
Kas toliau? Parsiveš ją namo? Mažiausiai norėjo, 
kad kas nors svetimas užimtų bent menkiausią 

dalį jo namų erdvės. Seniai gyveno vienas 
ir dalintis jau buvo atpratęs.

ASTA JOLANTA MIŠKINYTĖ – romanų „Bitlas, Ana 
Orka ir aš“, „Kasios K. asmeninis gyvenimas“ bei 
radijo pjesės „Mama, aš tave myliu” autorė. Jos 
kūrybos ypatumas – dėmesys paprastų žmonių liki-
mams, pasakojimo aistra ir atvirumas. Anot skaity-
tojų, tai knygos apie tikrą, nenudailintą šiandieną, 
painius santykius šeimoje, skausmą, tačiau visada 
įžiebiančios kitokio gyvenimo viltį. Jose  nesunku 
atpažinti savo aplinką, o gal net patį save.

Naujas A. J. Miškinytės romanas „Ir tada jie išplaukė“ – užsi-
mezgusios meilės, atgimstančių jausmų istorija. Pagrindiniai 
veikėjai – Vyras ir Moteris. Jie neturi vardų. Pasak autorės, „Pa-
vadinkit juos kaip norit, nes čia galėtų būti bet kuris iš jūsų...“ 

Vyro ir Moters likimai, statusas visuomenėje skirtingi, bet 
užgesę gyvenimai vienija juos. Beviltiškoje padėtyje atsidūrusi 
moteris, kurios respektabilus gyvenimas (ji mero žmona) tam-
pa nebepakeliamas, ir gyvenimo vėtytas ir mėtytas karo veiks-
mų dalyvis, nebesitikintis iš gyvenimo visiškai nieko. Jų praei-
ties istorijos skleidžiasi iš lėto gimstančių dar nepatirtų jausmų 
fone. Kaip ir kada jie priims esminį sprendimą? Ir kokią kainą 
teks mokėti už prisikėlimą?

„Tai istorija apie meilę, kurios niekas nesitikėjo. Apie drąsą 
palikti įprastą krantą. Apie savo žmogiškosios vertės suvokimą 
ir apsimetinėjimo beprasmybę. Linkiu ryžto išplaukti, jei sau-
giame uoste nesi laimingas. Tai istorija apie baimės keistis nu-
galėjimą“, – sako autorė.
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Vyras ir moteris

Jie neturi vardų. Pavadinkit juos kaip norit, nes čia galėtų 
būti bet kuris iš jūsų.

Vyras važiavo namo piktas, lauke pliaupė kaip iš kibiro, žai-
bavo – tikra vasariška liūtis. Buvo toks pavargęs, kad nė ne-
stabtelėjo prie parduotuvės, nors ryt laisva diena ir vakarui 
tiktų bet koks gėrimas, nes namie jau nieko nelikę, na, nebent 
pusiau nugertas raudonojo vyno butelis, likęs dar nuo tada, 
kai Lilė buvo užsukus. Apie Lilę negalvojo, ir pasakyti apie ją 
nei gero, nei blogo negalėjo, nes jam nerūpėjo. Kaip atėjo, taip 
ir išėjo. Naujų santykių jis neieškojo, tiesiog taip nutiko, nė 
pats nesuprato kodėl. Graužė šioks toks kaltės jausmas nuo to 
momento, kai pasakė, kad ji gali nešdintis. Lilė buvo nebloga 
moteris, bet jis kitaip nemokėjo, jau nemokėjo. Kaimynai jį 
laikė atšiauriu, užsispyrusiu, nebendraujančiu, vengė susitik-
ti ar užkalbinti, nebent sumurmėdavo panosėje „Labas“ ar 
„Sveikas“, bet greičiau dėl savęs, nei iš mandagumo ar noro 
parodyti dėmesį. Vyras nemėgo vyno, pirko jį Lilei, žinojo, 
kad ji labiau mėgsta raudonąjį. Jam labiau patiko stipresni gė-
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rimai, bet tik laisvadieniais, bijojo kiek, nes po to panirdavo 
į savąjį pasaulį ir leisdavosi į teisybės paieškas, o tai ne visa-
da ir ne visiems patikdavo, tad darbus keisdavo dažniau, nei 
būtų norėjęs. Anksčiau tai nesukeldavo jokių nepatogumų, 
ypatingų ambicijų neturėjo, tad greitai apsiprasdavo naujoje 
vietoje, prie naujo grafiko, įpratęs būti vienas draugų neieš-
kojo, kažin kokių reikalavimų nekėlė, todėl įsidarbindavo be 
didesnių pastangų. Jam patiko grafikas, ta priverstinė die-
notvarkė buvo būtina jo gyvenimui, antraip bet kas galėjo 
nutikti. O tas bet kas ir nutikdavo kažkada jaunystėje, kiek 
dažniau, nei būtų reikėję. Bet apsiprato ir su tuo, kas liko iš jo 
gyvenimo. Jam taip tiko.

Vyras buvo piktas, nes lijo taip, kad valytuvai beveik ne-
gelbėjo, nespėdami stumdyti vandens srauto, nenustojančio 
plauti vientisa srove priekinio stiklo, per kurį vargiai beįžiū-
rėjo kelio žibintus ir medžius. Kelias namo buvo apaugęs 
medžiais, kaip kokiame senoviniame filme, kuriuos kažkada 
žiūrėdavo aname gyvenime su... Et, nesvarbu su kuo. 

Kažkas patraukė jo dėmesį. Autobuso stotelę nužvelgė 
automatiškai negalvodamas, pravažiavo, bet dar žvilgtelėjo 
į šoninį veidrodėlį, tada pavažiavo atgal ir sustojo. Jam pa-
sirodė, kad ant suoliuko stotelėje kažkoks tamsus gniužu-
las, lyg žmogaus siluetas. Nusikeikė ir atidarė dureles, lijo, 
nusikeikė dar kartą. Reikia išlipti, gal kam bėda nutiko, ne- 
galėjo taip imti ir nuvažiuoti nepatikrinęs. Nežiūrint išori-
nio rūstumo, dėl kurio daugelis žmonių jo privengė, o tai jam 
buvo paranku ir netgi savotiškai patiko, jis visada buvo pati-
kimas, kaip tikras kareivis amžinoje sargyboje. Taip jį auklėjo 
tėvas, už ką jam būtų dabar padėkojęs, bet tuomet, kai buvo 
kam dėkoti, neatrodė, kad tai būtina. Taip visiems mums 
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dažnai nutinka. Neteisinga, bet taip yra. Suvokimas apie ge-
rus dalykus kartais juk irgi ateina tik po to, kai jie baigiasi.

