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Džordžė įkiša raktą į spyną ir jis lengvai pasisuka, o durys 
spragtelėjusios atsidaro. Ji nervingai apsižvalgo. Nežino 
kodėl, bet šiandien jaučiasi taip, tarsi būdama čia išduoda 
mamos pasitikėjimą.

-  Tikiuosi, kad vidury piet ų mamos neištiks įprastas 
priepuolis ir mums neprireiks grįžti namo anksčiau, -  šį 
rytą pasakė Keitė, kai paskambino pranešti, kad viskas pa
ruošta. -  Jei taip nutiks, parašysiu tau žinutę. O šiaip turėsi 
dvi valandas.

Džordžė uždaro paskui save paradines duris. Laiptais 
žemyn pasipila tyla, o jai pašonėje vėsdamas caksi radia
torius. Ji nusiima nuo pečių paltą, pakabina jį ant kabliuko 
ir sudreba prisiminusi savo sapną, kuriame namuose buvo 
visiškai tuščia. Šiandien čia kabo dar vienas vienišas paltas. 
Palei sieną išrikiuoti pora batų ir kelios poros šlepečių ir ji 
tvarkingai palieka savo batus šalia. Ištempia ausis, mėgin
dama ką nors išgirsti -  žingsnius, kieno nors kvėpavimą, 
šnypščiantį virdulį. Nors ką nors. Tačiau ore tik tyla.

Priešais ją ant medinių grindų šoka šešėliai, nuo durų 
iki virtuvės per daugelį metų išminta juosta šiek tiek švie
sesnė. Žingsniai garsiai aidi jai einant pramintu taku, tačiau 
pusiaukelėje ji sustoja ir pasuka kairėn į svetainę. Durys
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šiek tiek praviros ir ji jas lengvai stumteli. Kambaryje tylu, 
išskyrus ant židinio atbrailos tiksintį laikrodį, skaičiuojan
tį laiką, kuriuo niekas nesinaudoja. Kambarys toks pažįs
tamas, taip įsirėžęs jos prisiminimuose, jog ji beveik mato 
save ir Keitę, klūpančias ant kilimo priešais židinį ir žai
džiančias kambaryje, pilname garų nuo mamos lygintuvo, 
kuris, rodos, visada būdavo įjungtas, ir kurio šnypštimas ir 
garavimas buvo tarsi jų vaikystės garso takelis.

Tyliai, tarsi kas nors galėtų ją išgirsti, nutipena per kam
barį link medinės indaujos. Ji niekada per daug nesusimąstė, 
kas galėtų būti viduje, ir, žiovaujančiam stalčiui atsidarant, 
svarsto, ką jame ras. Čia yra keletas skirtingos rūšies sta
lo įrankių, pora kabliukų drabužiams, lipni juosta, viena ar 
dvi pasimetusios sagos, mažas siuvimo rinkinys tarsi iš ka
lėdinio siurprizo, atidarytuvas, kortų malka ir keletas senų 
receptų. Ji uždaro stalčių ir atidaro kitą. Čia krūvos senų 
vokų; ji ištraukia pluoštą, atsisėda ir atsargiai pasideda jį 
ant kelio. Blyški žiemos saulė skverbiasi pro tvarkingai pa
kabintas dienines užuolaidas, išmargindama sofą švelniais 
raštais, o Džordžė tuo metu paskubomis sklaido popierius. 
Neilgai trunka suprasti, kad čia nėra nieko, ko jai reikia, 
tada sugrūda vokus atgal į stalčių ir atsistoja. Atidaro spin
teles apačioje, tačiau ten tik lėkštės ir puodeliai, saugomi 
geresnėms dienoms, kurios, atrodo, taip niekad ir neatėjo. 
Juos visus nugulęs plonytis dulkių sluoksnis; Džordžė už
daro spintelės duris. Akimis perbėga kambarį (nors žino jį 
geriau nei savo pačios namus), kad įsitikintų, jog nieko ne
praleido, o tada pajuda link durų ir išeina į koridorių. Durys 
į virtuvę atidarytos ir dar nepriėjusi jų ji mato, kad ten nie
ko nėra, kaip ir jos sapne. Ji tyliai žengia plytelėmis, pėdoms 
švelniai šlepsint sulig kiekvienu žingsniu. Tada uždeda
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ranką ant virdulio, pati stebėdamasi, kodėl taip daro, juk 
žino, kad mamos nėra namie. Viskas šalta. Ant stalo stovi 
puodukas su kavos dėme viduje ir raudona širdies formos 
žyme iš išorės, kurią paliko lūpdažis. Šalia jo guli pusė sau
sainio; šiek tiek nukąstas, aplink prikritę trupinių. Ji nueina 
prie stalčių ir atidžiai juos peržiūri. Nieko.

