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Dažną dieną man norisi verčiau būti Britanijos vieno svaro 
moneta, o ne mergaite iš Afrikos. Visi apsidžiaugtų, vos mane 
išvydę. Galbūt savaitgalį pasisvečiuočiau pas jus, o paskui, nes 
tokia jau esu permainingo būdo, persikraustyčiau pas vyruką 
iš kampinės parduotuvės, bet jūs vis tiek nenusimintumėt, 
nes dorotumėt bandelę su cinamonu arba gurkšnotumėt šaltą 
kokakolą iš skardinės, o manęs nė neprisimintumėt. Būtume 
laimingi kaip du meilužiai, susipažinę per atostogas, o paskui 
užmiršę vienas kito vardą.

Vieno svaro moneta gali keliauti ten, kur jai atrodo sau
giausia. Gali įveikti dykumas ir vandenynus, toli palikti šū
vių pokšėjimą ir aitrų degančio šiaudinio stogo tvaiką. Pavojui 
praslinkus, sušilusi ji apsisuks ir nusišypsos jums visai taip pat, 
kaip mano didžioji sesuo Nkiruka šypsodavosi mūsų kaimelio 
vyrams tą trumpą vasarą, kai jau nebebuvo mergaitė, bet dar 
nebuvo ir tikra moteris, – iki pat vieno tokio vakaro, kai mama 
nusivedė ją į atokią vietelę rimtai pasikalbėti.
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Žinoma, vieno svaro moneta gali būti ir rimta. Gali apsi
mesti esanti galia ar nuosavybė, o mergaitei, stokojančiai ir vie
no, ir kito, tai ypač rimta. Turit pasistengti sučiupti vieno svaro 
monetą ir įkalinti kišenėje, kad ji negalėtų pasiekti saugaus 
krašto nepasiėmusi ir jūsų drauge. Bet moneta – tikra burti
ninkė, moka visokių magiškų triukų. Esu mačiusi, kaip gau
doma nusimeta uodegą lyg koks driežas, ir liekat tik su pensu 
saujoje. O kai galiausiai ją sugriebiat, britų vieno svaro moneta 
gali parodyti patį vinkliausią fokusą – pavirsti net ne į vieną, 
o į du visiškai vienodus žalius Amerikos dolerio banknotus. 
Žinau, ką sakau: jūsų pirštai tada čiuptelės tik vėjo gūsį.

Kaip aš norėčiau būti britų vieno svaro moneta. Jai niekas 
netrukdo iškeliauti ten, kur saugu, o mums niekas netrukdo 
akimis palydėti ją iškeliaujančią. Štai tokia žmonijos pergalė. 
Tai vadinama globalizacija. Mergaitė, tokia kaip aš, sulaikoma 
imigracijos tarnybos, užtat svaro moneta gali lyg niekur nie
ko peršokti sukamąją užtvarą, ištrūkti iš tų augalotų vyrų su 
uniforminėmis kepurėmis gniaužtų ir driuoktelėti tiesiai į lau
kiantį prie oro uosto taksi. Jums kur, ponia? Vakarų civilizacija, 
mano mielas, tad negaišuok.

Atkreipėt dėmesį, kaip gražiai šneka britų vieno svaro mo
neta? Ji kalba Anglijos karalienės Elžbietos II balsu. Monetoje 
iškaltas karalienės veidas, ir retsykiais, kai įsižiūriu ypač įdė
miai, pastebiu sukrutant jos lūpas. Prikišu monetą prie ausies. 
Ką ji sako? Tučtuojau padėk mane, panele, kitaip kviečiu savo 
sargybą.

Jei šitaip jums bylotų pati karalienė, negi įstengtumėte ne
paklusti? Esu skaičiusi, kad ją supantys žmonės, netgi karaliai 
ir ministrai pirmininkai, paklūsta jai nejučia, jų kūnai patys 
suskanta vykdyti įsakymus, smegenims nė nespėjus susizgribti, 
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kad gal nebūtina. Pasakysiu jums štai ką: anaiptol ne karūna 
ir ne skeptras daro tokį poveikį. Aš galėčiau įsisegti tiarą į savo 
trumpas garbanėles, galėčiau štai taip suspausti viena ranka 
skeptrą, o policijos pareigūnai vis tiek atšlumšėtų su savo sun
kiais batais ir sakytų: Puikų ansamblį pasirinkot, ponia, o dabar 
gal užmeskim akį į jūsų tapatybę įrodančius dokumentus? Ne, 
ne, visai ne karalienės karūna ir skeptras valdo jūsų šalį. Valdo 
jos gramatika ir balsas. Štai kodėl pageidautina kalbėti taip, 
kaip kalba ji. Tada ir galėtum atsakyti policijos pareigūnams 
skaidriu kaip didysis deimantas Kulinanas balsu: Viešpatėliau, 
kaip jūs drįstat?

