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enai, ar kada jauteisi viskuo persisotinęs?
– Kas per idiotiškas klausimas? – atsiliepia iš kitapus 

rašomojo stalo.
Įsitaisęs mano kabinete juodos odos krėsle, jis ilsisi 

ištiesęs ilgas kojas. Tamsiai mėlynas švarkas atsegtas, kak-
laraištis atlaisvintas – Bendžaminas darbus kompanijoje 
šiandien jau baigė.

– Nežinau. Tiesiog kartais jaučiuosi taip, lyg šis pa-
saulis man jau nieko naujo nebegalėtų duoti, – atsidūstu 
ir su visu krėslu pasisuku į langą per visą sieną. Už jo – 
veidrodiniai Manhatano dangoraižiai ir pilkas sausio 
dangus.

– Išdulkink kekšę, pauostyk kokso. Man tai visada 
padeda.

– Apie tai ir kalbu. Kekšės, koksas ir kitas mėšlas, – 
perbraukiu ranka veidą. – Tas pats per tą patį. Tarsi už-
burtas ratas.

– Prastai nusiteikęs ar diena šūdina?
– Nežinau. Tiesiog viskas… – atsidusęs suneriu ran-

kas virš galvos.  – Kažkaip monotoniška. Norėtųsi ko 
nors naujo.

B
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– Pasakyk, kad juokauji,  – nusišypso stebėdamas 
mane. – Tavo naujasis žaisliukas tebekvepia dažais, o tau 
jau norisi ko nors naujo?

– Kalbi apie bentlį? Benai, tai tik daiktas, – pakylu iš 
krėslo ir, susikišęs rankas į kelnių kišenes, prieinu arčiau 
grindis siekiančio lango.

– Nesuprantu, kur link tu suki?
– Man norisi kažko kitko,  – nuleidžiu akis į miestą, 

mirgantį po kojomis. Spalvoti automobilių stogai ir vos 
įžiūrimos žmonių figūrėlės purviname sniege primena lė-
tai judantį primityvų organizmą.  – Ko nors naujo... Dar 
nepatirto. 

– Na, tai šok su parašiutu ar nardyk su rykliais, – sako 
sarkastiškai.

– Nardymo su rykliais ekstremalumas perdedamas,  – 
atsigręžiu kabinete suskambus telefonui. – Patikėk, žinau, 
ką kalbu, – nusišypsau įdėmiai mane stebinčiam draugui.

Priėjęs prie stalo, nuspaudžiu mirksintį mygtuką ir su-
smunku į odinį krėslą.

– Pone Silveri, trečiąja linija jums skambina panelė Mor-
gan, – per garsiakalbį pasigirsta mano sekretorės balsas.

– Pasakyk jai, kad aš susitikime, – ištaręs į prietaisą ant 
stalo, pakeliu akis į vos juoką tramdantį draugą. – Kas? – 
klausiu, nustebintas jo reakcijos.

– Nieko, tiesiog sugalvojau, kaip tau greitai gauti didelę 
dozę ekstrymo.
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– Na?
– Pasipiršk Kamilai, – akimis parodo į telefono apara-

tą, neabejotinai omenyje turėdamas mano merginą, ir ima 
juoktis. – Manau, tada tau, Danieli, nebebus taip nuobo-
du. Gal ir idiotiškų minčių mažiau lįs į galvą, – praplium-
pa dar garsiau kvatotis.

– Geriau nusigraušiu ranką, – nusišypsau.
– Ar tai nauja meilės išraiška?
– Greičiau skyrybų.
– Ketini ją palikti? – nustebęs šiek tiek surimtėja.
– Dar nežinau, – atsakau visiškai nuoširdžiai.
Benas kurį laiką stebi mane tylėdamas. 
– Skrendam savaitgalį į Nicą? Matau, tau iš tiesų reikia 

nedelsiant pravėdinti smegenis.
– Apie tai ir kalbėjau minėdamas, kad viskas sukasi 

ratu, – giliai atsidūstu. – Gerklėj man stovi ta jūsų Nica, – 
susiraukiu prisiminęs begalę apsvaigusių naktų Pietų 
Prancūzijoje.