Patenkinta, kad nieko nepraleido, ji eina atgal link pa
radinių durų, pasisuka ir lipa laiptais viršun. Čia tamsiau, 
todėl ji uždega laiptų aikštelėje šviesą ir ištiesia kaklą į viršų. 
Sudreba prisiminusi sapną apie triukšmą, sklidusį iš palė
pės, o tada išmeta tą mintį iš galvos. Ten nėra ko bijoti.

Nors gyveno čia iki jai sukako aštuoniolika, ji vis dar 
prisimena, kaip bijojo pabaisos, kuri, jos įsitikinimu, gyve
no palėpėje. Kai buvo įrengti laiptai į palėpę, ji įkišo galvą 
pažiūrėti, kas ten yra. Ten buvo tik krūva dėžių, vandens 
rezervuaras ir keletas voratinklių. Visiškai nieko baisaus, ir 
ji daugiau niekada apie tai nebegalvojo.

Tačiau dabar ji tikisi, kad ten bus būtent tai, ko jai reikia.
Ilgu kabliu patempusi liuką žemyn, atsargiai išlanksto 

laiptus ir pradeda lipti. Mediniai laipteliai siauri ir sminga 
jai į pėdas; Džordžė žvelgia viršun, lipdama link žiojinčio 
juodo kvadrato. Pusiaukelėje ji sustoja. Ar ten yra šviesa? 
Jai topteli, kad žibintuvėlis būtų pravertęs. Netrukus jos 
galva pasiekia lubas ir išnyra pro skylę. Ji pastebi, kad visą 
kelią aukštyn buvo sulaikiusi kvapą, ir dabar jį išleidžia vie
nu iškvėpimu.

Ji lėtai sukioja galvą į šalis tarsi surikata ir akių lygyje pa
stebi jungtuką. Paspaudus blanki šviesa nušviečia artimiau
sią plotą, tačiau nepasiekia tolimiausių kampų, palikdama 
tamsius juoduojančius šešėlius. Džordžė galutinai įsiropš
čia į palėpę ir atsistoja, šiek tiek palenkusi galvą, kad neat
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sitrenktų į stogo kraigą. Čia vėsoka ir ji tvirčiau per krūtinę 
susisiaučia savo pūkuotą megztinį ir lėtai sukdamasi žvelgia 
į tamsias nišas.

Priekyje sukrauti keletas lagaminų ir plastmasinių dė
žių, kuriuos ji prisitraukia prie savęs. Visai gera vieta pradėti. 
Greitas žvilgsnis į pirmosios vidų atskleidžia, kad iš jos jokios 
naudos nebus, nes ji prikrauta įvairiausių batų. Kita pilna 
drabužių -  ant viršaus ji mato vilnonį megztinį ir neperšlam
pamą striukę ir nusistebi, kodėl jie yra čia, o ne naudojami.

Susilenkusi ji eina į tamsesnius palėpės užkaborius, mė
gindama neužstoti sau šviesos, kad galėtų įžiūrėti, kas ten yra.

-  Agh! -  žiopteli ir nusispjauna, įžengusi į voratinklį, ir 
ima įnirtingai braukyti ranka per veidą, norėdama jo atsi
kratyti.

Žvelgdama į tamsą atsidūsta. Nieko gero, ji negali nie
ko įžiūrėti. Galbūt žibintuvėlis jos telefone iPhone kišenėje 
pagelbės. Spindulys nušviečia jai taką. Be ore sklandančių 
dulkių, kurios kutena jai nosį, ji dar įžiūri keletą dėžių, su
krautų tolimajame kampe, beveik paslėptų nuo akių. Gal tai, 
ko ji ieško, bus vienoje iš jų.

