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Juodu buvo tobula pora. Jie žengė pirmuosius 
nuostabios santuokos kelionės žingsnius, o priešaky 

jų laukė prasidedantys nepaprasti nuotykiai.

ANNE TYLER (Anė Tailer, g. 1941 m.) – viena žymiausių šiuolai-
kinių JAV rašytojų, lietuvių skaitytojams jau pažįstama kaip ro-
manų „Mėlynų siūlų ritė“ ir „Laikrodžio šokis“ autorė. Ji triskart 
buvo nominuota Pulitzerio premijai, o 1989 m. tapo laureate. 
Knyga „Mėlynų siūlų ritė“ 2015 m. buvo įtraukta į Man Booker 
premijos trumpąjį sąrašą. „Mėgėjiška santuoka“ – šešiolikta 
rašytojos knyga ir trečias romanas, išverstas į lietuvių kalbą.

Iš pirmo žvilgsnio jie atrodė svajonių pora – jauni, gražūs, tarsi 
sutverti vienas kitam. Nuo tos akimirkos, kai Polina, svetima 
Baltimorės lenkų kvartale, įžengė į Maiklo motinos krautuvė-
lę, jis pametė dėl jos galvą, o pasaulį krečiantis Antrasis pa-
saulinis karas paskubino jų santuoką, nors jos neturėjo būti. 
Polina – impulsyvi, nepraktiška vėjavaikė, gyvenanti šia diena. 
Maiklas – lėtas, atsargus, kritiškas, viską gerai apgalvojantis. Ir 
jei dauguma sutuoktinių ilgainiui prisitaiko ir nugludina ašt- 
rius kampus, Polinos ir Maiklo santuoka ir po daugelio metų 
išlieka... mėgėjiška, o nuolatiniai kivirčai dėl menkniekių pa-
lieka gilius pėdsakus. Net praėjus trims dešimtims metų, tapę 
artimiausiais žmonėmis savo anūkui, jie vis dar tokie patys, 
kamuojami įsišaknijusių skirtumų. Polina tebetiki, kad visus 
nesutarimus galima išspręsti, užsispyrėliui Maiklui jie pamažu 
tampa sunkiai pakeliami.

Anne Tyler pasakoja apie kasdienybę su tokiomis taiklio-
mis ir atpažįstamomis smulkmenomis, kad sunku nesitapa-
tinti ir nesišypsoti, o pagrindiniai herojai vis labiau įtraukia į 
painias šeimos gyvenimo džiungles.

„Odė apie sudėtingus šeimos santykius.“ – The New York Times

„Anne Tyler ne šiaip gera, ji pasiutusiai gera.“ – John Updike
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1. PAŽINTIS

Bet kuris kaimynas galėjo papasakoti, kaip Maiklas ir Po-
lina susipažino.

Tai nutiko 1941-ųjų gruodžio pradžios pirmadienio popie-
tę. Šv. Kasiano gatvė, kur tarp siaurų, Rytų Baltimorei būdin-
gų, rūpestingai prižiūrimų namukų pramaišiui buvo prikaišiota 
krautuvėlių, ne didesnių už svetaines, tądien kaip visada buvo 
gyva ir judri. Vienodomis skarelėmis ryšinčios Golkų dvynės 
eilėmis dėliojo pyragėlius Svedos vaistinės vitrinoje. Iš ūkinių 
reikmenų krautuvėlės išėjo ponia Pozniak nešina nedideliu 
rudu maišeliu, kuriame kažkas žvangėjo. Pro šalį prapukšėjo 
pono Kostkos B modelio fordas, paskui prašvilpė nepažįstamo-
jo vairuojamas kraisleris „Airstream“ ir galiausiai aplamdytu 
mėsininko dviračiu pramynė Ernis Moskovičius.

Antono krautuvėlėje – tamsioje, ankštoje, su L formos me-
diniu prekystaliu ir iki žemų lubų kylančiomis lentynomis  – 
Maiklo motina suvyniojo dvi skardines žirnelių poniai Brunek. 
Tvirtai surišusi padavė be šypsenos net neišsižiojusi „Laukiame 
sugrįžtant“ ar „Buvo malonu pasimatyti“. (Ponios Anton gyve-
nimas buvo sunkus.) Vienas iš ponios Brunek berniukų – Kar-
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las? Polas? Piteris? visi panašūs kaip vandens lašai – nosimi spau-
dėsi prie vitrinos su saldainiais už centą. Šalia dribsnių lentynos 
sugirgždėjo grindlentė – senutėlis namas dar giliau smegtelėjo į 
žemę.

Už ilgesnės prekystalio dalies Maiklas dėliojo į lentyną 
„Vudberio“ muilus. Dvidešimtmetis jaunuolis, aukštas, netin-
kančiais drabužiais, juodais, per trumpai pakirptais plaukais 
ir apžėlęs šeriais, tokiais tankiais, kad skruostus amžinai dengė 
tamsus šešėlis, kad ir kaip dažnai jis skusdavosi. Jis krovė mui-
lus piramidėmis – apačioje penki, ant viršaus keturi, tada trys... 
nors motina ne kartą pareiškė norinti talpesnio, o  ne tokio me-
niško išdėstymo.

Tada din dilin! pokšt! ir pro duris nelyginant viesulas įsiver-
žė grupelė merginų. Kartu su jomis plūstelėjo šalto oro ir auto-
mobilio išmetamųjų dujų gūsis.

– Padėkite mums!  – šūktelėjo Vanda Bryk. Jos geriau-
sia draugė Keitė Vilna prilaikė nepažįstamą merginą raudonu 
paltu, dar kita jai prie dešinio smilkinio spaudė nosinaitę. – Ją 
sužeidė! Jai reikia skubios pagalbos! – šaukė Vanda.