Vyras susigūžė, taip atrodė mažiau sušlapsiąs, keliais 
šuoliais aplenkdamas milžiniškas balas atsidūrė prie stote-
lės. Ten ant suolo keistai persikreipusi sėdėjo moteris juoda 
vakarine suknele, nuo jos nutįsusių kraštų varvėjo vanduo.
Moters veidą dengė užkritę tamsūs plaukai, bet vyras iškart 
suprato, kad kažkas čia ne taip.

– Viskas gerai? – paklausė vyras.
Moteris nieko neatsakė, tik palingavo galva. Todėl vyras 

priėjo arčiau.
– Ar kas atsitiko?
Moteris nusibraukė plaukus ir pakėlė veidą. Tada vyras 

pamatė, kad iš prakirsto kairio antakio bėga kraujas, siaura 
srovele vinguriuoja kaklu žemyn ir dingsta prie peties, susi-
gerdamas į šlapią suknelės audinį.

– Negerai, – pasakė vyras. – Galima, aš apžiūrėsiu antakį.
Moteris abejingai papurtė galvą, pabandė išsitiesti, bet 

skausmingai susiraukė.
– Skauda? – paklausė vyras ir moteris vos linktelėjo galva.
– Gal nuvežti jus į ligoninę? – vyras suprato, kad jai kliu-

vo daugiau, nei iš pradžių atrodė.
Moteris dar kartą papurtė galvą.
– Tada namo? Kur gyvenate?
Moteris ilgai tylėjo, jis jau norėjo ją papurtyti, nes aki-

mirką jam pasirodė, jog moteris praranda sąmonę, bet tada 
ji pakėlė akis į vyrą:

– Nuo dabar niekur. Aš neturiu namų.
– Supratau, – vyras susimąstė trumpam. – Eime į mašiną, 

jums negalima čia pasilikti.
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– Kodėl? – abejingu balsu pratarė moteris.
– Naktį, tamsoj, viena per lietų, – ramiai lyg vaikui aiš-

kino vyras, supratęs, kad ji ima spyriotis ir įkalbėti ją nebus 
taip paprasta.

– Kartais vienai saugiau nei su kuo nors.
– Suprantu, – pritarė tik tam, kad greičiau ją įkalbėtų, čia 

šalta ir šlapia. Jis pats jau labai nori namo, neplanavo niekur 
užtrukti, bet taip nutiko, kad nebeturi kur trauktis ir tenka 
įkalbinėti nepažįstamą moterį važiuoti kartu. Po velnių! To-
kio plano jis neturėjo, bet dabar jau kitaip pasielgti negalėjo.

Lengviau atsiduso, kai uždarė automobilio dureles ir už-
vedė variklį. Senas pikapas pakluso, nesiožiavo, nors kartais 
taip nutikdavo, ačiū Dievui, kad ne šį kartą. 

– Prisisek diržą, – vyras nejučia kreipėsi į moterį „tu“ gal 
todėl, kad savo mašinoje jautėsi saugiai, čia jau jo privati teri-
torija, todėl formalumai nėra būtini.

Moteris šyptelėjo, nors gali būti, kad vyrui tik pasirodė. Ji 
sėdėjo ramiai, nepratarė nė žodelio, nors vyras akies krašte-
liu stebėjo, kaip jos žvilgsnis slysta purvinu salonu, trumpam 
užkliūdamas prie pelenų ir nuorūkų pilnos peleninės. Vyras 
susiraukė, ta netvarka jam netrukdė, tad nelabai norėjo iš-
girsti kieno nors kitokią nuomonę, todėl paklausė:

– Nerūkai?
Moteris papurtė galvą.
– Teisingai. Moterims rūkyti nereikia,  – pratarė vyras 

ir pats vos susilaikė nenusijuokęs, kaip jam pačiam kvailai 
nuskambėjo tokia frazė, ištarta pamokomu tonu. Niekam 
tokių nesąmonių nėra sakęs, nes jau daugelį metų laikėsi tai-
syklės nesikišti į kitų gyvenimus nuo tada, kai... Čia jis vėl 
skausmingai susiraukė ir dešine ranka perbraukė kaktą, lyg 
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bandydamas nuvyti prisiminimus. Tiesą sakant, nebuvo jo-
kių kitų, į kurių gyvenimus būtų galėjęs kištis, šiuo metu jau 
nebe... Gyveno vienas, bendravo tik iš tiesų prireikus, nieko 
neprisileisdamas artyn. 

Važiavo tylėdami. Vyras užsirūkė. Jis nenorėjo nieko klau-
sinėti, o moteris nebuvo pasirengusi atsakinėti į jo klausimus. 
Jis nukratė pelenus į pilną nuorūkų peleninę. „Reikės ištuštin-
ti rytoj“, – pagalvojo žvilgtelėjęs į moterį, bet ši, rodės, nieko 
nepastebi, tik žiūri tiesiai prieš save tuščiu beprasmiu žvilgs-
niu, lyg kas būtų atjungęs tą smegenų mechanizmą, kuris fo-
kusuoja žvilgsnį. Jis pastebėjo, kad jos suknelė kokybiška ir, 
matyt, nepigi, o perlų vėrinys greičiausiai yra tikras, ne kokia 
paprasta bižuterija, kokią jis kažkada dovanodavęs, bet dabar 
tai jau nebesvarbu. Lietus, permerkęs ją kiaurai, nenuplovė 
aštraus rytietiško kvepalų kvapo, vyrui atrodė, kad visame sa-
lone pasklido stiprus, kiek salstelėjęs ir galop gaivus aromatas, 
kurio net jo stiprių cigarečių dūmas nesugebėjo prislopinti. 

