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Galiu pati pirmoji prisipazinti, kad niekada nesupratau, 
kodel zmones Dzersj vadina Sodij valstija. Tuo labiau nesu
pratau, kodel po septyneriq metij, praleistq Vakarij pakran-
teje, jauciausi laiminga cia grjzusi. Juk visiems, kaip tik jie 
pagalvoja apie Naujqjj Dzersj, pries akis iskyla nuodingi 
fabrikq dumai, tvyrantys virs Niuarko greitkelio, o ne ves-
lios rudenejanciq alejij lapijos. Vakarinese pokalbiq laidose 
nuolatos laidomi juokeliai apie musij valstijq, bet niekada 
neuzsimenama apie tai, kokj ger^ humoro jausm^ mes turime 
tureti, kad isk^stume visas tas zeminancias pastabas. Taip pat 
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visi yra klaidingai jsitikin?, kad mes, Dzersio gyventojai, visi 
turime nepilnavertiskumo kompleks^, kadangi gyvename visai 
salia Niujorko, miesto, kuris niekada nemiega. Na, nesvar-
bu... Uztat musq nebombarduoja teroristai. Turbut kas nors 
galiausiai suprato, kad musij dalia ir taip gana sunki. 

Tegu kritikai juokiasi. Bet mes turime tai, ko niujorkieciai 
niekada netures - Dzersio pakrant^. Kiekvienas, praleid^s cia 
bent vienq valand^ saulekaitoje ar svieciant menuliui, patvir-
tins, kad j i gali pabudinti romantiskus jausmus, slypincius net 
ir paties ciniskiausio niujorkiecio sieloje. Dzejus Leno* bei jo 
kompanija gali ir toliau sau pokstauti, bet jie turbut niekada 
nemate Dzersio pakrantes tuo metu, kai vakarais bangos 
baltais purslais ritasi j krantq, beria j or^ druska, o menulis 
buna panasus } ant debesij pupsanci^ oranzin^ bandel?. 

Kaip tik taip pakrante atrode pirmqjj vakar^, kai as vaziavau 
95-^a magistrale ir pagaliau sustojau priesais savo naujuosius 
namus, nuo kuriq iki papludimio buvo tiktai penki kvartalai. 
Visk^ buvau suderinusi is Los Andzelo telefonu ir vis^ salj 
pervaziavau vos per keturias dienas. Norejau kuo greiciau 
grjzti ten, kur viskas man buvo artima, o kredito korteles ir 
fakso aparatai tokj didelj zingsnj padare nejtiketinai paprastq. 
Tiesa, jis brangokas, bet is tiesij nejtiketinai paprastas. 

Tam tikra prasme as netgi dziaugiausi grjzusi j seniai 
pazjstamus koridorius Slenio bendruomenes ligonineje. Nors 
draugai is Vakarij pakrantes tvirtino, kad del pastaruoju metu 
ligoninese jnirtingai vykdomo etatij mazinimo man bus nepa-
prastai sunku jsidarbinti medicinos sesele, darb^ gavau labai 
greitai. Ironiska, kad gavau savo buvusi^ vyresniosios seseles 

* Jay Leno - zinomas vakarines televizijos pokalbiq iaidos vedejas 
(vert.). 
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viet^ chirurgijos ir traumatologijos skyriuje, popietineje pa-
mainoje - nuo trecios iki vienuoliktos vakaro. Zinoma, seseles 
darbas buvo mane gerokai issekin^s, taciau gerai pazjstami ir 
keliantys tick daug prisiminimij koridoriai ramino. Buvau tarsi 
kovi} isvargintas kareivis, jauciantis nepaaiskinam^ trauk^ 
apkasams, kuriuose jis kadaise grumesi su mirtimi. 

Per penkiolika karjeros metij dirbau jvairiausiose salies 
ligoninese ir nepaliaujamai ieskojau tokio seseles darbo, 
kuris man^s dvasiskai nesekintq. Deja, taip ir neradau tokios 
vietos, kurioje buciau norejusi pasilikti visam laikui. Dabar 
atrode, kad apejau visq rat^. Grjzau ten, kur viskas prasidejo, 
ir prisiminimai, sakyciau, nepemelyg malonus, uzpludo mane 
kaip nekviesti sveciai. Siais senais apsilupinejusiais korido-
riais nuzingsniavau maziausiai milijon^ myliq, laiptais lipau 
tiek kartq, kad buciau galejusi pasiekti menulj. Cia lauke tos 
pacios pilkos cementiniq blokij sienos, j kurias as vakarais 
daznai atsiremdavau, jausdama tokj nuovargj, kad mano 
nugara, atrodo, budavo kaip nesulinio mulo, o pedos - kaip 
du negyvi daiktai, kabantys ant mano kaulij. 

