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AUTORĖS ŽODIS

Gyvenimas – ne tai, ką mes išgyvename, o tai, ką prisime-
name, kaip prisimename ir kaip tai gebame papasakoti.*

— GABRIELIS GARCÍA MÁRQUEZAS

Rašydama šią knygą stengiausi kuo tiksliau atkurti įvykius: 
rėmiausi dienoraščiais, laiškais, iškarpų ir nuotraukų albumais, 
mokyklos pažangumo pažymomis, receptais, straipsniais bei kitais 
savo asmeninės ir šeimos istorijos šaltiniais. Pritrūkusi faktų, pa-
grindžiančių išorinius ar vidinius reiškinius, klioviausi atmintimi, 
nors puikiai suprantu: ji nėra patikima – tiek prisiminimus, tiek 
požiūrį į juos nuolat keičiame, suteikiame jiems naujų prasmių, 
kad atrodytų logiški dabartyje.

Laukiniai žaidimai neatspindi visos istorijos  – kartais išti-
si metai telpa į vieną sakinį, kai kurie draugai ir mylimieji nėra 
paminėti, tam tikros smulkmenos – nutylėtos. Detalės išsibarstė 
laike. Tolesnių puslapių turinys – tai prisiminimai, interpretacijos, 
mano gyvenimą paveikusių akimirkų atpasakojimai, neatsiejami 

* Citata iš „Gyvenk taip, kad turėtum ką papasakoti“, Alma littera, 2017. Vertė Pranas 
Bieliauskas. (Čia ir toliau – vertėjos pastabos).



Autorės žodis

nuo subjektyvaus požiūrio, įsitikinimų ir sentimentų. Suprantu, 
kad kiekvieno žmogaus atmintyje išlikusi greičiausiai vis kitokia 
įvykių versija. Rašydama stengiausi atsižvelgti į tai, kad kitiems 
šios istorijos veikėjams daug kas galėjo atrodyti ne taip, kaip man.

Visų knygoje minimų asmenų vardai yra pakeisti, išskyrus 
mano pačios bei tėvų – Malabaros ir Polo.



ŠIRDGĖLOS VERTĖ
Mary Oliver

(Užmigusi susapnavau eilėraštį)

Žmogus, kurį mylėjau, kartą davė man
dėželę, kupiną tamsos.

Tik po daugybės metų supratau,
Kad ir tai buvo dovana.
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PROLOGAS

Melas tėra paslėpta tiesa.
Menkių kyšulyje esame pratę, kad kas nors išnyra į žemės pavir-

šių ir vėl dingsta: medinės omarų gaudyklės, kuprotųjų banginių 
kaulai, jūros nugludinti stikliukai. Vieną dieną tuščia, kitą gamtos 
jėgos – erozija, vėjai, potvyniai ir atoslūgiai – atveria tai, kas visą lai-
ką slypėjo po žeme. Dar po dienos visa tai vėl pranyksta be pėdsako.

Prieš kelerius metus mano brolis pakrantėje aptiko iš smėlio ky-
šančią sudužusio laivo nosį. Jam pavyko išrausti nemenką korpu-
so dalį, tik užplūdęs potvynis privertė nutraukti darbą. Kitą dieną 
tuo pačiu metu brolis grįžo į tą pačią vietą, bet laivo neberado nė 
ženklo. Jeigu nebūtų išsaugojęs permirkusios, dailiai gumburiuotos 
medinės detalės, – paliko ją džiūti pievelėje prie namų, – būtų ga-
lėjęs pamanyti, kad įvykį susapnavo.

Tik mirktelk – ir pražiopsosi lobį.
Mirktelk darsyk – ir suprasi, kad tiesa, kurią maneisi kruopščiai 

nuslėpęs, iškilo aikštėn, kad pasikeitus aplinkybėms išlindo kokia 
nors nemaloni jos dalis. Visi esame girdėję posakį apie tai, jog me-
las gimdo melą. Apgaulei reikia atsidavimo, atidumo ir labai geros 
atminties. Norint nuslėpti tiesą, tenka įdėti nemažai pastangų.

Ilgus metus pilsčiau smėlį – rieškučiomis, kastuvais, kibirais, 
kuo tik reikėdavo, – kad išsaugočiau motinos paslaptį.





I DALIS

O, kokį painų raizginį mes rezgam.

