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Amelija

2020 m. vasaris

Mano vyras neatpažįsta mano veido.
Vairuodama jaučiu jo žvilgsnį ir svarstau, ką mato. Žinau, kad 

visi veidai jam kaip vienas, bet vis tiek keista galvoti, kad vyras, už 
kurio ištekėjau, pakviestas liudyti, nepatvirtintų mano tapatybės.

Užtat aš nė neatsisukusi žinau, kokia jo veido išraiška. Paniurusi 
ir suirzusi, nebylus „o ką aš tau sakiau“ priekaištas, todėl verčiau 
žiūriu į kelią. Blaškytis nevalia. Sniegas krinta vis tirščiau, atrodo, 
kad važiuojame baltoje tamsoje, o manojo „Morris Minor Traveller“ 
valytuvai nepritaikyti tokiam krūviui. Automobilis – kaip ir aš – pa
gamintas 1978 m. Prižiūrimas daiktas tarnaus visą gyvenimą, bet, 
man regis, vyras mus abu mielai iškeistų į naujesnį modelį. Nuo 
tada, kai išvažiavome, Adamas šimtą kartų pasitikrino, ar prisisegęs 
saugos diržą, rankos ant kelių suspaustos į kumščius. Kelionė iš Lon
dono į Škotiją turėtų užtrukti ne ilgiau kaip aštuonias valandas, bet 
per tokią pūgą važiuoti greičiau nedrįstu. Nesvarbu, kad temsta, o 
mudu paklydę ne tik žemėlapyje.

Ar savaitgalio išvyka gali išgelbėti santuoką? Taip pasakė mano vy
ras, išgirdęs psichologės pasiūlymą. Kaskart prisiminus jo žodžius, 
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apmaudas mintyse ima diktuoti naują nuoskaudų sąrašą. Man liūd na, 
kad iššvaistėme tiek daug savo gyvenimo jo negyvendami. Ne visada 
buvome tokie, kokie esame dabar, bet praeities prisiminimai kiekvie
ną gali paversti melagiu. Štai kodėl stengiuosi galvoti apie ateitį. Apie 
savo ateitį. Kartais joje vis dar regiu jį, bet būna akimirkų, kai įsi
vaizduoju, kaip vėl gyvenčiau viena. To nenoriu, bet pagalvoju, ar 
taip nebūtų geriausia mums abiem. Kaip jūra subanguoja smėlį, taip 
laikas keičia santykius.

Pamatęs orų prognozes jis siūlė kelionę atidėti, bet aš negalėjau. 
Abu žinome, kad šis savaitgalis yra paskutinė proga viską sugrąžinti 
į senas vėžes. Ar bent jau pamėginti. Šito jis nepamiršo.

Mano vyras nekaltas, kad pamiršta, kas aš tokia.
Adamas turi neurologinį sutrikimą, vadinamą prozopagnozija, 

pasireiškiantį tuo, kad veiduose, net ir savajame, neįžvelgia jokių 
išskirtinių bruožų. Gatvėje ne kartą yra praėjęs pro mane kaip pro 
nepažįstamąją. Šito neišvengiamai sukelta sociofobija veikia mus 
abu. Adamas vakarėlyje gali stovėti būryje draugų ir vis tiek jaustis 
svetimas. Taigi, daugybę laiko praleidžiame vieni. Kartu, bet atski
rai. Tik mudu. Bet su savo vyru nematoma jaučiuosi ne tik todėl, 
kad jis aklas veidams. Adamas nenorėjo vaikų – sakė nepakelsiantis 
minties, kad nepažįsta jų veidų. Jis su šia būkle gyveno visą gyveni
mą, o aš – nuo tada, kai susipažinome. Nors kartais prakeiksmas gali 
tapti palaima.

Galbūt mano vyras neatpažįsta manęs iš veido, bet išmoko atpa
žinti kitais būdais – iš kvepalų aromato, balso tembro, mano rankos 
savojoje, kai dar ją paimdavo.

Ne santuokos žlunga, o žmonės keičiasi.
Nesu ta pati moteris, kurią jis kadaise įsimylėjo. Kažin, ar jis ma

to, kiek pasenau? Ar pastebi į ilgus šviesius plaukus įsimetusią žilę? 
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Galbūt gyvenimas iš tiesų prasideda keturiasdešimties, tačiau mano 
odą vagoja raukšlės ir dauguma jų ne nuo juoko. Anksčiau turėjome 
tiek bendro, dalijomės ne tik lova, bet ir paslaptimis bei svajonėmis. 
Iki šiol užbaiginėjame vienas kito sakinius, tik dabar retai kada pa
taikome.

