užėmei mano vietą, aš 
stovėjau prie latvės, -  nepatenkinta drėbtelėjo.

-  Tau su galva viskas gerai? Kur užrašyta, kad čia 
tavo vieta? Nėra reikalo kibti prie jos!

-  Tu savęs žiūrėk, ko tu ją gini? Kas ji tau, giminė? Aš 
tai stervai vis tiek akis iškabinsiu!

-  Klausyk, panelyte, -  Kristina pasisuko veidu į Ingą, -  
atvėsk! Nusileisk ant žemės, ne ant tokios užsirovei! Aš 
ir save, ir latvę apginsiu, daugiau nedrįsk jos juodint, 
perspėju tave!

-  Kką? Nnu ir nnnafik -  išraudonavo lyg braškė.

* Aš tau vis tiek akis išbadysiu (rus.).
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-  Ir nebežagsėk, nes atsibodai! -  galutinai sutriuški
no žodžiais blondinę.

Nuo to laiko Inga į savo juodąjį sąrašą įtraukė ir Kris
tiną. Tačiau sutikusi vengdavo pasižiūrėti į akis. Kristi
na nenusileido, o tokių Inga bijojo, žinodama, kad bet 
kada gali gauti atkirtį. Blondinė dažnai išrausdavo lyg 
burokas, ypač pamačiusi Kristiną. Drąsiai jausdavosi tik 
šnekėdama su Rasa, nes ši įdėmiai klausydavosi, teirau
davosi patarimų, neturėdama savo nuomonės.

-  Kad žinotum, koks mano Zigis saldarūris! Jam tur
būt kažkokia liga. Su savimi visada nešiojasi maišelį šo
koladukų, net naktį atsikelia saldžiai pavalgyti. Vakar 
naktį prabudau -  žiūriu, Zigis „Tic-tacus“ ryja. Visą dė
žutę ir susižėrė per kartą. Jeigu žino, kad yra saldumy
nų, užmigti negali. Važiavo į Lietuvą pasveikinti tėvo su 
jubiliejumi, įdėjau didelę dėžę skanių saldainių nuo sa
vęs. Ir ką tu manai?! Kol nuvažiavo, visus sušlamštė. O 
žinai, ką iš Lietuvos parsivežė? Pilną krepšį lietuviškų 
triufelių. Iškračiusi kišenes, dar ir bambonkių radau, iri- 
siukų, čiupa-čiupsų, dražė... Nebegaliu aš su juo, nu ir 
nafik, saldainių maniakas!

-  Rimtai, ligonis, -  įdėmiai klausėsi Rasa.
-  Kad žinotum, šitą mėnesį mano Zigis gerai uždirbs. 

Apie tris štukas turėtų gauti! Oi pagyvensim!
-  Eik tu? Rimtai? Kaip jums gerai...
-  O dar, žinok, jį žadėjo paaukštinti. Žmogus jau tre

jus metus dirba vienoje vietoje, seniai nusipelnė geltono 
šalmo... Nors ir dabar ne su baltu vaikšto -  su mėlynu, o 
jei ateity dar gaus raudoną, po gimdymo nebegrįšiu į mė
sos fabriką, varysiu pas jį -  iškart į vaizeres patekčiau!

-  Nuskiltų tau...
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-  Kad tu žinotum, koks mano Zigis malačius! Pritem
pia iš darbo visokių konservų, daržovių, net į šaldytuvą 
nieks nebetelpa... Klausyk, bajerį pasakysiu. Su Zigiu 
vakar buvom pas vieną krūtą anglą verslininką. Mano 
Zigis per tiek metų daug pažinčių įgijęs... To verslininko 
namas -  eiki piki, bet kai pamačiau šaldytuvą, vos nepa
sakiau -  koks tu, nafik, verslininkas! Įsivaizduok -  tuš
čias, anei supuvusio obuolio nesivolioja... Jeigu taip čia 
verslininkai gyvena, tai mes su Zigiu -  karaliai! Pas mus 
šaldytuvas nuo maisto lūžta...

-  Tai gal neveikiantis stovėjo?
-  Ei, rimtas! Gal?.. Bet ne -  antro šaldytuvo nebuvo, 

jeigu būtų tas sugedęs, stovėtų antras, logiška, ar ne? 
Vadinasi, vienintelis, ir tas pats be maisto. Sūdąs, ne 
verslininkas!

-  O tavo Zigis žinotų, kokiame autoservise būtų ge
riau mašiną paremontuot?

-  Tu ką -  įžeidinėji? Mano Zigis viską žino! Jis Anglijoj 
visus kampus numyžęs skersai išilgai... Geriausias auto
servisas šalia mūsų namo, kitoj kelio pusėj, žinai tą?

-  Žinau, reiks pabandyti... O kaip jums su ta mašina 
baigėsi? Teismas jau buvo?

-  Koks dar, nafik, teismas! Paskyrė baudą -  štuką sva
rų. Galvoji, mes durniai, mokėsim? Nuvarėm tą mašiną į 
mišką, padegėm, išgraužkit! Ne mūsų mašina -  įrodyk!

Atėjo diena, kada Pūkienė parodė savo tikrąjį veidą. 
Ji, kaip ir Kristina, dirbdavo prie vienos linijos, rasdavo 
bendrų temų pokalbiams, juokeliams. Jų linijos vaizerė 
Kristiną apmokė pakeisti ruloną. Už šį veiksmą pridė
davo prie algos priedą -  tris papildomus svarus per sa
vaitę. Kristina pasirašė už tai, kad nuo sekančios algos
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gaus trimis svarais daugiau nei iki tol. Pūkienė supavy- 
dėjo, kodėl ne jai, juk ji ilgiau dirbanti nei Kristina. Nuė
jusi į kontorą, apskundė: „Kristinai nepelnytai paskirta 
premija, ji net nemoka pakeisti rulono." Kristina, suži
nojusi apie tokias kalbas, išrėžė visą tiesą Pūkienei į akis.

-  Kaip tu galėjai? Dėl kažkokių trijų svarų! Esi suau
gusi moteris, bet pasielgei labai kvailai, vaikiškai. Man 
paprasčiausiai tavęs gaila... Aš tau dovanoju tą teisę į 
tris svarus, man jų nereikia, bet atmink, kad parsidavei 
už tokią niekingą sumą, aš maniau, tu verta daugiau...

Pūkienė bandė gintis, kad tos kalbos grynų gryniau
sias melas, bet, vaizerei patvirtinus, turėjo pripažinti tie
są. Galiausiai apsiverkė, atsiprašė. Ilgą laiką jautėsi kal
ta, išgyveno. Bet žingsnis buvo žengtas, atgal laiko ne
atsuksi.

Trys svarai atiteko Pūkienei, kadangi Kristina atsi
sakė tokios privilegijos, nes nemanė, kad trys išdavikiš
ki svarai ją praturtins.

„Geltonojoje zonoje" ruloną sugebėjau pakeisti vienin
telis, tačiau nepretendavau į tris svarus. O lipšnusis por
tugalas, uždažęs vaizerei skylę, pasirūpino, kad į jo ki
šenę nuplauktų visi įmanomi priedai, nors prie rulono 
net prisilietęs nebuvo. Italas ragino mane eiti į kontorą 
apskųsti dažytoją, tačiau būti „ožiu" niekada nepasira
šiau ir nepasirašysiu. Galėjau pareikšti, kad man pri
klauso tas priedas už rulono pakeitimą, tačiau dėl trijų 
svarų nenorėjau gadinti nervų.