Maiklas nustojo dėliojęs muilą, ponia Brunek delnu susiė-
mė sau skruostą, o Karlas ar Polas arba Piteris garsiai įkvėpė. 
Vienintelė ponia Anton nė nemirktelėjo.

– Kodėl atvedėte ją čia? – paklausė. – Veskite į vaistinę.
– Vaistinė uždaryta, – paaiškino Keitė.
– Uždaryta?
– Taip parašyta ant durų. Ponas Sveda prisidėjo prie pakran-

tės apsaugos.
– Ką jis padarė?
Mergina raudonu paltu buvo labai daili, nepaisant palei 

ausį srovele tekančio kraujo. Ji buvo aukštesnė už ją prilaikan-
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čias drauges, bet lieknesnė, vešliais šviesiais plaukais ir išraiš-
kinga viršutine lūpa aštriais kampučiais, tarsi ši būtų apvesta 
pieštuku. Maiklas išėjo iš už prekystalio, kad galėtų geriau ją 
apžiūrėti.

– Kas nutiko? – paklausė jos ir tik jos, nenuleisdamas akių.
– Duokit jai pleistro! Atneškite jodo! – sukomandavo Van-

da Bryk. Ji su Maiklu mokėsi vienoje mokykloje ir manė galinti 
jam įsakinėti.

O mergina atsakė:
– Iššokau iš tramvajaus.
Jos balsas, žemas ir kimus, privertė krūptelėti po aukštų, 

melodingų Vandos trelių. Jos akys buvo mėlynai violetinės, kaip 
našlaitės spalvos. Maiklas nugurkė seiles.

– Dubrovskio gatvėje prasidėjo paradas, – pasakojo kitiems 
Keitė. – Girdėjote, kad visi šeši Šapų sūnūs užsirašė į armiją? Ir 
dar keletas jų draugų. Net plakatą nusipiešė – Saugokitės, japai! 
Šapai ateina! – ir juos lydi visi. Susirinko tokia minia, kad kone 
sustojo eismas. Ir Polina – ji važiavo iš darbo namo, dabar visi 
anksti užsidaro – norėdama prie jų prisidėti šoko iš lekiančio 
tramvajaus.

Kažin ar tramvajus galėjo lėkti, jei eismas buvo paralyžiuo-
tas, bet niekas to neprikišo. Ponia Brunek kažką užjaučiamai 
sumurmėjo, o Karlas ar Polas arba Piteris ėmė zyzti:

– Mama, galiu ir aš? Ar galiu? Galiu pažiūrėti paradą?
– Pamaniau, reikia palaikyti mūsų vaikinus, – pasakė Polina 

Maiklui.
Jis dar kartą nurijo seiles.
– Taip, žinoma.
– Nelabai jiems padėsi kvailai griuvinėdama,  – pastebėjo 

mergina, laikiusi prispaustą nosinę. Iš pakantaus tono buvo ga-
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lima spręsti, kad jiedvi su Polina draugės, tik ji buvo ne tokia 
patraukli – rudais plaukais, ramiu veidu ir tokiais ilgais lygiais 
antakiais, kad atrodė neemocionali.

– Veikiausiai ji atsimušė galva į gatvės žibintą, – paaiškino 
Vanda, – bet per tą sumaištį mes nieko nematėme. Ji užgriu-
vo ant mūsų, Ana dar mėgino ją sulaikyti, o aš šūktelėjau: „Po 
šimts! Kaip tu?“ O dabar kažkas turėtų kažką daryti, juk nega-
lime leisti jai mirtinai nukraujuoti. Nejau neturite pleistro?

– Čia ne vaistinė, – priminė ponia Anton ir griebėsi įdomes-
nės temos. – Kas užėjo Nikui Svedai? Jam gi trisdešimt penkeri, 
jei ne daugiau!

Tuo metu Maiklas pasitraukė nuo Polinos ir nuėjo prie mo-
tinos už trumpesniosios prekystalio dalies, kur stovėjo kasos 
aparatas. Pasilenkė, akimirką dingo iš akių, o kai atsitiesė, ran-
koje laikė dėžutę nuo cigarų.

– Tvarsčiai, – paaiškino.
Ne pleistrai, bet senamadiški medvilniniai tvarsčiai, suvy-

nioti į tamsiai mėlyną popierių, tokį patį kaip Polinos akys, ri-
tinėlis baltos lipnios juostelės ir rudas buteliukas jodo. Vanda 
žengė žingsnį norėdama juos paimti, bet Maiklas pats išvyniojo 
tvarstį ir atplėšė galiuką. Tada suvilgė jodu ir priėjo prie Polinos.

– Parodyk.
Stojo pagarbi, nerami tyla, tarsi visi būtų supratę, kokia ši 

akimirka svarbi, – net nosinę laikiusi mergina, kurią Vanda pa-
vadino Ana, nors ši tikrai negalėjo žinoti, kad Maiklas Antonas 
laikomas vienu santūriausių parapijos jaunuolių. Ji patraukė 
nosinę nuo Polinos smilkinio. Maiklas nubraukė plaukų sruogą 
ir ėmė tapšnoti medvilnės gabalėliu. Polina nejudėjo.

Žaizda, kokių penkių centimetrų ilgio, bet, laimei, negili, 
jau traukėsi.
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– Ak, – palengvėjo poniai Brunek. – Bent jau nereikės siūti.
– Tai dar neaišku! – šūktelėjo Vanda, vis dar nenorėdama 

atsisakyti dramos.
– Nereikės, – patvirtino ir Maiklas. Jis atplėšė dar gabalė- 

lį tvarsčio, prispaudė prie smilkinio ir kryžmai užlipino juos- 
tele.