– Negi viskas taip blogai?
Piktai dėbteliu draugo pusėn ir, pakilęs iš krėslo, priei-

nu prie baro kabineto kampe. Žvilgteliu į auksinį roleksą 
ant riešo, norėdamas įsitikinti, kad darbo diena eina į pa-
baigą. Paimu krištolinį grafiną su skaidriu tamsiu skysčiu.

– Gersi? – paklausiu pikčiau, nei ketinau.
Benas lėtai linkteli. Pripylęs taures, grįžtu prie stalo, 

vieną ištiesiu draugui.
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– Klausyk, Danieli,  – prabyla kiek surimtėjęs.  – Gal 
eime šiandien kur nors su merginomis pavakarieniauti? 
Vėliau jas išsiųsime namo, o patys atsikvėpsime striptizo 
klube ar kitur. Kaip tau toks planas? Geriau už Nicą? – 
stebėdamas mane šypteli.

– Gal ir nieko, bet kam ta dalis su vakariene ir mergi-
nomis?

Bendžaminas kaltai nusišypso.
– Pažadėjau Anai šiandien kur nors nusivesti.
– Penktadienio vakarą? Benai, atrodo, kad tau, o ne 

man galvoje negerai, – nugėręs didelį gurkšnį viskio imu 
juoktis.

•

Sužvarbusiais pirštais pasitaisau vilnonio palto apykaklę. 
Ledinis vėjas, į veidą drebiantis šlapias snaiges, priverčia 
pavydėti pro šalį pralėkusio taksi keleiviui. Ech, kaip norė-
čiau dabar būti jo vietoje. Deja, tai ne mano kišenei, bent 
kol kas. Nulydėjusi žvilgsniu dar vieną geltoną automobi-
lį, paspartinu žingsnį – vėluoju. Prieš akis – dar du kvar-
talai, o jau pusė septintos vakaro. Šniurkštelėjusi nosimi, 
nuleidžiu veidą žemyn, bent taip mėgindama apsiginti 
nuo aštrių vėjo gūsių ir šlapio sniego. Pasiekusi Penktosios 
aveniu ir Vakarų keturiasdešimt šeštosios gatvės kampą, 
pagaliau pakeliu akis į mirgantį automobilių srautą. 
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Rolsroisai, bentliai ir naujausios laidos mersedesai, 
spindintys pilko sniego fone. Prabangios vitrinos rėkte 
rėkia, kad čia renkasi tik riebiausia Niujorko grietinėlė. 
Prada, Cartier, Versace ir daugybė kitų garsių vardų verčia 
dar labiau susigūžti. Apsižvalgau, ketindama kirsti  judrią 
gatvę, bet, vos žengus žingsnį ant šlapio asfalto, pasigirsta 
šaižus signalas, ir pro šalį pralėkdamas naujutėlis juodas 
bentlis šliūkšteli ant manęs purvinos tirpstančio sniego 
masės, tarsi patvirtindamas: man čia ne vieta.

– Šiknius!  – šūkteliu jam įkandin, bet staigus vėjo 
gūsis išblaško mano balsą tirštame Manhatano triukšme.

Braukdama nuo savęs purvą, dar paspartinu žingsnį. 
Nuostabu! Pirmąją darbo dieną pradėsiu permirku-

siais drabužiais!
Širsdama ant juodojo automobilio savininko, pasuku 

už prabangios parduotuvės ir po kelių dešimčių žingsnių 
išvystu kelionės tikslą. Užklotas šlapio sniego sluoksniu 
mane pasitinka itališkas restoranas. Gerokai vėluoju, 
tad nuskubu prie įėjimo. Vos atvėrusi duris, pamatau ne-
priekaištingos išvaizdos merginą prie administratoriaus 
staliuko.