Ji nutraukia antklodę nuo vienos iš didesnių dėžių ir, 
pastačiusi ją ant medinių lentų, atsisėda sukryžiavusi ko
jas, nerangiai įtaisiusi telefoną ant žemės šalia savęs. Ant 
pirmos dėžės neužrašyta nieko, kas galėtų duoti užuominą 
apie tai, kas yra viduje, tačiau jos viršus neužklijuotas ir ji 
vieną po kito lengvai atlenkia visus kraštus. Į orą pakyla dul
kės, versdamos ją kosėti ir, išvaikiusi jas ranka, ji pažvelgia į 
viršų. Čia krūva segtuvų, ant kurių išblukusiu juodu rašalu 
užrašyti tokie žodžiai kaip „Sąskaitos", „Namo dokumen
tai" ir „Mašinos draudimas". Ji išsitraukia vieną ir pažiūri 
vidun. Dokumentai viduje tvarkingai sudėlioti į įmautes,
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tačiau paskutiniai jau trejų metų senumo. Tai paaiškina, ko
dėl dėžė apdulkėjusi. Kiti segtuvai tokie patys -  tvarkingi, 
bet pasenę. Jos kaktą išvagoja raukšlė. Ar jos mama laiko 
naujesnius dokumentus kažkur kitur ar ji tiesiog pamiršo 
juos kaupti? Kas žino, tačiau dabar ne metas apie tai galvoti. 
Dabar jai reikia judėti.

Kita dėžė pustuštė, tik keletas senų virtuvės įrankių ir 
pora tuščių skardinių; ant kitos šono raudonu žymekliu už
rašyta „Kalėdiniai papuošimai" ir, aišku, ji prikrauta blizgu
čių, žaisliukų ir lempučių. Kelios kitos dėžės daugmaž to
kios pat -  šis bei tas iš namų reikmenų, daiktai, kurių mama, 
matyt, nusprendė jai dar gali prireikti ar kurių ji negali pri
siversti atsikratyti.

Džordžė pradeda jaudintis; ji trūkteli paskutinę dėžę 
link savęs ir atplėšia viršų. Viduje mažesnė dėžė, užklijuo
ta lipnia juosta; ji atsargiai ją nuplėšia ir atidaro dėžę. V ir
šuje krūvos nuotraukų albumų ir Džordžės širdis sudunksi 
krūtinėje. Gal čia yra niekada jos nematytų tėčio nuotrau
kų. Drebančiomis rankomis ji ištraukia viršutinį albumą ir 
atsargiai atverčia. Iškrenta neįklijuota nuotrauka ir Džor- 
džė žiūri į ją žibintuvėlio šviesoje. Nuotraukoje dvi mažos 
mergaitės ir moteris, kurią ji iškart atpažįsta -  tai mama. 
Keitė, šviesiais garbanotais plaukais ir saulėje spindinčiais 
putliais raudonais skruostais, stovi greta tamsesnės mažos 
mergaitės, tokios nepanašios į ją ir į mamą, su dviem ka
sytėm ir šypsena per visą veidą. Tai ji, ir nors neprisimena, 
kada ši nuotrauka daryta -  jai joje vos dveji, -  tuomet užlie
ja džiaugsmas. Nekantraudama pamatyti daugiau, ji atver
čia albumą ir aikteli. Jame daugybė jos ir Keitės nuotraukų, 
žaidžiančių sode, saulėtame paplūdimyje, susigūžusių po 
skėčiu, einančių kažkur pasivaikščioti, valgančių ledus.
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Vartant puslapius, jos galvoje sukasi prisiminimai, kai 
kurie tokie ryškūs, kad sunku tverti. Kodėl ji niekada ne
matė šitų albumų? Kodėl mama juos slepia palėpėje, kur jie 
tik renka dulkes?