Dabar su tomis juokingomis juostelėmis Polina atrodė nely-
ginant nukentėjusi per peštynes. Tarsi tą supratusi ji susijuokė. 
Skruostuose pasirodė duobutės.

– Labai ačiū, – padėkojo Maiklui. – Eime su mumis žiūrėti 
parado!

– Gerai, – sutiko jis.
Taip paprastai.
– Ar galiu ir aš? – paklausė ponios Brunek berniukas. – Ga-

liu, mama? Prašau...
– Ššš, – sudraudė motina.
– O kas man padės krautuvėje?  – paklausė Maiklo ponia 

Anton.
Tarsi jos neišgirdęs jis pasisuko į kampe stovėjusią kabyklą 

pasiimti švarko – mokyklinio švarko šviesiai ir tamsiai pilkais 
langeliais. Apsivilko, bet neužsisagstė.

– Eime? – paklausė merginų.
Likusieji nulydėjo jį akimis – motina, ponia Brunek ir Kar-

las ar Polas arba Piteris ir senučiukė ponia Pelovski, išdygusi 
prie durų kaip tik tada, kai pro jas išgriuvo Maiklas su keturio-
mis merginomis.

– Ką?.. – sumikčiojo ponia Pelovski. – Kas per?.. Kur?..
Maiklas nė nestabtelėjo. Jis jau buvo už pusės kvartalo, trys 

merginos sekė iš paskos, ketvirtoji žingsniavo šalia – įsikibusi 
jam į parankę, šviesdama ryškiai raudonu paltu. 
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Vėliau ponia Pelovski pasakė jau tada supratusi, kad vaiki-
nukas įklimpo iki ausų.

„Paradas“ – iš tikrųjų pernelyg skambus žodis apibūdinti su-
maiščiai, kilusiai Dubrovskio gatvėje. Tiesa, gatvės viduriu 
žygiavo kelios dešimtys vaikinų, bet jie vilkėjo civiliais dra-
bužiais ir nė nesistengė žengti koja kojon. Vyresnysis Džono 
Piazio sūnus užsidėjo tėvo jūreivišką kepurę iš Pirmojo pa-
saulinio. Kitas vaikinas, nežinia kuo vardu, ant pečių kaip 
apsiaustą buvo užsimetęs kareivišką antklodę. Nuskuręs, ne-
tvarkingas, padrikas pulkelis nuo šalčio įraudusiais veidais ir 
varvančiomis nosimis.

Tačiau žmonės džiūgavo. Jie mojavo savadarbiais plakatais, 
Amerikos vėliavomis ir pirmaisiais „Baltimore Sun“ laikraščio 
puslapiais. Kalba – bet kokia kalba, net entuziastingos frazės, 
mestelėtos per kitų galvas, buvo sutinkamos sveikinimo šūks-
niais.

– Iki Naujųjų grįšite namo, vaikinai! – šūktelėjo vyras su au-
sinėmis. 

– Iki Naujųjų! Valio! – nuvilnijo per minią.
Išvydę Maiklą Antoną su keturiomis merginomis visi nu-

sprendė, kad jis taip pat užsirašė į armiją.
– Šaunuolis, Maiklai! – šūktelėjo kažkas iš minios. 
Tačiau Džono Piazio žmona tam nepritarė.
– Oi, ne. Jo vargšė motina numirtų, ar dar mažai jai teko 

patirti?
Viena iš keturių merginų, toji raudonu paltu, paklausė:
– Ar eisi į karą, Maiklai?
Ji buvo pašalietė, bet labai daili. Raudonas paltas paryškino 
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natūralų odos spindesį, o tvarstis ant smilkinio suteikė nutrūkt-
galviškumo. Nieko keisto, kad prieš atsakydamas Maiklas susi-
mąstęs ilgai į ją stebeilijo.

– Na, – galiausiai prabilo ir nejučia ištiesino pečius. – Žino-
ma, eisiu.

Aplink pasigirdo pavieniai sveikinimo šūksniai, o viena iš 
merginų – Vanda Bryk – stumtelėjo jį į priekį, pas gatve žygiuo-
jančius vaikinus. Leo Kazmerovas žengė jam iš kairės, keturios 
merginos lydėjo šaligatviu iš dešinės. 

– Mes tave mylim, Maiklai! – šūktelėjo Vanda.
– Greitai sugrįžk! – neatsiliko Keitė Vilna, lyg jis jau šią aki-

mirką būtų žygiavęs į apkasus.
Bet netrukus Maiklas buvo pamirštas. Jį pakeitė kiti jaunuo-

liai – Deivis Vitas, Džo Dobekas, Džojis Seržas.
– Parodykit japonams, iš kokio molio mes drėbti! – šaukė 

Deivio tėvas. Juk pagaliau, norėjo žmogelis pasakyti, kas žino, 
kada turės progą atsilyginti už Lenkiją? 

Pagyvenusi moteris verkė. Džonas Piazis visiems gyrėsi, kad 
nė vienam iš jo sūnų nepažįstamas žodis „baimė“. Keletas žmo-
nių įsitraukė į diskusiją „Ką veikei, kai sužinojai?“ Vienas pa-
reiškė nieko nežinojęs iki pat ryto, nes laidojęs motiną. Kitas 
išgirdo vienas pirmųjų, kai tik paskelbė per radiją, bet palaikė 
tai nevykusiu Orsono Veleso pokštu. Viena moteris maudėsi 
vonioje, kai į duris pabeldė vyras. „Tu nepatikėsi“, – šūktelėjo 
jis. „O aš taip ir likau sėdėti vonioje, – pasakojo ji. – Sėdėjau, kol 
vanduo visai atšalo.“

Vanda Bryk grįžo su Keite Vilna ir rudaplauke, bet merginos 
raudonu paltu tarp jų nebuvo. Ji pradingo. Kažkas leptelėjo, jog 
atrodė, tarsi būtų nužygiavusi į frontą kartu su Maiklu Antonu.

