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1 skyrius

Mano vyras turėjo išskirtinį talentą visur kaišioti savo 
vyrišką pasididžiavimą, taigi nenustebau užtikusi jį biu
ro vakarėlyje, pakišusį ranką po kvailai besijuokiančios 
ir vietoje nenustygstančios raudonplaukės sijonu. Ir pa
stebėjusi amalo šakelę, tabaluojančią ant jo diržo sagties 
dar gerokai prieš Kalėdas. Staiga išsisprendė mano aš
tuonerių metų dilema, stengiantis suvokti: tai paranoja 
ar nuojauta. Ričardas mane apgaudinėjo, ir daugiau to 
ignoruoti nebegalėjau. 

Greičiausiai reikėjo jį palikti anksčiau, bet buvau 
kvailai įsimylėjusi, be to, mano mama manė, kad skyry
bos rodo prastą skonį, nors ir pati buvo išsiskyrusi. Gal ji 
buvo įsitikinusi, kad geriau vis tiek nebus. Tačiau nebus 
ir blogiau. 

Lygiai po metų, šešių dienų ir keturiolikos valan
dų mudu su Ričardu pasirašėme skyrybų dokumentus 
ir mūsų santuoka ištirpo kaip „Margaritos“ kokteilio 
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druska ant liežuvio, palikdama kartų pabaigos prieskonį, 
nors pradžia buvo saldi.

Pikantiškos bjaurių skyrybų detalės buvo su pasigar
džiavimu nagrinėjamos vietinėje Glenvilio žiniasklai
doje. Ričardas – vietinės reikšmės žvaigždė, tad visiems 
reikėjo gardžiausio kąsnio vakaro antraštėms. Žvaigžde 
tapo dirbdamas Septintojo kanalo pagrindiniu žinių lai
dos vedėju ir turėjo alpstančių sekėjų būrį. Buvau laiko
ma blogąja namų šeimininke, kuriai rūpi tik pinigai ir 
kaip daugiau jų išpešti iš šios aukso gyslos. Niekas, iš
skyrus mane, žinoma, neprisiminė incidento su raudon
plauke. Kažkaip neįtikėtinai tapau atstumtąja, niekšinga 
būtybe, įstrigusia savo gyvenimo realybės šou. Tada pa
skambino teta Dodė ir pakvietė mane su vaikais praleisti 
vasarą Bel Harbore, Mičigano valstijoje. Tokio pasiūly
mo tikrai negalėjau atsisakyti.

– Seide, tau reikia gerai pravėdinti galvą,  – pasakė 
Dodė telefonu. – Laikas atsikratyti bjauriosios Ričardo 
karmos.

Niekada netikėjau jos Taro kortų, angelų globos ir 
krištolo rutulių nesąmonėmis, bet man žūtbūt reikėjo 
atostogų ir galimybės pasislėpti. Rausvomis dailylentė
mis papuoštas tetos namas, stovintis aukštai ant kalvos, 
nuo kurios atsiveria vaizdas į Mičigano ežerą, buvo ideali 
vieta pailsėti ir apmąstyti, ką, po velniais, man teks da
ryti kitus penkiasdešimt gyvenimo metų. Manau, kad 
mirsiu daug anksčiau, tačiau staigmenų nemėgstu.
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Lėtai vairavau miesto visureigį siauromis Bel Harbo
ro guobų alėjomis. Nuleidusi automobilio langą giliai 
įtraukiau oro. Karšto smėlio kvapas, sumišęs su įdegio 
kremo ir alyvų aromatais, kuteno nosį ir priminė nerū
pestingas vasaras, kai dar nesijaudinau dėl kenksmingo 
ultravioletinių spindulių poveikio ir toksinų ežero van
denyje. Cikadų čirpimas beveik užgožė netolimos pa
krantės bangų mūšą.

Radikalus pokytis atkeliavus nuo karščiu alsuojan
čių ir pilnų agresyvių vairuotojų Glenvilio gatvių. Bel 
Harboras gyvavo savame laike, kuris daugiau niekur ne
egzistavo, išvengdamas pasaulio tuštybės, klestinčios už 
miestelio sienų. Kaip užkerėtasis Brigadūno* miestelis, 
išskyrus tai, kad čia žmonės nepradeda netikėtai šokti ir 
dainuoti. Arba pradeda, tik aš niekada to nepastebėjau.