„Ir gerai“, – ištarė mintyse vyras. Antra vertus, nelabai 
jam rūpėjo nei tvarka mašinoje, nei ką apie jį kas gali pagal-
voti. Byrančios nuorūkos jo neerzino, o jei ką erzina, tas gali 
išlipti. Vadovavosi tokiu principu ir niekam nedarė išimčių.

Baigęs rūkyti nejučia nusišypsojo, pažvairavo į šalia ty-
linčią moterį ir pasijuto kvailai įklimpęs. Kas toliau? Parsiveš 
ją namo? Mažiausiai norėjo, kad kas nors svetimas užimtų 
bent menkiausią dalį jo namų erdvės. Seniai gyveno vienas 
ir dalintis jau buvo atpratęs. „Velnias“, – tyliai nusikeikė sau 
po nosim, nenorėjo, kad ji išgirstų. Dar kartą pažvairavo į 
moterį, norėdamas įsitikinti, kad ši neišgirdo.

Moteris visiškai nereagavo į jo žvilgsnį. Buvo kažkur toli, 
užsisklendusi. 
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Pirma para 

Vyras gyveno miestelio pakraštyje, nežinodamas ir neras-
tum tos vietos, nes nuo gatvės jo pirkelės nesimatė. Tvoros 
nebuvo, per nepjautą pievą vedė išmintas takas. Nedidelis 
medinis namas, iš pažiūros apleistas, bet dar tvirtas. Nedaug 
tokių perliukų išlikę, tačiau retkarčiais galima aptikti – lyg 
ir mieste, bet ramu ir atoku lyg kaime. Miestiečiai paprastai 
tokių vietų vengia, nebent čia gimę ar užaugę, todėl kartais 
kai kurie taip ir lieka gyventi – nei mieste, nei kaime. Nesu-
prasi ar dėl patogumo, nes viskas įprasta, ar dėl sentimentų, 
o gal ir dėl abiejų priežasčių. Tokias vietas paprastai renkasi 
žmonės, kuriems jų pačių gyvenimas neberūpi.

Čia prabėgo vyro vaikystė, vėliau kuriam laikui buvo iš-
sikraustęs, bet vėl sugrįžo, planavo trumpam, bet taip susi-
klostė, kad liko čia su visam. 

Vyras atrakina duris ir praleidžia moterį pirmą.
– Užeik, – prataria paprastai, lyg ji būtų sena pažįstama, 

be jokios priežasties užsukusi vidury nakties.
Moteris eina tiesiai į virtuvę, lyg čia būtų lankiusis kas-

dien, ir atsisėda prie stalo. 
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Vyras atsineša vaistinėlę, susiranda sterilių servetėlių, 
pleistro, kažkokio antiseptiko.

– Leisk apžiūrėti, – sako tyliai, bet neleidžiančiu priešta-
rauti balsu, tą jis moka, tam tikrais momentais kiti jam leng-
vai paklusdavo, tiesa, tie momentai buvo gana reti.

Tada pakelia jos veidą į šviesą ir, nuvalęs kraują, dviem 
pirštais pabando suglausti žaizdą. Moteris susiraukia, bet ne-
ištaria nė žodžio.

– Reikia siūti, kitaip sugis negražiai.
– Man nereikia gražiai.
– Aš gražiai nesusiųsiu, reikia gydytojo, kad sukabintų 

keliais dailiais dygsniais. Aš galiu tik pabandyti suglausti 
žaizdą ir stipriai suspausti pleistru, bet nebus gerai, – kant-
riai lyg vaikui aiškina vyras.

– Man bus gerai.
– Ar tikrai nenori į ligoninę?
– Ne.
– Dar kartą gerai pagalvok, – vyras trumpam nutyla, ti-

kisi, kad moteris apsigalvos, todėl duoda jai daugiau laiko. – 
Randas bus negražus.

– Ne, niekur nevažiuosiu. Man nesvarbu, – moteris taria 
tyliu, bet abejingu ir prieštarauti neleidžiančiu balsu, vyrui 
atrodo, kad ji negalvoja arba nenori galvoti šiuo momentu.

„Gaila, – atsidūsta mintyse vyras, – kad tik vėliau nepra-
dėtų gailėtis“, bet neparodo to moteriai, jai ir taip kliuvo, ne-
reikia jos spausti.

– Gerai, bandom taip, – vyras gūžteli pečiais. Niekada 
gerai nesuprato moterų, tai nenuvysi nuo veidrodžio, tai, še 
tau, neįkalbėsi antakio susiūti, jai, matote, tas pats, bus vos 
pastebimas randelis ar liks bjaurus randas vietoje pusės anta-
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kio. Bet daugiau įkalbinėti nenorėjo, nebuvo tam nusiteikęs, 
o ir jautėsi pavargęs.

Moteris tylėdama sėdi ant kėdės, galvą parėmusi ranko-
mis. Žvilgsnis vėl tuščias. Vyrui nepatinka, bet nusprendžia 
apie tai pagalvoti vėliau. Dabar reikia imtis prakirsto anta-
kio. Jis atsargiai nuvalo apdžiūvusį kraują, gerai, kad pati 
žaizda nėra per daug gili. Galėtų ir susiūti, sau ne kartą ir ne 
du yra siuvęs, bet nedrįsta, nenori jos dar labiau gąsdinti, o ir 
nežino, ar ji iškęstų tą skausmą, dėl savęs nebūtų jaudinęsis. 
Todėl suspaudęs dviem pirštais žaizdos kraštus, suglaudžia 
tvirtai ir užklijuoja pleistru. Uždeda kelis sluoksnius, gal ne-
gražu ir nelabai patogu, bet nakčiai bus gerai.

Vyras stengiasi viską atlikti greitai, kad jai kuo mažiau 
skaudėtų. Mato, kad moteris vos laikosi, dar kiek ir nualps 
ar nukris be jėgų čia pat prie stalo. Todėl jis greitai nueina į 
kambarį, pakloja savo lovą, skubiai pervilkdamas patalynę 
ir mintyse atsisveikindamas su miegu, nes virtuvėje tėra su-
lankstomoji lova, likusi iš kažin kokių laikų, bet gal dar gyva, 
jam tiks tam kartui, o vėliau bus matyt. 