Tą pastebėjo visi, pažinoję Maiklą. Ir to užteko, kad visi nu-
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stebtų ir primintų vieni kitiems, o vėliau dar ne kartą tai prisi-
mintų.

Kitą dieną pasklido gandas, kad Leo Kazmerovo nepaėmė, nes 
jis neskiria spalvų. Neskiria spalvų – gūžčiojo pečiais žmonės. 
Ką tai turi bendro su noru kautis už savo šalį? Nebent neskirtų 
priešo uniformos spalvos. Tačiau visi sutarė, kad išeitį galima 
rasti. Paskirti į laivą! Pastatyti už patrankos ir parodyti, kur 
šauti!

Šis pokalbis vyko Antono krautuvėlėje. Ponia Anton tuo me- 
tu šnekėjo telefonu, bet vos jai padėjus ragelį kažkuri paklausė:

– O kas girdėti apie Maiklą, ponia Anton?
– Kas girdėti? – nesuprato ji.
– Jis jau išvyko?
– O, Maiklas neketina niekur vykti, – atkirto ponia Anton.
Visos susižvalgė tarpusavy – ponia Pozniak, ponia Kovalski 

ir viena iš ponios Kovalski dukrų. Bet nė viena nenorėjo gin-
čytis. 1935-aisiais ponia Anton neteko vyro, o po dvejų metų – 
pirmagimio, gražuolio Denio Antono, kurį progresuojanti liga 
ėdė diena iš dienos po raumenėlį. Nuo tada ponia Anton nebe-
buvo tokia kaip anksčiau, bet kas galėtų ją kaltinti?

Ponia Pozniak paprašė pakelio manų kruopų, gabalėlio 
ūkinio muilo ir skardinės „Heinz“ keptų pupelių. Ponia Anton 
abejingai sudėjo prekes ant prekystalio. Ji buvo griežto veido 
moteris, pilka nuo galvos iki kojų. Ne tik pražilusiais plaukais, 
papilkusi buvo ir jos glebi oda bei užgesusios akys, ištampytas, 
apsivėlęs vyriškas megztinis, dėvimas ant languotos suknelės. 
Kalbėdama su klientėmis ji turėjo madą žvelgti kažkur joms 
per petį, tarsi tikėdamasi išvysti kitą, ne tokį nuviliantį asmenį.
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Sutilindžiavo durų varpelis ir į vidų įsiveržė mergina raudo-
nu paltu, nešina į popierių suvyniotu paketėliu. 

– Ponia Anton? Prisimenate mane?
Ponia Pozniak dar nebuvo baigusi savo užsakymo. Tebelai-

kydama vieną pirštą ant pirkinių sąrašo ji atsisuko ir jau žiojosi 
protestuoti.

– Polina Barklai, – prisistatė mergina. – Vakar susižeidžiau 
kaktą, jūsų sūnus ją sutvarstė. Numezgiau jam šaliką. Tikiuosi, 
nepavėlavau?

– Kur nepavėlavote? – paklausė ponia Anton.
– Maiklas dar neišvyko į frontą?
– Į frontą? – lėtai pakartojo ponia Anton keistai nutęsdama 

„o“. Atrodė, lyg pirmą kartą gyvenime girdėtų tą žodį.
Polinai nespėjus paaiškinti atsivėrė durys ir pasirodė Maiklas 

su savo apdriskusiu languotu švarku. Tikriausiai jau buvo pa-
stebėjęs Poliną gatvėje, tai buvo justi iš apsimestinės nuostabos. 

– Polina, čia tu! – šūktelėjo jis.
(Jis niekada nebūtų tapęs aktoriumi.)
– Numezgiau tau šiltą šaliką. 
Pirštinėtomis rankomis ji padavė paketėlį ir kilstelėjo savo 

smulkų, trapų veidelį. Krautuvėlėje buvo sausakimša, jie kone 
lietėsi nosimis.

– Man? – paklausė Maiklas.
– Kad nesušaltum fronte.
Maiklas vogčiomis dirstelėjo į motiną, tada paėmė Poliną 

už alkūnės.
– Eime išgerti kokakolos, – pasiūlė.
– O, kokia puiki min...
– Maiklai. Dar vienas užsakymas telefonu, – pasakė ponia 

Anton.
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– Greit grįšiu, – atkirto jis ir išlydėjo Poliną pro duris.
Jiems išėjus krautuvėlėje tapo keistai tuščia.
Ponia Pozniak kiek luktelėjo, tikėdamasi, kad ponia Anton 

pasakys ką įdomaus. Bet ji tylėjo ir niauriai žvelgė įkandin sū-
nui, viena ranka maigydama manų kruopų dėžutę, lyg norėtų 
nugludinti jos kampus.

Ponia Pozniak atsikrenkštė ir paprašė dar buteliuko me-
lasos. 

Šv. Kasiano gatvės parduotuvių vitrinos pasipuošė karine tema-
tika, švenčiausiąsias mergeles, porcelianinius pudelius ir šilki-
nes gėlės pernakt pakeitė Amerikos vėliavos, raudonos, baltos 
ir mėlynos spalvų trikampės girliandos ir mokykliniai geogra-
fijos vadovėliai su atverstais Europos žemėlapiais. Nors kai kur 
religiniai motyvai pasiliko. Tarkim, ponios Šap išblukusios ver-
bos liko net prie lango rėmo pritvirtinus plakatą su šešiomis 
satininėmis žvaigždėmis. O kodėl ir ne? Apvaizdos malonė dar 
niekam nepakenkė, ypač kai visi iki vieno tavo sūnūs rizikuoja 
gyvybe už tėvynę.