Važiavau toliau pro šviesius namus elegantiškomis 
baltomis verandomis su plazdančiomis Amerikos vė
liavomis. Apsipešiojęs gelsvas šuo, papuoštas raudona 
skarele, nerūpestingai risnojo šaligatviu aukštai iškėlęs 
uodegą, tarsi keliautų į svarbų susitikimą. Tuomet už 
paskutinio gatvės posūkio atsivėrė Dodės kiemas. Visur 
buvo pilna gėlių, kaip augalų parduotuvėje, siūlančioje 

* Brigadoon – Brodvėjuje ( jaV) 1947 m. pastatytas miuziklas apie Briga-
dūno miestelį škotijoje, kuris paslaptingai atsiranda kartą per 100 metų. 
du amerikiečių turistai atsiduria miestelyje ir vienas jų, tomis, įsimyli jo 
gyventoją Fioną. Miuziklas 1954 m. buvo perkeltas į didžiuosius ekranus. 
(Čia ir toliau – vertėjos pastabos.)
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nuolaidas; vienos jų buvo tikros, kitos šilkinės, o kai ku
rios tiesiog išblukusio plastiko. Peraugę azalijų krūmai 
kerojo tarp paukščių maudyklių, metalinių suolelių, 
akmeninių angelų ir nykštukų skulptūrėlių. Staiga mano 
širdis ėmė pašėlusiai daužytis krūtinėje lyg jonvabalis, 
besistengiantis pabėgti iš stiklainio. 

– Oho! Pažiūrėk į šitą šiukšlyną!  – aiktelėjo mano 
dukra Peidžė. Kaip šešiametė, ji tiesiog tobulai mokėjo 
įvardyti akivaizdžius dalykus. 

– Čia neūžaugos, – pridūrė keturmetis Džordanas. – 
Vienas, du, tlys, ketuli… 

– Tai nykštukai, kvaileli. Negalima jų vadinti neūžau
gomis, tai nemandagu.

– Taip pat ir vadinti mane kvaileliu, besmegene.
– Gana, abu. Prašau nevadinti vienas kito kvailiais ar 

besmegeniais, – pasakiau. 
Didžiąją dalį dviejų valandų kelionės iš Glenvilio vai

kai karštai ginčijosi itin svarbiomis temomis: kuri yra di
desnė, elfė ar dantukų fėja; ar visų žirafų kailyje yra tiek 
pat tamsių dėmių; kur galima rasti, – cituoju, – „undinėlės 
išeinamąją angą“. Džordanas, tikras tėvo sūnus, negalė jo 
atsispirti pagundai tvirtai ginti pozicijas bet kokiu, netgi 
kvailiausiu, klausimu. Mano galva buvo tiesiog ištinusi 
nuo jų tarškėjimo.

Automobilį pastačiau Dodės kieme ir išjungiau varik
lį. Peidžė atsidarė dureles ir kaip kulka nėrė iš mašinos, 
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Džordanas nė kiek nuo jos neatsiliko. Jie šoko į kiemo 
gėlių džiungles ir ėmė nardyti tarp skulptūrėlių. 

– Atsargiau tose piktžolėse! – šūktelėjau. – Ten gali 
būti spyglių!

Nepaisydami mano įspėjimo vaikai ir toliau nardė 
žolynuose. Šį vakarą neabejotinai teks traukyti rakštis iš 
jų pėdų.

Išlipau iš automobilio ir pasukau prie nublukusių 
medinių laiptų, vedančių į tetos Dodės namą. Paskutinį 
kartą čia buvau prieš metus, tačiau duris atidariau nesi
beldus. Patiklūs Bel Harboro gyventojai nesibeldžia ir 
nerakina durų. Jie mėgsta būti vadinami bičiuliais, šio 
žodžio aš paprastai nevartoju, bet teks pabandyti pritap
ti, kad jau atvažiavau visai vasarai. 

Atsistojusi su basutėmis iš juostelių ant sueižėjusio 
linoleumo pajutau, kaip visiškai tarpusavy nederančių 
daiktų kakofonija visu stiprumu trenkė per mano mini
malizmo pojūtį. Netvarka, vienodai žavėjusi ir erzinusi, 
užgniaužė kvapą. Nuo priešingos kambario sienos tuš
čiomis medinių karoliukų akimis žvelgė iš virvelių surišta 
pelėda. Šeško narvelis buvo gausiai išpuoštas dulkėtomis 
šilkinėmis rožėmis, be abejo, kailiniuotajam gyventojui 
atminti. Dėl vietos ant lentynos kovojo porcelianinės 
balerinos ir linksinčios Elvio figūrėlės. Ryškiausias ak
centas buvo milžiniškais ragais vainikuota briedžio galva 
virš akmeninio židinio, ant vienos jos ausies kabėjo De-
troito tigrų beisbolo kepuraitė.
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Man suspaudė krūtinę. Dodės kičinis dekoras visada 
išmuša iš vėžių. 