– Miegoti gali čia, – taria moteriai mostelėdamas kam-
bario link.

– O tu? – moteris pakelia akis ir jis pajunta jos nerimą. 
Šypteli nenorom ir tyčia tyli, nesąmoningai ją erzinda-

mas. Moters akys ima bėgioti po virtuvę, ieškodamos galimų 
atsitraukimo variantų. Vyras tai supratęs sako:

– Be reikalo. Bijoti reikėjo to, kito, – jis ištiesia ranką mo-
ters veido link, bandydamas atsargiai nubraukti užkritusią 
šlapių plaukų sruogą.

Moteris atšlyja. Jos veide nerimas mainosi su baime ir ne-
pasitikėjimu.
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– Be reikalo tu čia, – pakartoja vyras. – Aš miegosiu vir-
tuvėje.

Moteris apsidairo dar kartą.
– Bet čia nėra kur.
– Turiu sulankstomą lovą, tinkamą žygiams.
– Kokiems žygiams? – nieko nesuprasdama, bet jau žva-

liau klausia moteris.
– Kokiems kokiems? Karo žygiams, – vyras meta žvilgsnį 

į moterį ir nusijuokia. – Užteks čia pliurpti be reikalo. Eik 
miegoti. Tau reikia poilsio.

Moteris nerangiai atsistoja ir įėjusi į kambarį uždaro du-
ris. Vyras dar išgirsta, kaip ji balsu sau ištaria: „Kokio karo? 
Kokiems žygiams? Nieko nesuprantu, nesąmones kalba, 
keistas vyras“, – o tada griūva į lovą.

– O nusirengti? – garsiai šūkteli vyras ir supratęs, kaip 
dviprasmiškai nuskamba jo klausimas, priėjęs prie durų pri-
duria: – Rūbai juk šlapi.

Bet kambaryje viešpatauja tyla.
„Nejaugi užmigo? Peršals dar, jei užmigs šlapiais rū-

bais“,  – pagalvoja vyras, bet nesirengia tikrinti, ne maža 
mergaitė, pati turi nuspręsti, kaip, kada ir su kuo jai miego-
ti, o tada, stengdamasis per daug nebrazdėti, ištraukia iš už 
koridoriaus durų geležinę sulankstomąją lovą. Akimirksnį 
dingteli mintis, kad už sienos jo lovoje miegos nuoga nepa-
žįstama moteris. Bet tuoj pat pranyksta, nesukeldama jokių 
neramių vaizdinių. Jis pernelyg pavargęs, kad galvotų apie 
ką nors daugiau, o gal nusivylęs ir pamiršęs, kaip būna, jei 
būna.

Ieško čiužinio, turėjo kažkada tokį nedidelį ir ploną, kaip 
tik tinkantį tai žygio lovai, bet lyg ir išmetė prieš metus, kad 
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dulkių nekauptų. Dabar pasigailėjo atsikratęs, kartais tie seni 
daiktai praverčia.

„Nebus patogu“, – pamano, bet ne pirmas kartas, būdavo 
ir blogiau. Patalynė buvo likusi tame kambaryje, kur miega 
moteris, tad iš prieškambario spintos atsineša seną kareivišką 
antklodę, vietoj pagalvės po galvą pasikiša ranką ir užmiega, 
taip kažkada yra tekę ne kartą miegoti, bet apie tuos laikus 
pasakodavo retai ir tik savame rate, kai jau niekas niekam 
nebebūdavo svarbu.

Vyras nubunda anksti, taip buvo įpratęs, tik jaučiasi lyg 
sudaužytas. „Reikės pasiieškoti kito čiužinio, kažkur turėjo 
būti toks senas dryžuotas, gal dabar bus kaip tik. Šito tai tik-
rai negalėjo išmesti. Mėtosi kur nors sandėliuke“, – pagalvo-
ja, o tada kreivai nusišypsojęs pusbalsiu prataria:

– O kas sakė, kad ji čia pasiliks iki rytojaus?
Pasako, nes greičiausiai nori, kad moteris išgirstų. Bet už 

durų tylu. Tada prieina ir pasiklauso, tylu. Du kartus pabel-
džia ir pagalvojęs, kad šito tai jau per daug – savo namie ne-
galįs įeiti į kambarį kada panorėjęs – atsargiai praveria duris.

Ji guli nusisukusi į sieną, susirietusi į kamuoliuką, kai-
re ranka apkabinusi kelius, o dešinę pasikišusi po skruostu. 
Atrodo, miega ir vyras nedrįsta jos kalbinti ar kaip kitaip ža-
dinti. Uždaro duris ir grįžta į virtuvę. Užkaičia arbatos. Jis 
nežino, gal rytais ji geria kavą. Vėl pasiklauso prie durų. Ne-
įsivaizduoja, ką toliau darys, stengiasi negalvoti, iš patirties 
žino, jog ir pačios sudėtingiausios situacijos kartais išsispren-
džia savaime, tik nereikia nieko forsuoti, kartais verta leisti 
gyvenimui tekėti savaime. Tai visai paprastas būdas, kuris ne 
kartą jam pagelbėjo. Anksčiau jis taip nemokėjo ir leisdavosi 
į karštakošiškus ginčus su savo likimu bandydamas jį įveikti, 
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tai tikrai nėra geriausias pasirinkimas, nes likdavo mėlynės, 
kartais randai. Bet jam tai nekėlė jokių papildomų problemų. 
Pamanyk tik, kažkam žiebė į dantis, o kartais ir pats gauda-
vo. Jo tai netrikdė. Todėl ir mokėjo tvarkyti žaizdas, visa-
da turėdavo po ranka būtinų priemonių, kaip vaikystėje jį 
mama buvo išmokiusi, nes vis grįždavo po peštynių su gat-
vės vaikais tai prakirstu antakiu, tai kruvinais krumpliais. 
Dėl tokio ūmaus būdo nelengva būdavo šalia esantiems, ypač 
moterims, jos sunkiau su tuo susitaikydavo nei vyrai. Šie pa-
prastai nekreipdavo dėmesio. 