„Geriau mažiau, bet ramiau."
Kristina po truputį nusivylė ir Vaidos draugyste. Kai 

šiai uždėjo ant galvos geltoną šalmą, dėl kurio alpo di
džioji fabriko dalis, nusimetė nuovveido kaukę. Po gel
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tonąja galvos danga išryškėjo išdidi, pasikėlusi asme
nybė, linkusi padlaižiauti tiems, kuriems jautė dėkin
gumą, pakilusi į vaizerės pareigas. O kai nusipirko au
tomobilį, paaiškėjo, kad ji dar ir didelė pamaiva bei pa
gyrūne.

Mus, einančius įprastu keliuku darbo link, prisivijo 
savo mašina. Nuleidusi lango stiklą, pakvietė šokti į vi
dų. Salone skambėjo tranki muzika, todėl pati nesupra
to, ką mes jai sakome. Sustojusi kelkraštyje, akivaizdžiai 
paėmė į rankas mažą pultelį ir, iškėlusi taip, kad maty
tumėme, sumažino garsą.

-  Vyras įdėjo magą su pribumbasais... Matot? -  paro
dė dar kartą pultelį. -  Dabar lyg važinėjanti diskoteka! 
Šokit į vidų, duosim garo!

-  Kiek to kelio beliko, pėsti nueisim...
-  Šokit tik greičiau į vidų! Parodysiu, kokių navarotų 

magas turi, -  sukiojo pultelį rankoje.
Įsėdome, suteikdami jai šansą pasipuikuoti.
-  Nu, ką, lekiam! -  pajudėjo iš vietos, pulteliu pagar

sindama muziką. -  Kaip gerai, kai yra mašina! Pripra
tau, nebeįsivaizduoju, kaip bejos gyvenčiau... Bumčikai 
kala, jėga! Su tačka nėra lygių! Nusipirkau, vadinasi, 
reikia važinėt, negi stovės pastatyta ant kiemo... Caca 
lelia mašina, malonumams ji skirta, aš vairuoju ir tai 
man patinka...

Savaitgalį italas suorganizavo pikniką. Atitempė į mū
sų sodelį barbekinę, nupirko marinuotos jautienos, vyno.

Viską darė Vaidos labui, nes vis tikėjosi pavergti jos 
širdį ir išsivežti į Italiją. Jų slaptiems pasimatymams idea
liausiai tiko mūsų namas. Italas jau nuo savaitės pradžios 
maldavo tiek manęs, tiek Krisinos, kad neprieštarautu-
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mėm savaitgalio pokyliui. Vaida naudojosi italu kaip pra
mogų organizatoriumi ir asmeniniu sponsoriu, italas nau
dojosi mumis kaip ploto turėtojais ir Vaidos draugijos ga* 
rantais. Mes lyg treti asmenys turėdavome sugerti visas 
jų emocijas — Kristina Vaidos neigiamas—„kaip mane bie- 
sina tas ryžikas!“, aš italo teigiamas -  „kaip aš myliu Vai
dą!" Fabricio galutinai pamišo dėl naujai iškeptos vaize- 
rės, žadėjo skirtis su žmona ir pulti Vaidai į kojas.

Buvo gražus, šiltas vasaros vakaras. Ant žarijų gar
džiai kepė marinuota mėsytė. Lauke, ant matraco, sėdė
jome keturiese, gurkšnodami raudonąjį vyną. Italas ne
tikėtai dingo.

Po pusvalandžio pasirodė su gėlėmis. Vaidai įteikė rau
doną -  kaip meilės simbolį, o Kristinai baltą -  kaip drau
giškumo įrodymą.

-  O kur man? -  juokais paklausiau.
-  Ym not finokiol -  traukėsi nuo manęs šypsodamasis.
Įkaušusi Vaida užsiprašė italo naujo mobilaus telefono.
-  No probleml -  patenkintas tarė jis -  I f you for me -  

digi digi, I  f  or you -  telephone, OKI
-  Va fan kulol* -  Vaida pasiūlymu nesusižavėjo.
-  Whyfan kulo? I  love you\
Italas pamažu nusitašė. Nesusitvardęs čiupo Vaidą į 

glėbį. Ši norėjo ištrūkti, tačiau italas spėjo pabučiuoti į 
žandą. Supykusi vaizerytė pakilo eiti namo. Atkalbėjom, 
iškeldami vieną sąlyga -  kaltininkas turi pašokti strip
tizą. Hole, nustūmę stalą, padarėm šokių salę. Italas pa
lengva mėtė drabužius į šoną, kol liko vienom glaudėm. 
Nutaikiusi progą, Vaida nusmaukė jam glaudes iki kelių.

* Eik tu velniop (netaisyki itcd.).
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Fabricio suskubo temptis į viršų, tačiau žvitri moterytė 
sugebėjo visiškai išvaduoti italą nuo audeklo, palikda
ma viduryje kambario nuogut nuogutėlį. Išlėkusi į lau
ką, užkišo glaudes už italo mašinos valytuvų, o grįžusi 
vidun, pagąsdino, kad iškvietė jo žmoną. Fabricio, lyg 
užkluptas nusikaltimo vietoje, stovėjo susigūžęs, laiky
damas saujoje savo genitalijas. Kai merginos paprašy
tos nusisuko, apsimovė kelnes.

Žiburėlis baigėsi tuo, kad, Vaidai išėjus namo, išlin
gavo ir italas. Nuvažiavo it musę kandęs, taip ir nepaste
bėjęs po valytuvais užkištų glaudžių.

Kitą dieną atėjo toks laimingas, lyg naktį būtų pralei
dęs su Vaida vienoje lovoje. Prasitarėm, kad rudenį iš
vykstam, todėl striptizai gali baigtis. Italas pagalvojęs 
paprašė palikti namą, aišku, oficialiai, su Stiuarto ži
nia. Sutarėm, kad jis nupirks iš mūsų visus baldus rug
sėjo pradžioje ir po mūsų išvykimo gaus namą. Sukirtę 
rankomis, dalykiškai, lyg biznio partneriai, atsisveiki
nome iki pirmadienio.

Pavakary atsibeldė Tėvas. Dažną savaitgalį ateidavo 
pasiimti užsakytos mėsos. Tik kuo toliau, tuo labiau smu
ko mūsų akyse. Apšepęs, nesiskutęs, girtas belsdavosi 
kumščiu į duris, nejausdamas, kad daužo tiesiai į stiklą. 
Ir tąkart atpėdino smagiai įkaušęs.

-  Vyrai gėrė, vyrai gers, kol žemelė apsivers...
-  Kai žemelė apsivers, vyrai ant griuvėsių gers, -  už

baigiau jo pradėtą ketureilį. -  Tėvai, tėvai... baigi nusi- 
važiuot, kaip ir tavo kraštietis Domelis, o toks rimtas 
atrodei...

-  Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos, ąžuolai žaliuos že
mėj Lietuvos...
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Susikalbėjome sunkiai, todėl, įdavęs mėsą, atsisvei
kinau.