Norėtųsi sėdėti čia visą dieną ir žiūrėti į nuotraukas pa
skendus prisiminimuose. Tačiau ji turi užduotį, todėl atplė
šia akis, užverčia albumą ir paima kitą. Pradžioje keletas juo
dai baltų nuotraukų, po jų prasideda spalvotos, išblukusios 
iki šviesiai oranžinės ir pilkos. Kai kuriose ji atpažįsta mamą, 
labai jauną, ir tokią pat jauną tetą Sendę, ir nusišypso. Abi 
moterys atrodo jaunatviškos ir nerūpestingos; Džordžės dar 
net nebuvo šiame pasaulyje. Jos tarsi visiškai kiti žmonės, su 
pūstomis šukuosenomis ir mini sijonėliais, vos dengiančiais 
grakščias šlaunis. Pirmi albumo lapai vienodi, tačiau staiga ji 
nustėrsta ir širdis pradeda daužytis. Nuotraukoje jos mama, 
susikibusi už rankų su vyru. Vienintelė matyta jo nuotrau
ka stovi ant židinio atbrailos mamos svetainėje, tačiau ji 
akimirksniu jį atpažįsta. Tai jos tėvas. Jiedu stovi priešais 
motociklą, Džena ranka prisidengusi akis nuo saulės. Jos tė
vas laisva ranka uždengęs mamos pilvą, tarsi mėgindamas 
apsaugoti tai, kas yra viduje. Džordžė su nuostaba suvokia, 
kad mama tikriausiai laukiasi jos arba Keitės -  greičiausiai 
Keitės, nes ženklų apie jokį kitą vaiką nematyti. Nuotrauka 
daryta ne šitame name, kuriame ji gyveno visą savo gyve
nimą. Ar tai namas, kuriame jie visi gyveno prieš tai, prieš 
tėvui mirštant? Žibintuvėlis išryškina nuotraukos detales, 
tarsi geriau įsižiūrėjus ji galės ilgiau išlaikyti jo atvaizdą at
mintyje ar daugiau sužinoti apie šį vyrą nuotraukoje. Nuo
trauka neryški, tačiau ji gerte geria viską, ką gali įžiūrėti -  jo 
tamsius plaukus, ryškius skruostikaulius, odinį švarką. Jei 
tik galėtų, pasiimtų tą nuotrauką, bet ji niekada nedrįstų.
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Mama turbūt turi priežastį, kodėl nenori, kad Džordžė tą 
nuotrauką pamatytų, jau ir taip blogai, kad ji ją atrado. Pasi
ėmusi nuotrauką ji visiškai išduotų mamos pasitikėjimą.

Vėl padėjusi žibintuvėlį ant grindų, nenoriai atverčia 
kitą lapą pažiūrėti, ar ten yra daugiau nuotraukų, tačiau li
kusi albumo dalis tuščia, vien tik begaliniai balti lapai be jo
kių prisiminimų, tarsi pasaulis būtų sustojęs po to, kai buvo 
padaryta paskutinė nuotrauka.

Džordžė paskutinį kartą pažvelgia į tėvo nuotrauką, o 
tada užverčia albumą. Laikrodis rodo, kad praėjo jau beveik 
valanda.

Dėžėje daugiau nieko įdomaus, tik dar keletas niekučių 
ir pora tuščių nuotraukų rėmelių. Pakėlus vieną, kažkas 
priverčia ją stabtelti. Apačioje yra dar viena dėžutė, ji vos 
jos nepraleido. Džordžė atsargiai priklaupia ir abiem ranko
mis iš popierinės dėžės ištraukia mažesnę metalinę dėžutę, 
plokščią ir plačią, įspraustą į patį kampą. Viršus išmargintas 
gėlėmis, uždaryta mažu kabliuku. Atrodo labai asmeniška, 
privatu, ko mama nenorėtų niekam rodyti. Ji čia ne tam, 
kad šnipinėtų po mamos daiktus, Džordžei jau nesmagu 
dėl kai kurių rastų nuotraukų. Galų gale, juk tikslas buvo tik 
surasti savo gimimo liudijimą, nieko daugiau. Bus geriausia, 
jei ji tiesiog padės dėžutę atgal ir paliks ją ramybėje.

Bet ką daryti, jei jos gimimo liudijimas yra šitoje dėžutė
je? O jei taip, ir ji jos neatidarys, kad greitosiomis peržvelg
tų, taip niekada jo ir neras. Jei jo ten nėra, jokios žalos nebus 
padaryta.