Aš išvis vis dar gyva tik todėl, kad išmokau karalienės ang
lų kalbos. Galbūt jums atrodo, kad tai nelabai sunku. Šiaip 
ar taip, mano šalyje, Nigerijoje, anglų kalba – valstybinė. Tas 
tiesa, bet štai kokia kliautis: namuose mes ja kalbame daug 
geriau negu jūs, nėra ko nė lyginti. Tam, kad galėčiau pra
šnekti karalienės anglų kalba, teko išmesti iš galvos visas gim
tosios grožybes. Tarkime, karalienė niekad nepasakytų: Gyva 
bėda ir nelaimė buvo ta mergiotė, uodega viksėdama pakabino 
mano pirmagimį sūnų, bet kas susyk būt pasakęs, kad viskas nueis 
paskliundrom. Na jau ne, karalienė privalo sakyti šitaip: Mano 
dabar jau velionė marti moteriškais kerais suviliojo mano įpėdinį 
ją vesti, galima buvo iš anksto numatyti, kad tai geruoju nesi
baigs. Juk trupučiuką liūdna, tiesa? Mokytis karalienės anglų 
kalbos  – bemaž tas pat, kas rytą po šokių nugremžti ryškiai 
raudoną kojų nagų laką. Trunka ilgai, be to, visada bent tru
pučiukas lieka, bent keli raudoni krisleliai pakraščiais, prime
nantys, kaip tada buvo smagu. Tad, kaip jau turbūt suprantat, 
mokytis man sekėsi lėtai. Kita vertus, laiko turėjau į valias. Jūsų 
kalbos išmokau imigrantų sulaikymo centre Esekse, Jungtinės 



Chris Cleave

12

Karalystės pietrytinėje dalyje. Dvejus metus mane laikė užda
rytą ten. Ko jau ko, o laiko turėjau iki soties.

Kodėl ryžausi imtis tokio vargo? Dėl to, ką kalbėjo kai ku
rios vyresnės mergaitės, jos man aiškino: jei nori išgyventi, turi 
gerai atrodyti, o kalbėti – dar geriau. Neišvaizdžiųjų ir tylių
jų dokumentai, rodos, niekad nebūna tvarkingi. Jūs sakot, jos 
būna repatrijuojamos. Mes sakom: išsiunčiamos namo anksti. 
Tarsi jūsų šalis būtų koks vaikų pobūvis – pernelyg nuostabi 
šventė, kad tęstųsi amžinai. Vis dėlto dailutėms ir šnekiosioms 
nutinka kitaip – mums leidžiama pasilikti. Ir taip jūsų šalis dar 
labiau išgražėja, tampa dar gyvybingesnė.

Papasakosiu, kas atsitiko, kai mane išleido iš imigrantų su
laikymo centro. Atsakingas pareigūnas įdavė man čekį į rankas, 
transporto čekį, ir pasakė, kad galiu telefonu išsikviesti taksi. 
Atsakiau jam: Širdingai dėkoju jums, pone, lai Dievas visame 
kame jums bus maloningas, lai teiks džiugesį jūsų širdžiai ir kles
tėjimą jūsų artimiesiems. Pareigūnas tik nukreipė žvilgsnį į lu
bas, tarytum išvydęs ten ką labai įdomaus, ir tarstelėjo: Jėzau. 
Paskui dūrė pirštu koridoriumi tolyn ir pasakė: Telefonas ten.

Taigi, stojau į eilę prie telefono. Galvojau: ogi tikriausiai 
persūdžiau, dėkodama tam sulaikymo centro pareigūnui. Ka
ralienė būtų paprasčiausiai tarusi „Ačiū“ ir tuo baigusi. Nors 
iš tikrųjų karalienė būtų liepusi pareigūnui pačiam iškviesti 
tą sumautą taksi, o jeigu nepaklustų – būtų įsakiusi čia pat jį 
sušaudyti, nurėžti galvą ir pasmeigti ant mieto priešais Londo
no Tauerį visiems pasižiūrėti. Tą akimirką ir susivokiau, kad 
vienas dalykas yra išmokti karalienės anglų kalbos iš knygų ir 
laikraščių, tūnant sulaikymo centro kamarėlėje, o štai iš tikrų
jų šnekėtis ta kalba su anglais  – jau visai kas kita. Supykau 
pati ant savęs. Pagalvojau: nagi, mergužėle, juk negali leisti sau 
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lyg niekur nieko daryti tokias klaidas. Jeigu kalbėsi kaip kokia 
laukinė, pramokusi anglų kalbos laive, tie vyrai tave perpras ir 
tuojau išsiųs atgal namo. Štai ką aš galvojau.

Eilėje priešais mane stovėjo trys mergaitės. Mus, paneles, 
išleido tą pačią dieną. Buvo penktadienis. Skaistus, saulėtas ge
gužės rytas. Koridorius buvo prišnerkštas, bet kvepėjo švara. 
Geras triukas. Chlorkalkės, štai kaip jie tai padaro.

Sulaikymo centro pareigūnas sėdėjo prie savo darbo stalo. 
Į mus, mergaites, jis nedirsčiojo. Skaitė laikraštį. Šis gulėjo iš
skleistas ant stalo priešais jį. Bet ne vienas iš tų laikraščių, iš kurių 
aš mokiausi jūsų kalbos, ne The Times, ne The Telegraph ar The 
Guardian. Ne, tai buvo ne tokiems kaip jūs ar aš skirtas laikraš
tis. Jame buvo įdėta baltaodės mergaitės nuotrauka, toji mergaitė 
buvo pusplikė. Jums tikriausiai nekyla klausimų, ką noriu tuo 
pasakyti, juk sakau tai jūsų kalba. Bet jei apie tai pasakočiau savo 
didžiajai seseriai Nkirukai ir kitoms mūsų kaimo mergaitėms, 
čia tektų sustoti ir paaiškinti: pusplikė nereiškia, kad toji moteris 
iš laikraščio neturėjo pusės plaukų. Tai reiškia, kad viršutinė jos 
kūno pusė nebuvo pridengta drabužiais. Pagaunat skirtumą?

