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1 

Megė ir Aira Moranai turėjo važiuoti į laidotuves Pensil-
vanijos valstijos Derliko miestelyje. Mirė Megės mer-

gautinių laikų draugės vyras. Derlikas driekėsi palei siaurą 
kaimo keliuką už kokių devyniasdešimties mylių į šiaurę nuo 
Baltimorės, o laidotuvės buvo paskirtos šeštadienio rytą pusę 
vienuolikos, taigi Aira sumetė, jog teks išvažiuoti apie aštuo-
nias, ir suirzo (buvo ne iš tų, kurie mėgsta anksti keltis). Be 
to, šeštadieniais krautuvėje turėdavo daugiausia darbo ir ne-
buvo, kas jį pavaduotų. Ir dar jų automobilis stovėjo remonto 
dirbtuvėje. Reikėjo smarkiai taisyti kėbulą, ir atsiimti mašiną 
jie galėjo ne anksčiau, kaip šeštadienio rytą lygiai aštuntą, kai 
dirbtuvę atidarys. Aira užsiminė, kad gal geriau nevažiuoti, 
tačiau Megė pasakė, jog reikia. Su Sirina ji draugaujanti visą 
gyvenimą. Beveik visą: keturiasdešimt dvejus metus, prade-
dant nuo pirmos klasės, kurią mokė panelė Kimel.

Jie ketino atsikelti septintą valandą, tačiau Megė veikiau-
siai neteisingai nustatė žadintuvą, taigi jie pramigo. Teko pa-
skubom rengtis ir greitosiomis pusryčiauti kava iš automato ir 
šaltais dribsniais. Paskui Aira pėsčias išdrožė į krautuvę palik-
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ti pirkėjams raštelio, o Megė nuėjo į remonto dirbtuves. Lai-
dotuvėms apsivilko geriausią suknelę – mėlyną baltų šakelių 
raštais, pūstom rankovėm – ir apsiavė blizgančiais juodais la-
kiniais bateliais. Vidutinio aukščio kulniukais, tačiau žingsnį 
teko šiek tiek sulėtinti: ji buvo labiau įpratusi prie rumbuotų 
padų. Kita kliūtis buvo kažkaip iki šlaunų vidurio nusmukęs 
pėdkelnių šakumas, taigi buvo priversta eiti mažais nenatūra-
liai lygiais žingsniukais nelyginant šaligatviu riedantis didžiu-
lis prisukamas žaislas.

Laimei, dirbtuvė buvo vos už kelių kvartalų (šioje miesto 
dalyje viskas susimaišė – nedideli karkasiniai namukai, tokie 
kaip jų, buvo įsispraudę tarp fotografų ateljė, kosmetikos salo-
nų, kuriuose dirbo tik savininkės, vairavimo mokyklų ir pėdų 
ligų gydyklų). Oras buvo puikus – šilta saulėta rugsėjo diena, 
vos vos dvelkia vėjelis, vėsindamas veidą. Ji priplojo kirpčius, 
nes šie vis taikėsi susiraityti. Po pažastimi spaudė išeiginį ran-
kinuką. Ties kampu pasuko į kairę, ir štai prieš akis „Kėbulų ir 
sparnų prieglobstis“ jau pakeltomis žaliomis apsilupinėjusio-
mis garažo durimis, į urvą panašiu vidumi, aitriai trenkiančiu 
kažkokiais dažais, kurie jai priminė nagų laką.

Čekį ji jau turėjo paruošusi, savininkas pasakė, kad raktai 
mašinoje, taigi ji gali nedelsdama važiuoti. Automobilis, ne-
benaujas pilkšvai mėlynas dodžas, stovėjo dirbtuvės gale. Taip 
gerai jis jau seniai neatrodė. Užpakalinis buferis ištiesintas, su-
maitotas bagažinės dangtis pakeistas, pustuzinis įdubimų įvai-
riose vietose išlyginti, rūdžių dėmės ant durelių paslėptos. Aira 
buvo teisus: nėra reikalo pirkti naujo automobilio. Ji šmurkš-
telėjo už vairo. Kai pasuko degimo raktelį, įsijungė radijas  – 
transliavo Melo Spruso laidą „Baltimorės rytas“. Kol kas tegu 
pliauškia. Ji prisitaikė sėdynę, atloštą aukštesniam žmogui at-
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sisėsti, ir pakreipė užpakalinio vaizdo veidrodėlį žemyn. Prieš 
akis šmėstelėjo jos pačios veidas, apskritas, šiek tiek blizgantis, 
mėlynų akių kampučiuose susimetusios raukšlelės, lyg dėl ko 
nors jaudintųsi, nors iš tiesų ji prisimerkė, kad geriau matytų 
prieblandoje. Įjungė pavarą ir sklandžiai nuvairavo į dirbtuvės 
priekį, kur savininkas stovėjo ir raukydamasis žiūrėjo į segtuvą. 

Šiandieninio „Baltimorės ryto“ tema buvo „Kuo pagrįsta 
ideali santuoka?“ Kažkokia moteriškė paskambinusi pareiškė, 
kad bendrais interesais. „Kai abu žiūri per televizorių tas pa-
čias programas“, – paaiškino ji. Megei ideali santuoka rūpėjo 
kaip pernykštis sniegas. (Ji jau dvidešimt aštuonerius metus 
buvo ištekėjusi.) Nuleido langą ir šūktelėjo: „Dabar sudiev!“, 
ir savininkas pakėlė akis nuo segtuvo. Ji praplaukė pro šalį – 
moteris, nors kartą pasitikinti savimi, pasidažiusi lūpas, avinti 
batelius pusaukščiais kulniukais, vairuojanti neapdaužytą au-
tomobilį.