Ji ranka nubraukia nuo dėžutės dangtelio dulkes. Neįti
kėtina, kaip dulkės prasiskverbia net pro mažiausius plyšius ir 
padengia viską. Džordžė spusteli užraktą. Jis lengvai spragteli 
ir ji lėtai pakelia dangtelį, žiūrėdama, kad niekas neiškristų ant
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žemės. Atsargiai balansuodama dėžutę sau ant kojų, ji žvilgte
li vidun. Iš pradžių ji nepamato nieko ypatingo, tik mažą baltą 
voką, ant kurio nieko neužrašyta. Ji paima voką. Viduje kaž
kas yra, bet tai ne popieriaus lapas. Taigi, ne tai, ko jai reikia.

Tačiau geriau patikrinti, dėl viso pikto. Džordžė atida
ro voką ir žvilgteli vidun. Ten mažytis plastmasės gabalėlis. 
Tai miniatiūrinė ligoninės apyrankė kūdikiui. Ji pažiūri į 
vardą ant jos: Katrina Siuzan Vud. 1977 m. kovo 12  d.

Aa, tai Keitės apyrankė iš ligoninės jai gimus. Jos pirštai 
čiuopia plastmasinius kraštelius jai mėginant įsivaizduoti 
savo seserį tokią mažą, kad ši apyrankė tilptų jai ant riešo. Ji 
atsargiai padeda apyrankę ant grindų šalia savęs ir vėl žvilg
teli voko vidun, norėdama atrasti savąją. Vokas atrodo tuš
čias, tad ji įkiša pirštus vidun, tikėdamasi apčiuopti beveik 
tokį pat plastmasės gabalėlį, tik su vardu Džordžina Rėja 
Vud ir jos gimimo data -  1979 m. lapkričio 23 d. Bet pirštai už 
nieko neužkliūva. Keista. Susiraukusi vėl pažvelgia į voko 
vidų. Ten tikrai nieko nėra.

Ji nuleidžia rankas sau ant kelių. Kam mamai saugoti 
Keitės apyrankę, o jos ne? Nėra jokios logikos. Nebent ji turi 
atskirą voką? Taip, greičiausiai taip ir bus. Ji su viltimi vėl 
pažvelgia į metalinės dėžutės vidų, bet joje daugiau nieko 
nėra. Dar kartą patikrina voką, kad įsitikintų, tarsi kažkas 
ten galėjo atsirasti per pastarąsias kelias sekundes. Tačiau, 
savaime suprantama, niekas ten neatsirado.

Vis dėlto kažkas ten yra: ne apyrankė, bet tvarkingai 
perpus perlenktas popieriaus lapelis, prispaustas prie voko 
šono. Jos širdis sustoja. Čia galėtų būti tai, ko ji ieško. Jos 
gimimo liudijimas.

Tačiau smiliumi ir nykščiu atsargiai traukiant lapelį iš 
voko, ją užplūsta nuojauta. Kas, jei čia ne tai, ko ji ieško? Ar
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ji tikrai nori sužinoti, kad mama neišsaugojo nieko, kas susi
ję su ja, tarsi ji nebūtų svarbi? Tarsi ji neegzistuotų?

Ji stabteli draskoma dvejonių. Tačiau supranta, kad pri
valo išsiaiškinti. Popierius jos pirštuose atrodo toks trapus, 
tarsi galėtų suirti nuo menkiausio prisilietimo. Švelniai lai
kydama už kampų, atsargiai, kad neįplėštų, ji atverčia lapelį 
ir pakelia prie veido, bandydama kažką įskaityti blausioje 
palėpės šviesoje.

Popierius išblukęs ir pageltęs kampuose, tačiau įskaityti 
galima -  tai gimimo liudijimo kopija. Ji perskaito vardą, jau 
iš anksto žinodama, kas tai bus: Katrina Siuzan Vud.

Gerkl ėje užstringa gumulas, kurio ji negali atsikratyti, 
nors vis ryja ir ryja.

Atsigręžusi pažiūri į viską, ką jau ištraukė iš dėžutės, no
rėdama galutinai įsitikinti, kad nieko nepraleido, kad ten 
nėra voko su prisiminimais apie jos gimimą.