Niekas jos neapkaltintų kruopščiu šeimininkavimu 
namuose. Niekas niekada manęs nekaltino priešingais 
dalykais.

– Dode! Labas! – sušukau.
Trumpas šunų nagų caksėjimas į grindis, ir aš jau be 

ceremonijų prispausta prie sienos; du dideli, nerangūs, 
nenusakomos veislės ir prastų manierų šunys, Leizibo
jus ir Fatso, dovanoja man seilėtus bučinius. Jų meilė – 
besąlygišk a, o seilėjimosi kiekio vis tiek nepavyks nuspėti. 
Bandau nustumti juos įrėmusi kelį, tačiau jie nekreipi a 
dėmesio ir net virpa iš laimės, tarsi kišenėje turėčiau ga
balą kumpio. 

O, kad būčiau šuo ir galėčiau patirti tokį nuoširdų 
džiaugsmą. 

– Dode! – vėl sušukau. – Patrauk šunis!
– Seide? Brangioji, ar čia tu? Pagaliau!
Teta išniro iš už kampo mosuodama įdegusiomis 

rankomis virš savo šviesių garbanų. Arba ji tikrai džiau
gėsi mane matydama, arba namas užsidegė. Ant turkio 
spalvos kimono buvo pasirišusi rožinę gėlėmis margintą 
prijuostę. Meistriškai nustūmusi šunis į šalį, stipriai it 
anakonda suspaudė mane glėbyje.

– Jau maniau, kad niekada neatvažiuosi! Kaip kelio
nė? – Ji darsyk pastūmė šunis, nes šie vėl ruošėsi pulti. –  
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Ar  atvažiavai pagrindine gatve, matei naująjį paštą? 
Kokios nuostabios chimeros, ar ne? Dėkui Dievui, tau 
nereikėjo kapanotis per sniegą, betgi dabar birželis, ži
noma, juk sniego nėra. Leizi, lipk man nuo kojos, – ji 
stumtelėjo šunį ranka. – Na, tai kurgi vaikai? Ar jie čia? 

Teta buvo cunamis pūkuotomis šlepetėmis ir kimo
no, net nežinau kodėl.

– Lauke, skaičiuoja nykštukus. 
Jos akys suspindo. 
– Tiesiog nekantrauju juos pamatyti. Ar jie paaugo? 

Žinoma, kad taip.
Dodė truktelėjo mane įėjimo link ir pastūmė tinkli

nes duris taip stipriai, kad jos plačiai atsidarė atsimušda
mos į sieną ir vėl užsitrenkė.

Papurčiusi galvą pasakė:
– Velniava, galėjo Valteris prieš mirdamas sutaisyti 

duris, – vėl atvėrė jas daug atsargiau. Žengė į saulėkai
tą ir prisidengė delnais veidą išvydusi mano neklau
žadas atžalas. – Štai kur jie! Vaikai. Seide, argi jie ne 
nuostabūs? 

Peidžė rankose laikė glėbį žolynų su visomis šaknimis, 
o Džordanas stengėsi sukišti greipfruto dydžio akmenį į 
mažą kišenę. Vaikai išsigando pamatę atlekiančius seilė
tus šunis.

– Leizi! Fatso! Ramiai! – Dodė suplojo rankomis, ir 
šunys klusniai nubėgo į šoną. 
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– Vaikai, ateikite pasisveikinti su teta Dode.
Peidžė iškart pribėgo. 
– Teta Dode, aš jums atnešiau gėlių!
– Peidže! Mama liepė tau nerauti gėlių svetimuose 

soduose! – ėmiau bartis. 
– Bet juk tu sakei, kad ten piktžolės. 
Dodė pašnairavo į mane pro akių kampučius, tada 

pasilenkė prie Peidžės ir atsargiai paglostė jai skruostą, 
tarsi šis būtų trapus kaip muilo burbulas. 

– Skink kurias tik nori gėles, brangioji. Tam jos čia 
ir auga. – Dodė paėmė ekspromtu surinktą puokštę ir 
nupurtė žemes į šilkinėmis kojinėmis aptemptas ko
jas. – Jos tiesiog nuostabios. O kas gi tas aukštas vaikinas 
ten? – Dodė parodė į Džordaną. – Negali būti, kad tai 
tavo mažasis broliukas. 