– Palauk. Ji net be liemenėlės?
– Net be liemenėlės.
– Eik jau!
Tada aš mėginčiau pasakoti toliau, bet tos mergaitės iš mūsų 

kaimo, jos pradėtų kuždėtis tarpusavyje. Krizentų rieškučiomis 
prisidengusios burnas. Ir jau man besižiojant tęsti pasakojimą 
apie aną rytą, kai buvau išleista iš imigrantų sulaikymo centro, 
tos mergaitės, jos vėl mane pertrauktų. Nkiruka sakytų: Pa
lauk. Paklausyk, gerai? Na, kad viskas būtų kaip reikiant aišku. 
Ta moteris, kurios nuotrauka buvo laikraštyje. Ji prostitutė, taip? 
Nakties karė? Ji buvo nudelbusi akis į žemę iš gėdos?
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– Ne, ji visai nebuvo nudelbusi akių iš gėdos. Žiūrėjo tiesiai į 
objektyvą ir šypsojosi.

– Ką? Taip ir fotografavosi laikraščiui?
– Taip.
– Vadinasi, Didžiojoje Britanijoje negėda rodyti savo papukus 

laikraštyje?
– Ne. Visai negėda. Vaikinams patinka, ir nieko čia gėdingo. 

Kitaip pusplikės mergaitės šitaip nesišypsotų, aišku?
– Tai visos mergaitės ten šitaip juos ir rodo? Taip ir krato papu

kus visur, kur tik eina? Ir bažnyčioje, ir parduotuvėje, ir gatvėje?
– Ne, tiktai laikraščiuose.
– Tai kodėl jos visos nevaikšto nuogomis krūtinėmis, jeigu vy

rams patinka ir nieko gėdingo?
– Nežinau.
– Juk tu gyvenai ten daugiau nei dvejus metus, panelyte visa

žinyte. Kaip čia dabar – nežinai?
– Taip jau ten viskas yra. Didžiąją laiko dalį ten ir buvau 

sutrikusi bei susipainiojusi. Kartais man atrodo, kad britai patys 
nežino atsakymų į tokius klausimus.

– Eik jau!
Tad štai, matot, kaip viskas būtų, jei man prireiktų aiškinti 

kiekvieną smulkmenėlę mergaitėms namuose. Reikėtų paaiš
kinti, kas yra linoleumas ir chlorkalkės, ir kas yra švelni por
nografija, ir kaip magiškai geba keisti pavidalą Britanijos vieno 
svaro moneta, tarsi visi šie kasdieniai dalykai būtų kokios nuos
tabios paslaptys. Ir mano pačios istorija labai greitai nuskęstų 
tame milžiniškame įdomybių vandenyne, juk atrodytų, kad 
jūsų šalis – užkerėtas nesibaigiančių stebuklų kraštas, o mano 
dalia jame – tokia menka ir visai nestebuklinga. O štai jums 
pasakoti – daug lengviau, jums galiu paprasčiausiai pasakyti: 
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tai va, tą rytą, kai mus išleido, imigrantų sulaikymo centro 
budintis pareigūnas spoksojo į pusplikės merginos nuotrauką 
laikraštyje. Ir jūs iškart suprasit, ką pasakiau. Dėl tos priežasties 
ištisus dvejus metus ir mokiausi karalienės anglų kalbos – kad 
su jumis galėčiau šitaip ir kalbėtis be trikdžių.

Sulaikymo centro pareigūnas, tasai, kuris žiūrėjo į pusplikės 
merginos nuotrauką laikraštyje – jis buvo smulkaus sudėjimo, 
plaukai neaiškios pablukusios spalvos, kaip ta grybų sriuba iš 
skardinės, jos gaudavome antradieniais. Riešai – laibi ir balkšvi 
kaip plastiku apvilktas elektros kabelis. Jo uniforma didesnė 
už jį patį. Švarko pečiai pūpsojo lyg dvi kupetos abipus galvos, 
tarsi ten būtų įsiveisęs tuntas mažyčių gyvūnėlių. Pagalvojau, 
kaip tie padarėliai turėtų markstytis nuo staigios šviesos, vakare 
jam nusivilkus švarką. Galvojau: taip, pone, jei būčiau tamstos 
žmona, liemenėlės nė už ką nenusisegčiau, ačiū.