Turi būti kažkoks paaiškinimas, kodėl mama išsaugojo 
daiktus, susijusius su jos sesers gimimu, bet neturi nieko 
apie ją. Gal ji tiesiog juos pametė. Gal laiko kažkur kitur, 
saugiai, o ne pūvančius palėpėje.

Tačiau giliai viduje kažkas neduoda jai ramybės, kažkas 
kužda, kad čia dar ne viskas. Jai reikia pagalvoti, pamėginti 
atsekti ir išsiaiškinti, kas tai yra.

Prisimena vaikystę, kai jos buvo mažos, tokios artimos 
su Keite, visada kartu, retai kada su kuo nors kitu. Ji galvo
ja apie Keitę, keliaujančią aplink pasaulį, ištekančią. O tada 
susimąsto apie savo gyvenimą; kaip jiems su Metu niekad 
nebuvo svarbu susituokti ir kaip ji niekad net nebandė gauti 
paso. Abiem šiais atvejais jai būtų prireikę gimimo liudijimo.

Kažkas iškyla į paviršių, ji turi tai sugriebti ir neleisti 
ištrūkti. Prisiminimai švysteli jos galvoje ir vėl pranyksta,
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tarsi reklama per televizorių. Kaip mama sakė, jog santuo
ka ne jai... kaip mama pasakojo jai apie savo baimę skristi, 
kaip dalijosi siaubingomis istorijomis apie sudužusius lėk
tuvus, sprogimus, užgrobim us. kaip mama žadėjo suras
ti jos gimimo liudijimą, bet taip niekada ir n erad o . kaip 
ji žiūrėjo, kaip Keitė išskrido keliauti po pasaulį, o mama 
tuo metu kalbėjo, kaip džiaugiasi, kad jos neapleido ir kad 
Džordžė pasiliko ja pasirūpinti.

Vaizdas po vaizdo, prisiminimas po prisiminimo keičia
si jos galvoje tarsi filmo anon sas. ji mėgina surinkti juos į 
vieną vietą, suvokti, ką jos sąmonė mėgina pasakyti.

Tačiau ji žino. Ji žino, kad dėl kažkokios priežasties jos 
mama niekada neturėjo jos gimimo liudijimo ir kad ji neno
rėjo, kad Džordžė apie tai sužinotų. Atrodo logiška. Ji ne
norėjo, kad Džordžė kreiptųsi dėl paso, todėl prigąsdino ją, 
kad niekur nekeliautų. Ji atkalbėjo ją nuo vestuvių, kad jai 
niekad nereikėtų paso ir joms.

Bet kodėl?
Ji neturi supratimo. Bet žino, kad privalo išsiaiškinti.
Staiga atrodo, kad visas oras tvankioje palėpėje tiesiog 

išgaravo, ir Džordžė keturiomis nuropoja link atviro liuko. 
Juda greitai, žiopčiodama, trokšdama kuo greičiau iš čia iš
trūkti.

Nulipusi laiptais, virtuvėje ji klupinėdama puola atra
kinti galinių durų raktu, kuris, kaip visada, kabo ant ka
bliuko. Durims plačiai atsivėrus, vėsus rudens oras užlieja 
Džordžę nuo galvos iki kojų, ir ji kvėpuoja giliai, džeržgia- 
mai, mėgindama nuraminti besidaužančią širdį ir numal
šinti aštrų skausmą viduje.

Ji atsitupia ir ima linguoti pirmyn atgal ant pirštų ga
liukų, spoksodama į žolę tarp jų, nesugniuždytais lapeliais
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išdidžiai besistiebiančią į dangų. Ji ranka juos prispaudžia, 
tačiau šie vėl lėtai atsitiesia, priešingai bet kokiai logikai. Ji 
juos daužo ir daužo, kol visiškai sutraiško, ir jie išsitiesia ant 
minkštos žemės be gyvybės požymių.

Netvirtu žingsniu Džordžė eina per pievelę, kurioje jos 
su Keite praleido tiek daug valandų žaisdamos, besidegin- 
damos saulėje ir plepėdamos. Sode dabar tylu, augalai ne
juda laukdami, kol pavasaris praneš, kad jiems vėl laikas žy
dėti, jog vėl atėjo metas spalvoms ir gyvybei. O dabar sodo 
spalvų paletę sudaro tik rudi, juodi ir tamsūs visžalių auga
lų tonai. Sodo gale stovi pilka ir bedvasė pašiūrė ir Džordžė 
suvirpa prisiminusi savo sapną, iškastą žemę ir ją apėmusį 
keistą jausmą.