„Auksinę kantrybę turėjo mama“, – pagalvoja visa tai pri-
siminęs ir net kiek susigraudina, maišydamas stiprią arbatą 
dideliame puodelyje nudaužtu krašteliu. Nedažnai prisimin-
davo mamą, tik retkarčiais, matyt, dabar kaip tik tas kartas. 

„Vyro gyvenime viskas yra susiję su moterimis“, – atsi-
dūsta, nors jo gyvenime seniai jau niekas su niekuo nėra su-
siję. Vyras nesvarsto, ar jam gaila, ar ne, taip yra ir tiek.

Apie vidurdienį vyras išsiruošia į parduotuvę. Atsargos 
baigėsi, o ir nelabai ką turėjo šaldytuve. Nemėgo kaupti at-
sargų. Visada sakydavo, kad geriau produktai tegul genda 
parduotuvėje nei jo namuose. Moteris vis dar miega, vyras 
jos nežadina. Apsiperka greitai, kažkur širdies gilumoje vil-
damasis, kad grįžęs jos neras, kad jam visa tai pasivaideno, ir 
dabar viskas grįš į savo vietas. Jis gyvens savo name, o mote-
ris bus dingusi, nes ji čia laikinai tebuvo užsukusi, per klaidą, 
tad gal jau jai laikas namo į savąjį gyvenimą.

Deja, jo viltys neišsipildo. Moteris tebemiega ir vyras vėl 
tyliai uždaro duris. Tada iškrausto pirkinius ir imasi ruošti 
mėsos troškinį, tyliai kažką niūniuodamas ir kartkartėmis 
gurkštelėdamas iš žemos stiklinės rudo gėrimo, panašaus į 
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viskį. Savaitgalis ir galima sau leisti atsipalaiduoti. Visada 
taip atsipalaiduodavo, maistas ir taurė viskio ar kokio kito 
gėrimo, nelygu kokia jo finansinė padėtis buvo tuo metu. 
Gamino jis puikiai, bet ką galėjo skaniausiai patiekti, net ir 
koldūnus, kuriuos ruošdavo pagal ypatingą mamos totoriš-
ką receptą, ar balandėlius. Su vienu stiklu gėrimo, žinoma, 
neapsieidavo, bet koks kieno reikalas, kaip jis leidžia savo 
laisvalaikį. Niekam gi netrukdo, netriukšmauja, kita vertus, 
kaimynų šalia juk nėra, tad ir trukdyti nėra kam.

Moteris kitame kambaryje jam nekėlė nepatogumų, jis 
mokėjo išsitekti ir gerokai mažesnėje erdvėje. Šiuo metu jam 
visiškai pakako virtuvės, visada mokėjo prisitaikyti be ypa-
tingų pastangų, nebuvo reiklus gyvenimui ar kokiam nors 
komfortui, o tai jį gelbėjo nuo pavydo ar kitokios širdperšos, 
kas dažnai žmogų gyvą suėda ir paverčia amžinai nepaten-
kintu bambekliu, apniukusio veido savininku, kurio nei ma-
tyti, nei fotografuoti niekas nenorėtų.

Pavalgęs troškinio vyras įsipila dar vieną stiklą, jau tre-
čią, ir su malonumu užsirūko virtuvėje. Mėgo tokias popie-
tės valandas. Dar pagalvoja, kad reikėtų sudėt rūbus skalbti, 
bet spės, dar pusantros dienos iki pirmadienio, kai vėl reikės 
keltis anksti ir važiuoti ratu penkias darbo dienas.
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Moteris

Moteris nubunda gerokai po pietų. Ji nesusigaudo, kur esanti, 
ilgos miego valandos laikinai ištrynė jai atmintį, bet antakį 
vis dar skauda. Ji bejėgiškai apsidairo. Ne, tai tikrai ne vieš-
butis. Išklypus lova su gana kietu išgulėtu čiužiniu, išblukus 
patalynė kažkada galėjo būti panaši į ryškių aguonų lauką, 
bet dabar priminė vakarykščių barščių spalvom dėmėtą dro-
bę. Apdulkėjęs patefonas kampe prie lango, senovinė sekcija, 
kokių ji manė jau niekur nebesant, prikimšta senų knygų, 
žurnalų, kažkokie diplomai ir keletas burlaivių piešinių skir-
tingais rėmeliais. Vienas jų labai panėšėjo į žurnalo iškarpą, 
jo rėmelis buvo išlankstytas iš balto popieriaus ir priminė 
mokinio darbą.

„Nejaugi per darbų pamokas dar kažką panašaus lanksto 
mokyklose?“ – pagalvoja moteris ir užsimerkia, jaučiasi pa-
vargus, nenori apie nieką galvoti, nei ko prisiminti.

Ji vėl užsitraukia antklodę ant galvos ir bando užmigti. 
Veltui, miegas nebeima. Tada atsidūsta ir užčiuopia suknelę, 
tą mažą juodą klasikinę, kurią taip mėgo. Supranta miegojusi 
su rūbais. Pagalvoja, kad reikėtų ją nusivilkti ir gerai apžiū-
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rėti, ar nebus kur įplyšusi, gal pavyktų sutaisyti, o tada iš-
skalbti. Niekada daugiau jos nevilkės, niekada, bet gal galima 
ją parduoti? Jai dabar labiau reikia pinigų nei suknelės. Ta 
mintis apie pinigus priverčia nejaukiai nusišypsoti, bet veja 
ją šalin, dar ne dabar. Pagalvos apie tai vėliau. Palengva pa-
graibo apie kaklą ir užčiuopusi perlų vėrinį atsargiai nusise-
ga. Gerai, kad nesutrūko. Paslepia po pagalve, o tada šypteli: 
„Nuo ko ir ką čia slepia, argi ne tas pats, kas bus, o ir kam da-
bar tie jos perlai reikalingi.“ Šiame kambaryje jie jai pasirodė 
mažų mažiausiai ne vietoje. Nei gailu, nei juokinga. Moteris 
atsidūsta ir vėl užsimerkia. Nenori nieko matyti, nepažįsta-
mas kambarys gąsdina, šviesa erzina, bet visa tai niekis, pa-
lyginus su jos gyvenimu, kuris jai pačiai dabar atrodė toks 
apgailėtinas, kad nesinorėjo nei prisiminti, nei grįžti atgal, 
nei čia pasilikti.