Ir dar galvojau: kodėl gi žiūri į tą mergužėlę laikraštyje, o 
ne į mus – merginas, išsirikiavusias eilėje prie telefono? O kas, 
jei mes visos pabėgsim? Ir tuojau pat prisiminiau: juk mus iš
leidžia. Praėjus šitiek laiko, nelengva buvo tai suvokti. Tame 
sulaikymo centre aš gyvenau dvejus metus. Į jūsų šalį atvykau 
keturiolikos, bet neturėjau jokių amžių įrodančių dokumentų, 
tad mane įkurdino suaugusiųjų sulaikymo centre. Visa bėda, 
vyrai ir moterys čia buvo suginti į vieną krūvą. Naktimis vyrus 
išvarydavo į kitą korpusą. Saulei nusileidus, uždarydavo juos 
garduose kaip vilkus, bet dienomis vyrai vaikščiodavo tarp 
mūsų, valgydavo tą patį maistą kaip ir mes. Bet man jie vis tiek 
atrodydavo alkani. Ryte rydavo mane išbadėjusiomis akimis. 
Tad prisiklausiusi vyresnių mergaičių šnekų: Jei nori išgyventi, 
turi gerai atrodyti arba gerai kalbėti, – nusprendžiau, kad kalbė
ti man bus saugiau.
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Pasirūpinau būti negeidžiama. Vengdavau praustis, leis
davau odai riebaluotis. Krūtinę po drabužiais tampriai apsi
vyniodavau medvilnės juosta, kad būtų kuo plokštesnė, kad 
krūtys atrodytų visai mažos. Kai iš labdaros atkeliaudavo dė
žės, pilnos dėvėtų drabužių ir avėtų batų, kai kurios kitos mer
gaitės stengdavosi nučiupti kokį dailesnį rūbą ir pasipuošti, 
o aš, priešingai, rausdavausi krūvoje ieškodama tokio apdaro, 
kuris kuo labiau slėptų kūno formas. Mūvėdavau apdribusius 
mėlynus džinsus, vilkėdavau plačius vyriškus havajietiškus 
marškinius, batus išsirinkau juodus, sunkius, su plieninėmis 
nosimis, blykčiojančiomis pro odos įplėšas. Nuėjau pas sulai
kymo centro slaugytoją ir įtikinau labai trumpai nukirpti man 
plaukus medicininėmis žirklėmis. Ištisus dvejus metus aš nie
kam nesišypsojau, net nepažvelgdavau jokiam vyrui į veidą. 
Mane kaustė siaubas. Tik naktimis, kai vyrai jau būdavo užra
kinti savo korpuse, nusivyniodavau krūtinę veržiančią juostą 
ir giliai atsikvėpdavau. Nusiaudavau ir sunkiuosius batus, su
lenkdavau kojas per kelius, įremdavau į juos smakrą. Kartą per 
savaitę, įsitaisiusi ant poroloninio lovos čiužinio, dažydavau 
kojų nagus. Mažytį nagų lako buteliuką buvau radusi vienos 
labdaros dėžės dugne. Ant jo tebebuvo prilipinta etiketė su 
kaina. Jei kada nors pavyks rasti žmogų, atidavusį tą buteliuką 
labdarai, jam ar jai pasakysiu, kad už vieną Britanijos svarą 
ir devyniasdešimt devynis pensus jie išgelbėjo man gyvybę. 
Net štai ką aš darydavau įkalinta tame sulaikymo centre, idant 
priminčiau sau giliai po visais sluoksniais tebesanti gyva: po 
plieninėmis batų nosimis slėpiau ryškiai raudonai lakuotus 
kojų nagus. Kartais nusiavusi batus nutaisydavau grimasą, kad 
sulaikyčiau ašaras, ir siūbuodavau visu kūnu virpėdama nuo 
šalčio.
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Mano didžioji sesuo Nkiruka, ji tapo moterimi žydėjimo 
sezonu, po karšta Afrikos saule, ir kas galėtų kaltinti mergaitę, 
jei kvaitinantis raudonas saulės karštis paversdavo ją apsvaigu
sia, flirtuojančia lengvapėde? Kas iškęstų neatsišliejęs į savo na
melio durų staktą ir atlaidžiai nenusišypsojęs regėdamas, kaip 
motina pasisodina ją ir taria: Nkiruka, meile mano, nevalia ši
taip šypsotis vyresniems vaikinams?

Aš – na, mano tapsmas moterimi vyko po baltai plieskian
čiomis ilgomis dienos šviesos lempomis belangiame rūsyje 
imigrantų sulaikymo centre, keturiasdešimt mylių į rytus nuo 
Londono. Jokio žydėjimo sezono čia nebuvo, visąlaik tik šal
ta, šalta, šalta, o šypsotis neturėjau kam. Tie žvarbūs metai 
įšalę manyje. Mergaitė iš Afrikos, uždaryta imigrantų sulaiky
mo centre, vargšas vaikas, ji taip niekad ir neištrūko į laisvę. 
Mano dvasios gelmėse ji tebėra įkalinta ten amžiams, po to
mis dienos šviesos lempomis, susirangiusi ant žalio linoleumo 
grindų, įrėmusi smakrą į kelius. O toji moteris, kurią jie išlei
do iš imigrantų sulaikymo centro, tasai keistas padaras, kuris 
esu aš, yra jau kitos žmonių padermės. Aš  – tarsi dirbtinė, 
ne natūraliai atsiradusi esybė. Gimusi – ne, atgimusi – ne
laisvėje. Kalbos mokiausi iš jūsų laikraščių, vilkiu drabužius, 
kuriuos jūs išmetėt, o mano kišenėse švilpia vėjai, nes jose 
nėra jūsų svarų. Jei norit, galit pamėginti įsivaizduoti jauną 
moterį, iškirptą iš besišypsančios „Gelbėkit vaikus“ žurnalo 
reklamos, vilkinčią nubrizgusį rausvą apdarą iš antrinių ža
liavų konteinerio jūsų vietinio prekybos centro automobilių 
aikštelėje, angliškai kalbančią maždaug tokia kalba, kokia 
rašomi The Times redaktoriaus vedamieji. Aš pati pereičiau 
į kitą gatvės pusę, kad tik netektų su manim susidurti. Tie
są sakant, tai bene vienintelis dalykas, dėl kurio jūsų šalies 
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žmonių ir mano šalies žmonių nuomonės sutaptų. Ir vieni, ir 
kiti sakytų: Ta pabėgėlė mergaitė – ne mūsiškė. Ji nedera tarp 
mūsų. Ta mergaitė – kažkoks pusžmogis, ateivio atžala, atsira
dusi iš nenormalaus santykiavimo su žmogumi, nepažįstamas 
veidas mėnulyje.