Džordanas delsė. Jis pažinojo Dodę, bet po skyrybų 
tapo labai drovus.

– Aš ne mažiukas, – suniurnėjo.
– Žinoma, kad ne. Tu jau pakankamai aukštas, kad 

galėtum stuktelėti Džasperiui tiesiai į bučiuoklę.
Sūnaus lūpos virptelėjo, jis bandė nuslėpti šypseną. 

Dodės vyriausiasis sūnus Džasperis buvo daugiau nei še
šių pėdų ūgio, aukščiausias šeimoje. Jis neseniai baigė 
virėjų mokyklą, bet nepraleisdavo progos pabrėžti, kad 
tai yra Kulinarijos meno, svetingumo ir paslaugų vadybos 
institutas.
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– Žinai, Džasperis gavo naują darbą Arno restorane! 
Prabangiausias restoranas Bel Harbore ir ne kitaip. Jis 
pats gali tau viską papasakoti. Džasperi! – šūktelėjo per 
petį. 

– Jis čia? – paklausiau.
– O taip. Nejau aš tau nesakiau? Jis grįžo gyventi čia, 

kad susitaupytų naujam restoranui. 
Smegeninėje ėmė skambinti pavojaus varpai. Ji pui

kiausiai žinojo, kad nieko man nesakė, nes jei būtų 
sakiusi, greičiausiai manęs čia ir nebūtų. Ji taip pat pui
kiausiai žinojo, kad atostogauti noriu be jokios vyriškos 
draugijos. Jei Džasperis čia, teks dalintis vonia, kurioje 
pilna jo barzdaplaukių, o tualeto dangtis visuomet pakel
tas. Retkarčiais pagadinęs orą suvers kaltę šunims. Na, o 
man teks nuolat dėvėti liemenėlę! Kokios čia, po vel
niais, atostogos? Mano baimės dėl šios kelionės sugrįžo.

Ne taip jau ir lengva buvo apsispręsti išsivežti vaikus 
iš jiems pažįstamos aplinkos. Be to, ilgesnis svečiavima
sis pas Dodę galėjo baigtis visišku nesusipratimu; kartais 
taip nutikdavo ir svečiuojantis trumpesnį laiką. Ričar
do draudimas mums išvažiuoti padėjo galutinį tašką. 
Daviau valią pasyviai agresijai pareiškusi, kad jis tai jau 
tik rai manęs nesulaikys; buvo verta, netgi jei dabar teks 
taikstytis su Džasperiu.

Nukeliavau prie savo visureigio ir atidariau bagažinę, 
kad iškraučiau lagaminus. Ji buvo prikimšta iki viršaus. 
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Pakuodama daiktus nuolat persistengiu, tad atsivežiau vis
ko, ko mums galėtų prireikti šią vasarą, taip pat ir keletą 
daiktų, kurių neprireiks. Mėgstu būti pasiruošusi bet ko
kioms nenumatytoms aplinkybėms. Niekada nežinai, ar 
neteks atsidurti kokioje atokioje vietovėje, kur reikės ri
tinio virvės ar superklijų. Ričardas visuomet mane dėl to 
erzindavo, tačiau jam niekada nešovė į galvą, kiek mano pa
stangų buvo sudėta į tai, kad jo atostogos būtų sklandžios.

Dodė pasisuko į vaikus.
– Brangučiai, virtuvėje jums yra žaislų. Tai daugiausia 

seni mano draugės Anitos Parker daiktai. Ji ką tik išsivalė 
palėpę. 

Peidžė ir Džordanas suspigo ir nedelsdami nukūrė vi
dun. Džordano drovumas kaipmat išgaravo išgirdus apie 
žaislus, net jeigu jie seni ir nutriušę, atnešti iš nepažįsta
mosios palėpės.

Dodė atsisuko į mane.
– Anitos paukštelis padvėsė. Ar tau nesakiau? Kokia 

tragedija, – jos balsas iškilmingai pritilo. – Sudorojo jos 
pačios katinas! Gali įsivaizduoti?

– Turi omenyje paukštį, kuris man kirto, kai buvau 
maža? 

Siaubingai to paukščio bijodavau. 
Dodė linktelėjo. 
– Turbūt. – Ji vėl mane apkabino. – Aš tokia laimin

ga, kad tu pagaliau čia! Treji metai, tiesiog per daug.



Beprotiška vasara 17

Ištrūkusi iš jos glėbio įsikibau į dar vieną lagaminą.
– Ne taip jau daug, Dode. 
– Nesąmonė. Tie kartai, kai apsistojai viešbutyje, ne

siskaito. – Ji nubraukė man nuo skruosto sruogą, tarsi 
būčiau trejų, o ne trisdešimties. 