– Labas vakaras,  – nusišypso, parodydama baltus 
dantis.

– Labas vakaras,  – nusitraukusi nuo galvos megztą 
kepurę, bandau jai atsakyti tokia pat šypsena, bet vargu 
ar man pavyksta.
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– Atleiskite, šiuo metu laisvų staliukų nėra,  – sako 
žvilgsniu įvertinusi skurdų mano apdarą, bet vis dar šyp-
sodamasi lyg robotė.

– Man nereikia staliuko. Atėjau pagal skelbimą,  – iš 
rankinės per petį išsitraukusi laikraštį, išlanksčiusi imu 
skaityti mėlynu rašikliu apibrauktą skelbimą. – „Populia-
riam italų restoranui reikalinga padavėja. Dėl darbo kreip-
tis šeštą valandą popiet. Vakarų keturiasdešimt šeštoji...“

Ji neleidžia man baigti.
– Taip, taip. Žinau, kas ten parašyta, – šypsena dings-

ta nuo veido. – Eik prie personalo durų, – galva krypteli 
į lauką, bet aš, nesuprasdama, ką ji turi omenyje, bukai 
klapteliu blakstienomis. – Na, eik gi greičiau, – sušnypščia 
pikčiau, neabejotinai norėdama manęs kuo greičiau atsi-
kratyti. – Už kampo rasi duris. Pabelsk tris kartus, Rober-
to tave įleis. Dieve, kokią netvarką čia padarei, – sudejuoja 
nuleidusi akis į vyšninį kilimą, ant kurio vis labiau tirpsta 
mano atneštas sniegas.

Kaltai nusišypsojusi, užsimaukšlinu kepurę ir išeinu į 
vis labiau įsismarkaujančią pūgą. Šalto vėjo šuoras, įsisu-
kęs po šlapiu paltu, priverčia sudrebėti. Atsigręžiu į duris, 
nežinodama, kur link eiti. Dailioji robotė, tarsi netikėda-
ma mano bukumu, užverčia akis ir plonu pirštu parodo 
kryptį. Dėkingai jai linktelėjusi, nuskubu už kampo, kur 
mane pasitinka eilė šiukšlių konteinerių ir ugniagesių 
laiptai, apraizgę aukštyn besistiebiantį raudonų plytų pas-
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tatą. Priėjusi prie sunkių metalinių durų, slepiamų vieno 
iš konteinerių, sugniaužusi kumštį iš visų jėgų pabeldžiu, 
lygiai tiek kartų, kiek liepė piktoji gražuolė. 

– Trisdešimt ketvirtajam galite tiekti užkandžius,  – 
prasivėrus durims pasigirsta neaukšto juodbruvo vyro bal-
sas. – Eik greičiau, ko stovi kaip pabučiuota, – prabyla su 
itališku akcentu, atsigręžęs į mane.

Balta uniforma ir pievagrybį primenanti kepurė leidžia 
spėti, kad duris man atidarė pats virtuvės šefas.

Padariusi, kaip liepta, akimirksniu patenku į kvapų, 
garsų ir spalvų maišalynę. Prieš mane atsiveria restorano 
virtuvė su galybe triūsiančių žmonių, jie it pašėlę maišo di-
džiulius puodus, keptuvėse čirškina aromatingus kepsnius. 
Suerzintas gardžių kvapų, pilvas išdavikiškai sugurgia.

– Katerina!  – šūkteli mane įleidęs vyras.  – Veskis ją 
greičiau iš čia, – leisdamas suprasti, kad trukdau, stumteli 
mane link merginos, stovinčios kiek tolėliau tarpduryje.

Nepriekaištingai balti marškiniai ir juoda atlaso lieme-
nė išduoda ją esančią padavėją. Nužvelgusi mane, šūkteli 
bandydama nustelbti šnypštimą ir puodų brazdėjimą:

– Eikš, – gestu paragina. – Atėjai pagal skelbimą laik-
raštyje?  – kai prieinu artyn, paklausia suėmusi mane už 
alkūnės. Nusitempusi siauru koridoriumi tolėliau nuo 
garsais ir kvapais alsuojančios virtuvės, dar kartą nužvelgia 
mane nuo galvos iki kojų. 