– Man atrodo, veltui gaištam laiką, – kelis kilometrus tylėjęs su
murma sau po nosim ir akimirką nesuprantu, ar kalba apie mūsų 
santuoką, ar mano orientacinius gebėjimus. Grėsmingai pilkas dan
gus, regis, jo nuotaikos atspindys. Kelias priešais nuklotas sniegu, 
kyla vėjas, bet, palyginti su audra, kuri tvenkiasi automobilyje, tai 
vieni juokai.

– Gal gali surasti mano atspausdintas nuorodas ir dar kartą per
skaityti?  – paprašau nesėkmingai mėgindama nuslėpti susierzini
mą. – Neabejoju, kad esame visai arti.

Kitaip nei aš, vyras su metais tik gražėja. Keturiasdešimt su viršum 
metų gudriai slepia geras kirpimas, įdegusi oda ir besaikio bėgiojimo 
nulietas kūnas. Visada buvo geras bėgikas, ypač nuo realybės.

Adamas – scenaristas, karjerą pradėjęs gerokai žemiau apatinės 
įtraukiamųjų Holivudo kopėtėlių pakopos; vienas jos paprasčiau
siai nepasiekė. Žmonėms sako, kad po mokyklos iškart įsisuko į 
kino verslą, bet tai tik balkšvas melas. Šešiolikos gavo darbą No
ting Hilo kino teatre „Electric“, ten pardavinėjo užkandžius ir bi
lietus. Dvidešimt vienų pardavė pirmojo scenarijaus autorių teises. 
„Akmuo, popierius, žirklės“* ekranų taip ir neišvydo, tačiau per šį 
sandorį Adamas susirado agentą, o agentas jam surado darbo – pa
rašyti scenarijų romano ekranizacijai. Knyga nebuvo bestseleris, bet 

* Angl. Rock, paper, scissors  – žaidimas rankomis rodant ženklus: akmuo,  
popierius, žirklės. Kartais naudojamas ir šulinys. Šis žaidimas žinomas daugelyje 
šalių. (Čia ir toliau – vertėjos pastabos.)
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ekranizacija – mažo biudžeto britų juosta – laimėjo BAFTA ap
dovanojimą ir taip gimė rašytojas. Tai nebuvo tas pats, kas regėti 
ekrane atgijusius savus personažus, – kelias į svajones retai būna 
tiesus, – bet Adamui nebereikėjo pardavinėti spragėsių ir jis galėjo 
atsidėti rašymui.

Rašytojai retai kada tampa įžymybėmis, taigi, dauguma žmo
nių šito tikriausiai nežino, bet drįsčiau lažintis, kad kiekvienas yra 
matęs bent vieną filmą, pastatytą pagal jo scenarijų. Nepaisant 
dabartinių bėdų, nepaprastai didžiuojuosi jo pasiekimais. Ada
mas Raitas kino versle garsėja kaip scenaristas, kuris neatrastus 
romanus paverčia žiūrimiausiais filmais ir nuolat dairosi naujos 
medžiagos. Prisipažinsiu, kartais pavyduliauju, bet turint galvoje, 
kiek kartų lovoje iškeitė mane į knygą, manau, nėra, ko stebėtis. 
Jis manęs neapgaudinėja su kitomis moterimis ar vyrais, jis mylisi 
su jų žodžiais.

Žmonės yra keista ir nenuspėjama padermė, todėl man mieles
nė gyvūnų draugija ir tai yra viena iš daugybės priežasčių, kodėl 
dirbu Batersio šunų prieglaudoje. Keturkojai geresni draugai nei 
dvikojai. Šunys nelaiko pagiežos, nežino, ką reiškia nekęsti. Apie 
kitas priežastis, dėl kurių ten dirbu, galvoti nenoriu; kartais apdul
kėjusių prisiminimų geriau nejudinti.

Kelyje už lango vieną dramatišką peizažą keičia kitas. Visų įma
nomų žalių atspalvių medžiai, didžiuliai žvilgantys ežerai, snieguo
tos viršukalnės ir beribės, tobulos, nepaliestos platybės. Dievinu 
Škotijos aukštikalnes. Jeigu žemėje ir yra gražesnė vieta, aš jos dar 
neradau. Čia pasaulis atrodo daug platesnis nei Londone. O gal
būt aš mažesnė. Tykioje, atokioje ramumoje atrandu santarvę. Jau 
daugiau nei valandą nematėme nė gyvos dvasios, taigi, tobula vieta 
mano planui.