Ponas Kostka pasiteiravo Maiklo, į kurį dalinį užsirašė. Po-
kalbis vyko Svedos vaistinėje, kuri vėl atvėrė duris vadovauja-
ma pono Svedos svainio. Maiklas su Polina sėdėjo prie staliuko 
marmuriniu stalviršiu, pastarosiomis dienomis juos vis dažniau 
pastebėdavo kartu. 

– Į armiją, – atsakė Maiklas.
– Tikrai? Maniau į laivyną, – nustebo ponas Kostka.
– Laive mane pykina, – paaiškino Maiklas. 
– Na, vaikine, į frontą automobiliu niekaip nenusigausi, – 

pastebėjo ponas Kostka.
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Maiklas metė išgąstingą žvilgsnį.
– Kada išvyksti į naujokų stovyklą? – toliau kamantinėjo po-

nas Kostka.
Maiklas patylėjo.
– Pirmadienį, – galiausiai atsakė jis.
– Pirmadienį? – Buvo šeštadienis. – Ar motina jau susirado 

pagalbininką krautuvėje?
Suktas, oi, suktas klausimas. Visi puikiausiai žinojo – ponia 

Anton nė nenutuokia, kad Maiklas užsirašė į armiją. Net ponia 
Zak, pagarsėjusi kišimusi į svetimus reikalus, sakė nedrįsusi pa-
sakyti. Visi laukė, kada tą padarys Maiklas, tačiau jis ramiausiai 
gurkšnojo kokakolą su Polina ir sugebėjo numykti tik šit ką:

– Manau, ką nors susiras.
Polina vėl vilkėjo raudonai. Regis, tai buvo jos spalva. Rau-

donas megztukas ant baltų šiugždančių marškinėlių apvalia 
apykaklaite. Dabar jau visi žinojo, kad ji gyvena į šiaurę nuo 
Rytų aveniu, nėra net katalikė ir dirba sekretore tėvo nekilno-
jamojo turto agentūroje. Visa tai sužinota per Vandą Bryk, kuri 
staiga tapo nauja geriausia Polinos drauge. Pasak Vandos, Po-
lina – mieliausia mergina, be to, su ja be galo smagu. Ji tokia 
gyvybinga, o galva visada pramušta sumanymų. Bet buvo ir kas 
tuo suabejojo. Tarkim, sėdinčios prie limonado automato. Ma-
note, jos nekarpė ausimis mėgindamos nugirsti, kokias paikys-
tes ji kemša Maiklui į galvą? Ką jau kalbėti, kad nenuleido akių 
nuo jos atvaizdo ilgame veidrodyje už baro. Matė, kaip ji nulei-
džia galvą, nutaisiusi rimtą veidą, o pirštai koketiškai žaidžia su 
kokakolos šiaudeliu. Girdėjo, kaip murma, kad naktimis nega-
lės nė bluosto sudėti nerimaudama dėl jo gyvybės. Kokią teisę 
ji turėjo bijoti dėl jo saugumo? Juk beveik jo nepažįsta! Maiklas 
jų vaikinas, vienas iš apylinkės numylėtinių, nors iki šiol niekas 
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nelaikė jo romantiku. (Pastarosiomis dienomis nemažai mergi-
nų, Keitei Vilnai ir kitoms parūpo, gal jis turi ir kitų nepaste-
bėtų savybių.)

Senoji panelė Jakubek, prie baro gurkšnojusi gazuotą van-
denį su panele Pelovski, pareiškė, kad vakar kine priėjo prie Po-
linos ir pasakė, kad ji panaši į Diną Derbin.

– Panašumo yra, – teisinosi ji. – Tiesa, ji šviesiaplaukė, bet 
jos tokia, ak, tokia pat švelni, skaisti oda. Ir ką ji pasakė? „Į Diną 
Derbin? – nusistebėjo. – Netiesa. Aš esu aš. Aš nepanaši į nieką 
kitą!“

– Ai, ai, ai, – užjaučiamai caktelėjo liežuviu panelė Pelovs-
ki. – Juk tik stengeisi būti maloni!

– Man tai patiktų, jei man kas pasakytų, kad esu panaši į 
Diną Derbin.

Panelė Pelovski atsilošė kėdėje ir įsižiūrėjo į panelę Jakubek.
– Na, iš smakro tikrai šiek tiek panaši.
– Man iš galvos neišeina jo vargšė motina. O ta mergina – 

niekas, be tautybės. Net ne ukrainietė, net ne italė! Italė dar 
būtų nieko. Bet Barklai? Tarp jų su Maiklu nėra nieko bendro.

– Visai kaip Romeo ir Džiuljeta, – pastebėjo panelė Pelovski.
Abi moterys akimirkai susimąstė. Paskui dar kartą žvilgtelė-

jo į veidrodį. Polina verkė, Maiklas pasilenkė per stalą ir delnais 
suėmė jos šviesiaplaukę galvelę.

– Jie atrodo labai įsimylėję, – pasakė panelė Jakubek.

Tą vakarą buvo surengtos didžiulės išlydėtuvės Džeriui Kovals-
kiui. Triukšmo Kovalskiai visada sukeldavo daugiau nei kas 
kitas. Daugumos vaikinų tėvai pasitenkino kuklia šeimynine 
vakariene, bet Kovalskiai išnuomojo „Varšuvos sūnų brolijos“ 
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salę ir pasamdė groti Lenį Zy su „Dulcetones“. Ponia Kovalski 
su motina kelias dienas ruošė maistą, atridentos didžiulės alaus 
statinės. Sukviesti visi Šv.  Kasiano parapijiečiai bei keletas iš 
Šv. Stanislovo parapijos.