– Taip, – paskubomis linkteliu.
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– Gerai. Kuo tu vardu? – paklausia atvėrusi spintą pri-
menančias duris.

– Juma, – atsakau stebėdama ją.
Mergina vienus po kitų iš spintos traukia baltus marš-

kinius ir, pridėjusi prie manęs, bando nuspėti, ar tinka.
– Juma... – pakartoja susimąsčiusi, bet taip pat vikriai 

darbuodamasi.  – Jei neklystu, yra filmas apie traukinį į 
Jumą?

– Taip, – atsidūstu išgirdusi nuolatinį klausimą. – Ir 
jame vaidina Raselas Krou,  – paskubomis priduriu, kai 
jos lūpos prasižioja dar kažką sakyti.

– Kaip suprantu, šį klausimą girdi dažnai?  – plačiai 
nusišypso, nes man pavyksta nuspėti jos mintis.

– Nė nenutuoki, kaip dažnai, – užverčiu akis.
Mergina tyliai nusijuokia.
– Aš – Katerina, – prisistato ir man į rankas įbruka 

kelias pakabas su drabužiais.  – Tikiuosi, turi padavėjos 
patirties?

– Finikse kurį laiką dirbau užkandinėje.
– Arizona? – nustebusi kilsteli plonai išpešiotą antakį.
– Taip, – linkteliu šniurkštelėdama nosimi, ši nuo ši-

lumos vis labiau nori tekėti.
– Katerina! Dvidešimt antro staliuko „Cezario“ salo-

tos jau laukia! – pasigirsta italo balsas iš virtuvės.
– Tuoj! – atsiliepia. – Toli nuklydai nuo namų, Juma 

iš Arizonos. Na, papasakosi vėliau, – plačiai nusišypso. – 
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Šiandien dirbsi salėje, padėsi man ir kitoms merginoms, 
nuo staliukų nurinkdama indus. Paskubėk, šiandien čia 
pas mus tikras beprotnamis, – parodo į drabužius mano 
rankose ir personalo tualeto duris koridoriaus gale. – Vir-
šuje yra persirengimo kambarys, bet ekskursijoms dabar 
tikrai neturiu laiko, – draugiškai nusišypso.

– Katerina!
– Jau einu!  – atsiliepia virtuvės šefui ir, mirktelėjusi 

man, nuskuba į virtuvę, palikdama mane apstulbusią siau-
rame koridoriuje.

•

Prisiekiu, tuoj mirsiu iš nuobodulio!
Pasirėmęs smakrą ranka, žvalgausi po pilnutėlį restora-

ną. Apskriti staliukai baltomis staltiesėmis, raudonmedžio 
baras ir kelios dešimtys vakaru bei maistu besimėgaujan-
čių žmonių. Visiškai nieko, kas bent trumpam sužadintų 
smalsumą ir tą gyvasties jausmą, vis labiau apleidžiantį 
mane. Nuobodžiaudamas nenoromis vis nugirstu Ben-
džamino, Anos ir Kamilos šnekas. Nė nežinau, ar tokius 
beprasmius svaičiojimus galima vadinti pokalbiu.

– Šiais laikais elgetų pilna prie kiekvieno kampo. Aną 
dieną vienas, galima sakyti, užpuolė mane prie „Starbucks“ 
kavinės, reikalaudamas išmaldos.

– Gali nė nesakyti, – pasigirsta mirtinai pabodęs  lipšnus 
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Kamilos balsas. – Vos prieš valandą viena benamė tiesiogi-
ne prasme puolė tiesiai po bentlio ratais. Laimė, Danielis – 
puikus vairuotojas, galintis pasigirti greita reakcija, – spus-
teli ranką, savininkiškai besiilsinčią man ant šlaunies. – Ar 
ne, brangusis?