Kitą savaitgalį atėjo šiek tiek blaivesnis, bet irgi paėmęs.
-  Sveiki, daug laiko neturiu, nes manęs laukia maši

noje...
-  Kas tavęs taip laukia?
-  Volodia atvežė, prasisuko žmogus -  mašiną nusipirko!
-  Anot tavęs, kas su mašinomis, tas prasisukęs? Dar 

bendrauji su juo?
-  Anas retkarčiais į svečius atmauna. Šiandien buvo

me „Bahamų" turguje, nusipirkau kašilioką už tris sva
rus -  odinis, dar nenudėvėtas, -  pakėlęs marškinėlius, 
parodė ant juosmens prisegtą piniginę. -  Dabar turiu už 
kelionę atsilygint, du bambalius sidro jau išgėrėme, dar 
reiks bent vieno...

-  Tėvai, o ką ne per seniausiai šnekėdavai -  su peiliais 
laksto, baisu prasidėt... O dabar pats draugeliu tapai...

-  Susitvarkė gi žmogus, dirba nelegaliai, mašiną nu
sipirko... Va, jums pinigai už mėsą, -  padėjo dešimt sva
rų ant stalo. -  Dabar man dviem savaitėms užteks...

-  Klausyk, Ramūnai, prašymą vieną turiu. Ilgai ieš
kojau tokios piniginės, niekur neradau... Reikalingas pa
sams susidėti, kortelėms. Į kišenes nieks nebetelpa. Per- 
parduok už tuos tris svarus tą piniginę, tu nuvažiuosi į 
turgų, kitą įsigysi, mums nėra kuo.

-  Negaliu, Matai, susimildamas! Man pačiam reika
lingas... Taip patenkintas, kad nusipirkau, užsisegiau, 
taip tinka...

-  Tėvai, padėk man, jeigu nereikėtų, neprašyčiau. Va
sarą tokia piniginė man gyvybiškai svarbi, darbe bus 
patogu...
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-  Tikrai ne! Neparduosiu nė už ką! Kur aš pinigus 
laikysiu? Tikrai ne, jokiais būdais, man irgi reikalin
gas, -  žengė pro duris, purtydamas galvą.

-  Tėvai, pasiimk nuo stalo tuos dešimt svarų ir padėk 
piniginę, sutarta?

Ramūnas akimirksniu persimainė. Uždaręs duris, be 
žodžių nusisegė piniginę. Išpurtydamas savo daiktus, 
drebančiomis rankomis pasiėmė dešimt svarų. Susilanks- 
tęs įsigrūdo kišenėn. Akys lyg zombio sukinėjosi į visas 
puses.

-  Na, aš einu, -  tyliai taręs, išsliūkino pro duris.
-  Kristina, matei? Parsidavė už dešimt svarų! Sakė, 

kad už jokius pinigus neparduos... Jeigu būtų iš tikrųjų 
reikėję, būtų nepardavęs... Kai paprašiau už tris, pagai
lėjo, tik pasiūliau dešimt -  be žodžių... Atvirą navarą 
pasidarė, mes jam mėsą tiekiam nė penso neužsidėda- 
mi, o jis... Kai prasitarė, kad nė už ką neparduos, pa
prasčiausiai išbandžiau, ar atsako už savo žodžius... Ne
atsako... Krito mano akyse...

Prasidėjus šiokiadieniams, italas nedavė ramybės. Pri
kibo, kad po darbo norėtų nors trumpai pabūti su Vaida.

Spėjo įsitikinti, kad Vaida be mūsų niekur su juo neitų.
Maldavo palaikyti kompaniją, prišnekinti ją užsukti 

pas mus į svečius. Ilgai kalbinti neprireikė, Vaida ir pati 
norėjo prasiblaškyti, nes paskutiniu metu pašlijo jos san
tykiai su vyru. Tai sužinojęs, Fabricijas suplojo delnais:

-  Aš išsiskirsiu su žmona, Vaida išsiskirs su vyru, ir 
mes tapsime laiminga pora, gal net susituoksime, o po 
to jau tikrai neišvengiamai darysim digi digi...

Po vidurnakčio sėdėjome mūsų namo hole. Vyno butelio
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Vaidai neužteko, paprašė italo nupirkti ko nors skanaus 
iš visą parą veikiančios užkandinės.

Su italu nuėjome į užkandinę „Šviežia žuvis". r
Pasitiko jaunas, guvus žuviukas. Fabricijas užsakė di

delę picą „Italiano“. Kol šioji kepė, pabendravome su žu- 
viuku.

-  Mano vardas Aladinas, aš iš Turkijos, -  šypsojosi, 
rodydamas dideles pradantes.

-  Kas tave, Aladinai, išleido iš lempos? -  paklausiau.
-  Pats išlindau ir vykdau visus klientų norus! Jūsų 

noras man -  įstatymas!
Su dideliu apetitu šlamštėme dar didesnę picą. Turkas 

kepėjas pasitaikė savo srities specialistas. Namai prisi
gėrė saliami dešrytės, kumpio, sūrio kvapo. Italas, nusi
valęs servetėle lūpas, užbėgdamas įvykiams už akių, pla
navo savaitgalio vakarėlį. Vyrukas kaip įsijautė į organi
zatoriaus vaidmenį, taip nebegalėjo sustoti. Svarbiausia, 
kad ir Vaida viskam pritarė. Garsiai peikdama agresorių 
vyrą, gyrė italą. Rodės, italui pradėjo sektis. Jam užteko 
to, kad Vaida pasiryžusi linksmybėms. Šių netrūko -  kas 
antrą dieną po darbo italas siūlydavo atsipalaiduoti, iš 
anksto pasirūpinęs tradiciškai vyno ar šampano buteliu.

Vis aplankydavome Aladino užeigėlę. Žuviukas džiaug
davosi, išvydęs pažįstamus veidus, ir maloniai aptarnau
davo. Savaitgaliais įpratom kepti ant grotelių mėsą. Fab
ricijas kuo toliau, tuo labiau audrino savo vaizduotę.

Kūrė planus, kaip atidarys restoranų tinklą Lietuvo
je gražiu pavadinimu „Vaida". Tą vardą jis minėdavo daž
niau, negu reikia, todėl ilgainiui „Vaida" tapo lyg keiks
mažodis. Kvailiukas net išsitatuiravo šį žodį ant krūti
nės, bet iš po gausaus plaukuotumo blankiai matėsi.
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Kas dieną Fabricijas stengėsi atrodyti puikiai, pasi
tempęs, marškinius keisdavo vis į naujus, su savimi ve
žiojosi brangius kvepalus, kad po darbo galėtų iškvėpin
ti nualintą kūną.

Vieną šeštadienį sutarėm keturiese važiuoti prie jū
ros. Nors diena pasitaikė nesaulėta, išvažiavome, tik Vai
da neatėjo. Paskambinusi telefonu, pranešė, jog atvyks 
vėliau, savo mašina. Fabricijas nuliūdo, tačiau puoselė
jo viltį netrukus išvysti savo meilę.

Jūra atpalaidavo labiau nei vynas. Plaučiai prisipildė 
tyro oro, ausis maloniai šildė bangų ošimas. Įbridome 
iki kelių. Nuo kojų pirštų galų iki pat smegenų nuvilnijo 
tyrumo srovė, užpildanti kiekvieną kūno ląstelę neapsa
koma palaima. „Tikra atgaiva sielai!"