— SERAS WALTERIS SCOTTAS
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1

Karštą 1980-ųjų liepos vakarą Benas Sauteris įvirto pro mūsų 
namo Menkių kyšulyje priekines duris ir pasisveikino įprastiniu 
žvaliu šūksniu: Gerą dieną! Anuomet dar vos įžengęs į septintą 
dešimtį, Benas džiaugėsi vešliais žilais plaukais, o jo delnai buvo 
nusėti nuospaudų, nes mėgo darbuotis lauke. Stypsodama korido-
riuje stebėjau, kaip svečias viena ranka plekšteli per pečius mano 
patėviui Čarlzui Grinvudui, o kita kilsteli rudą popierinį pirkinių 
maišelį tamsiais permirkusiais kampais.

– Pažiūrėsim, kokiu skanėstu lauktuves paversi šįkart, Mala-
bara, – tarė Benas mano mamai, stovinčiai greta sutuoktinio, ir 
parodęs varvantį paketą pakštelėjo jai į skruostą.

Mama nusinešė maišelį į virtuvę, padėjo ant pjaustymo stalo, 
pravėrusi dirstelėjo vidun.

– Karvelių jaunikliai, – išdidžiai pareiškė Benas trindamas ran-
kas. – Tuzinas. Nupešti ir išdarinėti, dėl tavęs net galvas nupjo-
viau.

Aha, vadinasi, maišelis buvo drėgnas nuo kraujo.
Pašnairavau į mamą: užuot persikreipęs, jos veidas džiugiai nu-

švito. Mintyse ji garantuotai jau skaičiavo, kokioje temperatūro-
je ir kiek laiko reikės kepti, kad odelė apskrustų, o mėsa išliktų 
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sultinga, kokie prieskoniai geriausiai atskleis jos skonį ir aromatą. 
Virtuvėje mama pražysdavo – tai buvo jos scena, kurioje virsdavo 
žvaigžde.

– Ką aš galiu pasakyti – va, čia tai lauktuvės, Benai, – nusijuokė 
mama ir pakreipusi galvą vertinamai jį nužvelgė. Akių neatitraukė 
ilgai.

Malabara buvo labai kritiška. Jos palankumą tekdavo pelnyti. 
Kartais sėkmė pastangas vainikuodavo tik po kelerių metų, kar-
tais – niekada. Mačiau, kad Benas Sauteris jos akyse pakilo laip-
teliu aukščiau.

Benui įkandin pasirodė jo žmona Lilė, nešina gėlių puokšte 
iš savo sodo Plimute ir pintinėle rėžiukų, ką tik priskintų upelio 
pakrantėse, – Malabara dievino aitroką šių žalumynų skonį. Lilė 
buvo dešimčia metų vyresnė už mano mamą, smulkaus sudėji-
mo, neišskirtinės išvaizdos, – jos rudi plaukai jau žilo, o raukšlėtas 
veidas tarsi bylojo apie Naujosios Anglijos gyventojams būdingą 
praktišką mąstymą ir abejingumą tuštybėms.

Stovėdamas nuošalyje Čarlzas plačiai šypsojosi. Jis mėgo drau-
giją, skanų maistą, kalbas apie praeitį, o leidžiant savaitgalį su 
senu draugu Benu ir jo žmona Lile viso to, žinojo, bus apsčiai. 
Aš Sauterius pažinojau nuo aštuonerių metų, kai mama ištekėjo 
už Čarlzo. Jie mane domino tiek, kiek vaiką domina tėvų draugai, 
kitaip tariant, ne per labiausiai.

Tada man buvo keturiolika.

Netrukus prasidėjo kokteilių valandėlė – šventas mūsų namų ri-
tualas. Mama su Čarlzu kaip visuomet pirmiausia išlenkė po stiklą 
burbono su ledu, paskui dar kartą, tada perėjo prie mėgstamiausio 
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Laukiniai žaidimai

aperityvo, kurį vadino „energijos užtaisu“: sauso Manhatano kok-
teilio su citrinos žievelės spirale. Sauteriai, sekdami mano tėvų 
pavyzdžiu, gėrė tą patį. Keturi draugai su kokteiliais rankose šne-
kučiuodamiesi iš svetainės nupėdino į terasą, paskui  – per veją 
prie medinių laiptų, vedančių paplūdimio link. Sustoję viršuje, 
mėgavosi sūriu oru, saulėlydžio nurausvintu dangumi, kirų klyks-
mais, prišvartuotais laiveliais, tolima bangų mūša.