11

AKMUO, POPIERIUS,  ŽIRKLĖS

Nusukę nuo audringos jūros kairėje, lydimi dūžtančių bangų 
serenadų, traukiame į šiaurę. Vingiuotas kelias eina vis siauryn, o 
dangus, atsispindintis pusiau užšalusiuose ežeruose, mainosi iš žydro 
į rožinį, paskui į purpurinį ir galiausiai į juodą. Toliau nuo pakrantės 
mus praryja miškas, už mūsų namą aukštesnės senutėlės pušys. Pū
ga jas lenkia lyg šapelius. Vėjas lauke ūžauja nelyginant vaiduoklis, 
nuolat mėginantis nublokšti mus nuo kelio. Automobiliui slystelė
jus ant ledo taip stipriai suspaudžiu vairą, kad, atrodo, kaulai išlįs 
kiaurai odą. Akis užkliūva už vestuvinio žiedo, primygtinai prime
nančio, kad nepaisant visų priežasčių, kodėl galėtume išsiskirti, vis 
dar esame kartu. Nostalgija – pavojingas narkotikas, bet kaip gera, 
kai mintis užplūsta laimingesni prisiminimai. Galbūt nesame tokie 
pasiklydę, kaip mums atrodo. Dirsteliu į šalia sėdintį vyrą. Įdomu, 
ar pavyks surasti kelią atgal į mūsų bendrystę. O tada padarau kai 
ką, ko nedariau jau labai ilgai, – siekteliu jo rankos.

– Stok! – surinka jis.
Viskas nutinka labai greitai. Prieš akis vidury kelio išdygsta ne

ryški, sniego išbalinta elnio figūra, mano pėda nuspaudžia stabdžius, 
automobilį sumėto, jis ima suktis vilkeliu ir galiausiai sustoja tiesiai 
priešais plačius elnio ragus. Šis dukart sumirksi mūsų pusėn ir ra
miai nueina sau, pradingsta girioje. Atrodo, net medžiams šalta.

Širdžiai daužantis krūtinėje siekiu rankinės. Drebantys pirštai 
apgrabalioja raktus ir beveik visą mano turtą, kol galų gale apčiuopia 
inhaliatorių. Pakratau ir pridedu jį prie burnos.

– Kaip tu? – paklausiu ir vėl patraukiu.
– Sakiau, kad šitai prasta mintis, – atsako Adamas.
Šioje kelionėje jau tiek kartų prikandau liežuvį, kad tuoj galėsiu 

ir nusikąsti.
– Nepamenu, kad būtum pasiūlęs geresnę, – plyksteliu.
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– Aštuonios valandos kelio dėl vieno savaitgalio...
– Visą amžinybę kartojom, kaip smagu būtų aplankyti aukšti

kalnes.
– Smagu būtų aplankyti ir mėnulį, bet norėčiau, kad prieš užsa

kydama raketą su manimi pasitartum. Juk žinai, kad aš dabar itin 
užsiėmęs.

Žodis „užsiėmęs“ mūsų santuokoje tapo baisiausiu keiksma
žodžiu. Adamas savo užimtumą nešioja kaip garbės ženklelį. Tarsi 
būtų skautas. Jis tuo didžiuojasi – tai jo sėkmės simbolis. Jam tai 
leidžia pasijusti svarbiam, o man kelia norą paleisti adaptuojamą 
romaną jam į galvą.

– Ten, kur dabar esame, atsidūrėme tik todėl, kad visą laiką esi 
pernelyg užsiėmęs, – iškošiu pro sukąstus, tarškančius dantis. Da
bar automobilyje taip šalta, kad matau sau iš burnos virstantį garą.

– Pala, nori pasakyti, tai aš kaltas, kad mes Škotijoje? Vasario 
vidury? Siaučiant pūgai? Ne, šitai buvo tavo sumanymas. Bet jeigu 
mus sutraiškys nuvirtęs medis arba mirtinai sušalsime šitoje tavo 
skardinėje, kurią užsispyrei vairuoti, bent jau nereikės klausytis ta
vo nesiliaujančių priekabių.

Viešumoje niekada taip nesibarame, tik vienumoje. Abu moka
me neišsiduoti, o žmonės, kiek pastebėjau, mato, ką nori. Tačiau už 
uždarų durų ponas ir ponia Raitai jau seniai kaip šuo su kate. 

– Turėčiau telefoną, jau būtume vietoje, – sumurma kuisdama
sis po daiktadėžę, ieškodamas savo numylėto mobiliojo ir niekaip 
nerasdamas. Mano vyras mano, kad įvairūs prietaisai ir išmanūs 
daikčiukai gali išspręsti visas gyvenimo problemas.

– Prieš išvažiuojant paklausiau, ar turi viską, ko reikia, – pri
miniau.

– Ir turėjau. Mano telefonas gulėjo daiktadėžėje.
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– Tai kur jis pradingo? Ne mano darbas sukrauti tau daiktus. 
Aš tau ne motina.

Pasigailiu vos pasakiusi, bet žodžiai – ne dovana su čekiu, kad 
galėtum grąžinti. Ilgame sąraše dalykų, apie kuriuos Adamas ne
nori kalbėtis, jo motina yra pati pirmoji. Jis toliau ieško telefono, 
o aš, net ir žinodama, kad neras, kantriai laukiu. Jis teisus. Iš tiesų 
įsidėjo jį į daiktadėžę. Bet rytą prieš mums išvažiuojant jį išėmiau 
ir paslėpiau namie. Šį savaitgalį savo vyrui ketinu duoti pamoką, 
kuriai telefonas nereikalingas.