Taigi, esu pabėgėlė, ir kartais man būna labai vieniša. Ar 
aš kalta, kad neatrodau kaip anglė ir nekalbu kaip nigerietė? 
O kas pasakė, kad mergaitė anglė būtinai turi būti tokios bal
tos odos kaip debesėlis, plaukiantis jos vasaros dangumi? O kas 
pasakė, kad nigerietė mergaitė būtinai turi šnekėti tik laužyta 
anglų kalba, tarsi kažkur viršutiniuose atmosferos sluoksniuo
se būtų susidūrusios anglų ir igbų kalbos, o paskui nulijusios 
tiesiai jai į burną tokiu galingu srautu, kad ji, vos neprigėru
si, springdama suokia saldžias pasakaites apie ryškias Afrikos 
spalvas ir kepintų plantanų gardumą? Tik ne kaip pasakorė, o 
kaip skenduolė, išgelbėta per potvynį ir krenkščianti iš plaučių 
kolonijinius vandenis.

Atleiskite, kad deramai išmokau jūsų kalbą. Istorija, kurią 
ketinu jums papasakoti – tikra. Atvykau ne tam, kad porinčiau 
jums apie ryškias Afrikos spalvas. Aš – iš naujo gimusi besi
vystančio pasaulio pilietė, ir tuojau jums įrodysiu, kad mano 
gyvenimo spalva – pilka. O jeigu visai netyčia yra taip, kad aš 
iš tiesų labai mėgstu kepintus plantanus, tai paslaptis, kuri turi 
likti tarp mūsų, meldžiu jus, nepasakykite niekam. Gerai?

Tą rytą, išleisdami mus iš sulaikymo centro, jie atidavė 
mums ir visą mūsų mantą. Manoji – sukrauta plastikiniame 
permatomame maišelyje. „Collins Gem“ kišeninis anglų kal
bos žodynas, viena pora pilkų kojinių, vienos pilkos kelnaitės, 
vienas Jungtinėje Karalystėje išduotas vairuotojo pažymėjimas, 
ne mano, viena vandeniu sulieta vizitinė kortelė, taip pat ne 
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mano. Jei norite žinoti, šiedu daiktai priklausė baltajam vyrui, 
tokiam Endriui O’Rurkui. Susipažinau su juo paplūdimyje.

Tą maišelį ir laikiau rankoje, kai sulaikymo centro parei
gūnas pasiuntė mane prie telefono. Pirmoji mergaitė eilėje, ji 
buvo aukšta, ji buvo daili. Jos metodas buvo grožis, ne kalba. 
Susimąsčiau, kuri iš mudviejų pasirinko patikimesnį būdą iš
gyventi. Ta mergaitė, ji išsipešiojo antakius, o paskui nusipie
šė naujus kosmetiniu pieštuku. Štai ką ji padarė gelbėdama 
savo gyvybę. Ji vilkėjo violetinę įliemenuotą trapecijos formos 
suk nelę, išmargintą rausvomis žvaigždutėmis ir mėnuliukais. 
Plaukus buvo apsirišusi dailia rausva skarele, avėjo violetinius 
įsispiriamus sandalus. Pamaniau, kad ji veikiausiai labai ilgai 
išbuvo uždaryta mūsų sulaikymo centre. Turbūt suprantate, 
kokią daugybę labdaros dėžių reikia išrausti, norint susirinkti 
tokius drabužius, kad išeitų tikras aprangos ansamblis.

Rudos mergaitės kojos margavo begale mažyčių baltų randeli ų. 
Nejučia man parūpo: ar tu visa išmarginta tokiais randais, pana
šiai kaip tavo suknelė – žvaigždutėmis ir mėnuliukais? Pagalvoja u, 
kaip būtų gražu, ir čia pat prašau jūsų: sutikit su manim, kad 
randai niekad nebūna bjaurūs. Tik tie, kurie tuos randus mums 
palieka, norėtų, kad taip manytume. Bet jūs ir aš, mes turėtume 
sutarti jiems nepasiduoti. Turėtume įžvelgti randų grožį. Gerai? 
Tai bus mūsų paslaptis. Kadangi, patikėkit, numirėliams nelieka 
randų. Randas reiškia „man pavyko išgyventi“.

Dar kvėpsnis kitas ir tarsiu jums keletą liūdnų žodžių. Bet 
juos turėtumėte išgirsti taip, kaip sutarėme matyti randus. 
Liūd ni žodžiai – irgi gražu. Graudi istorija reiškia, kad toji, kuri 
pasakoja, ką patyrusi, tebėra gyva. Ką žinosi, galbūt tuojau pat 
jai nutiks kas nors gero, kas nors nuostabaus, ir tada viskas per
simainys, ji nusišypsos.



Chris Cleave

20

Mergaitė su violetine platėjančia suknele ir randuotomis 
blauzdomis, ji jau kalbėjo į telefono ragelį. Alio, taksis? Atva
žioji mane paimt, ane? Gerai. A, iš kur esu aš? Aš iš Jamaikos, 
pupuli, jau patikėk. A? Ką? Iš kur aš esu vat dabar? Tvarkelė, 
palūkėk, prašyčiau.