Jos pėdos šaltos, tad ji grįžta atgal į namą ir atsisėda vir
tuvėje prie stalo, padėdama galvą ant rankų. Taip sėdi keletą 
minučių, laukdama, kol jos kvėpavimas grįš į normalų rit
mą. Jis lėtai nurimsta ir ji pakelia galvą, jaučiasi apsvaigusi.

Negali patikėti, kad niekada anksčiau nebuvo apie tai 
susimąsčiusi, tačiau žino, jog tik dėl to, kad pati niekada 
nenorėjo. Neįtikėtina, ką sąmonė gali užblokuoti, jei tik to 
nori. Tačiau dabar prisiminimai per prievartą prasiveržė į 
paviršių ir jų jau nebeįmanoma ignoruoti. Iš tiesų jų mama 
visada kažką slėpė. Esama paslapties, susijusios su Džord- 
žės atėjimu į pasaulį.

Kišenėje suvibruoja jos telefonas, ji išsitraukia ir prisi
merkusi žiūri į ekraną. Keitė.

Mes jau išeinam, grįšim už kokių 20 minučių. Tikiuosi, kad 
radai, ko ieškojai. K  xx

Dieve, jos jau pakeliui namo. Ji nė nenutuokia, ar mama 
retkarčiais tikrina tas dėžes, tačiau ji turi viską sutvarkyti, kad 
atrodytų taip, tarsi jos ten niekada nebuvo. Ji pakyla ir nueina
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į viršų, šį kartą lėčiau, ir laipteliais pasiekia liuką. Telefono ži
bintuvėlis vėl nušviečia jai kelią į palėpės galą, kur popieriaus 
lapai ir vokai likę išsklaidyti taip, kaip ji juos paliko.

Mėgindama išlikti rami, ji viską surenka ir sukiša į me
talinę dėžutę, tada nustumia popierinę dėžę atgal į tamsias 
palėpės gelmes, kur ją ir rado. Grąžina į vietas ir visa kita: 
dėžes, lagaminus, o tada, žengusi žingsnį atgal, pasigėri 
savo rankų darbu. Viskas tikrai atrodo taip, kaip buvę. Prieš 
tai, kai ji sužinojo, ką slepia palėpė.

Džordžė nulipa laipteliais žemyn, sulanksto juos ir švel
niai uždaro liuką, o tada pažvelgia į savo telefoną. Liko de
šimt minučių. Tikriausiai nebūtų protinga pasilikti name ir 
susitikti su mama ir Keite. Ką ji galėtų joms dabar pasakyti? 
Ypač mamai. Pirmiausia ji turi daugiau sužinoti.

Žinutė sesei trunka tik akimirką.
Ačiū. Viską baigiau. Pasimatysim vėliau. Dž xx
Ji išsiunčia žinutę, o tada grįžta į virtuvę ir užrakina ga

lines duris. Apsiauna batus, užsimeta ant pečių paltą ir, net 
nežvilgtelėjusi atgal, atidaro paradines duris. Stipriai trink
telėjusi jas sau už nugaros, kaip galėdama greičiau nueina.

Eidama jaučia, koks įsitempęs jos kūnas, tad giliai įkve
pia ir lėtai iškvepia. Ji dar pagreitina tempą, spėriai žings
niuodama per vėsą, kol jos kvėpavimas pradeda virsti dūmų 
kamuoliais ir ima mausti kojas. Tai tik lapelis popieriaus ir 
gabalėlis plastmasės, tačiau ji negali liautis galvojusi apie 
reikšmę viso to, ką ji rado, ir -  dar svarbiau -  to, ko nerado -  
savo mamos palėpėje.

Ji neturi nė menkiausio supratimo, ką visa tai reiškia, ir 
net nėra visiškai tikra, jog nori išsiaiškinti tiesą. Vis dėlto 
kito pasirinkimo nėra.

Traukinys jau pajudėjo.
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