Po penkiolikos minučių mes vėl kely ir, regis, pagaliau judame 
reikiama kryptimi. Adamas prisimerkęs tamsoje tyrinėja mano at
spausdintas nuorodas – bet koks raštas popieriuje, o ne ekrane, jį 
glumina, išimtis tik rankraščiai ir knygos.

– Kitame žiede pirmas posūkis į dešinę, – taria daug užtikrin
čiau, nei tikėčiausi.

Netrukus tenka kliautis mėnesiena, nušviečiančia mums kelią 
ir vilnijantį, snieguotą peizažą. Lauko žibintų nėra, o „Morris Mi
nor“ žibintai vos apšviečia kelią panosėje. Pastebiu, kad degalai vėl 
eina į pabaigą, bet jau valandą nemačiau, kur būtų galima jų pa
sipildyti. Sniegas drebia be atvangos, daugybę kilometrų nematyti 
nieko, išskyrus tamsius kalnų ir ežerų kontūrus.

Galiausiai išvydus apsnigtą Blakvoterio ženklą, automobilyje 
aiškiai pajuntamas palengvėjimas. Adamas beveik entuziastingai 
perskaito paskutines nuorodas:

– Pervažiuokite tiltą, pravažiavę suoliuką, atgręžtą į ežerą, sukite 
į dešinę. Kelias suksis dešinėn, į slėnį, ir galiausiai atves į nakvynės 
vietą. Jeigu pravažiuosite aludę, vadinasi, nuvažiavote per toli ir 
turite apsisukti.

– Vėliau būtų neblogai toje aludėje pavakarieniauti, – pasiūlau.
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Tolumoje pasirodžius Blakvoterio užeigai, abu tylime. Nusuku 
jos neprivažiavusi, bet ir nuo sankryžos matyti, kad langai užkalti. 
Vaiduokliškas pastatas atrodo seniausiai apleistas.

Į slėnį vingiuojantis kelias ir nuostabiai vaizdingas, ir gąsdinantis. 
Atrodo, ranka išgremžtas kalne. Mūsų mažasis automobiliukas kelyje 
vos išsitenka, o kitoje pusėje – status skardis ir nė vieno atitvaro.

– Man regis, kažką matau, – taria Adamas ir prisikišęs prie lango 
įsispitrija į tamsą. Aš teregiu juodą dangų ir viską po juo užklojusią 
baltą antklodę.

– Kur?
– Ten, už tų medžių, – rodo į niekur.
Truputį prilėtinusi tolumoje įžiūriu boluojant kažką panašaus į 

vienišą, didelį, baltą pastatą.
– Bažnyčia, – priduria nusiminęs, lyg pralaimėjęs.
– Tai gerai! – atsakau ir perskaitau užrašą ant seno medinio ženk

lo priešais. – Blakvoterio koplyčia. Jos ir ieškojome. Vadinasi, atvy
kome!

– Sukorėme tokį kelią tam, kad apsistotume... senoje bažnyčioje?
– Buvusioje bažnyčioje, ir visą tą kelią vairavau aš.
Dar sumažinu greitį ir iš vienos juostos keliuko įsuku į apsnigtą 

žvyrkelį, vedantį slėniu žemyn. Dešinėje pravažiavę mažytę trobelę 
šiaudiniu stogu (kitų pastatų nematyti), pervažiuojame mažytį til
telį ir kelią iškart pastoja avių banda. Jos susibūrusios į krūvą, vai
duokliškai apšviestos automobilio žibintų. Nepravažiuosi. Švelniai 
paburzginu motorą, paspaudau signalą, bet jos nė krust. Tamsoje 
žibančiomis akimis atrodo kaip nežemiškos būtybės. Automobilio 
gale pasigirsta urzgimas.

Bobas – mūsų milžiniškas juodasis labradoras – didžiąją kelionės 
dalį tylėjo, sulaukęs tokio amžiaus labiausiai mėgsta ėsti ir miegoti, 
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bet avių bijo. Kaip ir plunksnų. Aš irgi turiu paikų baimių, tik ma
niškėms yra rimtas pagrindas. Deja, Bobo urzgimas bandai nė mo
tais. Adamas nieko nesakęs atlapoja automobilio dureles ir vidun 
tuoj pat įsiveržia sniego gūsis. Žiūriu, kaip jis išlipa, prisidengęs 
veidą šūkteli avims ir atidaro vartus, kuriuos jos buvo užstojusios. 
Nežinau, kaip Adamas įžiūrėjo juos tamsoje.