Po ilgos darbo dienos nuomojamame žvejybos kateryje Velflite 
prie mūsų prisijungė mano vyresnysis brolis Piteris – įdegęs švie-
siaplaukis šešiolikmetis nuo druskos ir saulės pertekliaus suskir-
dusiomis lūpomis. Juodu su Benu kalbėjosi apie dryžuotuosius 
ešerius: kuo šie minta (mažaisiais tobiais), kur kimba (už seklumų, 
bet netoli kranto). Abu sutarė, kad sportinė žūklė su banaliais ma-
salais ir aukščiausios kokybės valu – reikalas nerimtas. Benas buvo 
aistringas žvejys. Jis pats rišdavo museles, kasmet keliaudavo į Is-
landiją ir Rusiją žvejoti mažiausiai civilizacijos paliestose pasaulio 
upėse. Per gyvenimą jau buvo sugavęs ir paleidęs daugiau nei sep-
tynis šimtus lašišų ir siekė šį skaičių padidinti iki tūkstančio. Šiaip 
ar taip, ir Piterio jūroje praleista diena visgi buvo praleista jūroje, 
net jei teko plukdyti alų plempiančius turistus.

– Mama, kada vakarienė? – pasiteiravo Piteris, amžinai išbadė-
jęs ir nekantrus.

Šių žodžių pakako, kad pasuktume namų link. Žinojome, kas 
laukia.

Motina įjungė šviesą virtuvėje ir nusiplovusi rankas suska-
to triūsti: išvyniojo begalvius paukštelius, suguldė juos į eilę 
ant darbastalio, nusausino vidų švariu rankšluosčiu. Įsitaisę ant 
tvirtų aukštų kėdžių ir alkūnėmis pasirėmę į žalio marmuro 
stalviršį, nekliudomi mėgavomės plušančios Malabaros vaizdu. 
Didžiulį pjaustymo stalą it gėlių kompozicija puošė vazonai su 
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aromatinėmis žolelėmis: bazilikais, kalendromis, čiobreliais, rau-
donėliais, mėtomis. Aptirpęs sviesto stačiakampis priminė žvilgan-
tį pylimą. Motinos peilio laukė stambi česnako galva. Pro stiklines 
svetainės sienas mums už nugarų vėrėsi panorama į Nauseto uos-
tą: atoslūgio atidengtas žolių saleles ir smėlio seklumas. Anapus 
uosto driekėsi dar vienas – tolimasis – paplūdimys, rusvai žalsva 
smėlio juosta, kurios kopos saugojo mus nuo Atlanto. Smulkin-
dama, maišydama ar trindama motina vis stabtelėdavo, pakeldavo 
akis ir apžvelgusi šį reginį nusišypsodavo.

Į šį miestą Menkių kyšulyje mama važinėdavo nuo mažų dienų. 
Žvelgiant iš viršaus, Orlinsas yra kaip tik milžiniškos, šešiasdešimt 
penkias mylias į Atlanto vandenyną išsikišusios rankos alkūnės lin-
kyje, nuo kurio ranka krypsta atgal žemyno link ir vis siaurėja iki pat 
kumštin sugniaužtos Provinstauno plaštakos. Vaikystėje Malabara 
gyveno Počete; ištekėjusi už mano tėčio, turėjo nedidelį kotedžą 
Nauset Haitse; o prieš kelerius metus, be abejo, prisidėjus Čarlzui, 
įsigijo kelių akrų sklypą pakrantėje. Šiame name atliko kapitalinį 
remontą, tad ne atsitiktinai gražiausias vaizdas vėrėsi iš virtuvės.