Durys tyliai prasiveria ir vyras klausia:
– Troškinio valgysi?
Moteris nejuda, dedasi mieganti, tik jos blakstienos virp-

čioja, taip visada esti, kai apsimeti miegantis ir jei nesi labai 
įgudęs, tai nieko neapgausi.

Vyras šypteli, prieina arčiau ir, padėjęs troškinio lėkštę 
ant kėdės, pristumia ją arčiau lovos.

– Valgyk, tau reikia, – prataria uždarydamas duris.
Moteris guli nejudėdama, kol maisto aromatas ima įky-

riai kutenti šnerves, leidžiasi gilyn ir skrandyje ėmė kirbėti 
siaubingas alkis.

„Aš pavalgysiu, – sako sau mintyse. – Man reikia valgyti. 
Reikia pasiruošti.“

Kam pasiruošti ji neįvardija, gal ir pati dar nežino, ar bijo 
ištarti garsiai.
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Ji atsisėda lovoje, pasitaiso plaukus, tada kiek susverdi, 
nes apsvaigsta galva. „Čia nuo alkio“,  – pamano ir įninka 
šveisti troškinį.

Suvalgiusi viską iki paskutinio trupinio, net duona išdažo 
lėkštę, ko nebuvo dariusi pastaruosius dvidešimt metų, pa-
stato lėkštę ant pristumtos kėdės ir patogiai įsitaisius lovoje 
vėl užmiega. Šį kartą veido nebeslepia po antklode.

Miegas – pats geriausias vaistas. Ji tą žinojo seniai. Kai 
miegi, nejauti skausmo ir nesibaimini dėl ateities. Užmigti 
yra didžiausia palaima, ypač tokiais atvejais, kai viskas atro-
do taip beviltiška, kaip dabar. 

Vyras tyliai stovi už durų, klausosi, bet nieko neišgirsta, 
tada dar kiek pamindžikuoja vietoje ir pagaliau nusprendęs, 
kad čia visi suaugę žmonės ir patys gali savimi pasirūpinti, 
grįžta prie stalo. Jis iš lėto valgo antrą troškinio lėkštę.

„Per mažai česnako ir čiobrelių trūksta,  – pamano,  – 
reiks nusipirkti, nes nebeliko.“

Viskio dar liko. Vyras pakelia butelį ir, prieš šviesą įver-
tinęs likusį kiekį, tvirtu mostu kliūsteli dar pusę stiklinės. 
Kurį laiką sėdi ramiai, lyg kažką įtemptai svarstydamas, bet 
taip tik iš šalies atrodo. Diena nepastebimai virsta vakaru ir 
jo savaitgalinis ritualas prie viskio stiklo virtuvėje grąžina jo 
tikrąjį gyvenimą.

Kada nuėjo miegoti neprisimena. Moteris iš savo kamba-
rio nebuvo išėjusi, tad jam ir netrukdė. Kompanijos jis neieš-
kojo, taip buvo įpratęs per eilę metų. Todėl ir gyveno vienas.

Sūnus jo nelankė, to jis ir nesitikėjo. Kartais pasiskam-
bindavo, šnektelėdavo trumpai vyriškai. Tarp jų buvo savo-
tiškas ryšys, bet artimos draugystės nepalaikė, gal kad ne-
norėjo trukdyti vienas kitam. Juk nieko čia jau nebepakeisi. 
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Jis nesvarstė, kaip sūnus vertina tą jųdviejų bendravimą ir ar 
brangino tą ryšį. Jam tai nebuvo svarbu, nebuvo pratęs daug 
galvoti apie kitus. Vyrui jo gyvenimas tiko, o kitų nuomonė 
jo nedomino. Alimentus sūnų išlaikymui jis mokėjo tvarkin-
gai, lygiai tiek, kiek priklausė. Antrasis buvo gal kiek per ma-
žas vyriškiems pokalbiams, o ir mama, savaime suprantama, 
jam turėjo nemenkos įtakos, nes augo, galima sakyti, tik su 
ja, tad vyras nesikišo į jokius auklėjimo reikalus, nenorėjo 
trukdyti ar kaip kitaip veržtis į mažojo sūnaus gyvenimą. 
Kita vertus, giliai širdyje abejojo, ar jis yra tikrasis tėvas, nes 
jo paprasti skaičiavimai vertė tuo abejoti, bet garsiai tos abe-
jonės niekada nebuvo išreiškęs, visada laikėsi paprasto prin-
cipo, jei moteris sako, ginčytis neverta, tegu ji pati sprendžia, 
kada yra teisi, tuo labiau, kad giliai viduje, kiekvienas žino, 
kokia ta jo teisybė ir kiek toje jo teisybėje gali būti nedidelio 
melo dėl šventos ramybės ar patogumo. Kartais žmonės juk 
šiek tiek pameluoja, nes jie nori, kad tas nekaltas melas būtų 
teisybė, ir niekas neturi teisės to išgalvoto gyvenimo sugriau-
ti, nebent jis pats siekia tai padaryti dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių. Todėl alimentus mokėjo nesiginčydamas, ne jo 
būdui ginčytis su moterimis. Kiekvienas turi savo teisybę ir 
neverta gaišti laiko ją įrodinėjant.