Netaręs nė žodžio grįžta į automobilį ir pamažu nuriedame likusį 
kelią. Žvyrkelis eina pavojingai arti ežero, dabar suprantu, kodėl vie
tovė vadinama Blakvoteriu*. Sustojus prie senos baltos koplyčios net 
palengvėja. Kelionė buvo varginanti, bet ją įveikėme. Tikinu save, 
kad vos pateksime vidun, viskas bus gerai.

Išlipus į pūgą, kūnas patiria šoką. Susisupu į paltą, bet ledinis 
vėjas neleidžia įkvėpti, veidą talžo sniego kąsniai. Išleidžiu Bobą 
iš bagažinės ir trise per sniegą patraukiame prie didelių gotikinių 
medinių durų. Iš pradžių viešnagė buvusioje koplyčioje atrodė ro
mantiška. Originali ir smagi. Tačiau dabar, kai esame čia, panašiau į 
siaubo filmo įžangą.

Koplyčios durys užrakintos.
– Savininkai neužsiminė, kur galėtume rasti raktą?  – klausia 

Adamas.
– Ne, sakė, bus atrakinta.
Prisidengusi akis nuo negailestingo sniego, nužvelgiu įspūdingą 

baltą pastatą: storas balto akmens sienas, varpinės bokštą, vitražinius 
langus. Bobas, nors jam nebūdinga, vėl ima urgzti, bet galbūt tolė
liau yra dar viena avis ar koks kitas gyvūnas? Kažkas, ko mudu su 
Adamu nematome?

– Galbūt gale yra kitos durys? – paklausia Adamas.

* Angl.; vietovardis sudarytas iš žodžių black – juodas ir water – vanduo. 
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– Tikiuosi, tu teisus. Automobilį jau spėjo užsnigti.
Nutrepsime palei koplyčios šoną. Bobas eina priešaky, tempia 

pavadį, lyg ką užuostų. Nors vitražinių langų daugybė, kitų durų 
neaptinkame. Ir nepaisant to, kad pastato fasadas apšviestas – tas 
šviesas ir matėme pradėję leistis į slėnį, – viduje visiškai tamsu. Nu
lenkę galvas prieš vėją žingsniuojame toliau, kol apeiname ją ratu.

– Ką darom toliau? – klausiu.
Bet Adamas neatsako.
Prisidengusi akis nuo sniego atsisuku į jį ir nuseku jo žvilgsnį. 

Milžiniškos medinės durys dabar plačiai atlapotos. 
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Jeigu visos istorijos baigtųsi laimingai, nebūtų reikalo pradėti iš 
naujo. Gyvenime viską lemia priimami sprendimai ir gebėjimas at
sitiesti, kai palūžti. O palūžtame visi. Netgi tie, kurie apsimeta, kad 
jiems taip niekada nebuvo. Tai, kad negebu atskirti žmonos veido, 
dar nereiškia, kad jos nepažįstu.

– Prieš tai durys buvo uždarytos, ar ne? – klausiu, bet Amelija 
neatsako.

Stovime greta priešais koplyčią, abu drebame, vėjas blaško snaiges 
į visas puses. Netgi Bobas, kuris visada laimingas, atrodo nusiminęs. 
Kelionė buvo ilga ir sekinanti, o pakaušyje be perstojo tvinksintis 
skausmas jos nepalengvino. Vakar vakare išgėriau daugiau, nei de
rėjo, su žmogumi, su kuriuo nederėjo gerti. Vėl. Bet negaliu kaltinti 
alkoholio – kvailysčių esu pridaręs ir visiškai blaivus.

– Neskubėkime daryti išvadų,  – galiausiai atsako žmona, bet, 
man regis, abu jau paskubėjome.

– Durys juk negalėjo atsidaryti pačios...
– Galbūt ūkvedė išgirdo mus beldžiant? – pertraukia.
– Ūkvedė? Per kokią svetainę užsakei šitą nakvynę?
– Per jokią. Laimėjau kalėdinėje darbo loterijoje.
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Tyliu tik kelias sekundes, bet tyla ištęsia laiką ir atrodo, kad il
giau. Be to, veidas taip šąla, kad nežinau, ar įstengsiu pakrutinti 
lūpas. Bet galiausiai įstengiu.

– Tik pasitikslinsiu... Batersio šunų prieglaudos loterijoje laimė
jai savaitgalio išvyką su nakvyne senoje Škotijos bažnyčioje?

– Koplyčioje, bet taip. Ir kas čia blogo? Loterija organizuojama 
kasmet. Dovanos paaukotos žmonių, pagaliau išlošiau gerą prizą.