– Taip, Kamila, – nusišypsojęs pasimuistau ant kėdės, 
tikėdamasis, kad jos delnas pasitrauks, bet, dideliam mano 
nusivylimui, jis lieka kur buvęs.

– Benamiai  – neatsiejama Manhatano dalis, bet jei 
jums, merginos, ne prie širdies, manau, jums patiktų Du-
bajus. Galėtume kada visi kartu ten nuvykti, – spėju, taip 
pat nuobodžiaudamas pasiūlo Benas.

Šią akimirką galėčiau jį pasmaugti už tokį neapgalvotą 
siūlymą, be abejo, įpareigojantį ir mane.

– Kodėl? – klausia greta sėdinti šviesiaplaukė Bendža-
mino mergina Ana.

– Ten nėra benamių. Ar ne, Danieli?
Pirštais sukiodamas pūstašonės vyno taurės kojelę, lėtai 

linkteliu.
– Kaip nėra? – kiek nustemba Kamila.
– Tiesiog nėra,  – gurkštelėjęs vyno, Benas dirsteli į 

mane.
Vos akimirką žvilgteliu į draugą. Perpratęs mano nepa-

tenkintą žvilgsnį, plačiai nusišypso.
– Per paskutinę viešnagę su Danieliu patys turėjome 

galimybę tuo įsitikinti. Negano to, vietiniai pasakojo, kad, 
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Dubajuje atsiradus benamiui, šiam tiesiog nuperkamas bi-
lietas, kad nedelsdamas išvyktų iš šalies.

– Juokauji? – sužavėta aikteli Kamila.
Bendžamino atsakymo neišgirstu, nes netikėtai mano 

dėmesį patraukia iš kažkur atsiradusi raudonplaukė mer-
gina su indų stirta. Nešami indai virpa lyg pasiutę. Nejučia 
nusišypsau. Baugštūs, negrakštūs merginos judesiai trau-
kia žvilgsnį. Persimetusi keletu žodžių su pro šalį skuban-
čia padavėja, ji dingsta už baro. Krypteliu ant kėdės, tikė-
damasis ilgiau ją stebėti, bet man nepavyksta. 

– Neįtikėtina, – į nuobodžią realybę grąžina susižavė-
jimo kupinas moters greta balsas. – Manau, ir Niujorkui 
derėtų sekti Dubajumi. Ponas de Blasio galėtų asmeniškai 
įteikti visiems benamiams po bilietą ir sudie, prasmirdę 
elgetos, – patenkinta sąmoju Kamila gurkšteli vyno ir pla-
čiai nusišypso.

– Ne visi benamiai yra vargšai, Kamila,  – užtikrintai 
pareiškia Ana.

– Ką turi galvoje, mažute? – susidomi Benas.
Toks Anos pareiškimas sudomina net mane. Suklusęs 

stebiu restorano salę, nekantraudamas kuo greičiau ir vėl 
išvysti tą negrakščią, bet tokią žavią padavėją. 

– Kartą per Opros Vinfri šou rodė vyruką. Į studiją 
atėjo apsirengęs kaip benamis ir atrodė išties klaikiai, bet 
vėliau paaiškėjo, kad tai milijonierius, mėgstantis dėtis 
elgeta.
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– Ana, meldžiu, pasakyk, kad maustai mus, – juokin-
gai susiraukusi, tarsi netikėdama savo ausimis, suniurna 
Kamila.

– Ne,  – Ana papurto šviesiaplaukę galvą.  – Gaila, 
nepamenu vyruko pavardės, bet, jei neklystu, jis buvo iš 
Detroito.

– Kam dar vyno? – klausiu nutraukdamas pokalbį, kai 
prie baro šmėsteli mano smalsumą sužadinusi mergina.  