Ji delnu užspaudė telefono ragelį. Atsigręžė į antrąją eilėje 
stovinčią mergaitę ir paklausė: Klausyk, pupuli, o kaip vadinasi 
šita vieta, kur mes vat dabar? Bet antroji mergaitė tik pažvelgė į 
ją ir gūžtelėjo pečiais. Antroji mergaitė buvo laiba, tamsiai ru
dos odos, o jos akys žalios, kaip saldainis guminukas nučiulpus 
saldų viršutinį sluoksnį ir pakėlus prieš mėnulį. Tokia gražutė, 
kad negaliu nė paaiškinti. Vilkėjo geltoną sarį. Rankoje laikė 
permatomą plastikinį maišelį, tokį pat kaip manasis, tik jos 
maišelyje nieko nebuvo. Iš pradžių pamaniau, kad jis tuščias 
ir pagalvojau: kodėl nešiesi tą maišelį, mergyt, jei jame nieko 
nėra? Kiaurai jį mačiau jos sarį, tad nutariau, kad jos maišelis 
pilnas citrinos geltonumo. Tik tiek ji ir teturėjo, kai jie mus, 
mergaites, išleido.

Tą antrąją mergaitę aš trupučiuką pažinojau. Vienu metu 
mes dvi savaites gyvenome tame pačiame kambaryje, bet nė 
sykio nesikalbėjome. Ji nemokėjo niekieno anglų kalbos, nė 
žodžio, štai kodėl tik gūžtelėjo pečiais ir tvirtai įsikibusi lai
kė savo maišelį su citrinos geltonumu. Tad mergaitė, kalbanti 
telefonu, tik užvertė akis į lubas, visai taip, kaip ir sulaikymo 
centro pareigūnas prie savo darbo stalo.

Tada mergaitė prie telefono pažvelgė į trečiąją eilėje ir pa
klausė jos: Tu gal žinai, kaip va šita vieta, kur mes, vadina
si? Bet trečioji irgi nežinojo. Ji stovėjo, ir tiek – su mėlynais 
marškinėliais, mėlynais džinsais ir „Dunlop Green Flash“ 
sportbačiais, žiūrėjo akis įbedusi į savo permatomą plastikinį 
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maišelį, o šis buvo prikimštas laiškų ir dokumentų. Jos mai
šelyje buvo tokia daugybė suglamžytų, apdriskusių popie
rių, kad jai teko viena ranka prilaikyti dugną, kitaip būtų 
persprogęs. Šitą trečiąją mergaitę, ją aš irgi truputį pažinojau. 
Ji nebuvo gražutė, nebuvo ir gera kalbėtoja, bet yra dar vienas 
dalykas, galintis apsaugoti nuo ankstyvos kelionės namo. Tokia 
ir buvo trečiosios mergaitės apsauga: jos istorija buvo surašy
ta ir patvirtinta. O jos užrašytos istorijos pabaiga pažymėta 
raudonu antspaudu su įrašu: TIKRA. Prisimenu, kartą ji pa
sipasakojo man apie save, ir tas pasakojimas buvo maždaug 
toks: atėjo vyrai ir jie...

sudegino mano kaimą...
surišo mano mergaites...
išprievartavo mano mergaites...
pagrobė mano mergaites...
nuplakė mano vyrą...
nupjovė man krūtį...
aš pabėgau...
per krūmynus...
suradau laivą...
perplaukiau jūrą...
ir tada jie įkišo mane čia. Štai taip ar panašiai. Tame imi

grantų sulaikymo centre istorijų tiek, kad man pradėjo painio
tis. Visų mergaičių istorijos prasidėdavo vienodai: atėjo vyrai ir 
jie... Baigdavosi irgi vienodai: ir tada jie įkišo mane čia. Visos 
istorijos liūdnos, bet jūs ir aš, mes jau sutarėme, kaip turėtume 
išgirsti liūdnus žodžius. Bet tą mergaitę  – trečiąją eilėje prie 
telefono – jos pačios istorija nugramzdino į tokį liūdesį, kad 
ji nė nežinojo pavadinimo vietos, kurioje atsidūrė, ir nenorėjo 
žinoti. Jai net nebuvo smalsu.
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Tada mergaitė prie telefono pabandė kalbinti ją dar kartą. 
Ką, tarė. Nei tu irgi nekalbi? Kaip tas gali būti, kad tu nežinai, 
kaip va šita vieta, kur mes, vadinasi?

Tada trečioji mergaitė eilėje, ji nukreipė žvilgsnį į lubas, o 
mergaitė su telefonu užvertė akis į lubas antrą kartą. O aš gal
vojau: na štai, sulaikymo centro pareigūnas jau žiūrėjo į lu
bas vieną kartą, trečioji mergaitė žiūrėjo į lubas vieną kartą, 
o pirmoji mergaitė žiūrėjo į lubas jau du kartus, tad gal ten, 
ant lubų, ir tikrai galima rasti kokį nors paaiškinimą. Gal ten 
yra kas nors labai linksmo. Galbūt ant lubų surašytos istorijos 
byloja maždaug šitaip: atėjo vyrai ir jie...