– Tikrai, kad gerą, – burbteliu. – Ir kuo tolyn, tuo geryn.
Ji žino, kad nekenčiu ilgų kelionių. Nekenčiu automobilių ir vai

ravimo. Taškas. Nė vairuotojo pažymėjimo neturiu. Taigi, aštuonios 
valandos jos antikvarinėje skardinėje ant ratų man jokia pramoga. 
Ieškodamas moralinio palaikymo atsigręžiu į šunį, bet tas gaudo iš 
dangaus krintančias snaiges. Amelija, pajutusi, kad pralaimi, atsako 
pasyviai agresyviu prodainiu. Kadaise mane tas tonas prajuokinda
vo, bet dabar gailiuosi nesąs kurčias. 

– Tai eime vidun? Pasistenkim kiek įmanoma pasimėgauti. O jei
gu bus labai blogai, nuvažiuosim į viešbutį arba, blogiausiu atveju, 
pernakvosime automobilyje.

Verčiau suvalgysiu savo kepenis, nei sėsiu į jos automobilį.
Pastaruoju metu žmona kartoja tą patį per tą patį ir jos žodžiai 

kaskart nugelia nelyginant gnybtelėjimas ar antausis. Labiausiai 
mane erzina „Aš tavęs nesuprantu“, nes ką čia suprasti? Ji vietoje 
žmonių renkasi gyvūnus, o aš  – literatūrą. Bet problemos turbūt 
prasidėjo tada, kai šunys ir knygos mums pakeitė sutuoktinį. At
rodo, kad mūsų santykių taisyklės ir sąlygos arba pamirštos, arba 
nė nebuvo įdėmiai perskaitytos. Jau tada, kai susipažinome, buvau 
darboholikas. Arba, kaip ji sako, „rašoholikas“. Visi žmonės yra nar
komanai ir visi narkomanai trokšta to paties – pabėgti nuo realybės. 
Tiesiog taip sutapo, kad mano narkotikas yra mano darbas.
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Tas pats, bet kitaip, sakau sau kaskart pradėdamas naują scena
rijų. Manau, kad žmonėms tai patinka, ir nematau prasmės keis
ti sėkmingą formulę. Iš pirmų knygos puslapių galiu pasakyti, ar ji 
ekranui tiks, ar ne, – ir visa laimė, nes jų gaunu tiek, kad visų tikrai 
neperskaityčiau. Tačiau vien tai, kad puikiai dirbu savo darbą, dar 
nereiškia, kad noriu jį dirbti visą likusį gyvenimą. Noriu papasa
koti savas istorijas. Deja, Holivudui nereikia ko nors originalaus, 
jis tenori versti romanus filmais arba serialais kaip vyną vandeniu. 
Kiekvienas kitoks, bet toks pat. Tačiau ar ta pati taisyklė galioja san
tykiams? Man regis, jeigu santuokoje per ilgai vaidinsime tą patį 
veikėją, istorija neišvengiamai pabos ir nesulaukę pabaigos perjung
sime kanalą.

– Eime? – paragina Amelija pertraukdama mano mintis, bet pati 
toliau stebeilija į vaiduokliškos koplyčios viršuje stūksančią varpinę.

– Damoms pirmenybė, – nepasakysi, kad aš ne džentelmenas. – 
Paimsiu krepšius iš bagažinės,  – priduriu. Kol turiu progą, noriu 
pasimėgauti paskutinėmis vienumos akimirkomis.

Labai stengiuosi nieko neįžeisti – prodiuserių, vadovų, aktorių, 
agentų, rašytojų. Dar pridėkime aklumą veidams ir galima saky
ti, kad esu vaikščiojimo ant pirštų galų olimpietis. Kartą vestuvėse 
dešimt minučių kalbėjausi su porele, kol supratau, kad jie jaunieji. 
Ji vilkėjo netradicinę suknelę, o jis atrodė kaip vienas iš savo tunto 
pabrolių. Bet išsisukau, nes žavėti žmones yra mano darbo dalis. 
Greičiau įtikinsi motiną palikti nepažįstamajam pasaugoti savo pir
magimį, nei rašytoją – patikėti scenaristui savo romano ekranizaciją. 
Tačiau man tai puikiai sekasi. Tik liūdna, kad pamiršau, kaip suža
vėti savo žmoną.

Niekada nesakau žmonėms, kad man prozopagnozija. Visų pirma 
nenoriu, kad tai taptų mano skiriamuoju bruožu, ir, kalbant atvirai, 
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jei tik kas sužino, daugiau apie nieką nebenori kalbėti. Bet man ne
reikia kieno nors užuojautos ir nenoriu jaustis kaip išsigimėlis. Žmo
nės niekaip nesupranta vieno dalyko – kad man neskirti veidų yra 
visiškai įprasta. Tarsi klaida mano programinėje įrangoje, kurios ne
ištaisysi. Nesakau, kad man tai patinka. Įsivaizduokite, kaip reikėtų 
gyventi, jeigu nepažintumėte draugų ar šeimos? Arba nežinotumėte, 
kaip atrodo žmonos veidas? Nekenčiu, kai reikia susitikti su Amelija 
restorane, nes bijau, kad atsisėsiu prie svetimo staliuko. Jei būtų ma
no valia, visada užsisakytume maisto išsinešti. Kartais nepažįstu net 
savo paties atvaizdo veidrodyje. Tačiau išmokau prisitaikyti. Lygiai 
kaip išmokau lošti man tekusiomis kortomis.