Taciau prisiminiau ir gerq dalykq. Siuose senuose, nutriu-
susiuose vargo namuose as sugebejau kart^ ar du jsimyleti. 
Tai buvo nuostabios dienos. Tusciame lifte nuvogti buciniai. 
Karsti apsikabinimai tusciose laiptinese. Po chirurgine kauke 
paslepti veidai su akimis, pasakanciomis tai, ko lupos niekada 
neistartij. Meile tarp griuvesiq. Nevaldoma meile, zydejusi 
tarp dramatizmo ir agonijos pilnq ligonines sienq - j i buvo 
kaip zoles stiebas, gebantis rasti plysj saligatvio betone ir 
prasiskverbti j virsq. Tuomet as dar buvau jauna romantike, 
svajojusi apie beprotisk^ meil§ ir laimingq seim^... Sios 
svajones mire skausminga ir leta mirtimi. 
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Ir stai as vel grjzau j ringq kautis antrajame raunde, nors 
visiskai nebuvau tam pasiruosusi. Guodziausi mintimi, kad 
dabar as bent jau buvau vyresne ir, tikiuosi, ismintingesne. 
Daugiau niekada niekam neleisiu trypti savo sirdies taip, 
kaip tai kazkada dare Gregas. Pries septynerius metus vi-
sus tuos jausmus as uzgniauziau ir dabar nenorejau, kad 
kas nors megintij juos atgaivinti. Mano pavargusiai sirdziai 
nebereikejo jokio heroizmo, j i tiesiog trosko ramybes, kad 
galetq numirti natOralia mirtimi. Taip bent jau neskaudejo. 
Sirdies eutanazija. 

Kiekvienq kart^, kai pradedavau dirbti naujoje vietoje, 
stengdavausi rasti laiko ir suvalgyti savo pietus prie stalo, 
kaip tai daro visi civilizuoti zmones, o ne paskubomis kq 
nors nuryti tarp sirdies monitoriij, korteliq ir nuolat skuban-
cii | gydytojq. Man niekada nepavyko laikytis sio pasiryzimo 
ilgiau nei vienq savait?, bet as visuomet pradedavau turedama 
gems ketinimus. 

Ejo tik trecia mano grjzimo diena, taigi as vis dar stengiausi 
savo pieti} „valand4", tiksliau, tam skirtas trisdesimt minuciq, 
praleisti pagal paskirtj. Pasukau uz kampo ir jzengiau j ligo
nines valgykl^, kuri dabar buvo vadinama valgomuoju - tai 
buvo beviltiskos administracijos pastangos konkuruoti su 
kitomis ligoninemis del pacientq, arba „klient4", kaip juos 
dabar imta vadinti. Uzrasas virs durq ir baldai buvo nauji, 
bet pagrindinis valgis vis dar buvo tas pats neaiskios kil-
mes vistienos patiekalas, kurj jie tieke ir pries septynerius 
metus. Gal netgi cia buvo tas pats visciukas - buciau ne 
kick nenustebusi. Abejingai stebejau, kaip nesveikai nutu-
k§s spuoguotas jaunuolis su virejo kepure tekstelejo man j 
lekst? samtj jovalo - apetitas dingo is karto. Sumokejusi uz 

14 J O A N B R A D Y 

tq mital^, atsisedau prie lango tolimiausiame salytes kampe, 
paslapcia dziugaudama, kad sestos valandos sambruzdis jau 
seniai baigesi ir man nereikes su niekuo bendrauti. Tiesiog 
buvau tam nenusiteikusi. 

Tusciu zvilgsniu spoksojau per purvu apTicst^ valgyktos 
langq, lyg buciau laikinai palikusi kunq ar mane butij istik^s 

* lengvas priepuolis, ir tik pajutusi ant peties didel? rank^ bei 
isgirdusi pazjstam^ vyrisk^ bals^, as sugebejau atplesti savo 
zvilgsnj nuo tvankaus birzelio vakaro toliq. 

- Kristina... - pasigirdo nedrqsus ir tylus balsas. 
Gregas Andersonas. Atpazinau jo baritonq dar ne nespejusi 

atsisukti. Sis balsas pries septynerius metus dainavo man 
meiles dainas, snabzdejo j ausj nepadorius zodzius... ir sviede 
ranking granat^ man j sirdj. 

Zinojau, kad anksciau ar veliau j j susitiksiu, tiesiog tike-
jausi, kad tai atsitiks veliau. Dar nebuvau spejusi paruosti 
kalbos, nors begalineje kelioneje per Teksasq surepetavau 
maziausiai kelis tuzinus skirtingij versijij. Ne viena nega-
lejo tiksliai isreiksti to, kq as taip norejau pasakyti: kad ne 
vienas vyras nebuvo suzeid^s man^s labiau uz j j ir kad nuo 
tos akimirkos, kai jis nutrauke musq santykius, as daugiau 
nieko nesugebejau pamilti. Tq dien^, kai pro langq maciau j j 
nuvaziuojantj, turejau jsikqsti uzuolaidq, kad nepulciau mal-
dauti jo grjzti. Norejau, kad jis pasijustq labai kaltas, taciau 
ne tiek kaltas, kad nebenoretij man^s daugiau matyti. 

- Gregai, - nusisypsojau is visij jegq stengdamasi atrodyti 
kaip zmogus, kuris jau pamirso vis^ skausm^ ir gyvena toliau, 
paskui uzkabinau koja salia stovinciq ked§ ir stumtelejau jq 
toleliau nuo stalo. 

- Seskis, - pabandziau atrodyti brandesne, nei buvau 
anomis dienomis. 
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