Visi ir sugužėjo. Net vaikai ir kūdikiai, net ponas Zinda savo 
mediniu neįgaliojo vežimėliu pinta sėdyne. Ponia Anton, vil-
kinti palaidinę su raukiniais ir platų sijoną, puoštą kaspinais, 
atrodė dar pilkesnė nei paprastai, o Maiklas dėvėjo ankštą kos-
tiumą, greičiausiai atitekusį iš tėvo. Iš trumpų rankovių kyšojo 
pliki riešai išsišovusiais kauliukais. Smakras vienoje vietoje už-
klijuotas tualetinio popieriaus gabalėliu.

O kur Polina?
Ją tikrai turėjo pakviesti, bent jau iš mandagumo. 
– Gali atsivesti ir panelę, – pasakė ponia Kovalski Maiklui, ir 

dar girdint jo motinai. (O, ponia Kovalski visuomet buvo velnių 
priėdusi.) Tačiau salėje būriavosi tik vietinės merginos ir užgro-
jus pirmąją polką ne kas kitas, o Keitė Vilna priėjo prie Maiklo 
ir nusitempė į šokių aikštelę. Iš savo grupelės ji buvo drąsiausia. 
Ji stipriai spaudė Maiklo ranką, net kai jis pamėgino ją ištraukti. 
Bet galiausiai pasidavė ir ėmė nerangiai trypti vis žvilgčiodamas 
į duris, tarsi ko laukdamas.

Brolijos salė buvo įrengta sandėlyje  – neobliuoto medžio 
grindys, metaliniai karkasai ir plikos elektros lemputės. Palei 
vieną sieną rikiavosi nedideli staliukai, užtiesti paveldimomis 
siuvinėtomis staltiesėmis, prie jų būriavosi vyresnės moteriš-
kės, kurios aptarinėjo ponios Kovalski koldūnus ir priekabiai 
pataisydavo lėkštes puošusias petražolių šakeles kaskart, kai 
koks vyriškis prisikraudavo sau lėkštę. Atsisukusios pažiūrėti 
šokių sunėrė rankas ant pilvų, lyg laikytų jas po prikyšte, nors 
nė viena jos neryšėjo. Aptarinėjo guvią senelio Kovalskio eise-
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ną, akivaizdų šaltuką tarp Vysockių (jaunavedžių) ir, žinoma, 
neregėtą Keitės Vilnos įžūlumą. 

– Tai besarmatė, – pareiškė ponia Golka. – Numirčiau, jei 
mano dukros taip lakstytų paskui bernus.

– Vis tiek palyginti su Polina ji neturi jokių galimybių.
– Beje, o kur pati Polina? Ar neturėtų būti čia?
– Ji neateis, – pareiškė Vanda.
Ji priėjo nepastebėta, nes jos žingsnius nustelbė muzika. (Ki-

taip moterys nė už ką nebūtų taip apkalbėjusios Keitės.) Pasmei-
gusi šakute dešrelę ir įsidėjusi į lėkštę paaiškino:

– Polina įsižeidė, kad Maiklas jos nepaėmė.
– Nepaėmė?
– Iš tėvų namų.
– O kodėl?..
– Nenorėjo skaudinti motinos. Juk žinote, kokia ji. Jis pa-

sakė Polinai, kad ateitų čia, ir juodu apsimestų, kad netyčia. 
Iš pradžių ji sutiko, bet paskui, matyt, persigalvojo, nes kai šį-
vakar jai paskambinau, pareiškė niekur neisianti. Kad ji tokia 
mergina, kokia vaikinas turėtų didžiuotis, o ne gėdytis ir slėptis 
kampe.

Vandai patraukus prie staliuko su desertais, visos tylėjo.
– Ji teisi, – galiausiai pasakė ponia Golka. – Mergina privalo 

save gerbti.
– Bet jis tiesiog nenorėjo skaudinti motinos.
– Bet ar jam bus geriau, drįstu paklausti, jei Dolė Anton 

mirs, o jis taip ir liks paniurusiu senberniu?
– Dėl Dievo meilės! – šūktelėjo ponia Pozniak. – Berniukui 

vos dvidešimt. Dar daug vandens nutekės, kol jis taps paniuru-
siu senberniu.

Tačiau ponia Golka neatrodė įtikinta ir stebeilijosi į Vandą.
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– Bet ar jis žino, – paklausė, – ar nežino?
– Ką žino?
– Kad Polina įsižeidė? Ar Vanda jam pasakė?
Kelios moteriškės sukruto.
– Vanda! – pašaukė viena. – Vanda Bryk!
Ši atsisuko su lėkšte rankoje.
– Ar pasakei Maiklui, kad Polina neateis?
– Ne, ji norėjo, kad jis pasinervintų, – atkirto Vanda ir nusi-

sukusi pasiėmė pyragėlį.
Stojo tyla.
– O, – choru atsiduso moterys.
Muzika nutilo ir ponas Kovalskis pirštu pabarbeno į mikro-

foną, paskleisdamas po salę šaižius garsus. 
– Savo ir Barbaros vardu...  – pradėjo. Jis stovėjo per arti 

mikrofono ir „b“ garsai tiesiog sproginėjo. Kai kas prisidengė 
ausis. Tuo tarpu vaikai žaidė gaudynes, kūdikiai muistėsi prieš 
miegą iš motinų paltų susuktuose lopšeliuose, o keli jaunuoliai 
garsiai šūkavo prie alaus statinaičių.