Ir manau, kad išmokau gyventi netobuloje santuokoje. Tačiau 
argi aš toks vienintelis? Aš ne pesimistas, tiesiog kalbu atvirai. Argi 
ne kompromisas yra sėkmingų santykių pagrindas? Ar esama tokio 
dalyko kaip tobula santuoka?

Myliu savo žmoną. Tik bijau, kad vienas kitam nebepatinkame. 
– Beveik visi, – tarsteliu sustojęs šalia jos ant koplyčios laiptelių, 

nukrautų tokia galybe krepšių, kad pakaktų tikrai daugiau nei dviem 
naktims. Ji dėbteli mano pusėn, tarsi būčiau ją įžeidęs.

– Ar čia tavo kompiuterio krepšys? – paklausia puikiausiai žino
dama, kad taip.

Nesu naujokas, taigi negaliu pasiteisinti ar paaiškinti suklydęs. 
Įsivaizduoju, kaip Amelija nutaiso pergalingą miną. Pradžia prasta. 
Šį savaitgalį man nebus leista nei rašyti, nei pereiti starto langelio. 
Jeigu mūsų santuoka būtų „Monopolis“, žmona kaskart man atsi
stojus ant jos viešbučio nuluptų dvigubai.

– Pažadėjai nedirbti, – suinkščia nusivylimo persunktu tonu. Pas
taruoju metu jį girdžiu nuolat. Mano darbas apmokėjo mūsų namus 
ir atostogas, bet tada ji nesiskundė.
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Kai pagalvoju apie viską, ką turime – gražius namus Londone, 
gerą gyvenimą, pinigus banke, – visada aplanko ta pati mintis: turė-
tume būti laimingi. Tačiau tai, ko neturime, pamatyti daug sunkiau. 
Daugumai mūsų amžiaus draugų tenka rūpintis senais tėvais arba 
mažais vaikais, o mes teturime vienas kitą. Nei tėvų, nei brolių ar 
seserų, nei vaikų, tik mudu. Mylimų žmonių stygius mus siejo nuo 
pat pradžių. Mano tėvas paliko šeimą, kai buvau per mažas, kad 
jį prisiminčiau, o motina mirė man nebaigus gimnazijos. Žmonos 
vaikystė irgi kaip iš „Oliverio Tvisto“, ji tapo našlaite dar negimusi.

Laimei, besiplieskiantį ginčą nutraukė Bobas, vėl ėmęs urgzti 
ant koplyčios durų. Keista, nes niekada taip nesielgia, bet vis tiek 
džiaugiuosi, kad nukreipė dėmesį. Sunku patikėti, kad jis dar visai 
mažytis buvo įkištas į batų dėžutę ir įmestas į konteinerį. Tačiau iš 
to mažylio išaugo didžiausias juodasis labradoras, kokį man teko 
regėti. Dabar jo pasmakrė pilna žilų plaukų ir vaikšto jis lėčiau nei 
anksčiau, bet šuo mūsų šeimoje yra vienintelis, vis dar gebantis be
sąlygiškai mylėti. Žinau, visi mano (tik iš mandagumo ne visi pasa
ko), kad elgiamės su juo kaip su vaiku, bet man jo visiškai pakanka. 
Žmonėms, kuriems nelemta susilaukti vaikų, skirta kitokia ateitis. 
Be to, kokia prasmė trokšti to, ko negali turėti? Dabar vaikams jau 
per vėlu.

Paprastai nesijaučiu keturiasdešimties. Dažnai nesuprantu, kur 
pabėgo metai ir kada iš berniuko virtau vyru. Galbūt viskas dėl 
to, kad dirbu mėgstamą darbą. Dirbdamas jaučiuosi jaunas, o su 
žmona – senas. Tai Amelija sugalvojo lankytis pas porų psichologę, 
pasiūliusią šią kelionę. Tariama ekspertė, „vadinkite mane Pamela“, 
nusprendė, kad savaitgalis koplyčioje išspręs visas mūsų problemas. 
Matyt, savaitgaliai ir vakarai, drauge praleisti namie, buvo bever
čiai. O už kassavaitinius susitikimus, kurių metu su nepažįstamąja 
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narstome slapčiausias savo gyvenimų kerteles, toji lupa daugiau nei 
reketininkas. Dėl to ir dar kelių priežasčių kaskart, kai susitinkame, 
vadinu ją Pem arba Peme. Poniai Vadinkite Mane Pamela tai ne
patinka, bet man ji irgi nepatinka, taigi, tokiu būdu esame lygūs. 
Žmona nenorėjo, kad kiti žmonės sužinotų mus turint bėdų, bet 
aš įtariau, kad kai kurie jau bus pastebėję. Dauguma neakli ir mato 
ženklus, net jei nesupranta jų reikšmės.