Jeigu galvodami apie virtuvėje triūsiančią moterį įsivaizduo-
jate geraširdę namų šeimininkę klostuota prijuoste ar gyvenimu 
nusivylusią motušę, uoliai vykdančią pareigą pamaitinti savo jau-
ną šeimynėlę, labai klystate. Čia, paskutiniame vingiuoto kelio 
į paplūdimį name, virtuvė buvo štabas, o Malabara – jo penkių 
žvaigždučių generolas. Dar gerokai prieš tai, kai atviros virtuvės 
atėjo į madą, ji laikėsi nuomonės, kad kulinarai turi būti vertina-
mi, o ne ištremiami už durų į kaitrią patalpą darbuotis vieni. Šioje 
virtuvėje į angliško kremo jūras plaukdavo morengai, ant tobulai 
apskrudintų ančių kepenėlių riekių varvėdavo tirštinti figų pada-
žai, įgudusi ranka gardindavo rėžiukų ir trūkažolių salotas alyvuo-
gių aliejumi ir jūros druska.
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Laukiniai žaidimai

Mama retai gamindavo pagal receptus. Jai instrukcijų nereikė-
davo. Išmanė, kaip derinti maisto produktus, tad kliaudavosi vien 
skoniu, nuojauta ir pirštais. Lašelyje sodraus skonio padažo Mala-
bara gebėdavo pajusti menkiausią kardamono užuominą, vienin-
telę citrinos žievelės drožlę, slapto ingrediento pėdsaką. Ji turėjo 
įgimtą kompozicijos ir struktūros pojūtį, nujausdavo, kokių po-
kyčių laukti didinant ar mažinant temperatūrą. Be to, puikiai su-
prato savo talento galią – ypač priešingai lyčiai. Pasitelkusi aštrų 
peilį, aromatingų prieskonių ir ugnį, motina gebėdavo prigaminti 
vaišių, kurių vien kvapas būtų priviliojęs pilnus laivus vyrų ir pri-
vertęs sukti uolų link, o ji mėgautųsi stebėdama, kaip jie garma į 
gelmes. Buvau skaičiusi graikų mitus, tad žinojau apie sirenas ir 
žavėjausi motinos galiomis.

Džiugus kamščio pokštelėjimas žvakių apšviestame kamba-
ryje – vadinasi, vakarienė gatava. Visi šeši susėdome aplink stalą 
ir įnikome į pirmąjį patiekalą: garais apdorotas smėlines mijas, 
kurių su mama tądien per atoslūgį pririnkome netolimoje seklu-
moje. Pravėrę geldelę, nusmaukdavome odą nuo ilgo kaklelio, pa-
mirkydavome kūnelį karštame sultinyje bei ištirpintame svieste ir 
dėdavomės į burną. Skonis – kaip vandenyno.

Atėjo metas vakaro pažibai  – pagrindiniam patiekalui. Ma-
labara Beno karvelius patiekė šeimyniškai – ant didžiulės pjaus-
tymo lentos su grioveliais gausiai tekančioms sultims. Ilgomis 
žnyplėmis išdėliojo paukštelius į lėkštes. Pusiau žalia mėsa buvo 
it šilkas, minkštutėlė, smulkiapluoštė, o skonis sodresnis, nei ti-
kėjausi. Odelė rieboka – kaip anties, bet traški lyg kepta šoninė. 
Prie mėsos mama pagamino pikantišką kukurūzų, kiaušinių bei 
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grietinėlės pudingą, ir dabar šaukštu įkrėtė jo kiekvienam į lėkštę. 
Saldus ir sūrus skoniai papildė vienas kitą, garnyras buvo sultin-
gas, su vos juntama rūgštele.

Paragavusi pirmo kąsnio, mama palaimingai sudejavo. Ji nie-
kada nesivaržydavo mėgaudamasi savo darbo vaisiais.

– Tikra tobulybė, – prisimerkdamas tarė Benas, sėdintis greta 
Malabaros. Viena ranka apkabinęs jos kėdės atlošą, jis kilstelėjo 
taurę: – Už virtuvės šefę!

– Už Malabarą, – pritarė Lilė.
Susidaužėme taurėmis. Patėvis plačiai nusišypsojo:
– Už mano mieliausiąją.
Čarlzas dievino beveik penkiolika metų jaunesnę mano mamą, 

kuri jam buvo antroji žmona. Kai per draugus susipažino ir įsimy-
lėjo, abu buvo dar susituokę. Čarlzas jautėsi dėkingas už tai, kad 
mano mamos neatbaidė užsitęsusios jo skyrybos ir net keli prieš 
pat jųdviejų sutuoktuves ištikę insultai, po kurių dešinė jo kūno 
pusė liko iš dalies paralyžiuota. Patėvis vaikščiojo vilkdamas koją, 
o rašyti ir valgyti išmoko kaire ranka.