Vėliau vaikščiojom po atrakcionų parką. Pasisėmėme ge
rą adrenalino dozę, dalyvaudami ne vienoje karuselių pra
mogoje. Aplankėm kazino, siaubo kambarius ir daugelį ki
tų kurortinio miestelio vietų. Laikas ėjo, o Vaida nesirodė. 
Net telefoną atsijungė. Fabricijas apsigaubė liūdesio šy
du. Nuojauta jam kuždėjo kažką negera. Nutraukęs pa
jūrio ekskursiją, suskubo raginti į automobilį. Grįžę net 
nebekepėm įprasto barbekiu. Kadangi Vaidos nebuvo kar
tu, italui atvėso noras surengti visą savaitę puoselėtą pik
niką. Surūgęs it kefyras išskubėjo neatsisveikinęs. Tačiau 
kitą dieną atlėkė lyg akis išdegęs. Iš jo veido mimikos su
pratome, kad pamatė kažką baisaus. Sukrėstas lyg grū- 
šė, susiėmęs rankomis už galvos, nervingai judino koją.

-  Aš mačiau Vaidą! — įtūžio apimtas, isteriškai išrė
kė. -  Ji su gruzinu mašinoje bučiavosi!

Susižvalgę su Kristina, patraukėme pečiais. „Įdomus 
reginys!"
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-  Vakar buvo apėmusi bloga nuojauta... Išdavikė! Pu
tanal Kaip ji šitaip galėjo?! Mano širdis sudaužyta į ga
balus! Nepirksiu jai jokio telefono! Daugiau jokio vynq! 
Jokio šampano! Jokių gėlių! Jokių striptizų! Kurval Kur- 
vai Kurval Pasirinko tą kvailą gruziną! Bastardol Ma
čiau! Apsikabinę glamonėjosi, bučiavosi... Viską mačiau! 
Vafan kulol -  nervingai trynė kumštį saujoje.

-  Fabricijau, o kaip restoranų tinklas „Vaida" Lietu
voje? Negi visos iliuzijos žlugo? Galbūt apsipažinai? -  
lyg juokais, lyg rimtai paklausiau.

-  Ten buvo ji! Aš ją sekiau nuo pat namų, mačiau, 
kaip susitiko su gruzinu, paslapčiomis nubėgo į mašiną, 
ten ir prasidėjo... Viską pasakysiu jos vyrui! Tegul duo
da į skūrą! Putanal Jokių restoranų „Vaida" nebebus, 
atidarysiu pavadinimu „Fabricio Italiano", tegul pavydi 
išdavikė! Putanal Sukijeri mia kacol -  trenkęs durimis, 
išrūko nežinoma kryptimi. Fabricio pasikeitė. Su pavy
džia neapykanta palydėdavo žvilgsniu gruziną, kuris vis 
atviriau kibindavo jaunąją vaizerytę, o šioji maloniai pa
sinerdavo į flirtą. Po darbo abu, susikibę už rankučių, 
dingdavo paslapčiomis žaisti meilės žaidimų. Ne kartą 
juos matėme, švelniai apsikabinusius automobilyje, bur
kuojančius tamsiame užkampyje. Vaida dienomis gra
žėjo. Ryškiau dažėsi, puošėsi, dvelkė kvepalais nuo tolo. 
Italas nyko akyse, užsisklendė savyje. Depresijos pagau
tas, gruzinui išsipasakojo, ką jaučia Vaidai, ir padarė 
didžiulę klaidą. Nuo tos dienos gruzinas, pasitaikius pro
gai, erzindavo italą. Jam matant, apsikabindavo Vaidą, 
paplekšnodavo per užpakalį, dažnai išjuokdavo italą, pra
vardžiavo lūzeriu.

Po ilgos pertraukos atėjęs į svečius pas mus, tas nevy-
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kelis atsisakė namo. Nusivylėm italu galutinai. Buvom 
sukirtę rankomis, pažadėjo supirkti baldus, aš net Stiuar
tui užsiminiau, jis neprieštaravo. Pasivedė* auksinis ber
niukas, pasitraukdamas iš akiračio, kaip tikras lūzeris.

Vaida, užmezgusi romaną su gruzinu, norėjo būti tik
ra, kad apie tai nesužinos jos vyras. Todėl, prieš dingda- 
ma savaitgaliais iš namų, saviškiui pasisakydavo važiuo
janti pas mus į svečius, tuo paversdama mus atpirkimo 
ožiais, o pati kuo ramiausiai tūnodavo meilužio glėbyje.

Žiūrėdami televizijos žinias, sužinojome apie teroro ak
tą Londone. Darbe tomis dienomis apie tai tik ir šnekė
jo. „Anglai apimti panikos!" Spaudos pirmuosiuose pus
lapiuose „Sprogimai, sprogimai, sprogimai..."

Skyrelis papasakojo, kad tuo metu su šeima kaip tik 
fotografavosi prie įžymiojo Big Beno.

Prišokusi policija atėmė fotoaparatą, užlaužė rankas, 
nuodugniai apieškojo. Vaikai ir žmona iš baimės sustin
go vietoje. Vyrą paguldė ant asfalto -  nustatinėjo jo ta
patybę.

Barzdotas, tamsaus gymio Skyrelis atitiko teroristo 
išvaizdą. Paklaustas, ar žino, kur slepiasi Osama Ben 
Ladenas, portugalas garsiai nusikvatojo. Už tai gavo spy
rį į paširdžius. Atsidūręs įvykių sūkuryje, vyrukas nete
ko fotoaparato ir kuokšto plaukų pakaušyje. Užtat su 
policijos švyturėliais buvo palydėtas iš miesto. Grįžęs na
mo, iškart nusiskuto barzdą, dėl ko labai išgyveno.

Atėjo diena, kai Kristinai pagaliau sugrąžino taksus. 
Tačiau kartu su alga nepervedė, o atsiuntė čekį. Dėl če
kio išgryninimo banke nesileido į kalbas. Liepė atsidaryti

* Netesėjo (žarg).
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savo vardu sąskaitą, į kurią būtų galima pervesti grą
žintą sumą.

Tą padarėme be didelio vargo. Po trijų dienų Kristina 
gavo debetinę banko kortelę.

Įdomumo dėlei nuėjau į kredito firmą pasidomėti dėl 
paskolos namui. Patikrinę mano turimus dokumentus, 
ypač nuodugniai išnagrinėjo kreditines korteles, jų mė
nesines ataskaitas. Norėdamas sudaryti patikimo klien
to ir biznio žmogaus įvaizdį, kartais išimdavau iš kre
ditinių kortelių sumas, kurias savaitės laikotarpiu vėl 
įmokėdavau. Išnagrinėjus kreditinių kortelių ataskai
tinius lapus ir pastebėjus, kaip puikiai sukasi mano ta 
riamoji apyvarta, į mane sužiuro kupinos pagarbos akys. 
Atsigerti pasiūlytos kavos atsisakiau, nes jos išvis ne
geriu, bet į direktoriaus kabinetą užėjau. Gavęs reikia
mą informaciją, sužinojau, kad galiu pasiimti paskolą 
iki šimto tūkstančių svarų. Kilo idėja nusipirkti Stiuarto 
namą, o po to parduoti jį brangiau arba išnuomoti. Ta
čiau Stiuartas numušė ūpą, pasakydamas, kad mums 
išnuomotas namas kainuoja šimtą dvidešimt tūkstan
čių svarų.