Todėl niekas nepastebėjo, kaip išsmuko Maiklas. O gal ne-
išsmuko, gal tiesiog ėmė ir išėjo. Nepastebėjo net motina, už-
sižiūrėjusi į tai, kas vyksta salėje – palinkėjimus Džeriui, tėvo 
Pasko maldą ir audringus plojimus.

Užtat visi pastebėjo, kai po kurio laiko grįžo. Drąsiai žengė 
pro fanerines duris už rankos laikydamas Poliną. O kai padėjo 
nusivilkti jai paltą – niekas nesitikėjo, kad Maiklas tą sugeba, – 
paaiškėjo, kad ji vilki juodą prigludusią suknelę, kaip naktis 
nuo dienos išskiriančią tarp kitų merginų suvarstomų rauktų 
palaidinių, suvarstomų liemenių ir plačių siuvinėtų sijonų. Ta-
čiau daugiausia komentarų sulaukė jos akys. Jos buvo drėgnos. 
Kiekviena ilga blakstiena styrojo kaip spygliukas. Šypsena, ku-
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rią ji skyrė Vandai Bryk, buvo blanki ir liūdna, kaip ką tik verkti 
baigusio žmogaus.

Ai, ji aiškiai apsižodžiavo su Maiklu.
Tada nusisuko nuo Vandos ir klausiamai sužiuro į Maiklą. 

Jis susiėmė, išsitiesė ir vėl paėmęs ją už rankos nusivedė į salės 
gilumą, pro mikrofoną, prie kurio kvailai šypsodamasis styp-
sojo Džeris, pro akordeonistą, flirtuojantį su Keite, tiesiai prie 
moterų, sutūpusių ant išskleidžiamų kėdžių.

– Mama, – kreipėsi į motiną. – Žinau, kad prisimeni Poliną.
Motina abiem rankom laikė ant kelių pasidėjusi lėkštę – joje 

krienų padaže plaukiojo vienišas burokėlis. Ji atšiauriai pažvel-
gė į sūnų.

– Polina kaip ir mano... mergina, – pasakė jis.
Nors jau buvo vėlu, o triukšmas salėje kurtinantis (vis tie 

pervargę, neprižiūrimi vaikai), tačiau nuo ponios Anton mirti-
na tyla sklido tarsi raibuliai į ežerą įmetus akmenį.

Polina žengė į priekį, šįkart jos šypsena buvo šilta, skruos-
tuose išryškėjo duobutės.

– Ponia Anton, mes būsime pačios geriausios draugės. Pa-
laikysime viena kitai draugiją, kol Maiklo nebus.

– Nebus? – pakartojo ponia Anton.
Polina toliau šypsojosi. Net sudrėkusiomis blakstienomis ji 

spinduliavo natūralų džiugesį. Jos oda tarsi skleidė šviesą.
– Užsirašiau į armiją, mama, – pasakė Maiklas.
Ponia Anton suakmenėjo. Tada pamėgino stotis, bet taip 

nerangiai, kad šalia sėdėjusi moteris taip pat pašoko ir paėmė 
jos lėkštę. Ponia Anton atidavė ją nė nežvilgtelėjusi. Matyt, dar 
kiek, ir būtų numetusi ant grindų.

– Negali, – pasakė ji Maiklui. – Vienintelis man likai. Tavęs 
nepaims.
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– Jau užsirašiau. Pirmadienį turiu prisistatyti į naujokų sto-
vyklą.

Ponia Anton apalpo.
Tik ji krito keistai stačia, ne griuvo aukštielninka, o lėtai 

susmuko savo sijono klostėse. (Kaip tirpdama Piktoji Ragana 
iš „Ozo šalies burtininko“, vėliau pasakė vienas vaikas.) Ją dar 
buvo galima pagauti, bet niekas nesuskubo. Net Maiklas sto-
vėjo ir žiūrėjo tarsi užkerėtas, kol ji atsidūrė ant grindų. Tik 
tada aiktelėjo „Mama?“ ir puolęs ant kelių ėmė plekšnoti jai per 
skruostus.

– Mama! Pasakyk ką nors! Atsipeikėk!
– Pasitraukit, jai reikia oro, – suklego moterys. Jos pašoko 

nuo kėdžių ir ėmė vaikyti vyrus šalin. – Paguldykit ją. Nuleiskit 
galvą.

Ponia Pozniak suėmė Poliną už alkūnių ir prispaudė prie 
šono. Ponia Golka išsiuntė vieną iš savo dvynių atnešti van-
dens.

– Kvieskite daktarą! Skambinkite greitajai! – šūktelėjo Maik-
las, bet moterys ėmė raminti, kad ji ir taip atsipeikėsianti.

O viena iš jų – našlė ponia Serž – atsidusdama pasakė:
– Tegu pailsi, vargšelė.
Ponia Anton atsimerkė. Pažiūrėjo į Maiklą ir vėl užsimerkė.
Dvi moterys padėjo jai atsisėsti, o po akimirkos kitos pakė-

lusios jau sodino ją ant kėdės.
– Viskas bus gerai. Tik neskubėk, nusiramink, – kalbėjo jos.
Pasodinta ponia Anton sulinko ir paslėpė veidą delnuose. 

Ponia Pozniak ramindama patapšnojo per petį ir užjaučiamai 
sucaksėjo liežuviu.

Maiklas stovėjo kiek atokiau, paspaudęs delnus po pažasti-
mis. Vyrai ramindami tapšnojo jam per nugarą, bet tai nepa-
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dėjo. O Polina tarsi išgaravo. Net Vanda Bryk nematė, kaip ji 
dingo.

Muzikantai bejėgiškai gniaužė instrumentus, kažkur kivir-
čijosi vaikai, Džeris Kovalskis su atvipusia žiauna stypsojo prie 
mikrofono. Aukštai palubėje kybojo cigarečių dūmų debesys. 
Staliukai atrodė nusiaubti – beveik tuščios lėkštės su rusvomis 
padažo balomis, numesti šaukštai terliojo staltieses, visur mėtė-
si apvytusios petražolės.