– Buvome apsistoję kitur, nes Ričardas alergiškas 
šunims. 

– Niekai. Jis tiesiog manęs nemėgsta. 
Nesiginčijau. Jos tiesa. Ričardo nuomone, Dodė yra ne

mandagi ir kišasi ne į savo reikalus, be to, jos namai visuo
met trenkia kopūstais ir pačiuliais. Na, dėl kvapo sutinku.

Pratęsdama pokalbį pasakiau:
– Praėjusią savaitę pasirašiau skyrybų dokumentus.
– Tikrai? Ačiū Dievui! – Teta dar sykį karštai mane 

apkabino. – Aš jo irgi niekada nemėgau. – Dodė patrynė 
delnus vieną į kitą, tarsi norėdama atsikratyti su Ričardu 
susijusių atsiminimų kaip riebaluotos dėmės. – Kadangi 
dabar jau viskas baigta, galime surasti tau geresnį vyrą. 

Ištraukiau dar vieną lagaminą ir vos jos nepritrėškiau.
– Kam man reikia kito vyro? 
Ji sumišo, tarsi būčiau atsisakiusi šokoladinio pyrago.
– Kadangi, kvailute, negali likti viena amžiams. 
Su trenksmu numečiau lagaminą į keliuko dulkes.
– Jeigu ką, Dode, tai aš išsiskyrusi tik penkias die

nas. Dėdė Valteris mirė prieš šešerius metus, o tu vis 
dar vieniša. 
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– Tai kad tu jau daugiau nei metus esi viena. Aš tau 
tik padedu. Tiesą sakant, visai neseniai sutikau puikų 
vyruką. Ar tau nesakiau? Susipažinome šaudykloje. 

– Šaudykloje? Ką tu veikei šaudykloje?
– Šaudžiau į taikinius, kvailute. Jei turi ginklą, rei

kia mokėti juo naudotis. 
Vos neprisivėriau rankos bagažinės dangčiu. 
– Naudotis? Kada įsigijai ginklą?
Blogos naujienos. Tetai trūko atsakomybės turėti 

vandens šautuvą, jau nekalbu apie ginklą su tikromis 
kulkomis. 

– Prieš keletą savaičių. Žinai, pas mus atsirado 
skunsas. 

– Koks skunsas?
– Nagi toks, kuris rausiasi mūsų šiukšlėse. Praėjusią 

savaitę purkštelėjo Leizibojui tiesiai į snukį. 
– Taigi, ruošiesi jį nušauti?
– Žinoma, kad ne. – Pasilenkusi ji paėmė mažiausią 

lagaminą. – Šausiu jam virš galvos, kad išgąsdinčiau. 
Tarp kitko, jo vardas Haris.

– Pavadinai skunsą Hariu?
Ji dėbtelėjo į mane tarsi kalbėčiau niekus. 
– Kam gi man reikėtų vadinti skunsą Hariu? Nesą

monė. Haris yra tas vyras, kurį sutikau. Dantų gydy
tojas. Turiu pripažinti, puikūs dantys. Jo anūkė dirba 
toje naujoje „Starbarsts“. 
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– „Starbarsts“?
– Taip, kavinėje.
– Turi omenyje, „Starbucks“?
– Taip, būtent tą. Man labai patinka tas „Ralf Ma

kios“, o tau?
– Ji turi omenyje makijatą,  – patikslino Džasperis, 

pagaliau išlindęs iš namo. Skubiai apkabinęs, čiupo ke
letą lagaminų. – Sveika atvykusi į beprotnamį. 

– Ačiū.
Pusbrolis mažai tepasikeitė nuo to laiko, kai matė

mės paskutinį sykį. Aukštesnis, liesesnis, jei tai apskritai 
įmanoma, bet vis tiek – berniukiška tetos versija šviesiais 
garbanotais plaukais ir žydromis akimis. Nebuvo itin 
gauruotas, galbūt vonios kambaryje jam nusiskutus ne
bus tiek jau daug tų barzdaplaukių. 

– Taigi, – tęsė Dodė, – Haris yra italas. Augina tik rą 
itališką barzdą ir, žinoma, turi ginklą. Žinai, koks geriau
sias dalykas? – mergaitiškai nusijuokė. – Atrodo visiškai 
kaip daktaras Filas!