„Pavertus litais, už pusę milijono Lietuvoje nusilip- 
dytum neblogą pilaitę... O čia -  tik namelį ant vištos 
kojelės..."

Už sumą iki šimto tūkstančių svarų galėjau įsigyti tik 
vienaaukštį bungalą su vienu miegamuoju. Supratau, 
kad, norėdamas įsigyti „mūsiškį", turėčiau uždirbti kur 
kas daugiau nei du šimtus svarų per savaitę.

„Nekilnojamasis turtas Anglijoje vienas iš brangiau
sių Europoje, kur senos statybos buto vienas kvadrati
nis metras gali viršyti 6000 svarų kainą."

314



Beskaitydamas vietinį laikraštį, aptikau skelbimą:
„Darbas namuose. Uždarbis -  iki tūkstančio svarų per 

savaitę ir daugiau."
Išsiunčiau nurodytu adresu laišką. Kitą dieną gavau 

atsakymą. Firma siūlė įsigyti „Darbai namuose" katalo
gą, kainuojantį trisdešimt svarų. Surizikavau. „Kas ne
rizikuoja, tas ant arklio joja." Siuntinys atėjo per septy
nias dienas. „Informacijos tiek, kad nors vežimu vežk. O 
juk viskas anglų kalba."

Žodynėlis neturėjo tiek žodžių, kiek reikėjo išsivers
ti, skaitant namų biznio bibliją. Tačiau esmę supratau. 
Variantų begalės -  galėjau bandyti laimę filmuotis fil
muose antraeiliuose vaidmenyse, kur kalbėti nereikia, 
tačiau suprasti, ką sako tau, būtina. Uždarbis -  nuo 
dviejų šimtų svarų per dieną, bet būtinas automobilis, 
pačiam prisistatyti į nurodytas Anglijos vietas. Šimtai 
režisierių adresų, Holivudo šou menų telefonų man pra
vertė kaip šuniui penkta koja. Aštuoniasdešimt būdų, 
kaip uždirbti lengvus pinigus su fotokamera, galėjau 
pasiūlyti tik operatoriui Kipšui. Užtat labiausiai sudo
mino būdas, kaip uždirbti tūkstantį svarų kas savaitę, 
sėdint virtuvėje prie stalo. Išstudijavau įdėmiai. Šią uni
kalią pinigų darymo sistemą išbandžiau nieko nelau
kęs. Įdėjau skelbimą miesto centre skelbimų lentoje: 
„Kaip uždirbti 1000 svarų per savaitę, sėdint virtuvėje 
prie stalo. Nauja pinigų darymo sistema -  patirtis ne
būtina. Atsiųskite sau pačiam adresuotą voką nurody
tu adresu..."

Užsakymų pasipylė kaip grybų po lietaus. Turėjau iš 
anksto paruošęs reklaminį lapą, kurio kopijų prisida
riau vietinėje bibliotekoje. Reklama skelbė trumpą pla
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no išdėstymą, skatinantį griebtis neatidėliotinų veiks
mų, norint pasiekti gerovę sau bei kitiems, ir įsigyti 
paketą „Darbai namuose" už trisdešimt svarų. Rekla
minį lapą persiųsdavau suinteresuotiems asmenims, po 
to belikdavo laukti užsakymo su pinigais vokelyje. No
rinčiųjų įsigyti katalogą atsirasdavo, tačiau mažiau nei 
susidomėjusiųjų apie katalogą sužinoti. Dažniausiai 
ateidavo trisdešimties svarų suma čekyje, kurį išsigry
nindavau banke, nors būdavo ir tokių, kurie įdėdavo 
grynais. Katalogo kopiją persiųsdavau atgal. Taip nuo 
vieno užsakymo gaudavau mažiausiai dvidešimt pen
kis svarus pelno. Ne milijonai, bet papildomi pinigai 
netrukdė, o kas svarbiausia, pridėjo daugiau pasitikė
jimo savimi.

Pavedus italui, pasiūliau baldus nupirkti pačiam 
Stiuartui. Deja, jis baldų nesupirkinėjo. Tad teko įjungti 
pagreitį, nes vasara ėjo į pabaigą. Atsirado kita susido
mėjusi namu -  Manekenė. Vieną vakarą kartu su drau
gu Janiu atvyko apsižiūrėti. Pabendravę su latviais, įsi
tikinom, kad Manekenė visiškai neturi žodžio. Viskam 
vadovavo ir galutinį rezultatą pasakė Janis.

-  Namas geras, su visais navarotais, baldai nauji, bui
tinė technika nauja... tačiau, žiūrėdamas į ateitį, sakau 
ne, nes mano veiklos sritis -  toli nuo šito miestelio, o 
tau, musik pusik, -  kreipėsi į draugę, -  anksčiau ar vė
liau teks mesti mėsos fabriką, nes esu numatęs tau dar
belio kavinėje... Namo paieškas tęsime savame mieste, 
ten, kur ir dirbsime.

Savaitgalį latvė pasiūlė važiuoti kartu su jais prie jū
ros. Manekenė prikalbino Kristiną, o ši mane. Išvyko
me, tačiau Janis pasuko ne tuo keliu.
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-  Jani, kur mes važiuojame, juk jūra ne toj pusėj? -  
paklausė draugė.

-  Oi, musik pusik, radast ty maja*, kam tau ta jūra? 
Nebus laiko man šiandien po paplūdimį vaikščioti ir bam
bą svilinti, turiu vakare svarbų cigarečių užsakymą, reiks 
pristatyti į vietą. Užteks, kad nuvažiuosim į miestą ir 
nupirksim tau švarkelį, kurio taip norėjai...

Išvažiavome prie jūros, tačiau nenuvažiavome. Buvom 
priversti vaikščioti po miestą ir stebėti, kaip Janis apsi
pirkinėja.

-  Nusipirkai striukę, kelnes, o kada eisime man švar
kelio ieškoti? -  nerimavo Manekenė.

-  Musik pusik, turėk kantrybės, man dar kvepalų 
reikia...

Išsirinkęs pačius brangiausius kvepalus, Janis paten
kintas patraukė automobilio link.

-  Jani, Jani, kaip dėl švarkelio?
-  Nebėra laiko, brangioji, manęs laukia biznio reika

lai, gal kitąkart...
Išvažiuodami iš miesto, stabtelėjome prie „Second 

hand“ parduotuvės.
-  Padėvėti rūbai! Matai, musik pusik? Štai tau ir švar

kelį išrinksime. -  Išlipo abu iš mašinos.
-  Na, kaip jūra? -  paklausiau Kristinos.
-  Aš nemaniau, kad ji visai neturi prieš jį žodžio... Ža

dėjo jūrą, pati prikalbino...
Porelė grįžo. Manekenė su švarkeliu atrodė lyg supan

čiota tramdomaisiais marškiniais, lyg paauglė su išaug
tiniais rūbais. Tačiau šypsodamasi gyrė savo prekę.

* Tu mano džiaugsme (rus.).
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-  Koks gražus švarkelis! Spalva labai skoninga... Ar 
tau patinka, Kristina?