Kamila, nepatenkinta, kad pertraukiau Anos pasa-
kojimą, kažką piktai suurzgia, bet jos žodžiai manęs ne-
pasiekia  – tarsi užhipnotizuotas stebiu žvakės liepsną 
primenančią moterį. Atstumas, skiriantis mus, neleidžia 
įžiūrėti, ar ji graži, bet spėju, kad būtent taip. Ir tai tik pa-
tvirtina barmeno šypsena ir žvilgsnis į ją. Kai taures bliz-
ginantis vyrukas bando merginą užkalbinti, ši, plačiai jam 
nusišypsojusi, vėl pranyksta lyg mažutis miražas.

– Mielai pakartočiau, bet gal šį kartą ko nors stipres-
nio, Danieli? – gudriai nusišypso priešais sėdintis draugas.

Žvilgtelėjęs į jį sudvejoju, ar, taip atvirai vėpsodamas į 
merginą, neišsidaviau, bet, prisiminęs Beno žodžius apie 
striptizo klubą, nurimstu.

– Mielai išgerčiau viskio,  – pritardamas linkteliu ir 
kilsteliu ranką tik tada, kai pagrindinėje restorano salėje 
vėl pasirodo raudonplaukė mergina. Ji pastebi mus, bet 
prie staliuko neprieina, tik, kažką pasakiusi prie baro lū-
kuriuojančiai padavėjai, vėl dingsta restorano gilumoje.
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– Velnias, – nusivylęs suniurnu panosėje ir giliai iškvė-
pęs atsilošiu kėdėje.

– Žodžiu, tas vyrukas iš Detroito, – tušti pašnekesiai 
tęsiasi, ir tai, o gal ir visas šis sumautas vakaras, ima ne 
juokais erzinti. Menkute pramoga tapęs nepažįstamosios 
stebėjimas taip pat pamažu virsta kančia, nes niekaip ne-
pavyksta žvilgtelėti į patrauklią merginą kiek iš arčiau.

– Jis tvirtino mėgstąs persirengti benamiu, be to, daug 
metų tai slėpė nuo verslo partnerių ir net šeimos.

– Žinoma, – prunkšteli Kamila. – Kokiu idiotu reikia 
būti, kad tuo didžiuotumeisi?

– Ne tai turiu omenyje, Kamila. Negi nesupranti, kad 
tas vyrukas visiems melavo? 

– Ir kas?
– Kaip tai – kas? Kamila, jis gyveno dvigubą gyveni-

mą. Turėjo kitus namus, gal net šeimą.
Nenoromis nugirstas Anos pasakojimas apnuodija, su-

drumsčia mano mintis. 
Dėtis benamiu turint kalnus pinigų gal ir keistoka, bet 

kas gi mums, turtingiesiems, gali uždrausti pabandyti gy-
venti kitaip? Bent trumpam pabėgti nuo darbų ir tos ba-
nalios prabangios rutinos? 

Niekas!
Įsmeigiu akis į restorano salę. Puikiai suprantu, kodėl 

vyrukas, apie kurį kalbėjo Bendžamino mergina, dėjosi 
tuo, kas nėra.
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Tokie snobiški vakarai kaip šis kartojasi diena iš die-
nos, ir tai vargina ne mažiau nei vergavimas tam, ko skai-
čiuoti mums jau seniai nebereikia. Susitikimai su verslo 
partneriais, netikrų šypsenų kupini pobūviai. Moterys, 
nematančios tavo vidaus, nes joms daug įdomesnė sąs-
kaita banke. Užknisa. Kas blogo, jei pavargęs nori atsi-
kvėpti nuo gyvenimo, vis labiau smaugiančio deimantais 
puošta virve? Gyvenimo, kankinančio labiau, nei galėjai 
pagalvoti.

Po velnių!
Galvoje šmėsteli išganinga mintis. Nužvelgiu žmones 

prie stalo visai kitokiu žvilgsniu. Tarsi iš šalies.
Kodėl anksčiau apie tai nesusimąsčiau? Kodėl nepa-

galvojau, kad galiu sau leisti pažaisti. Paįvairinti gyvenimą 
paprastumu ir kažkuo nauju. Kad ir ja.