– Rimtai? Čia geriausias dalykas?
– Iš tikrųjų tai man teko sutikti daktarą Filą, – ji pa

sakojo toliau, kol mes su Džasperiu nešėme daiktus į 
namą. – Laidos filmavime. Jis pagyrė mano skarelę, kurią 
Valteris buvo nupirkęs Fort Nokse. Žinai, tą, atrodančią 
kaip milžiniškas šimto dolerių banknotas. Vis tiek tas 
daktaras Filas pats žaviausias vyras, nors ir žiopsojo man 
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į krūtinę. – Ji išsitiesė. – Valteris visuomet sakė, kad tu
riu įspūdingą biustą. 

– O Dieve, mama, – Džasperis susiraukė.
– Ką? Tai tiesa.

*  *  *

– Mama, kur taip užtrukai?  – susirūpino Peidžė, 
kai galiausiai tą vakarą atkeliavau pas juos į paplūdimį. 
Džasperis buvo išdėliojęs kėdes pusračiu, kad galėtume 
gėrėtis saulėlydžiu prie pat vandens. Jis su Dode ir vai
kais laukė manęs.

– Dėliojau daiktus, – atsakiau.
Ji įsirėmė rankomis į klubus ir susiraukė.
– Tu visuomet dėlioji daiktus!
– Brangioji, gal drauge su Džordanu paieškotumė

te paukščių plunksnų? – nutraukė ją Dodė. – Jei rasite, 
kiek vienam padarysiu po sapnų gaudyklę.

Peidžė linktelėjo ir nukūrė, tempdama paskui save 
Džordaną. 

Džasperis mostelėjo paplūdimo kėdės link. 
– Sėskis, nori alaus?  – paklausė atidarydamas šalia 

smėlyje padėtą raudoną šaltdėžę. 
Nepamenu, kada paskutinį kartą gėriau alaus. Mo

terys Glenvilyje negeria alaus. Jos geria brangų šardo
nė iš elegantiškų taurių. Žinoma, dauguma jų išlenkia 
ir visą butelį vienu prisėdimu, kad nuplautų prozaką. 
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Sakydama „dauguma“, turiu omenyje save. Na, dabar aš 
oficialiai atostogauju. Pats laikas atsipalaiduoti.

– Žinoma, mielai išgerčiau. Ačiū.
Dar nespėjus gurkštelti, pasigirdo kito mano pusbro

lio išskirtinis ir nepakartojamas balsas:
– Pagaliau tu laisva, mergyte! Pagaliau laisva! 
Fontenas, Dodės jaunesnysis sūnus, lėkė žemyn laip

tais per kas antrą pakopą, jo ryškiai žali marškiniai at
segti plaikstėsi vėjyje. Tamsūs plaukai buvo rūpestingai 
sutepti želė, o ant smakro puikavosi smaili ožiška barz
delė. Jis pakštelėjo į orą visai šalia mano ausies.

– Atrodai pasakiškai, Seide. Liūdesys tau tinka.
– Ačiū, Fontenai, ir pats neprastai atrodai. 
Jis nusišypsojo nenatūraliai baltais dantimis ir įtempė 

vos įžiūrimus rankų raumenis.
– Taip, tikrai. Drauge su mama užsiiminėju joga. 
Džasperis net paspringo alumi.
– Šlykštu į juos žiūrėti.
Fontenas pakėlė juodą antakį. 
– Tu tiesiog pavydi, nes aš toks lankstus.
– Tiksliai. Jei man kada nors reikės susikišti galvą į 

užpakalį, gal ir prisijungsiu. Gaudyk alų. – Jis metė bu
telį Fontenui, ir šis jį gracingai pagavo.

– Vaikinai, nesipykit,  – tarė Dodė, ištiesdama koją 
ir pajudindama pėdą. – Fontenai, ką manai apie mano 
naująsias paplūdimio šlepetes? Aptikau jas dolerinėje 
parduotuvėje. Kainavo dolerį. 
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– Negali būti, – sumurmėjo Džasperis, visiškai abe
jingas trofėjiniam džiaugsmui radus gražius ir pigius 
batus. 

– Super, mama. Tau pasisekė. – Fontenas klestelėjo 
į paplūdimio kėdę, aš padariau taip pat. 

Saulė žioravo oranžiniais spinduliais, žaidė smėly
je šviesa ir šešėliais. Jau beveik laikas guldyti vaikus, 
tačiau Peidžė smagiai juokėsi mėtydama plunksnas į 
orą ir stebėdama, kaip jos krenta. Džordanas baksnojo 
sudžiūvusių jūros dumblių gniužulą išplautu į krantą 
pagaliu.