Privažiavę namus, paklausėme, kiek skolingi.
-  Šeši svarai, po tris nuo žmogaus, -  negalvojęs pasa

kė Janis. Sumokėjom. „Už ką? Kad prikalbinti nuvažia
vome prie jūros? Laidzyvu Latvija!“

Kitą savaitgalį Kristina pasikvietė latvę su draugu į 
svečius. Išsiklausinėjo, ką mėgsta.

-  Standartiškai keptą mėsą ant žarijų ir daug garnyro.
-  O gerti?
-  Gerti? -  perklausė Manekenė -  Janis išvis negeria, 

jau pusę metų į burną nė lašo, o aš gal truputį ko nors 
egzotiško, pavyzdžiui, „Bacardy breezer“.

Svečiai vėlavo. Mėsytė baigė iškepti, o jie nesirodė. 
Paskambino, kad tuoj bus, tačiau tuoj -  užtruko dvi va
landas.

-  Verslo reikalai sugaišino, — įžengęs pro duris, pa
sisveikino Janis. — Kaip gardžiai kvepia!

Valgydami keptą mėsytę su ryžiais ir salotomis, ste
bėjomės, kaip Janis po kas antro kąsnio nugeria stiklinę 
„Bacardy breezer“ kokteilio. Stebino tai, kad buvome 
perspėti, jog Janis -  visiškas blaivininkas. Galėjome nu
pirkti ir ko stipresnio, bet nematėme prasmės.

-  Bryzeris skanus, bet ne vyriškas gėrimas. Reikia šau
ti į parduotuvę parsivežti viskio, -  privalgęs tarė Janis. -  
Už tai, kad pavėlavome, aš tuoj sulakstysiu.

-  Nesupratau, kas jam užėjo, pusę metų net į burną 
nebuvo paėmęs, -  stebėjosi latvė, draugui išėjus.

Su kiekvienu „Granto44 lašu Janis darėsi atviresnis. 
Skaldė anekdotus, rodė fokusus, pirmasis davė valią 
šokiams.
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Savo draugę lyg plunksną kilnojo, vartydamas rankose.
-  Musik pusik, musik pusik, radast ty maja, musik 

pusik, musik pusik, ja  liubliu tiebia*...
-  Kristina, aš už dviejų savaičių išeinu iš fabriko, trum

pam grįšiu atostogų pas mamą, o po to mane priims dirbti 
kavinukėje. Tu neliūdėk, ir toliau palaikysime santykius, 
jūs geri žmonės, ir Janiui patikot, nors jis išrankus, -  ra
gaudama viskį, linksmai tauškė mergina. -  Iš Latvijos 
parvešiu daug lauktuvių -  zefyrų, saldainių, Rygos bal
zamo... Pažadu, kai tik grįšiu, iškart atvažiuosiu pas jus...

Patiesėme antrame aukšte porelei patalus, tačiau Ja 
nis, girtas kaip šiaučius, veržėsi važiuoti. Manekenė at
kalbinėjo, gąsdino policija, spyrėsi niekur šiąnakt nevyk
sianti. Vyrukas, pakėlęs ją ant rankų, nunešė iki auto
mobilio ir užrakino bagažinėje. Sėdo už vairo ir palengva 
nuriedėjo.

-  Musik pusik, musik pusik, radast ty maja, musik 
pusik, musik pusik, v bagažnikie vizų tiebia**...

Po dviejų savaičių atsisveikinome su latve. Kaip pri
siminimą, padovanojome pūkinį tigriuką. Manekenė iš
skrido į tėvynę atostogų, o Janis, likęs vienas, ir toliau 
gėrė viskį. Užsivedęs nuo to karto, nebegalėjo sustoti. 
Susipylė netgi latvės nupirktą lauktuvėms konjaką.

Fabrike darbas pasikeitė iš esmės. Dėl besibaigiančio 
vasaros sezono panaikino „geltonąją zoną", nes turėjo pri
kaupę tiek nerealizuotų barbekiu pakuočių, kad šaldy
tuve buvo užsilikusių nuo vasario mėnesio. Visus „gel
tonosios zonos" darbininkus išskirstė po bendrą „mėlynų-

* Tu mano džiaugsme... aš tave myliu (rus.)
** Bagažinėje vežu tave (rus.).
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jų“ mišrainę. Kelias savaites iš eilės mane siųsdavo į šal
tąją -  pačią šalčiausią fabriko patalpą. Ten su Skubidu 
ir dar keliais portugalais rūšiuodavom mėsą. Įvairią sker- < 
dieną dėliodavome ant ratuotų padėklų, kuriuos prista- 
tydavome pjovėjams. Dirbdavome sparčiai, kad nesušal-, 
tumėme į ragą. Mums vadovavo lenkas Darekas. Paskirs- 
tęs darbus, pats išskubėdavo į šiltesnę vietą. Ateidavo 
tik patikrinti, ar nenuobodžiaujame. Kai mane atskyrė 
nuo mašinos, stengtis nebemačiau prasmės. Ten palikau 
visą energiją ir profesionalumą. Šaltojoje atšalęs smege
nis, kartais pats savęs nebeatpažindavau. Į Dareko įsa
kymus nusispjaudavau per kairį petį ar patį pasiųsda- 
vau kur toliau. Skubidu, prisirūkęs žolės, švilpaudavo 
įvairias melodijas. Juodukai lyg beprotnamyje dainuo
davo tą pačią dainą, kurią, girdėdamas dešimtkart per 
dieną, netrukus ir pats išmokau. Nuo įgrisusios monoto
nijos norėdavosi staugti vilku. Didelio pasirinkimo ne
turėdavome, arba nuo dūšios išsirėkti, arba išprotėti ir 
atsigulti į ligoninę.

Kartą ramiai, be emocijų rūšiuodamas mėsą, kai net 
nenustygstantis vietoje Skubidu dirbo nukabinęs nosį, visa 
gerkle lyg operos solistas užtraukiau juodukų dainą.

-  Volare! Oo! Kantare! Oooo! Nei blu di pinto di blu, 
feliče mistare le su...

Juodukai, plodami letenomis, prisidėjo. Skubidu, lyg 
įžnybtas į rūrą, pašoko į viršų ir, padaręs keistą judesį 
ore, trenkė į grindinį savo šalmą. Visa gerkle traukėme 
dainą:

-  Volare! Oo! Kantare! Oooo! Nei blu di pinto di blu, 
feliče mistare le su...

Išgirdę atbėgo dar keli portugalai. Stengdamiesi vie
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nas kitą perrėkti, prisidėjo prie „Bebročių kapelos". Netgi 
gyvenimo džiaugsmą praradęs italas išleido savo giesmę 
pasiganyti po šaltosios erdvę. Trypėm, rėkėm, metėmės 
šalmais, vienas į kitą. Elgiamės lyg tikri miško psichai 
nuo monotonijos ištinusiomis smegenimis.

-  Volare! Oo! Kantare! Oooo! Nei blu di pinto di blu, 
feliče mistare le su...

Breiko metu, pastebėjęs keistą Agniaus fizionomiją -  
paakyje puikavosi randas, o kairiajame dantų pusrutu- 
lyje -  pūpsojo išsprogęs žandas, nenoromis paklausiau.