atnešė mums margaspalvių suknelių...
pririnko malkų laužui...
pripasakojo beprotiškų juokų...
gėrė su mumis alų...
gainiojosi mus, leipstančias juokais...
sutrukdė kandžiotis uodams...
papasakojo triuką, kaip sugauti Britanijos vieno svaro monetą...
mėnulį pavertė į sūrį...
Ak taip, ir tada jie įkišo mane čia.
Aš irgi pažiūrėjau į lubas, bet pamačiau tik baltai dažytą 

plynę ir ilgą dienos šviesos lempą.
Mergaitė su telefono rageliu rankoje pagaliau pažvelgė į 

mane. Tai ir pasakiau jai: Ši vieta vadinasi Blekhilo imigrantų 
iškeldinimo centras. Mergaitė įbedė akis į mane. Čia toks tavo 
juokas, ane, tarė. Ir kas čia per pavadinimas? Dūriau pirštu į me
talinę plokštelę, pritvirtintą ant sienos šalia telefono. Mergaitė 
pažvelgė į ją, paskui – vėl į mane ir pasakė: Nieks nebus, pu
puliuk, aš neperskaityt. Tad aš perskaičiau jai balsu, rodydama 
kiekvieną žodį: BLEKHILO IMIGRANTŲ IŠKELDINIMO 
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CENTRAS, HAI ISTERIS, ČELMSFORDAS, ESEKSAS. 
Dėkoju, širduli, sako pirmoji mergaitė ir kelia ragelį prie ausies.

Į ragelį ji pasakė: Tai va gerai, misteri, paklausykit, šita vieta 
kur mes dabar vat vadinasi Blekhilo imigrantų iškeldinimo cent
ras. O paskui ji tarė: Ne, prašyčiau, palaukit. O dar paskui stai
ga nuliūdo ir padėjo ragelį į vietą. Paklausiau jos: Kas negerai? 
Pirmoji mergaitė atsiduso ir ji pasakė: Tas taksio žmogus sako jis 
mus neima iš šitos vat vietos. O paskui jis dar sako, jūs, žmogai, 
esat padugnės. Ar tu žinai vat šitą žodį?

Atsakiau ne, nes suabejojau, tad iš savo permatomo mai
šelio išsitraukiau „Collins Gem“ kišeninį anglų kalbos žody
ną ir susiradau tą žodį. Ir tada paaiškinau pirmajai mergaitei: 
Tu esi tas, kas ant dugno nusistoja, nuosėdos; gėrimo likučiai su 
nuosėdomis. Ji pažiūrėjo į mane, aš pažiūrėjau į ją, ir mes abi 
sukrizenom, nes nežinojom, ką su šita informacija daryti. Kai 
mokiausi kalbėti jūsų kalba, man tai buvo amžina bėda. Kiek
vienas žodis sugeba apsiginti. Kai jau taikaisi jį pastverti, jis gali 
perskilti į dvi skirtingas reikšmes, ir supratimui lieka tik tuščias 
oro gūsis. Žaviuosi jumis, iš tikrųjų. Jūs tikri burtininkai, jūs 
pasirūpinot, kad jūsų kalba būtų tokia pat saugi, kaip ir jūsų 
pinigai.

Taigi aš ir pirmoji mergaitė eilėje prie telefono, mes abi kri
zenom, aš laikiau rankose savo permatomą maišelį ir ji laikė 
rankose savo permatomą maišelį. Jos maišelyje buvo juodas 
antakių pieštukas, žnypliukės antakiams pešioti ir trys džio
vinto ananaso žiedai. Pirmoji mergaitė pastebėjo, kad žiūriu 
į jos mantą, ir nustojo juoktis. Ir paklausė: Į ką spigini? Atsa
kiau, kad nežinau. Ji pasakė: Žinau, ką tu sau galvoji. Tu sau 
galvoji, dabar vat taksis nevažiuoja pas mane vat į čia, tai kur 
aš toli nukeliausiu su vienu antakių pieštuku, viena žnypliuke ir 
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trim griežte ananaso? Pasakiau jai: Tuo pieštuku galėtum parašyti 
raštelį: PADĖKIT MAN! O ananaso griežinėlius galėsi atiduo
ti pirmam žmogui, kuris tau padės. Mergaitė taip pažiūrėjo į 
mane, lyg man būtų galvoj pasimaišę, ir pasakė: Tai vat, pupuli, 
vienas, kad aš neturiu popierio, ant kurio raštus rašyti, antras, kad 
aš nemoku kaip rašyti, aš tik moku kaip ant manęs antakius pieš
ti, ir dar toks trečias, kad ananasą pati man suvalgysiu. Ji išplėtė 
akis ir įsistebeilijo į mane.

Kol vyko šitas mūsų pokalbis, antroji mergaitė eilėje, mer
gaitė su geltonu sariu ir permatomu maišeliu, kupinu gelto
numo, ji tapo pirmąja mergaite eilėje ir dabar ji laikė rankoje 
telefono ragelį. Kuždėjo į jį kažkokia kalba, kuri skambėjo pa
našiai kaip meduje įklimpusių drugelių plastėjimas. Patapšno
jau mergaitei per petį, timptelėjau už sario ir pasakiau: Žinok, 
turi bent pamėginti kalbėti su jais angliškai. Mergaitė su sariu 
pažvelgė į mane ir nustojo kažką šnekėti drugelių kalba. Labai 
lėtai ir stropiai, lyg prisimindama žodžius iš sapno, išklojo į 
telefono ragelį: Anglija. Taip, prašau. Taip, prašau, ačiū, aš noriu 
vykti Anglija.