Švelnus balsas per radiją suokė: „Taigi ketinu vėl ištekėti. 
Pirmą kartą tekėjau iš meilės. Tikros, didelės meilės, ir nieko 
gero neišėjo. Kitą šeštadienį išteku, kad jausčiausi saugi.“

Megė pažvelgė į prietaisų skydą ir ištarė:
– Fiona?
Ketino stabdyti, tačiau kažkodėl padidino greitį ir iš ga-

ražo šovė tiesiai į gatvę. Iš kairės besiartinąs „Pepsi“ furgonas 
trenkėsi į kairį priekinį automobilio sparną – vienintelę vietą, 
kuri iki šiol buvo sveikutėlė.

Kadaise su broliais žaisdama beisbolą, Megė dažnai užsi-
gaudavo, tačiau sakydavo, kad neskauda, nes bijodavo, jog jos 
nebepriims žaisti. Sukandusi dantis, bėgdavo nešlubuodama, 
nors kelį skaudėdavo taip, jog atrodė, galą gaus. Dabar tai pri-
siminė, kai šeimininkas pripuolė šaukdamas:
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– Kas po?.. Ar nesusižeidėt?
Oriai spoksodama į tolį, ji pareiškė:
– Žinoma, ne. Kodėl klausiat? – Ir nuvažiavo, kol „Pepsi“ 

vairuotojas neišlipo iš furgono, ir veikiausiai ji gerai padarė, 
turint omeny jo veido išraišką. Tačiau sparnas labai liūdnai 
barškėjo, lyg žvyru vilktųsi skardos gabalas, todėl vos pasu-
kusi už kampo, kai abudu vyrai  – vienas krapštėsi pakaušį, 
antrasis mosikavo rankomis  – dingo iš užpakalinio vaiz-
do veidrodėlio, ji sustojo. Fiona per radiją nebekalbėjo. Už-
tat kažkokia moteriškė gergždžiančiu tenoru lygino penketą 
savo vyrų. Megė išjungė variklį ir išlipo. Pamatė, kokia atsiti-
ko bėda. Automobilio sparnas buvo taip įlenktas, jog lietė pa-
dangą; ji net nusistebėjo, kad ratas dar gali suktis. Pritūpė ant 
šaligatvio, abiem rankom įsikibo į sparno kraštą ir trūktelėjo. 
(Prisiminė, kaip atsitūpusi aukštoje žolėje paslapčiom krūp-
čiodama plėšė džinsų kišką nuo sukruvinto kelio.) Į sterblę 
pribiro pilkšvai mėlynų dažų atplaišų. Kažkas praėjo šaligat-
viu jai už nugaros, tačiau ji apsimetė nieko nepastebinti ir vėl 
trūktelėjo. Šį kartą sparnas pajudėjo – nedaug, bet padangos 
nebekliudė, ir ji atsistojusi nusišluostė dulkinas rankas. Tada 
vėl įlipo, bet valandėlę sėdėjo nejudėdama.

– Fiona! – vėl ištarė.
Kai paleido variklį, radijas reklamavo bankų paskolas, ir 

jinai jį išjungė.
Aira laukė priešais savo krautuvę, vilkėjo tamsiai mėly-

nu kostiumu, dėl to atrodė keistas, neįprastai energingas. Ant 
kaktos jam krito sulipusių juodų plaukų kupeta, kurioje jau 
bolavo ir žilų sruogų. Virš jo vėjuje siūbavo metalinė iškaba 
„Semo rėmų parduotuvė. Dembliai. Profesionaliai apipavi-
dalinti jūsų siuviniai“. Semas buvo Airos tėvas, nė piršto ne-
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prikišantis prie verslo nuo to laiko, kai prieš trisdešimt metų 
išsiaiškino turįs „silpną širdį“. Megė „silpną širdį“ visada pa-
imdavo į kabutes. Ji iš principo nežiūrėjo į buto virš krautuvės 
langus – už jų Semas leido nykias, tuščias, niurzgias dienas su 
dviem Airos seserimis. Veikiausiai dabar stovi ten ir žiūri. Ji 
sustabdė mašiną prie šaligatvio ir persėdo į keleivio vietą.

Prie automobilio besiartinančio Airos veido išraiška buvo 
verta išsamių tyrinėjimų. Iš pradžių jis žiūrėjo pritariamai ir 
su pasitenkinimu, tačiau apėjęs kapotą ir išvydęs kairį spar-
ną, sustojo kaip įbestas. Pailgas kaulėtas gelsvai rudas veidas 
ištįso. Akys, ir taip tokios siauros, kad negalėjai būti tikras, 
juodos jos ar tik tamsiai rudos, virto suglumusiais įžambiais 
plyšeliais. Jis atidarė dureles ir sielvartingai įsispoksojo į ją.

– Susidarė nenumatyta situacija, – paaiškino jam Megė.
– Nuo dirbtuvės iki čia?
– Išgirdau per radiją kalbant Fioną.
– Juk tai penki kvartalai! Tik penki ar šeši kvartalai.
– Aira, Fiona išteka.
Su palengvėjimu pamatė, kad jis liovėsi galvojęs apie au-

tomobilį. Raukšlės jo kaktoje išsilygino. Valandėlę žiūrėjo į ją, 
paskui paklausė:

– Kokia Fiona?
– Tavo marti Fiona, Aira. Kiekgi Fionų mes pažįstam? 

Tavo vienintelės anūkės motina Fiona, kuriai staiga šovė į gal-
vą ištekėti už pirmo pasitaikiusio, kad saugiai jaustųsi.