Akys susiranda per salę skubančią raudonplaukę ir aš, 
patenkintas tokia perspektyva, nusišypsau.

Kūną užplūsta žvalumo banga ir, supratęs, kad būtent 
to man seniai reikėjo, netikėtai stumteliu kėdę, nutrauk-
damas draugų pokalbį:

– Atsiprašysiu minutėlę, – ištariu pakilęs.
– Brangusis, ar tau viskas gerai? – klausia nustebusi, 

gal tokio mano elgesio net kiek išgąsdinta Kamila.
Linkteliu ir, vidinėje švarko kišenėje ieškodamas tele-

fono, patraukiu per salę. Man nedelsiant reikia susisiekti 
su Styvu.
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•

– Turiu tave pagirti. Šis vakaras buvo bandomasis ir tau 
sekėsi gana neprastai,  – užrakinusi ištuštėjusio restorano 
duris, pareiškia Katerina. – Jei darbo atlygis ir sąlygos ten-
kina, gali ateiti rytoj per pietus, kai bus Džonas. Jis duos 
pasirašyti sutartį ir užpildys kitus įdarbinimo dokumentus.

– Ar jis – šio restorano savininkas?
– Ne. Džonas – tik valdytojas, o aš – jo dešinioji ran-

ka, – koketiškai nusišypsojusi, mirkteli man. 
Nenorėdama pasirodyti pernelyg smalsi, nieko neklau-

sinėju. Supratingai linktelėjusi, pamažu sagstausi juodo 
atlaso liemenės sagas.

– Skubi? – nužvelgusi mane, klausia Katerina.
– Ne. Ne visai. Tiesiog iki Bruklino – ilgas kelias.
– Gyveni Brukline? – prisėdusi ant vienos iš baro kė-

džių, neslėpdama smalsumo pažvelgia į mane.
– Taip. Grynpointe.
– Seniai?
– Ne, vos porą mėnesių.
– Porą mėnesių? – Katerina kiek nustebusi kilsteli an-

takius.
– Taip. Atvažiavau čia su savo vaikinu, – nusišypsau. – 

Kevinas – pradedantis aktorius, ketina išmėginti jėgas tea-
tre, bet kol kas jam prastai sekasi, – šypsenos mano veide 
nelieka, nes atmintyje šmėsteli stalas, nukrautas tuščiais 
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alaus buteliais, ir migloti kaltinimai kažin ar egzistuojan-
čiam agentui.

– Teatre? Turi omenyje Brodvėjų?
– Taip, – pritardama linkteliu ir, nusivilkusi liemenę, pa-

keliu akis į vos šypseną tvardančią Kateriną. 
– Tikiuosi, jis geresnis už patį Hju Džekmaną, kitaip, 

mergyte, siūlyčiau neišsikrauti lagaminų – greit teks grįžti į 
Arizoną, – apsižvalgo aplink. 

Įsitikinusi, kad restorane likome tik mudvi, Katerina iš 
prijuostės kišenės išsitraukia plonutę cigaretę ir prisidegusi 
išpučia dūmus į skliautuotas lubas.

– Niujorke esi viskas arba niekas. Žinau, ką sakau, – pati 
tikėjausi tapti biržos maklere ir tik pažiūrėk į mane dabar, – 
skėsteli rankas.– Nešioju makaronus sušiktam italų restorane.

– Bet šalia Penktosios aveniu, – ištariu negalvodama, ir 
tai prajuokina Kateriną.

– Taip,  – linkteli kvatodamasi.  – Tiesa, tai  – taip pat 
šioks toks pasiekimas,– persisvėrusi per barą paima tuščią 
viskio taurę ir, nukračiusi į ją cigaretės pelenus, surimtėja, bet 
tebesišypso. – O tu man patinki, Juma iš Arizonos. Manau, 
puikiai sutarsim.

ĮSIGYKITE
KNYGĄ DABAR


