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Prisimerkiau, kai pries akis smesteiejo prisiminimas. 
Tada, persikraustymo dien^, naujojo kambario durys at

rode nejveikiamai sunkios ir baugiai dideles. Rankena kiek per 
aukstai, kad pasiekciau nepasistiebusi, o dar lagaminai trauke 
zemyn. Sunkiai atsidususi, po vien^ sukroviau juos ant zemes -
zinojau, kad bet kada galiu pasaukti tevus, taciau kol kas ma-
ziausiai troskau jij pagalbos. 

Mano maza ranka tamsiij mediniij durij fone atrode keistai 
biyski. Senij vyriij cypimas, vargais negalais nuspaudus ranken^, 
irgi skambejo kazkaip kitaip, nei turetij - lyg kimus rauksleto 
elfo juokas. O kai nepatikliai jkisau nosj j savo nauj^j kambarj, 
aitriai padvelke dulkemis, pasenusiu batij tepalu ir apelsinij zie-
velemis. 

Be sitos senovines namo dvasios, kambaryje tvyrojo dar 
kazkas - t^ nesunkiai galejau uzuosti kaip ir dulkes ir puikiai 
Prisimenu iki siol - tai buvo vos apciuopiamas stebuklij kvapas. 
^eni} knygq, pasleptij lobiij, uzmirstij svajoniij ir paslaptingij 
t'utybiij kvapas. O kai mano akys nuklydo ik i sienos, suvokiau, 
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kodel j l pajutau. Ten, po nuozulniomis kambario lubomis, ap-
sviestas lang^ verianciij balsvij sviesos spinduli^, kabojo didelis 
paveikslas. Paveikslas, is kurio, rodes, norejo issiverzti spalvoti 
keistij formij, matyt, kvaistelejusio dailininko iskraipyti namai. 
Sodrus nakties dangus, lenktas menulio pjautuvas ir namij 
stogai magiskai kontrastavo su pilksvomis medinemis kam
bario sienomis. Jspudis buvo stulbinamas. Keisciausia, kad t^ 
vaizd^, regis, jau kazkur buvau maciusi. Priejau artyn ir pake-
lusi galv^ meginau atgaivinti giliai jstrigusj prisiminim^. Rodes, 
dar truput} - ir atsiminsiu. Taciau netrukus nuojauta isnyko, ir 
as pasidaviau. 

Po nelaimes man truko daugelio prisiminimq. Kas anks-
ciau teikdavo dziaugsmo, o kas ne? Kaip suprasti, kokius zai-
dimus nori zaisti ki t i vaikai? Mama sako, jog kadaise pasakij 
knygeles mane domindavo beveik ik i pamisimo, bet kodel ir 
kaip as atrodydavau pamisusi? Atsakymai j siuos ir galyb? kitij 
klausimij prazuvo kartu su ta mergaite, kuri jkrito statybvietes 
duoben. 

Dar minutely pastovejau suraukusi antakius, tada pakeliau 
akis ir netiketai pastebejau uz remo uzkist^ lapelj. 

„Alisa! Alisa, ar tu jau kambaryje?" - isgirdau laiptais lipanci^ 
mam^. Kai j i jzenge, stovejau prie paveikslo ir zvelgiau j lapelj. 
„Alisai" - senoviniu dailyrasciu buvo parasyta jame. Keista, ne-
pazinojau zmogaus, kuris butij galej^s atsiqsti man toki^ do-
van^. Gal koks nors tolimas giminaitis ar slaptas garbintojas? 
Bet kai uzuolankomis paklausiau mamos, paaiskejo, kad j i irgi 
nezino, kas tai gali buti. O kalbos apie slapt^ garbintoj^ visada 
tevus prajuokindavo, nors ir nesuprasdavau kodel. (Is viso ne-
supratau, kodel zmones juokiasi. Man tai atrode kvaila ir jdo-
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miai keista.) Galiausiai nusprendziau, kad paveikslas priklause 
pries mane cia gyvenusiai mergaitei tokiu paciu vardu. 

Spragtelejus fotoaparatui sumirksejau ir isnirusi is prisimi-
nimq netiketai suvokiau, jog tebesedziu ant lovos, jbedusi 
zvilgsnj j sodriq spalvij atgaivint^ drob§. L i l i kiek atsitrauke, 
kad jsiziuretij j nuotrauk^, graksciais pirstais uzkiso uz ausies 
is kuodo issprudusi^ sruog^. Pagalvojau, kad paveiksl^ turejo 
gauti;•/ - jos silpnybe ryskioms, gyvybingoms spalvoms ir siaip 
spalvingas charakteris tobulai deretij prie sio kurinio. 

- Papasakok man apie j j , - paprase. 
Papurciau galv^: 
- Nera ko pasakoti. Tai tik paveikslas. 
Li l i , pripratusi prie tokiij mano atsakymij, vel paeme foto-

aparat^. Svarsciau, kiek nuotraukij j i spes padaryti, kol nuva-
ziuos musij autobusas. Ir kuri^ is tij, mano supratimu, visiskai 
vienodij nuotraukij panaudos musij dailes projekte. Jau ir taip 
reikejo skubeti, jei norejome laiku jas atsispausdinti. Vel pazvel-
giau j paveiksl^. Negalejau nieko padaryti - siandien neisejo apie 
j j negalvoti, negrjzti ten. Viskas, k^ ik i siol man jkunijo sitas 
spalvij ir formij kratinys, kilo pries akis, taip kyla drumzles bren-
dant j ezer^. 