Ir tada mergaitė su platėjančia violetine suknele, ji prikišo 
nosį prie pat mergaitės su citrinų geltonumo sariu nosies, pirš
tu patapšnojo anai kaktą ir iš galugerklio išspjovė tokį garsą, 
lyg šluotkočiu daužytų tuščią statinę. Trinkt! Trinkt! Ir pasakė 
jai: Tu jau yra į Anglijoj, ar aišku? Abiem smiliais ji dūrė į lino
leumo grindis. Ir dar pasakė: Vat tas yra Anglija, pupuli, ar tu 
to nematai? Vat štai šičionai, aha? Štai šičionai, kur mes vat jau 
dabar.

Mergaitė su geltonu sariu nutilo. Stovėjo ir žiūrėjo tomis ža
liomis mėnulinių guminukų akimis. Tad mergaitė su violetine 
suknele, jamaikietė, ji pasakė: Nagi duokš vat šitą pas mane – ir 
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ištraukė telefono ragelį mergaitei su sariu iš rankos. Pakėlė jį 
prie burnos ir išbėrė: Klausyt, palaukt, tik vieną minutę, pra
šyčiau. Bet tuojau ji pati nutilo ir padavė ragelį man, ir aš pa
siklausiau, ir išgirdau tik pratisą signalą. Tada aš atsigręžiau į 
mergaitę su sariu. Pirmiausia turi surinkti numerį, pasakiau jai. 
Supranti? Pirmiausia surenki numerį, tada pasakai taksi vairuo
tojui, kur nori važiuoti. Aišku?

Bet mergaitė su sariu tik prisimerkė ir įsistebeilijo į mane, ir 
labiau prispaudė prie savęs permatomą maišelį, kupiną citrinos 
geltonumo, lyg jai būtų pasirodę, kad ketinu jį atimti taip pat, 
kaip ana mergaitė atėmė telefono ragelį. Mergaitė su violeti
ne suknele, ji atsiduso ir pažvelgė į mane. Tai kad niekas geras 
nebus, pupuli, pasakė. Mūs Viešpats greičiau savo vaikus namon 
pašauks, anei ana pašauks sau taksiuką. Tai tarusi atkišo ragelį 
man. Na vat, pridūrė. Šitą vieną kartą tu geriau bandyt.

Dūriau pirštu į trečiąją mergaitę eilėje, tą su maišu doku
mentų, su mėlynais marškinėliais ir „Dunlop Green Flash“ 
sportbačiais. Kodėl praleidai ją, paklausiau. Šita juk stovi eilėje 
prieš mane. Aha, sutiko mergaitė su violetine suknele, tik vat 
šitas moterys neturi anei kokio mo–ti–VAAAT–si–jos. Anetaip, 
pupuli? Ji įbedė žvilgsnį į mergaitę su dokumentų maišu, bet 
mergaitė su dokumentų maišu tik gūžtelėjo pečiais ir nudel
bė akis į savo „Dunlop Green Flash“ sportbačius. Argi vat tas 
ne tiesa, tarė mergaitė su violetine suknele vėl atsigręždama į 
mane. Tekis tau, pupuli. Tau tekis iškalbėt mus iš vat čia, kol jie 
nesusigalvojo antraip ir per naują mus neužrakino.

Pasižiūrėjau į telefono ragelį, jis buvo pilkas ir purvinas, o 
mane suėmė baimė. Vėl pakėliau akis į mergaitę su violetine 
suknele. Paklausiau: O kur nori važiuoti? O ji man ir sako: Bet 
katras galas. Atsiprašau? Bet kur, pupuli.
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Surinkau ant telefono aparato užrašytą numerį. Kitame gale 
atsiliepė vyriškis. Balse buvo justi nuovargis. Taksi iškvietimas, 
pasakė jis. Galėjai pamanyti, daro man didžiulę paslaugą jau 
vien ištardamas tuos žodžius.

– Labas rytas. Norėčiau išsikviesti taksiuką, malonėkite.
– Jums reikia taksi?
– Taip. Prašyčiau. Taksi automobilio. Keturioms keleivėms.
– Iš kur jus paimti?
– Iš Blekhilo imigrantų iškeldinimo centro, malonėkit. Kai

mas vadinasi Hai Isteris. Netoli Čelmsfordo.
– Žinau, kur jis yra. O dabar paklausyk, ką pasakysiu...
– Prašyčiau, viskas yra gerai. Žinau, kad jūs nevežiojat pabė

gėlių. Mes ne pabėgėlės. Mes čia dirbam. Mes valytojos.
– Jūs valytojos?
– Taip.
– Ir tu tikrai sakai tiesą, ar ne? Jei už kiekvieną smirdžių 

imigrantą, kuris įsitaisydavo vieno ar kito mano automobilio 
užpakalinėje sėdynėje nė nenutuokdamas, kur nori važiuoti, 
kuris pradėdavo kažką tratėti mano vairuotojui suahilių kal
ba ir už kelionę mėgindavo atsiskaityti cigaretėmis, gaučiau po 
svarą, aš dabar žaisčiau sau golfą užuot šnekėjęs su tavim.

– Mes valytojos.
– Gerai jau. Tu ir tikrai kalbi kitaip negu jie. Kur norėsit 

važiuoti?
Buvau įsiminusi adresą, užrašytą britiškame vairuotojo pa

žymėjime, kurį nešuosi permatomame plastikiniame maišelyje. 
Endrius O’Rurkas, tasai baltasis vyras, su kuriuo susipažinau 
paplūdimyje, jis gyvena Kingstone prie Temzės Anglijoje, Sario 
grafystėje. Tariau į ragelį:

– Į Kingstoną, prašyčiau.