Aira atlošė sėdynę ir pasitraukė nuo šaligatvio krašto. Re-
gis, jis įtempė ausis – galbūt stengėsi išgirsti, ar nekliūva ratas. 
Tačiau ji, matyt, trūktelėdama sparną viską sutvarkė. Jis pa-
klausė:

– Kur išgirdai?
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– Per radiją, važiuodama.
– Tokius dalykus pranešinėja per radiją?
– Ji paskambino telefonu.
– Mano šventu įsitikinimu, tai šiek tiek trenkia... išpuiki-

mu, – tarė Aira.
– Ne, ji tiktai... ir dar ji pasakė, kad tikrai mylėjusi tik Džesį.
– Pasakė per radiją?
– Tai buvo pokalbių laida, Aira.
– Galva neneša, kodėl nūnai visi pasišovė viešai atlikinėti 

išpažintį, – nusistebėjo Aira.
– Kaip manai, ar Džesis girdėjo? – paklausė Megė. Ši min-

tis jai ką tik toptelėjo. 
– Džesis? Tokiu metu? Jis nusipelnys medalio, jei atsikels 

anksčiau kaip vidurdienį.
Megė nesiginčijo, nors galėjo. Mat Džesis keldavosi anks-

ti, be to, šeštadieniais dirbdavo. Aira tik užsiminė, kad jam 
trūksta sumanumo. (Jis buvo daug griežtesnis sūnui negu 
Megė. Nematė nė pusės jo gerųjų savybių.) Ji žvelgė į tolį, o 
pro šalį skriejo parduotuvės, namai ir vienas kitas praeivis, ve-
dinas šunimi. Niekas neatsiminė sausesnės vasaros, šaligatviai 
atrodė lyg pabarstyti kreida. Oras tvyrojo tirštas kaip kisielius. 
Prieš krautuvę „Bakalėja vargšams“ kažkoks berniūkštis švel-
niai šluostė skuduru dulkes nuo dviračio stipinų.

– Tai išvažiavai iš Empri gatvės, – pradėjo Aira.
– Ką?
– Kur yra remonto dirbtuvė.
– Taip, Empri gatvės.
– Ir pasukai į Daimlerio...
Jis vėl prisiminė sparną. Ji tarė:
– Įlenkiau jį važiuodama iš garažo.
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– Nori pasakyti, dar tenai? Remonto dirbtuvėje?
– Norėjau paspausti stabdį, tačiau padidinau greitį.
– Kaip tai galėjo atsitikti?
– Taigi per radiją prabilo Fiona ir man susisuko galva.
– Bet stabdis toks dalykas, kad nereikia galvoti, Mege. Va-

žinėji nuo šešiolikos metų. Kaip galėjai sumaišyti stabdį su ak-
celeratoriaus pedalu?

– Sumaišiau, ir viskas, Aira. Aišku? Susisuko galva, ir su-
maišiau. Ir daugiau apie tai nebekalbėkim.

– Bet juk stabdyti – beveik refleksas.
– Jei tau taip svarbu, sumokėsiu už jį iš savo algos.
Dabar liežuvį prikando jis. Ji pamatė, kad bando kažką sa-

kyti, tačiau apsigalvojo. (Jos atlyginimas buvo juokingas. Pen-
sione ji slaugė senukus.)

Jei būtų turėję daugiau laiko, pamanė, būtų prieš išvažiuo-
jant iškuopusi mašinos vidų. Prietaisų skydas buvo apšnerkš-
tas automobilių aikštelės kvitų šaknelėmis. Ant grindų po 
kojomis voliojosi gaiviųjų gėrimų ir popierinės servetėlės. Po 
dėtuve karojo juodos ir raudonos laidų kilpos: netyčia užkliu-
dyk, užsimesdama koją ant kojos, ir atjungsi radiją. Ji pamanė, 
kad čia Airos darbas. Vyrai tiesiog kuria vielas, laidus ir izo-
liacines juosteles, kur bepasisuktų. Gal net nesuvokdami to.

Jie jau važiavo Belero keliu į šiaurę. Vaizdas keitėsi. Į žaidi-
mų aikštelių ir kapinių erdvę staiga įsiterpdavo namų grupės: 
svaigalų parduotuvės, picerijos, tamsūs bariukai ir užeigėlės – 
visiškai maži, palyginti su milžiniškomis palydovinių antenų 
lėkštėmis ant stogų. Paskui vėl išnirdavo žaidimų aikštelė. O 
mašinų kas akimirką daugėjo. Visi kažkur važiavo nusiteikę 
šventiškai ir šventadieniškai, kaip ir dera šeštadienio rytą, 
buvo įsitikinusi Megė. Ant užpakalinių sėdynių daugiausia 
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buvo susikimšę vaikai. Stojo gimnastikos ir beisbolo treni-
ruočių valanda.

– Anądien, – prisipažino Megė Airai, – užmiršau, kaip pa-
vadinti grupę žmonių, kurie iš eilės vežioja į mokyklą vieni 
kitų vaikus.

– O kam tau atsiminti? – paklausė Aira.
– Principo reikalas.
– Atleisk, nesupratau.
– Matai, junti, kaip bėga laikas. Norėjau pasakyti vienai iš 

savo globotinių, kad duktė neatvyks jos aplankyti. Pasakiau: 
„Šiandien jos eilė... hm“, ir niekaip negalėjau prisiminti to žo-
džio – „autokooperatyvas“. Negalėjau prisiminti, kaip pasaky-
ti, kad atėjo jos eilė vežti vaikus į mokyklą. O juk, rodos, tik 
praėjusią savaitę Džesis žaidė rungtynėse ar vyko į ledo ritulio 
stovyklą, o Deizė vaikščiojo į skaučių susirinkimus... Dieve, 
visą šeštadienį praleisdavau prie vairo!

– Jei jau apie tai kalbam, – įsiterpė Aira, – tai pasakyk, į ką 
atsitrenkei? Į kitą automobilį, o gal į telefono stulpą?