Paveikslas. 2vilgsnis nuslydo keistai iskreiptais pavidalais. 
Pamaniau, kad paveikslas, visos jo spalvos ir linijos jau buvo 
virt^ netekties ir naujo gyvenimo pradzios simboliu. Nors sa-
kydama „naujas gyvenimas", aisku, perdedu. Nes „gyvenimas" 
reiskia gyventi - jausti, myleti, svajoti... O as... 
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R i b ^ tarp dviejij gyvenimij, kada miriau ir prisikeliau nepavy-
kusi , mintyse visada vadinau netektimi. Pati beveik nieko ne-
prisimenu - istorijos trupinelius susirankiojau is tevq. Viskas 
dabar atrode taip paprasta, net kasdieniska ir kartu visiskai 
nepaaiskinama. Tai atsitiko, kai buvau astuoneriij, tada tevai 
statesi nam^. Zaisdama begiojau tarp pastoliij, kibirij ir visokio 
slamsto, kol galiausiai, suviliota vien vaiko fantazijai prieinamq 
lobiq, nusigavau j patj didziausi^ sabakstynij ir jkritau j duob?. 
Po keleto valand^ mane rado gulinci^ be gyvybes zenklij. L i -
gonineje daktarai guzciojo peciais ir dievagojosi nematantys 
nieko rimtesnio, tik por^ melynixj ir jbrezimij. Nepaisant to, is-
gulejau komoje beveik dvi savaites. Paskui pabudau. Ne tokia, 
kokia turejau pabusti. 

I lg^ laik^ tevai venge apie tai kalbeti, todel gyvenau nesu-
vokdama, kas pasikeite, ir net nesidomedama tuo, kas vyksta 
aplink. O vyko daug kas. Vizitai pas psichologus, daktarus, ilgi 
tevi} gincai ir barniai virtuveje, kai negaledavau uzmigti, ga
liausiai - naujas didelis namas, nauja mokykla, nauji veidai. 
T i k begant laikui pradejo aisketi, kad nebesu tokia kaip visi . 
A s nesupratau zmonixj. Man buvo nesuvokiama, kodel vos 
mane prakalbin^ jie liaujasi sypsotis ir galij gale pasitraukia. 
Nejsivaizdavau, kas dedasi j ^ galvose, kai jie juokiasi, bend-
rauja, nes pati to nesugebejau. Ne tik to. As niekada never-
k iau . Ne todel, kad nejauciau skausmo. Tiesiog negalejau. Ne-
zinojau kaip. 

K a i pradejau suprasti, kokia esu, pasidare blogiau. Emiau 
kamantineti mam^, lyg j i zinotxj atsakymus, o kai jvj. negavau, 
puoliau j ^ kaltinti, tarsi butij specialiai nuo man^s visk^ slepusi. 
Galiausiai man pavyko issiaiskinti tik vien^ dalyk^ - kokia 
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buvau pries nelaim?. Visiska priesingybe. Be visa kita, as buvau 

laiminga. 
Tada nuo pat atsikraustymo j nauj^j namq persekioj^s 

jausmas, kad esu kazk^ pamirsusi, erne vis stipreti. Zinojau, 
jauciau visu kunu, jog tai kazkas nejtiketinai svarbaus. Galbut... 
formule, kaip biiti normaliai, kaip buti laimingai. Ta mintis 
taip mane apsedo, jog emiau tiketi - jei tik prisiminciau, viskas 
grjzti} j senas vezes, man buti} jteikti raktai j zmoniq pasaulius, 
pagaliau vel tapciau zmogumi. I r as bandziau. 

Bet sios istorijos, ypac jos baigties, labiausiai nenoriu pri-
siminti, uzrakinau J4 giliai savo s^mones kerteleje, tikedamasi 
niekada nebeistraukti j dienos svies^. Galiu pasakyti tik viena: 
galiausiai as pasidaviau. Susitaikiau su mintimi, kad niekada 
nebebusiu tokia kaip visi kiti normalus zmones. K ^ gi. Tokia 
tiesa. Galbut jau pripratau. A r pripratau? 

- Alisa? - isgirdusi L i l i bals^ net kruptelejau is baimes, kad 
j i staiga perskaite mano mintis. - Atrodai susim^sciusi. Na, tu 
visada susim^sciusi, bet sjkart taip... nezinau, - j i guztelejo pe
ciais. - A r viskas gerai? 