– Fontenai, papasakok Seidei apie savo interviu žur
nalui, – paprašė Dodė, tada atsisuko į mane. – Seide, 
jis davė interviu žurnalui. Argi ne nuostabu? Kalbėjo 
apie savo naująjį interjero dizaino užsakymą ir dabar 
madingą fong šui.

– Tai tik trumpa apžvalga, mama, – Fontenas siurb
telėjo alaus. 

– Vis dėlto, buvo labai malonu, – ji nubraukė besi
renkančias ašaras. – Tu turi puikų dizainerio darbą, o 
Džasperis dirba nuostabiame restorane ir draugauja su 
labai gražia mergina. Abiem taip gerai sekasi. – Jos bal
sas net ėmė drebėti iš susijaudinimo. – Mes su Valteriu 
taip jumis didžiuojamės. 

– Vėl kalbėjaisi su tėčiu?  – Džasperio tonas buvo 
sausas kaip smėlis. 
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– Netiesiogiai, žinoma, per mano dvasinę patarėją. Ji 
labai išmintinga. – Dodė vėl pakėlė pėdą, kad pasigėrėtų 
žibančiomis saulėje šlepetėmis už dolerį. 

– Pakankamai išmintinga, kad ištrauktų iš tavęs pi
nigų ir priplepėtų nesąmonių. Jeigu ji tokia puiki me
diumė, tegul paklausia tėčio, kur jis padėjo gerąjį grėblį. 

– Jo tikrai negalima trukdyti tokiais banaliais, žemiš
kais klausimais, – atrėmė ji. 

– Kodėl? Neatrodo, kad jis būtų labai užsiėmęs, – ne
atlyžo Džasperis. 

– Nesąmonė, daugiau apie tai su tavimi nekalbėsiu. 
Seide, pašnekėk su Fontenu apie tą straipsnį žurnale; 
o taip, ir dar apie remontą jo namuose, dėl to apsistojo 
pas mus keletui savaičių.

Aš net apsipyliau alumi visą marškinių priekį. 
– Ir tu čia apsistojęs?
Po velniais! Su kiek dar vyrų man teks taikstytis per 

šias atostogas? 
– Perstumdau kai kurias sienas, o mano kvėpavimo 

takai tiesiog negali pakęsti gipso plokščių dulkių. Be to, 
tau bus daug smagiau, kai būsiu šalia. Negali juk visą 
laiką bendrauti tik su mama. 

Priešingai! Toks ir buvo planas. Tiesiog nieko ne
daryti. Norėjau valandų valandas voliotis pliaže, žaisti 
šaškėmis su vaikais, žiūrėti kvailą televiziją ir nustoti 
rūpintis savo išvaizda. Atkeliavau čia, kad pabėgčiau 
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nuo vyrų, tačiau mano svajonės apie idealias, išskirti
nai moteriškas vasaros atostogas tirpo greičiau nei Že
mės ašigalių ledas. Žinoma, pabūti su Fontenu smagu, 
taip pat kaip suvalgyti cukraus vatos. Deja, tai per daug 
šlykščiai saldu, o paskui dar siaubingai skauda galvą. 
Fonteno atveju taip pat. 

Išspaudžiau šypseną.
– Nuostabu. Pašėlsim kaip reikiant.
Vėl pažvelgiau į vandenį ir susiverčiau alų. Mano pla

nas buvo visai kitoks. Kita vertus, ar kas nors gyvenime 
vyksta taip, kaip aš tikiuosi? 

Fontenas niuktelėjo mane alkūne.
– Na, brangute, tai kas gi pas tave naujo, išskyrus 

visišką santuokos krachą? 
Dvi jo savybės buvo itin ryškios: nepaprastas ties

mukumas ir geras mados pojūtis, turiu pripažinti, ypa 
tingas.

– Nelabai kas. Ričardas vis dar pyksta, kad aš gavau 
namą. Motina pyksta, kad išsiskyriau, o sesuo pyksta, 
kad to nepadariau anksčiau. Taip pat ruošiuosi nusikirp
ti plaukus. O kaip tavo reikalai? 

Jis linktelėjo.
– Taip, tikrai manau, kad tau reikia nusikirpti plaukus.
– Ne tai turėjau omenyje. Luktelk, minutėlę! Sakei, 

kad atrodau nuostabiai.
Jis jau mane suerzino.
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– Dažniausiai atrodai gerai. Deja, sprendžiant iš tavo 
plaukų, atrodo, kad po truputį pasiduodi. Reikės šiek 
tiek pasistengti, kad grįžtum į rinką. 