Megė sugraibė rankinėje akinius nuo saulės.
– Į sunkvežimį.
– Pasisekė kaip reikiant. Tu jį nors kiek apdaužei?
– Nepastebėjau.
– Nepastebėjai.
– Nesustojau pažiūrėti.
Ji užsidėjo akinius ir sumirksėjo. Viskas išbluko ir pagražėjo.
– Pabėgai iš nelaimingo atsitikimo vietos?
– Koks nelaimingas atsitikimas? Menkas niekas, šimtai to-

kių pasitaiko. Kam daryti iš musės dramblį?
– Palauk palauk, jei gerai supratau, – tarė Aira, – tu išlėkei 

iš remonto dirbtuvės, atsitrenkei į sunkvežimį ir nuvažiavai.
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– Ne, sunkvežimis atsitrenkė į mane.
– Bet kalta buvai tu.
– Na, taip, veikiausiai aš, jei būtinai nori ką nors apkaltinti.
– O paskui lyg niekur nieko nuvažiavai. 
– Teisingai.
Jis nutilo. Tyla nežadėjo nieko gero.
– Tai buvo didžiulis „Pepsi“ sunkvežimis,  – paaiškino 

Megė. – Beveik šarvuotis. Galvą guldau, kad jo net neįbrėžiau.
– Bet nebandei tuo įsitikinti?
– Bijojau pavėluoti. Tu reikalavai, kad daugiau laiko liktų 

kelionei.
– Juk supranti, kad mechanikai turi tavo pavardę ir adresą. 

Vairuotojui tereikėjo jų paklausti. Rasime prie durų laukiantį 
policininką.

– Aira, liaukis, gerai?  – paprašė Megė.  – Negi nematai, 
kad aš ir taip prislėgta. Vykstu į geriausios, seniausios drau-
gės vyro laidotuves, Sirinai dabar neapsakomai sunku, o aš 
dar per visą valstiją nuo jos. Be to, išgirstu per radiją, kad 
Fiona išteka, kai aišku kaip dieną, jog ji ir Džesis tebemy-
li vienas kitą. Jie visada mylėjo vienas kitą, niekad nesiliovė 
mylėję, tiktai kažkodėl niekaip neprisitaiko. Be to, mano vie-
nintelei anūkei iškart teks pratintis prie naujutėlio patėvio. 
Jaučiuosi, lyg mes toltume vieni nuo kitų! Visi draugai ir gi-
minaičiai skrieja tolyn nuo manęs nelyginant... besiplečian-
ti visata ar panašiai! Dabar mes niekad nebepamatysime to 
vaikelio, supranti?

– Mes ir taip jo nematom, – romiai pasakė Aira. Jis sustab-
dė automobilį, nes užsidegė raudona šviesa. 

– Ką mes žinom, gal tas naujasis vyras tvirkina vaikus, – 
karščiavosi Megė.
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– Neabejoju, kad Fiona pasirinks šį tą geresnio, Mege.
Ji dėbtelėjo į jį (paprastai apie Fioną jis nieko gero ne- 

sakydavo). Įdėmiai, net prisimerkęs žiūrėjo į šviesoforą, prie 
akių kampučių išryškėjo raukšlelės.

– Na, žinoma, ji stengsis išsirinkti tinkamą,  – atsargiai 
pasakė Megė, – tačiau net protingiausias šioje žemėje negali 
numatyti visų problemų, ar ne? Galbūt jis ramus ir malonus. 
Galbūt jis puikiai elgsis su Leroi, kol apsipras naujoje šeimoje.

Šviesa pasikeitė. Aira važiavo toliau.
– Leroi, – svarstė Megė. – Kaip manai, ar mes kada pripra-

sime prie to vardo? Lyg berniuko futbolininko. O kaip jie jį 
taria! Lėroi. Kaimas.

– Ar paėmei žemėlapį, kurį išskleidžiau ant stalo per pus-
ryčius? – paklausė Aira.

– Kartais pamanau, kad turėtume pradėti jį tarti kaip rei-
kia. Le-roi. – Megė susimąstė.

– Žemėlapis, Mege. Ar paėmei?
– Rankinėje. Leroi, – ištarė ji, gargtelėdama „r“ kaip pran-

cūzė.
– Mes vis tiek neturim su ja nieko bendra, – tarė Aira.
– O galėtume, Aira. Galėtume aplankyti ją šiandien pat 

po pietų.
– Ką?
– Klausyk, jie gyvena Kartvile. Beveik pakeliui į Derliką. 

Galėtume, – kalbėjo ji, naršydama rankinę, – nuvažiuoti į lai-
dotuves, apsižvalgyti ir... Oi, kurgi tas žemėlapis? Nuvažiuoti 
į laidotuves, o paskui pirmuoju plentu pasukti atgal į... Žinai, 
regis, aš nepaėmiau to žemėlapio.

– Puiku, Mege.
– Rodos, palikau jį ant stalo.
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– Aš tavęs klausiau, kai susiruošėm, atsimeni? Pasakiau: „Ar 
tu paimsi žemėlapį, ar aš?“ Tu atsakei: „Aš. Įsikišiu į rankinę.“

– Nesuprantu, kam kelti tokį triukšmą? Tiesiog reikės sek-
ti kelio rodykles. Tai sugebėtų bet kas.

– Viskas šiek tiek sudėtingiau, – atsakė Aira.
– Be to, aš užsirašiau, kuria kryptimi važiuoti, kai Sirina 

man aiškino telefonu.
– Mege, negi tu nuoširdžiai tiki, kad klausant Sirinos nu-

rodymų, galima patekti ten, kur norisi? Cha! Atsidurtume kur 
nors Kanadoje. Bent jau Arizonoje.

– Neverta dėl to šitaip jaudintis.
– Niekad nebeišvystume namų, – nenurimo Aira.
Megė iškratė iš rankinuko piniginę ir pakelį popierinių 

nosinaičių.
– Kaip tik per Siriną mes pavėlavom į jos vestuvių balių, 

atsimeni? – pasakė Aira. – Sugaišom visą valandą, kol sura-
dom tą idiotišką pobūvių salę. 

– Liaukis, Aira. Visada elgiesi taip, lyg moterys būtų vi-
siškos besmegenės. – Megė liovėsi raustis rankinėje: Sirinos 
nurodymus, aišku, irgi bus kažkur nukišusi. – Galvoju tik apie 
Fionos gerovę. Jai reikės mūsų, kad pabūtume prie vaiko. 