Ar savaitgalio išvyka gali išgelbėti santuoką?  – paklausė Amelija 
išgirdusi ponios Vadinkite Mane Pamela pasiūlymą. Nemanau. Štai 
kodėl gerokai anksčiau, nei sutikau su jos planu, sudėliojau savąjį. 
Bet dabar mes čia... kopiame koplyčios laiptais... ir nežinau, ar pa
vyks jį įgyvendinti.

– Tikrai šito nori? – paklausiu prieš pat mums žengiant vidun.
– Taip, o ką? – atsako tarsi negirdėdama šuns urzgimo ir vėjo 

ūžavimo.
– Nežinau, čia kažkas ne taip...
– Adamai, čia ne vienas tavo mėgstamų siaubo romanų, čia tikras 

gyvenimas. Galbūt duris atplėšė vėjas.
Ji gali sakyti, ką nori, bet anksčiau durys buvo ne šiaip uždarytos. 

Jos buvo užrakintos ir abu tą žinome.
Mums įėjus į vadinamąjį tambūrą, padedu krepšius. Ant senutė

lių akmens plokščių apie kojas telkiasi tirpstančio sniego bala. Kita
me kambario gale sieninė spinta su medinėmis lentynėlėmis batams. 
Virš jų eilės kabliukų, bet visi tušti. Kol kas nenusivelkame apsnigtų 
paltų ir nenusiauname. Ir todėl, kad čia neką šilčiau nei lauke, ir 
todėl, kad vis dar nesame tikri, ar pasiliksime.

Viena siena nukabinėta mažyčiais veidrodėliais didumo sulig ma
no delnu. Visi keistų formų ir dydžių, ornamentuotais metaliniais 
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rėmeliais, sukabinti kaip pakliuvo ant surūdijusių vinių ir virvelių. 
Į mus žvelgia ne mažiau kaip penkiasdešimt mūsų veidų porų. Tarsi 
visi Adamai ir Amelijos, kuriuos mainėme mėgindami išgelbėti savo 
santuoką, žvelgtų į tuos, kuriais galiausiai virtome. Iš dalies džiau
giuosi, kad jų nepažįstu. Nežinau, ar man patiktų tai, ką išvysčiau.

Tačiau tai ne vienintelis įdomus interjero sprendimas. Ant toli
miausios nubalintos sienos kaip trofėjai kabo dviejų elnių kaukolės 
ir ragai. Iš ertmių, kur kadaise buvo jų akys, kyšo keturios baltos 
plunksnos. Truputį stebiuosi, kad žmona taip įdėmiai jas apžiūri
nėja, stebeilija susižavėjusi lyg meno galerijoje. Užtat mano dėmesį 
patraukia kampe pastatytas senas bažnyčios klauptas. Atrodo antik
varinis, nuklotas dulkių, tarsi seniai nesėdėtas. Turiu pasakyti, kad 
pirmasis įspūdis ne pats geriausias.

Pamenu, kaip viskas buvo santykių pradžioje. Anuomet viskas 
ėjosi kaip iš pypkės – mėgome tą patį maistą, tas pačias knygas, ne
buvau patyręs geresnio sekso. Man patiko ir tai, ką mačiau, ir ko  
ne. Turėjome daug bendro ir iš gyvenimo norėjome tų pačių dalykų.  
Ar bent jau man taip atrodė. Pastaruoju metu ji nori kažko kito. 
Galbūt kito vyro. Nes tai ji pasikeitė, o ne aš.

– Kad pasakytum, ką galvoji, nebūtina piešti dulkėse,  – taria 
Amelija. Pažvelgiu į mažytį vaikišką veidelį, išvedžiotą ant bažnyčios 
klaupto. Prieš tai jo nepastebėjau.

Bet jį nupiešiau ne aš.
Man nespėjus apsiginti, trinkteli sunkios medinės laukujės durys.
Abu atsigręžiame, bet viduje tik mes. Atrodo, visas pastatas sudre

ba, mažyčiai veidrodėliai susiūbuoja ant surūdijusių vinių, šuo su
inkščia. Amelija atsisuka į mane išpūtusi akis, sudėjusi lūpas į tobulą 
apskritimą, o mano protas kaip visada ieško logiško paaiškinimo.
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– Sakei, kad vėjas duris atplėšė... galbūt jis ir užtrenkė, – išspau
džiu ir Amelija linkteli.

Moteris, kurią vedžiau prieš daugiau nei dešimt metų, niekada 
nebūtų tuo patikėjusi, bet pastaruoju metu mano žmona girdi ir 
mato tik tai, ką nori.
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