Vis dar sėdėdama kėdėje, staiga pasilenkiau į priekį, 
išgąsdindama būrį netoliese besisukinėjančių kirų, kurie 
pakilo į orą.

– Nedalyvauju šiuose žaidimuose!
– Žinoma, kad dalyvauji, – jis pastatė į smėlį tuščią 

butelį.
– Ir aš taip sakau! – Dodė pritariamai linktelėjo.
– O aš ne, – supratingai papurčiau galvą. 
– Nusiramink, Seide, – sukikeno Džasperis. – Tu esi 

jų vasaros projektas. Nejau nežinojai?
– Nesąmonė, Džasperi. Geriau patylėk, – sušnypštė 

Dodė. 
– Ar todėl mane čia pakvietei? – mane stipriai supy

kino, o sprandą išmušė raudonos dėmės. Taip ir žinojau, 
kad primygtinis tetos kvietimas turėjo paslėptą prasmę. 
Ne šiaip sau ji buvo Bel Harboro liežuvautojų asociacijos 
prezidentė. 

– Neklausyk jo, brangioji, – ramino mane Dodė. – 
Mes tik norim tavimi pasirūpinti ir išgydyti tavo sužeistą 
sielą. 

– Mano siela nėra sužeista!
Fontenas su motina persimetė žvilgsniais, bylojan

čiais: Ji tokia apgailėtina, kad net pati to nesuvokia.
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– Rimtai, man viskas gerai. Tiesiog reikia šiek tiek 
atostogų.

– Nepyk taip labai, katyte,  – atsiduso Fontenas.  – 
Tiesiog norim, kad šiek tiek pasilinksmintum, supranti?

– Na, pasilinksminsiu be vyrų draugijos. 
– Bet, mieloji, – švelniai subarė Dodė, – kam kovoti 

su visuotiniu pusiausvyros dėsniu. Be šiandienos nevil
ties nepatirsime rytojaus džiaugsmo.

– Ar daktaras Filas taip sakė?  – paklausė Džasperis 
baigdamas gerti savo alų ir siekdamas dar vieno butelio 
iš šaltdėžės.

Ji papurtė galvą.
– Ne daktaras Filas, ir ne Kung Fu Panda. Nepai

sant visko, Seidė neturi leisti, kad nenusisekę santykiai 
atbaidytų ją nuo romantikos. 

– Romantikos? – suprunkštė Fontenas, sunerdamas 
rankas už galvos ir pasitempdamas. – Kas čia kalba apie 
romantiką? Turiu omenyje beprotišką, laukinį seksą. 
Pavyzdžiui ... su juo. – Linktelėjo galvą pakrantėn. 

Palei vandenį bėgo vyras. Tiesą sakant, įspūdingas. 
Aukštas, įdegęs, raumeningas ir išmuštas prakaito. Vy
ras, žinantis, kaip saulės šviesa atšokdama nuo bangų 
mirga ant jo raumeningo kūno. Savimyla šunsnukis. Jis 
buvo būtent toks, kokių norėjau išvengti: ilgomis kvai
lomis kojomis ir bukais plačiais pečiais. Tik ir trūksta ta
tuiruotės neištikimas tiesiai ant pūpsančio raumens, nuo 
kurio negalėjau atitraukti akių. Po velniais.
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– Kas čia toks?  – sušnibždėjau, atsidusdama daug 
garsiau nei ketinau. Ar minėjau, kad jis buvo nusėtas 
prakaito lašais?

Fontenas nusišypsojo.
– Nežinau. Vadinu jį Bėgančiu Žmogumi.
Bėgantis Žmogus nesustojo, nerangiai pamojavo 

mums, nes Dodė, Fontenas ir aš tiesiog vis dar į jį spokso
jome, o Džasperis kilstelėjo alaus butelį pasisveikindamas. 

– Ei, Fontenai! – atstriksėjusi Peidžė nutraukė mūsų 
kolektyvinį transą. 

– Ei, saldžioji! Duok man kąsnelį, – pagavo ją glėbin, 
kad pabučiuotų į skruostą. 

Mano duktė dievino Fonteną, prie to prisidėjo ir jų 
bendra aistra įvairiems blizgučiams. 

– Duria, – pasakė ji, tapšnodama ožišką barzdelę. – 
Kam tau jos reikia? 

Fontenas nusijuokė.
–Tai vadinama stiliumi, mergyte. Jis skiria mus nuo 

gyvūnų. Ir nuo prasčiokų. 