– Pabūtume prie vaiko?
– Per medaus mėnesį.
Žvilgsnio, kuriuo Aira nudelbė ją, prasmės ji nesuprato.
– Kitą šeštadienį ji išteka, – svarstė Megė. – Septynmečio 

vaiko į medaus mėnesio kelionę neimsi.
Jis tebetylėjo.
Jie jau išvažiavo iš miesto, namai praretėjo. Pravažia-

vo naudotų automobilių aikštelę, varganą miškelį, prekybos 
centrą ir greta išbetonuotame tyrlaukyje stovinčias kelias su 
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saule iš lovos išsiritančių žmonelių mašinas. Aira pradėjo švil-
pauti. Megė liovėsi žaisti rankinės dirželiais ir nutilo.

Kartais Aira per dieną neištardavo nė tuzino žodžių ir net 
kai kalbėdavo, negalėdavai atspėti, ką jaučia. Buvo uždaras 
vienišius – ir tai didžiausias jo trūkumas. Tačiau jis nesupra-
to, kad švilpaudamas išsiduoda. Pavyzdžiui – koks jaudinantis 
pavyzdys, – po siaubingo vaido vedybinio gyvenimo pradžio-
je jie daugmaž užglaistė kliūtis, aplygino kampus, ir jis išėjo 
į darbą švilpaudamas dainelę, kurios ji nesugebėjo atpažinti. 
Tik vėliau prisiminė žodžius. „Kažin, ar aš tebemyliu taip pat 
kaip anksčiau“, – skambėjo jie.

Tačiau sąsajos dažnai būdavo banalios, netiesioginės: „Se-
nasis namas“, kai jis ką nors remontuodavo, „Vičitos linijų 
monteris“  – kai padėdavo nukabinti nuo virvės skalbinius. 
Aplenkęs šuns paliktą ant šaligatvio krūvelę, po valandėlės 
nejučiom imdavo švilpauti: „Jei tu būtum šūdas, o aš – kle-
vo lapas...“ Žinoma, pasitaikydavo, kai Megė neturėdavo su-
pratimo, ką jis švilpauja. Kad ir dabar. Kažkokia sentimentali 
melodija, tokias gali išgirsti vidutinėmis bangomis. Galimas 
daiktas, paprasčiausiai išgirdo skusdamasis, tada dainelė nie-
ko nereiškia.

Petsės Klain daina, štai kas. Petsės Klain „Išprotėjus“.
Ji staigiai atsitiesė ir tarė:
– Anūkus prižiūri ir sveiko proto žmonės, Aira Moranai.
Jis, rodos, apstulbo.
– Būna su jais ištisus mėnesius. Visą vasarą.
– Bet nevažinėja į svečius nepranešę, – pasakė jis.
– Ir dar kaip važinėja!
– Ana Lenders tvirtina, kad nepranešę atvyksta tik žmo-

nės, negerbiantys kitų.
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Ana Lenders, jo sektinas pavyzdys.
– Be to, mes – ne kraujo giminės, – toliau kalbėjo jis. – Ne-

besam netgi Fionos vyro giminės.
– Bet Leroi seneliai būsime iki mirties, – pasakė Megė.
To paneigti jis negalėjo.
Šita kelio atkarpa buvo labai netvarkinga. Nei iš šio, nei iš 

to išnirdavo tai barbekiu užkandinė, tai plaukymo baseino su-
sirinkimų salė. Šalikelėje stovėjo pikapas, pilnutėlis moliūgų. 
„Pusantro dolerio už tiek, kiek galėsite panešti“, – skelbė ran-
ka rašyta iškaba. Moliūgai priminė Megei rudenį, nors buvo 
taip šilta, kad jai net viršutinė lūpa sudrėko. Nuleido langą, 
atšoko plūstelėjus karštam orui ir vėl jį pakėlė. Pakaks nuo 
Airos pusės dvelkiančio vėjelio. Jis vairavo viena ranka, iški-
šęs pro langą kairę alkūnę. Kostiumo rankovės atsismaukė iki 
riešų.

Sirina sakydavo, kad Aira paslaptingas. Anais laikais tai 
buvo komplimentas. Megė net nesusitikinėjo su Aira, buvo 
susižadėjusi su kitu, tačiau Sirina nesiliovė kalbėjusi: „Kaip 
tu gali jam atsispirti? Jis toks paslaptingas. Įkūnyta paslap-
tis“. – „Spirtis nėra reikalo. Jis manim nesidomi“, – atsakyda-
vo Megė. Nors suabejojo. (Sirina buvo teisi. Jis paslaptingas.) 
Bet pati Sirina išsirinko didžiausią pasaulio atlapaširdį. Juo-
kingąjį Maksą. Tas neturėjo jokių paslapčių. „Štai mano gra-
žiausias prisiminimas, – kartą pasakojo Maksas (tada turėjo 
dvidešimt metų, buvo bebaigiąs pirmą Šiaurės Karolinos uni-
versiteto kursą). – Ūžėm su dviem tipais iš Studentų sąjungos. 
Kiek padauginau ir grįždamas namo nusmigau ant užpakali-
nės sėdynės, o pabudau Karolinos paplūdimyje, jie mane nu-
vežė tiesiai ten ir paliko ant smėlio. Iškrėtė man šaunų pokštą, 
cha cha. Šeštą valandą ryto atsisėdu ir matau vien tik ūkanotą 
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dangų, beveik susiliejusį su jūra. Taigi atsistoju, nusimetu dra-
bužius ir strimgalviais puolu į bangas, vienui vienas. Laimin-
giausia diena mano gyvenime.“

O jei kas nors tada jam būtų pasakęs, kad po trisdešimties 
metų mirs nuo vėžio ir ryškiausiu su juo susijusiu vaizdu Me-
gės atmintyje liks tas rytas prie vandenyno? Ūkana, šiltas oras, 
srūvantis nuogu kūnu, pirmas šaltos sūrios bangos prisilieti-
mas – Megei atrodė, kad pati ten buvo. Staiga pasijuto dėkinga 
už saulės nušviestus ryškius reklaminius skydus, slenkančius 
pro šalį; net už karštus drėgnus vinilo apmušalus, prilipusius 
prie delnų.