Žodžiu, jis buvo tikras vienišius, bet tai jam netrukdė, 
netgi patiko, o gal tiesiog taip priprato? Juk, kai užsidarai 
savo kiaute ir, jei tas kiautas pakankamai storas, tai niekas ta-
vęs ir negali įskaudinti. Nors kažin, ar ta teorija vyrui tiko, jis 
nuo nieko nebėgo, tiesiog buvo linkęs laikytis atokiau. Bent 
jis pats taip manė.
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Antra para

Rytas visada ateina, bet kartais tai nedžiugina. Vyras nu-
bunda prislėgtas, apimtas negeros nuojautos. Paprastai jam 
patikdavo sekmadienio rytai, dar gali neskubėti, iki pietų 
dar jautiesi laisvas ir nepriklausomas ir tik pavakare dingteli 
mintis apie pirmadienį, darbą penkias dienas iš eilės, rutiną, 
kuri migdo sielą, vargina kūną, bet suteikia tam tikros pras-
mės, nes jei vien tik savaitgaliai, tai galą seniai būtų gavęs 
nuo maisto ir alkoholio pertekliaus. Vyras šypteli. Nebuvo 
linkęs į depresyvų liūdesį, o ir beviltiškumo jausmas jo daž-
niausiai nekamuodavo, nes nuo to gelbėdavo viskis ir jūra 
arba prisiminimai apie jūrą, nuo vienatvės, beje, taip pat, tik 
garsiai niekas nenori apie tai kalbėti.

Sekmadienio rytas kitoks nei visada. Gal todėl, kad blogai 
miegojo, mat lova nepritaikyta neramiam miegui, vartytis 
joje nepatogu, o ir nuo girgždesio dažnai nubusdavo. Vyras 
prisiminė moterį gretimame kambaryje. Jo bloga nuojauta 
akivaizdžiai susijusi su ja. Gal numirė, dingtelėjo nelinksma 
mintis, tada šyptelėjo. Ne, to negali būti, nebent fantazijose 
ar kokiam filme.
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Vyras išsiverda kavos ir atsidaręs langą įkvepia gaivaus 
oro, paskui užsirūko ir užsikosėja. „Laikas mest rūkyt“, – pa-
galvoja, bet į tikrą sprendimą tai nepanašu. Kiek kartų sau 
tai sakė, lyg bandydamas apgauti ar nuraminti plaučius, tarsi 
jie galėtų girdėti ir suprasti jo žodžius.

Kitame kambaryje kažkas garsiai dunksteli ir vyras 
krūptelėjęs pašoka, staigiai pribėga prie durų ir jas atplėšęs 
šūkteli:

– Atsitiko kas?
Kambaryje tylu ir vyras kiek susinervina, supratęs, kad 

nepasibeldė. Buvo kiek senamadiškas ir laikėsi tam tikrų 
taisyklių, kito žmogaus privatumas jam buvo tabu, nesvar-
bu, kad tas kitas žmogus yra jo namuose. Vyras apžvelgia 
kambarį, susiraukia, jo šnerves pasiekia pažįstamas nuo vai-
kystės karščio kvapas, kai sirgdavo ir karščiuodavo, aplink 
tvyrodavo lygiai toks pat kvapas. Moteris miegojo ar apsi-
metė mieganti. Ant grindų gulėjo sudužęs puodelis, matyt 
blaškydamasi nevalingai kliudė ranka. Vyras prieina ir at-
sargiai paliečia delnu moters kaktą. Nuojauta jo neapgavo, ji 
karščiuoja. Jau norėjo atitraukti delną, bet moteris sugriebia 
jo ranką ir sušnabžda:

– Palaikyk dar, tavo ranka tokia vėsi.
– Tau reikia gydytojo, – tarsteli vyras susirūpinusiu balsu.
– Ne, nereikia.
– Tu karščiuoji.
– Praeis, – moteris neatmerkdama akių atsidūsta, bet jo 

rankos nepaleidžia. – Ne pirmas kartas.
– Matyt, peršalai per tą lietų.
– Matyt, – moteris vis nepaleidžia vyro rankos.
Galvoje knibžda įvairios mintys, bet nė vienos protingos 
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ar išganingos. Tada ištraukia savo ranką ir atsistoja kiek toliau. 
Jai reikia vaistų, reikia išvėdinti kambarį, gal išvirti vištienos 
sultinio. Mama visada virdavo jam susirgus. „Tikras vištienos 
sultinys yra geriausias vaistas nuo visų ligų“, – nuolat karto-
davo mama. Ir tos akimirkos lovoje su garuojančiu sultiniu 
dideliame puodelyje visada asocijavosi su motiniška meile, rū-
pesčiu ir švelnumu, kuris gydė geriau nei bet kas kitas.

– Valgyt nori? – klausia, kad tik ką nors pasakytų. Neži-
no, nei kaip elgtis, nei ko tikėtis.

– Nebijok, viskas man bus gerai,  – silpnu balsu ištaria 
moteris ir užsimerkia.

– Gerai, – sumurma vyras ir nusprendžia, ką toliau da-
ryti.

Tikslus veiksmų planas dažniausiai padeda įveikti visus 
sunkumus. Ir tas planas šauna jam į galvą. Visų pirma jis 
iškeps kiaušinienės, užplikys arbatos su medumi ir citrina, 
tada išvėdins kambarį, apžiūrės jos antakį, o paskui į vaistinę 
ir parduotuvę. Tabletės padės sumažinti karščiavimą, o geras 
vištienos sultinys atstatys jos jėgas. Ir gerti kuo daugiau skys-
čių. Jis pasilenkęs surenka puodelio duženas, atidžiai apžiūri 
kiekvieną kvadratinį centimetrą, kad nebūtų kur likę aštrių 
šukių, trūksta tik, kad basa atsistojus pėdą susižeistų.

– Bijai, kad įsidursiu, smulki šukė pateks vidun ir nuke-
liaus iki širdies? – prabyla moteris, netikėtai atmerkus akis.