-  Kas tave taip išgražino?
-  Susimušiau su vėžliuku nindze, ėmė kaip katinas 

draskytis, vos akies neiškabino, -  pasikasė šviežią randą.
-  Žodžiu, jis tau, tu jam, davėt gerai viens kitam!
-  Žandas tai nuo danties ištino... Buvau pas dantistę -  

kaip caro Riuriko laikais su replėmis ištraukė dantį, o 
ant tos vietos vyšnevskio uždėjo. Septyniasdešimt svarų 
sumokėjau! Kam būtų anglai -  liurbiai...

-  Tau antibiotikų reiktų, o ne vyšnevskio į burną dė
tis, -  tarė Kristina.

-  Tai kad neturim jokių antibiotikų...
-  Po darbo užsukit pas mus, duosim. Baisu į tave žiū

rėt, ištinęs kaip burundukas.
Agnius su Rasa užvažiavo į svečius. Davėm vaistų, at

sigėrėm arbatos. Pasiūlėm namą su visais baldais. Atsi
sakė. Visų pirma todėl, kad neturėjo atsidarę sąskaitos 
banke, o antra, bijojo ką nors keisti, tūpčiojo vienoje vie
toje, laukdami grįžtančių Molainiūnų kaip išsigelbėjimo.

Kitą dieną nuvedžiau Rasą į banką, kad atsidarytų 
sąskaitą. Pati nieko nesuprato, todėl šnekėjau už ją. De
ja, net paprastos sąskaitos neatidarė, nes teturėjo Home
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biuro dokumentus. Vien jų neužteko. Po to bandėm dar 
kokį penketą kartų. Vaikščiojom prie skirtingų darbuo
tojų, bet ir tai nepadėjo. Tačiau Agniui nors žandas atsi
leido. Ir randas susitraukė.

Penktadienį nuvažiavome į Karalių Slėnį apsipirkti. 
Man kilo mintis nueiti į tenykštį „Barclay" banką ir pa
bandyti laimę. „Per galvą juk nieks neduos. O kas ieško, 
tas randa." Nusivedžiau nedrąsią Rasą, kuri visiškai ne
besitikėjo kada nors įsigyti banko kortelę. Priėmė jau
nas vaikinukas. Pasitaikė komunikabilus, paslaugus ir 
labai supratingas. Rasai net blakstienos piestu pasisto
jo, kai pamatė vaikinuką, pildantį dokumentus kortelei 
užsakyti. Sąskaitą atidarė, ir ne bet kokią, o pačią ge
riausią, net draudimo numerio ir bilų nepareikalavo. Ra
sa nežinojo, kaip man atsidėkoti, o man užteko nuošir
daus „Ačiū".

Džiaugsmas užliejo širdis, kai mūsų surinkti parašai 
padėjo Džordžui sugrįžti į darbą. Administraciją neturė
jo svarių įrodymų, kad juodukas ima kyšius. Sutikome jį 
vėl kupiną gyvenimo džiaugsmo. Iš tolo juodame fone 
švietė balti dantys. Kostiumuotas vyrukas, apsikabinęs 
mane per petį, patapšnojo ranka nugarą.

-  Matai, aš laimingas, Dievas išklausė mano maldų, 
teisybė yra šioje žemėje! Ačiū jums už pagalbą, jūsų pa
rašai nulėmė mano likimą. Prižadu, nusivesiu jus į pa
bą, atšvęsime pergalę!

Tačiau jis didžiai nustebo ir persimainė, kai aš ir Kris
tina padavėme prašymus atleisti iš darbo.

-  Ar jūs tikrai to norite? -  išpūtė akis.
-  Taip, mes tikrai to norime, mes grįžtame į Lietuvą.
Džordžas netaręs žodžio užregistravo prašymus.
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„Lygiai po keturiolikos dienų paliksime fabriką. Mes 
būsime laisvi!"

Laikas akimirksniu sustojo. Slinko taip lėtai lyg sraigė 
medžio kamienu. Iš šaltosios mane pervedė prie linijų 
rinkti dėžučių. Per tris dienas perėjau visas linijas, įsiti
kindamas, kad sunkiausia prie antrosios.

„Greitis lyg raketos. Kažin ar turėdamas net keturias 
rankas tvarkingai spėtum atlikti visus veiksmus...4'

Bjauri vaizerė krankė kaip varna prie šono, priekaiš
taudama dėl kiekvienos smulkmenos. Savo amsėjimu pri
minė šuns skalijimą. Vaizerė, vardu Kolin, vienintelė 
anglė vaizerė, kuri visiškai nesilaikė higienos taisyklių. 
Nuo šėtoniško rūkymo kriokė lyg trys džiovininkės, kar
tu sudėtos. Tiesiog spjaudė savo kosuliu ant žalios mė
sos, neimdama to į galvą. Mandagumo neturėjo nė kruo
pelytės. Per jos gimtadienį visai naktinei pamainai už
dainavus tradicinę dainelę „Happy birthday", Kolin iškėlė 
aukštyn abi rankas su ištiestais didžiaisiais pirštais ir, 
atsikosėjusi gličiu skrepliu, išrėkė: „Fuck offl“

Likusi dirbti savaitė atrodė tokia ilga ir neįveikiama. 
Atsistojęs prie antrosios linijos, pajutau gilų pasišlykštė
jimą tuo, ką darau. Pats Dievas man pakišo meškos pa
slaugą. Nuo įtempto ir staigaus sukiojimosi vėl pasitem
piau nugarą. Nebegalėdamas kęsti pasityčiojimo iš sa
vęs, metęs visas dėžutes ant žemės, nuėjau į kontorą.

-  Aš einu namo, pasitempiau nugarą, daugiau dirbti 
nebegaliu, -  tariau menedžeriui.

Jis man kažką sakė, tačiau jo nebegirdėjau, ėjau tie
siu keliu į rūbinę, apatiškai reaguodamas į aplinką. Pri
bėgo Kristina. Tik ji vienintelė mane suprato. Tik jos vie
nos gailėjau palikti tame įgrisusiame širšyne.
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Priėjęs vartus, atsisukau atgal -  „Kelias, vedantis į 
širšyną... Už vartų -  laisvė." Puikiai žinojau, kad atgal 
niekada nebegrįšiu. Atsidūręs kitoje vartų pusėje, nuš- 
vitau iš laimės. Pagaliau padariau tai, ko taip troško vi
dus. Pajaučiau visa esatimi, koks saldus yra žodis lais
vė. Pakėlęs galvą, pažiūrėjau į dangų. Sumirgėjo ryškiau
sia žvaigždė. Ji man pritarė, ji mane pasveikino. Aš tapau 
savimi. O galėjau pavirsti robotu.

„Kam visa tai? Dėl pinigų? Pats save įkalinau nuosa
vame kalėjime. Sutikau būti dvasios tremtiniu už tai, 
kad man mokėjo. Viskas priklauso tik nuo manęs pa
ties. Visa tai, ką išgyvenau, pasirinkau savo noru. Nie
kas dėl to nekaltas, net aš pats. Kaltų išvis nėra. Esu aš 
ir yra gyvenimas. Kas buvo, tai jau praeitis. Praeitis, 
paremta patirtimi..."

Įdėjome skelbimą, kad parduodame baldus ir buitinę 
techniką. Didžiausius daiktus išpirko greit, liko vien 
smulkmenos. Skalbimo mašiną, viryklę, šaldytuvą išsi
vežė sykiu.

Praėjus savaitei, širšyną paliko ir Kristina. Turėjome 
dvi savaites laukti iš fabriko dokumentų, kad galėtumėm 
susigrąžinti sumokėtus mokesčius.