– Įdomu, už ko ji išteka, – tarė Aira.
– Kas? – paklausė Megė. Pasijuto kiek išmušta iš vėžių.
– Fiona.
– A, – atsiliepė Megė. – Nepasakė.
Aira bandė aplenkti benzinvežį. Pakreipė galvą į kairę, 

dairydamasis besiartinančių mašinų. Po valandėlės pasakė:
– Stebiuosi, kad ji nepaskelbė ir šito, jei jau prabilo.
– Ji tik pasakė, kad išteka norėdama jaustis saugi. Pasakė, 

kad prieš tai buvo ištekėjusi iš meilės, bet nieko neišėjo.
– Meilė!  – pareiškė Aira.  – Jai buvo septyniolika metų. 

Apie meilę ji neišmanė nei mū, nei bė.
Megė dėbtelėjo į jį. O kas išmano visus meilės mū ir bė? – 

norėjo paklausti. Bet jis jau niurzgėjo ant benzinvežio.
– Galbūt šį kartą jos vyras bus vyresnis, – tarė ji. – Nelygi-

nant tėvas. Jei ji teka, kad jaustųsi saugi.
– Šitas tipas kuo puikiausiai žino, kad bandau jį aplenkti, 

bet atkakliai važiuoja mūsų juosta, – atsakė jai Aira.
– Gal ji teka tik dėl to, kad nebereikėtų dirbti.
– Nežinojau, kad ji dirba.
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– Ji susirado darbą, Aira. Juk žinai! Ji mums sakė! Susirado 
darbą kosmetikos salone, kai tik Leroi pradėjo eiti į darželį.

Aira pasignalizavo benzinvežiui. 
– Nesuprantu, kam tu sėdi kambary su kitais žmonėmis, 

jei neklausai, ką jie sako, – prikišo ji.
– Kas tau šiandien yra, Mege? – paklausė Aira.
– Ką tuo nori pasakyti?
– Kodėl tokia suirzusi?
– Nė kiek aš nesuirzusi, – atšovė ji. Kilstelėjo aukščiau aki-

nius nuo saulės. Matė savo nosį – iš po akinių rėmelio kyšojo 
mažas apskritas galiukas.

– Tai vis dėl Sirinos, – pasakė jis.
– Sirinos?
– Nusiminei dėl Sirinos, užtat grauži mane.
– Na, žinoma, aš nusiminusi, – atsakė Megė. – Bet tavęs 

tikrai negraužiu.
– Grauži, dėl to ir apie Fioną įsismaginai, nors krūvą metų 

jos neprisiminei.
– Netiesa! Iš kur žinai, ar aš dažnai prisimenu Fioną, ar ne?
Pagaliau Aira aplenkė benzinvežį.
Jie jau važiavo tikra kaimo vietove. Du vyrai proskynoje 

skaldė rąstus, stebimi juodo žvilgančio plauko šuns. Medžiai 
dar nekeitė spalvos, tačiau jau atrodė nebe taip gaiviai žali, va-
dinasi, tas metas ne už kalnų. Megė įdėmiai žiūrėjo į nuo lie-
taus ir sniego papilkėjusią medinę tvorą, supančią lauką. Keis-
ta, kaip išlieka atmintyje vaizdas, tau net nesuvokiant. Paskui 
pamatai jį tikrovėje ir apstulbsti. Taigi jis niekur nebuvo dingęs 
iš atminties, kaip sapnas, kurio nuotrupas prisimeni pusę ryto. 
Kad ir šita tvora. Kol kas kelias vedė į Kartvilą, ji buvo mačiusi 
tą tvorą, kai važinėdavo šnipinėti, ir nesąmoningai įsiminė. 
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– Statinių tvora, – pasakė Airai.
– Ką?
– Juk tokia tvora vadinama statinių?
Jis dirstelėjo per petį, tačiau tvoros nebesimatė.
Tada ji sėdėjo automobilyje už Fionos motinos namų, ban-

dydama nors trumpam, nors iš tolo pamatyti Leroi. Airą būtų 
ištikęs priepuolis, sužinojus, ką ji daro. Tai buvo seniai, kai Fio-
na pirmą kartą išėjo iš namų po kivirčo, kurio Megė nemėgo 
prisiminti (jai tai buvo „baisusis rytas“, kurį pasistengė išmesti 
iš galvos). O, tuo metu ji buvo kaip apsėstoji; Leroi tebebuvo 
kūdikis, o ką Fiona išmanė apie kūdikius? Visada greta būda-
vo Megė, galinti padėti. Taigi laisvą popietę Megė nuvažiavo į 
Kartvilą, sustabdė mašiną ir sulaukė, kol Fiona išėjo pro duris 
su Leroi ant rankų ir greitu žingsniu pasuko priešinga krypti-
mi; jos ilgi šviesūs plaukai plaikstėsi kuokštais, o kūdikio vei-
delis bolavo ant peties kaip pumpuras. Megei širdis ėmė dau-
žytis kaip įsimylėjėlei. Galima sakyti, kad ji tikrai įsimylėjo – ir 
Leroi, ir Fioną, ir net savo sūnų, nerangiai glaudžiantį dukrelę 
prie juodo odinio švarko. Tačiau pasirodyti ji nedrįso – bent 
kol kas. Parvažiavo namo ir pasakė Džesiui:

– Šiandien buvau Kartvile. 
Jo veidas atsivėrė. Vieną baisią nuostabos valandėlę nenu-

leido nuo jos akių, tada nusisuko ir tarė:
– Ir ką?
– Aš su ja nekalbėjau, tačiau matyti, kad ji tavęs ilgisi. Ėjo 

viena su Leroi. Daugiau nieko su ja nebuvo. 
– Manai, kad man rūpi? – paklausė Džesis. – Iš kur žinai, 

kas man rūpi?
Tačiau kitą rytą jis vis dėlto pasiskolino automobilį. Megei 

palengvėjo. (Mylintis, švelnus, nuoširdus berniukas, turintis 
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Dievo dovaną patraukti žmones. Viskas kaipmat išsispręs.) Jo 
nebuvo visą dieną – ji kas valandą skambino iš darbo patik-
rinti, – ir grįžo, kai ji jau taisė vakarienę.