– Kas tau tokių nesąmonių pripasakojo?
– Mama, – atsidūsta moteris ir vėl užsimerkia.
– Man irgi, – šypteli vyras. – Pamiegok dar kokį pusva-

landį, kol pusryčius paruošiu.
– Gerai, – tyliai atsako moteris ir vyras džiaugiasi, kad ji 

liovėsi prieštaravus viskam, ką jis sako.
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Ji suvalgo visą kiaušinienę nepakeldama akių ir arbatą iš-
geria godžiai. O tada vėl krenta į lovą be jėgų. „Alkis – geras 
ženklas, – pagalvoja vyras.“

Jis užsuka į vaistinę, tada į parduotuvę, skuba, nenori il-
gam palikti moters vienos. Bijo? Gal greičiau nerimauja. Ilgai 
renkasi vištieną, norėjo naminės ekologiškos vištos, bet to-
kios nebuvo, į turgų jau vėlu, pasirenka krūtinėles iš ekolo-
giško ūkio be konservantų, kiek brangesnes nei įprastai, sau 
nebūtų tokių pirkęs.

Grįžęs jis pirmiausia sugirdo jai tabletes, slopinančias 
uždegimą ir mažinančias karščiavimą, nors mano, kad be 
reikalo, peršalimas čia niekuo dėtas, tai tik organizmo re-
akcija į stresą, bet nori būti tikras, kad moteriai nepablogės. 
Ji vėl užmiega ir prabunda tik po kelių valandų, kai sultinys 
jau garuoja puodelyje ant nedidelės spintelės šalia jos lovos. 
Vyras stovi prie durų, atsirėmęs į staktą, rankas sukryžiavęs 
ant krūtinės, ir stebi, kaip ji mažais gurkšneliais geria tikrą 
vištienos sultinį, vis perimdama puodelį iš vienos rankos į 
kitą, nes ilgai išlaikyti vienoje karšta, o ąselė gana nepatogi, 
kiek per maža sunkiam puodeliui.

– Neskubėk, – švelniai sako vyras ir moteris suklusus pa-
kelia į jį akis.

– O tau nieko, kad aš čia?
– Gerk sultinį, dar atnešiu, – vyras išeina ir uždaro duris.
Virtuvėje kiek pasėdi, tada pats įsipila sultinio, tik prisi-

deda dar mėsos ir gausiai apibarsto krapais. Moteriai krapų 
nedėjo bijodamas, kad nesiveltų burnoj, dar užsikosės ar pa-
springs, tada jau galas jos šonkauliams, kurie gali būti ir lūžę, 
bet gal tik stipriai sutrenkti, tai gyja dar ilgiau, o skauda ko-
sėjant lygiai vienodai abiem atvejais, tą jis irgi gerai žino. Ne 
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kartą ir ne du buvo jam kliuvę, bet dėl to niekada per daug 
nesirūpino. Nebuvo jautrus skausmui. Betgi savęs negalėjo 
lyginti su ta moterimi. 

Po kelių valandų vyras nuneša antrą puodelį sultinio. 
Moteris atrodo geriau, akys dar blizga, bet ji nebekarščiuo-
ja. Tikras vištienos sultinys visada gelbėja, jei reikia, suteikia 
jėgų, ramina uždegimą ar net skausmą malšina, o kartais ir 
nuo nemeilės padeda. Svarbu tuo tikėti. Regis, jie abu tuo tiki.

Prieš užmigdamas vyras pagalvoja, kad krizė praėjo ir jis 
gali ramiai miegoti. Jis netgi kažką malonaus sapnuoja. Tik 
vėliau neprisimins, bet argi tai svarbu. Mes dažniausiai ir ne-
prisimenam pačių geriausių akimirkų, bet lengvai leidžiam 
griauti mus iš vidaus visiems kaltės jausmams, nerimui, bai-
mei. Reikėtų juos visus uždrausti, ypač kaltės jausmą, bet 
nėra tokios institucijos, kuri galėtų tai padaryti.



Kas toliau? Parsiveš ją namo? Mažiausiai norėjo, 
kad kas nors svetimas užimtų bent menkiausią 

dalį jo namų erdvės. Seniai gyveno vienas 
ir dalintis jau buvo atpratęs.

ASTA JOLANTA MIŠKINYTĖ – romanų „Bitlas, Ana 
Orka ir aš“, „Kasios K. asmeninis gyvenimas“ bei 
radijo pjesės „Mama, aš tave myliu” autorė. Jos 
kūrybos ypatumas – dėmesys paprastų žmonių liki-
mams, pasakojimo aistra ir atvirumas. Anot skaity-
tojų, tai knygos apie tikrą, nenudailintą šiandieną, 
painius santykius šeimoje, skausmą, tačiau visada 
įžiebiančios kitokio gyvenimo viltį. Jose  nesunku 
atpažinti savo aplinką, o gal net patį save.

Naujas A. J. Miškinytės romanas „Ir tada jie išplaukė“ – užsi-
mezgusios meilės, atgimstančių jausmų istorija. Pagrindiniai 
veikėjai – Vyras ir Moteris. Jie neturi vardų. Pasak autorės, „Pa-
vadinkit juos kaip norit, nes čia galėtų būti bet kuris iš jūsų...“ 

Vyro ir Moters likimai, statusas visuomenėje skirtingi, bet 
užgesę gyvenimai vienija juos. Beviltiškoje padėtyje atsidūrusi 
moteris, kurios respektabilus gyvenimas (ji mero žmona) tam-
pa nebepakeliamas, ir gyvenimo vėtytas ir mėtytas karo veiks-
mų dalyvis, nebesitikintis iš gyvenimo visiškai nieko. Jų praei-
ties istorijos skleidžiasi iš lėto gimstančių dar nepatirtų jausmų 
fone. Kaip ir kada jie priims esminį sprendimą? Ir kokią kainą 
teks mokėti už prisikėlimą?

„Tai istorija apie meilę, kurios niekas nesitikėjo. Apie drąsą 
palikti įprastą krantą. Apie savo žmogiškosios vertės suvokimą 
ir apsimetinėjimo beprasmybę. Linkiu ryžto išplaukti, jei sau-
giame uoste nesi laimingas. Tai istorija apie baimės keistis nu-
galėjimą“, – sako autorė.

©
 G

uo
do

s 
Ka

va
lia

us
ka

itė
s 

nu
ot

r.

A
S

TA
 JO

LA
N

TA
 

M
IŠ

K
IN

Y
T

E ·

A S T A  J O L A N T A 
M I Š K I N Y T E·

R O M A N A S