Iš Lietuvos paskambino Molainiūnai. Sužinoję, kad iš
vykstame, paprašė palikti jiems namą. Sutarėm, kad nu
pirks likusius baldelius. Stiuartui užsiminiau, kad nuo 
spalio vidurio namo norės kiti žmonės. Žmogelis preten
zijų neturėjo.

Iki skrydžio liko mažiau kaip mėnuo. Vidus šaukėsi 
tėvynės. Mintys sukosi apie kūrybą. Eilės rašėsi savai
me. Viską, ką norėjo išsakyti širdis, išliedavau ant balto 
popieriaus lapo.
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O, gimtieji namai, kokie brangūs jūs man,
Broliai, sesės, tėvai, grįšiu aš nors trumpam.
Dar kai buvom vaikai, gaudėm pievoj drugius, 
Lakstėm dūkom linksmai, karstėmės po medžius...
O dabar, kai suaugom, mes palikom namus 
Ir į platų pasaulį iškeliavom, kas bus?
Taip toli nuo tėvynės, taip toli nuo namų,
Kartais trūksta kantrybės nematyti savų,
Kartais norisi šaukti, lėkti, bėgti į tolį,
Pamatyti tėvynę, mamą, tėvą, senolį...
Kas tau užtveria kelią? Juk tu laisvas, išties,
Meski viską į šalį ir klausyki širdies.
Nors toli nuo namų, bet arti širdyje,
Nors už jūrų, kalnų, bet kasdien mintyse,
Nors aplink svetimi, bet sapnuoju savus,
Nors skęstu ilgesy, bet išlieku ramus.
Jei turėčiau sparnus, aš pakilčiau aukštai...
Virš baltų debesų, ar tėvynę matai?
O už lango tamsu ir žvaigždėta naktis,
Kelią apšviečia tik atšiauri pilnatis.
Aš einu tuo keliu ir taip lengva širdy,
Nes tas kelias namo, viskas liks praeity...

Spalio pradžioje atvažiavo Molainiūnai. Priėmėm kaip 
savus. Netrūko nei kalbų, nei juokelių. Netgi Liaukadi
jus atrodė toks mielas, nors prie žaizdos dėk. Jo lėkšti 
pokštai ir rankų kaišiojimasis į klyną nė kiek nebeerzi- 
no. Nors Moliūgu jis liko ir toliau. Tačiau geru Moliūgu. 
Irmos čiauškimo pasiilgome lyg gegutės kukavimo. Nuo 
atvykimo dienos tik ir suokė kaip lakštingala, kad pa
siims kitą vasarą mus į Norvegiją. Prižadėjo ir pažadais
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apipylė. Petras su savimi atsivežė dar didesnį pilvą, ne
gu turėjo. Kaskart paglostęs bambos sritį kartodavo: „Lie
tuviški cepelinai dar virškinasi, vėdarėliai dar sotumo 
priduoda, balandėliai maloniai tebešildo skrandį. Ma
muk, jeigu būtų pakartoti, neatsisakyčiau!"

Sugyvenome draugiškai, pinigų už nuomą neprašėme, 
nors Agnius mykė, kad nugręžtumėm, kiti už dyką jų 
nelaikytų.

Kaip ir buvome susitarę, nupirko už simbolinę sumą 
likusius baldus. Suvedėm su Stiuartu, rekomendavome 
kaip artimus draugus, kad patikimiau būtų. Sudarę su
tartį pusei metų, Molainiūnai tapo Brandono gatvės na
muko šeimininkais.

Mes su Stiuartu atsiskaitėme visiškai, kaip ir jis su 
mumis -  grąžino grynais depozitą.

Atėjus skrydžio datai nekantriai laukėme Londono 
aerouoste. Negalėjome patikėti, kad vakare pamatysi
me Lietuvą. Salį, dėl kurios viską metėme Didžiojoje Bri
tanijoje -  namą, darbą, socialines garantijas.

Terbauskai taip ir nepasirodė. Latvė -  nei pati atvy
ko, nei žadėtojo Rygos balzamo neatvežė. Italui ir jo žmo
nai gimė dukrytė. Fabricio pasirinko šeimą, nustojęs 
svaičioti apie lietuvaitę. Vaida po to, kai gruziną su
mušė gatvės chuliganai ir jis dėl ilgo gydymosi ligoni
nėje metė fabriką, pati išėjo iš darbo. Blondinė, sulau
kusi septinto nėštumo mėnesio, gavo mokamų atosto
gų. Rasa ir Agnius išsinuomojo kambarį vienoje anglų 
šeimoje, kuri jiems daug padėjo. Asta ir Dima susituo
kė Lietuvoje. Ukrainietis pasiėmė žmonos pavardę ir 
tapo Molainiūnu.
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Pro iliuminatoriaus langus palydėjome tolstančią 
Anglijos žemę. Maži žali, rudi lopinėliai pamažu nyko 
akyse. Juos pakeitė baltų pūkų debesys.

Kristina peržegnojo paliktą kraštą: „By by\“
-  Daugiau ten niekada nebegrįšiu...
-  Niekada nesakyk niekada...

Priešakyje laukė Lietuva. Vardan jos per bortą metė
me pačią Angliją. Metėme, nes nugalėjo tėvynės ilgesys...

Kada vakaro saulė pakimba žemai danguje,
Kada vėjas nurimsta aukštai kalnuose,
Kada tyli laukai, ramiai svirpia žiogai,
Kada jūros banga išsilieja į krantą ir užmiega saldžiai, 
Kada apgaubia žemę nuostabi sutema,
Aš keliauju namo, kur tėvynė gimta.
Per mėlynus šešėlius ir purpurinius miškus,
Aš keliauju namo, pas savus, pas savus,
Aš keliauju namo, kur kadaise gimiau,
Aš keliauju pas mamą, ją seniai bemačiau,
Aš keliauju pas tėvą, kuris mokė mane 
Nepaklysti kely, o tikėti dvasia,
Aš keliauju namo, dar tebe, dar tebe...
Nėra lengva širdy būti nežinioje,
Aš keliauju namo, aš juk laisvas žmogus,
Kada leidžiasi saulė ir vėjas ramus...
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Mantas Areima gimė (1979 07 30) ir

užaugo Pakruojo miestelyje. Baigęs vidurinę 

mokyklą, patraukė į artimiausią miestą -  

Šiaulius. Ten Įgijo teisininko kvalifikaciją, 

šiuo metu to liau studijuoja teisės 

mokslus, domisi joga.

Likimo vingiai M. Areima buvo nubloškę 

Į Angliją, emigranto duonai. Gyvenimas 

to li nuo tėvynės sužadino norą rašyti, išlieti 

emigracijos patirtis. Romanas „Nostalg ija" 

susiklostė kaip tikra gyvenimo istorija, visi 

veikėjai tu ri prototipus.

M. Areimai didžiausios vertybės -  

šeima, tėvynė, visuomenės gerovė.

„M ano  kaip teisininko prioritetas -  

siekti klestinčios Lietuvos, kurioje vyrauja 

teisingumas. Noras nuolat augti, patirti 

nauja veda į priekį" -  sako Mantas Areima, 

jau pradėjęs rašyti antrąjį romaną -  

„Nosta lg ijos" tęsinį.
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