– Na, kaip? – pasiteiravo ji.
– Kas kaip? – atšovė jis, užkopė laiptais ir užsidarė kambary.
Ji suprato, kad prireiks daugiau laiko, negu tikėjosi.
Tris kartus – per tris pirmuosius Leroi gimtadienius – ji 

su Aira, kaip seneliams įprasta, iš anksto susitarę nuvykdavo 
su dovanomis. Tačiau, Megės įsitikinimu, tikrieji jos apsilan-
kymai būdavo slapti, ir tos kelionės savaime tebesikartojo, lyg 
ilgi nematomi siūlai būtų traukę ją į šiaurę. Manydavo važiuo-
janti į maisto parduotuvę, bet atsidurdavo pirmajame plente 
jau pasistačiusi palto apykaklę, kad jos nebūtų galima pažinti. 
Laukdavo vienintelėje Kartvilo žaidimų aikštelėje, greta smė-
lio dėžės tingiai apžiūrinėdama nagus. Tykodavo alėjoje, užsi-
maukšlinusi ryškiai rudą Airos sesers Džunės peruką. Kartais 
įsivaizduodavo, kad šitaip ir pasens. Galbūt pasisamdys budė-
ti sankryžoje, kai Leroi pradės lankyti mokyklą. Galbūt apsi-
mes skaučių vade ir išsinuomos skautę kitą, jei reikės. Galbūt 
lydės Leroi į šokius universitete. Tiek to. Nereikia prarasti sai-
ko. Iš niūraus Džesio tylėjimo, iš abejingumo, su kuriuo Fiona 
stumdydavo vaikiškas sūpuokles žaidimų aikštelėje, sprendė, 
kad jie tikrai negalės ilgai gyventi atskirai. Negi galės?

Vieną popietę ji nusekė Fionos motiną, stumiančią Leroi 
vežimėlį pagrindine gatve. Ponia Staki buvo nevalyva, sudri-
busi moteriškė, rūkanti cigaretes. Megė nepasitikėjo ja, ir vi-
siškai pagrįstai, nes tik paklausykit, ką ši padarė: paliko Leroi 
prie vaistinės ir įėjo į vidų. Megė pašiurpo. Leroi gali pagrobti! 
Pagrobti bet kuris praeivis. Megė prisiartino prie vežimėlio ir 
pritūpė. „Meilute, – paklausė, – nori eiti su senele?“ Vaikas 



24

A n n e  Ty l e r  ◆  A n t r as i s  k v ė pav i m as 

įsispoksojo į ją. Tada jai buvo jau kokie aštuoniolika mėnesių, 
o veidas atrodė stebėtinai suaugęs. Kojytės jau nebuvo vaikiš-
kai putnios. Akys tokios pat dulsvai mėlynos kaip Fionos ir 
kiek sutrikusios, tuščios, lyg ji nežinotų, kas tokia Megė. „Čia 
senelė“, – tarė Megė, bet Leroi ėmė muistytis ir dairytis aplink. 
„Mam mam“, – suvapėjo ji. Be jokios abejonės, žiūrėjo į du-
ris, už kurių dingo ponia Staki. Megė atsistojo ir greit nuėjo. 
Atstumta pajuto beveik fizinį skausmą, lyg ją būtų sužeidę į 
krūtinę. Daugiau šnipinėti nevažinėjo.

Kai ji čia atvažiuodavo pavasarį, miškai boluodavo nuo se-
dulų žiedų. Jie nušviesdavo žalias kalvas it muilinės gubojos 
šakelė, pagyvinanti puokštę. O kartą pamatė žvėriuką, kitokį 
negu paprastai, – ne triušį, ne meškėną, grakštesnį, glotnes-
nį, skubiai sustabdė ir pasitaisė užpakalinio vaizdo veidrodėlį, 
kad galėtų nuvažiuodama jį patyrinėti. Tačiau žvėriukas jau 
buvo šmurkštelėjęs į pomiškį. 

– Jei nori painiavos, pasikliauk Sirina,  – kalbėjo Aira.  – 
Galėjo paskambinti iškart po Makso mirties, bet ne, laukė iki 
paskutinės akimirkos. Jis miršta trečiadienį, ji paskambina 
penktadienio vakare. Per vėlu teirautis Amerikos automobi-
lininkų asociacijos, kuriuo keliu važiuoti. – Jis susiraukė pa-
žvelgęs į priešais nusidriekusį kelią. – Klausyk, – tarė, – gal ji 
norėtų, kad neščiau karstą, kaip tau atrodo?

– To neminėjo.
– Bet sakė, kad reikia mūsų pagalbos.
– Man regis, ji turėjo omeny moralinę paramą, – atsakė 

Megė.
– O gal nešti karstą ir yra moralinė parama.
– Argi ne fizinė?
– Gal, – sutiko Aira.
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Jie prašvilpė pro miesteliuką, kur į ganyklas buvo įsiterpu-
sios krautuvėlių grupės. Greta pašto dėžutės stovėjo ir kalbė-
josi keletas moterų. Megė atsisuko pažiūrėti į jas. Pajuto kažką 
panašaus į pavydą, kam ne kartu su jomis, lyg tai būtų pažįs-
tami žmonės.

– Jei ji norės, kad neščiau karstą, tai aš netinkamai apsi-
rengęs, – tarė Aira.