Linktelejau. Pazvelgiau j j ^ . Man patiko L i l i . Ji buvo k i -
tokia, kibirkstele bespalveje zmoniij maseje - visuomet gyva, 
visuomet skambi, visuomet tikra. Pasiutusi, linksma ir neken-
cianti savo vardo, mylinti vaikinus, spalvas, fotografij^ ir savo 
geriausi^ draug^ is meno mokyldos. Ji nesibodejo manimi. Ret-
karciais palaikydavo kompanij^, nors as nelabai k^ galejau pa-
siulyti. Mus suvede bendras tikslas - metij trukmes dailes pro-
jektas, gigantiska fotografijos kompozicija is begales spalvingij 
nuotrauki}. Nesvarbu, kad kas kart^ vos palietusi fotoaparat^ 
sulaukdavau naujos skausmo bangos. L i l i leido man rupintis 

15 



V A I V A V A S I L I A U S K A I T E e> P A B U S K 

techniniais reikalais, o pati keliavo, vien^ po kitos rinkdama 
nuostabias svetimij gyvenimq atplaiseles. 

L i l i buvo vienintelis zmogus, kuris nutare nematyti mano 
triikumq. As dievinau ir jos nekenciau. Dievinau, nes j i buvo 
gyvybe, nekenciau, nes j i buvo tokia, kokia as niekada nebusiu. 

- Vakar skambino Etjenas. Sake, savaitgalj Ele ketina links-
mintis savo graziuose namuciuose, nes tevai kazkur issidangina. 
Po galais, Alisa, jei vel nepamatysiu Marko, isprotesiu, - j i kiek 
patylejo. - Bet Etjenas tikriausiai negales, tad noriu paprasyti... -
savo zvilgsnyje buvo sutelkusi visas viltis suminkstinti akmenin? 
sirdj. - T i k vien^ kartelj, Alisa... 

Atsargiai papurciau galv^: 
- Ne... Ne, tikrai ne. 
Negalejau ne pagalvoti apie save, blunkanci^ triuksmingoje 

girtq paaugiii} minioje. Nuo triuksmo man skiltq galva, neviltis 
uztvindytq sirdj ir letai nuskandintq. L i l i tylejo ir as jau beveik 
patikejau, kad j i paliks mane ramybeje. Bet mano pasaulyje 
niekas nevyksta taip paprastai. 

- Alisa. Tau reikia bendrauti su zmonemis, - priejo prie 
lovos ir pritupe, kad jos pilkq akiij zvilgsnis atrodytij dar jtikina-
mesnis. - Tau patiks. Ten buna linksma. Daug zmoniij, spalvij, 
grazii} bernq, maisto... Prasau. Ziauriai nenoriu eiti viena. Bet 
man reikia... 

- N e . 
- Tiek to, - atsiduso j i stodamasi. Atrode, paniuro, bet pake-

lusi galv^ pamaciau sypsen^ jos veide. - Gal ir gerai. Daugiau 
liks man. 

j i norejo pasakyti zodziais „daugiau liks man", taip ir 
nesuzinojau, nes t^ akimirk^ jos demesys vel nuklydo kazkur 
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kitur. Kiek pavaiksciojusi po kambarj priejo prie lango ir j j ati-
dare, jleisdama srov^ gaivaus rytinio oro. Staiga atsigr^ze. 

- 2inai, tas tavo paveikslas... Viskas taip keista, - j i mjslingai 
nusisypsojo. - A r niekad nesijautei taip, lyg jis j tave ziuretij? 

Be zodziij spoksojau j j ^ . Paskui letai nukreipiau zvilgsnj j 
paveiksl^, j langus, istapytus kakofoniskij atspalviij sienose. 
Pirm^ kart^ is tikriyij pajutau, tarsi uz j i j gludet^ tustuma, o 
toje tustumoje sleptijsi nebylios akys. 

Nepaisant to, kad mudvi su L i l i praleidome istorijos pamok^, 
si diena buvo tokia kaip visos. Mokykloje svajoji apie grjzim^ 
namo, o namuose - apie artejancias vasaros atostogas (tada ne-
reikia eiti j mokykl^, bendrauti su kitais zmonemis, tik su tevais 
ir psichologe, be to, buna silta ir galima iki valios mirkti baseine). 
Paprastai tokiomis dienomis nieko, be kankinancios rutinos, ne-
sitikedavau. Bet sj kart^ viskas pasisuko truputj kitaip. 

Stovejau mokyldos koridoriuje prie lango, nemaloniai nu-
stebinta staiga uzklupusiq prisiminimi} apie seselius. Seseliai 
j mano mintis sugrjzdavo retai, ir visada su slegianciu salcio 
jausmu, kurj be galo norejau pamirsti amziams. Man atrode, 
kad tie seseliai - viskas, kas liko atmintyje apie nelaim^. Seseliai, 
po truputj dengiantys mano pasaulj, svies§, kol galiausiai lieku 
viena, maza, issigandusi ir tokia sustirusi, kad gerkleje jstrig^s 
vesus oro gniutulas sus^la j led^, ir as kiikcioju, kiikcioju neby-
liai, springdama nuo salcio plauciuose. 

- Zinai, as irgi kartais pabendrauju su ateiviais. ljungiu kon-
takt^, pasaulis isnyksta, Dartas Veideris perduoda linkejimij 
n^ano mamai. 
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