– Tu visiškai tinkamai apsirengęs.
– Ne juodu kostiumu, – prieštaravo jis.
– Tu juodo ir neturi.
– Vilkiu tamsiai mėlynu.
– Tamsiai mėlynas puikiai tiks.
– Be to, man skauda nugarą.
Ji dirstelėjo į jį.
– Labai artimi irgi niekad nebuvom, – burbėjo jis.
Megė uždėjo delną jam ant rankos.
– Nesvarbu, – tarė jam. – Galvą guldau, kad ji tenori mus 

ten matyti.
Jis gailiai nusišiepė, veikiau tik kryptelėjo žandą.
Koks keistas jo požiūris į mirtį! Jis baidėsi net menkiau-

sių ligų ir prasimanydavo visokių dingsčių nesilankyti ligo-
ninėje, kai jai išpjovė apendiksą; aiškino gavęs slogą ir galįs 
ją užkrėsti. Susirgus kuriam nors vaikui, apsimesdavo nieko 
nepastebįs. Sakydavo, kad jai vaidenasi. Bet kokia užuomina, 
kad amžinai negyvens – pavyzdžiui, gyvybės draudimas, – jį 
pykdydavo, vertė ožiuotis ir įsižeisti. O Megė kaip tik nerima-
vo, kad gyvens amžinai, – gal dėl to, ką matė darbe.

Jei ji mirtų pirmoji, jis veikiausiai apsimestų, kad ir šito 
neįvyko. Veikiausiai darbuotųsi lyg niekur nieko, švilpauda-
mas tą pačią melodiją kaip paprastai.



26

A n n e  Ty l e r  ◆  A n t r as i s  k v ė pav i m as 

Kokią melodiją jis švilpautų?
Dabar jie kirto Saskvehanos upę, iš dešinės į aukštį kilo 

panašūs į Viktorijos epochos nėrinius Konovingo jėgainės pa-
statai. Megė nuleido langą ir užsikvempė ant jo. Girdėjo to-
lumoje sūkuriuojant vandenį; beveik kvėpavo vandeniu, gėrė 
purslus, kaip dūmas kylančius žemai iš po tilto.

– Žinai, kas man ką tik atėjo į galvą? – pakėlė balsą Aira. – 
Toji menininkė, kaip ji ten. Šį rytą turėjo atnešti į krautuvę 
šūsnį paveikslų.

Megė vėl uždarė langą. Paklausė:
– Negi tu neįjungei atsakiklio?
– Kokia iš to nauda? Ji jau buvo susitarusi ateiti.
– Gal galėtume kur nors sustoti ir jai paskambinti.
– Neturiu su savim jos numerio, – tarė Aira. – Gal galė-

tume paskambinti Deizei ir paprašyti, kad ji tai padarytų, – 
pridūrė.

– Deizė dabar darbe, – paaiškino jam Megė.
– Velnias.
Megė mintyse išvydo puošnią ir dailią Deizę, tamsiaveidę 

kaip Aira ir smulkių kaulų kaip Megė.
– O Dieve, – atsiduso Megė, – kaip bjauru nebūti kartu jos 

paskutinę dieną namie.
– Ji vis tiek ne namie, pati man ką tik sakei.
– Bet vėliau bus.
– Prisižiūrėsi į ją rytoj, – priminė Aira. – Kiek tik širdis geis.
Rytoj jie veš Deizę į koledžą – pirmas kursas, pirmi metai 

toli nuo namų. Aira tarė:
– Visą dieną tūnosite mašinoje, ji tau dar įkyrės iki gyvo 

kaulo.
– Ne, neįkyrės! Deizė man niekad neįkyrėtų.



ANNE TYLER (Anė Tailer, g. 1941 m.) – viena 
žymiausių šiuolaikinių JAV rašytojų, lietuvių 
skaitytojams pažįstama romanų „Mėlynų 
siūlų ritė“, „Laikrodžio šokis“, „Mėgėjiška 
santuoka“, „Tik vienas žingsnis“ autorė. Ji 
triskart buvo nominuota Pulitzerio premijai, 
o 1989 m. ja apdovanota.  Rašytoja garsėja 
talentu šiltai ir jaukiai pasakoti paprastų 
žmonių gyvenimo istorijas ir jomis perteikti 
universalias žmogiškąsias patirtis.
„Antrasis kvėpavimas“ – garsiausias A. Tyler 
romanas, pelnęs rašytojai Pulitzerio premiją. 
Spalvingas santuokos lūkesčių ir nesėkmių, 

šeimos audrų ir meilės paveikslas, į kurį telpa beveik trys dešimtys 
vienos poros bendro gyvenimo metų. Tai meistriška proza – paprasta 
ir subtili, lyriška ir šmaikšti, labai žmogiška ir įžvalgi. 

Megė ir Aira susituokę jau 28 metus. Ji – impulsyvi optimistė, 
mėgstanti rikiuoti visų gyvenimus, jis – nepaprastai prak-
tiškas ir organizuotas perfekcionistas. Kad ir kokie skirtingi, 
per ilgus metus kartu jie kiek aptrynė aštrius kampus, o ryš-
kesnius jausmus prislopino kasdienybės rutina. Tačiau vieną 
dieną pora išsirengia į neplanuotą kelionę. Pakeliui juodu ne 
kartą turės keisti kelionės kryptį, sutiks daugybę spalvingų 
personažų. Vos keli šimtai kilometrų netikėtai virs ilga ke-
lione per jų kartu nugyventą gyvenimą, susitikimu su giliai 
paslėptais jausmais, skausmu, kasdienybės nuoboduliu ir 
primirštomis nuostabiomis akimirkomis, ir ne tik jų pačių, 
bet ir jų jau užaugusių vaikų likimu.

Kodėl mes renkamės tai, ką renkamės? Kiek mūsų gyve-
nimas priklauso nuo mūsų pačių? Ar įmanoma ištaisyti savo 
klaidas ir padėti nesuklysti kitam? Keldama visiems pažįs-
tamus klausimus A. Tyler dovanoja dar vieną išmintingą ir 
šviesią istoriją, kuri padės suvokti mūsų paprasto gyvenimo 
nepaprastą grožį ir vertę.
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