Vėliau visi sakė, kad išlydėtuvės buvusios klaida. Kas gali 
švęsti, kalbėjo jie, kai sūnūs išeina į karą, kuriame greičiausiai 
padės galvas? 

Kitą dieną langai virš Antono krautuvėlės buvo tamsūs, pro ner-
tines užuolaidas neprasiskverbė menkiausias šviesos spindulėlis. 
Pati krautuvė, kaip visada sekmadieniais, buvo uždaryta. Nei 
Maiklas, nei jo motina nepasirodė bažnyčioje, bet tai nieko nenu-
stebino. Po to, kai susirgo Denis, Antonai tarsi prarado tikėjimą. 
Tačiau, žmonės šnabždėjosi, tokiomis aplinkybėmis gal Maiklo 
motinai visgi būtų pravartu pasimelsi.

Tačiau šioje apylinkėje vieni pas kitus niekas nelakstė – tiesą 
sakant, nelankė nieko, išskyrus gimines. Namai buvo pernelyg 
ankšti, pernelyg arti vienas kito, be menkiausio krūmelio, galė-
jusio paslėpti nuo smalsių akių. Verčiau jau vengti artimo bend-
ravimo. Tačiau vakarėjant ponia Novak iš kitapus gatvės vis dėl-
to nutarė paskambinti poniai Anton. Norėjo pasiteirauti apie 
ponios Anton sveikatą ir gal net atnešti troškinio, jei bus leista. 
Niekas neatsiliepė. Vėliau ji pasakė poniai Kostkai tiesiog jau-
tusi, kad jos skambučio buvo klausoma tylomis. Kartais tiesiog 
jauti tokius dalykus. Aštuoni pyptelėjimai, devyni... Ir įtemptas 
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laukimas tarp jų. Kita vertus, jai galėjo ir pasirodyti. Ponia An-
ton galėjo būti išėjusi. Ji turėjo svainį, visišką atsiskyrėlį, laikiusį 
galanterijos krautuvėlę prie Patersono parko. Nors kažin. Kas 
nors tikrai būtų pastebėjęs juos einančius gatve.

Tą vakarą ponia Novak dar kelis kartus užmetė akį į prie-
šais stovintį namą, tačiau nepamatė nieko, tik visa slepiančias 
užuolaidas ir vitriną, ant kurios auksinėmis raitytomis raidėmis 
buvo užrašyta ANTONO KRAUTUVĖLĖ, o po jomis stūksojo 
Maiklo taip pamėgta piramidė, sudėliota iš penkiolikos „Kemp-
belo“ sriubos skardinių.

Armija samdė specialų autobusą nuvežti naujokus į Virdžiniją. 
Sprendžiant iš išvaizdos, tai buvo paprasčiausias mokyklinis au-
tobusas, perdažytas blausios alyvuogių spalvos dažais. Pirma-
dienį aštuntą ryto jis jau stovėjo sutartoje vietoje netoli žuvų 
turgaus. Prie jo neskubėdamos, tarsi nenoriai traukė keturių–
šešių asmenų šeimos, kurių priešaky visada žengė mažiausiai 
vienas jaunuolis, nešinas kartoniniu ar odiniu lagaminu. Arti-
mieji rankose laikė priešpiečių dėžutes, sausainių skardines ir 
termosus. Buvo šalta, vėjuota diena, bet niekas neskubėjo lai-
pinti vaikinų į autobusą. Visi būriavosi nedidelėmis grupelėmis, 
gniaužė rankose nešulius ir mindžiukavo, kad nenušaltų kojų. 
Keletas šeimų buvo pažįstamos, bet dauguma – ne, mat autobu-
sas aprėpė nemažą teritoriją. Tačiau žmonės sveikinosi net su 
nepažįstamaisiais. Paskubomis nusišypsoję jaunuoliams nusuk-
davo akis, suteikdami šeimoms privatumo.

Atėjo Kovalskiai su Džeriu ir jo mergina bei ponia Sveda, 
kuri buvo ponios Kovalski sesuo. Atėjo Vitai. Atėjo ponia Serž 
su Džoju.
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Atėjo ir ponia Anton su Maiklu.
Ponia Anton atrodė dar niūresnė nei paprastai ir beveik ne-

reagavo į kaimynų pasisveikinimus. Vilkėjo pilką tvido paltą ir 
plonas, trumpas kojines, pusiau slepiamas rudų batelių. Rankos 
buvo giliai sugrūstos į kišenes. Maiklas pats nešėsi ir priešpie-
čius, ir juodą apipelijusį odinį krepšį. Kaklą buvo apsimuturia-
vęs Polinos megztu šaliku plačiais tamsiai mėlynais ir baltais 
dryžiais – toks raštas bet kuriai vietinei merginai būtų pasiro-
dęs pernelyg paprastas.

Vos jiems atvykus iš autobuso išniro stambus uniformuotas 
vyriškis ir šlubčiodamas ėmė leistis laipteliais rankoje laikyda-
mas kažkokius popierius. Niekas nė nepastebėjo, kad jis buvo 
autobuse, visi matė tik vairuotoją, kuris sėdėjo ir tuščiu žvilgs-
niu žvelgė į tolį garsiai burzgiant varikliui.

– Na ką, vyrai, – pasakė uniformuotasis. – Susirikiuokite man 
iš kairės.

Visi patraukė prie jo, tiek naujokai, tiek jų artimieji. Tik Maik-
las nė nekrustelėjo. Jis žvelgė kažkur į šiaurę, ten, kur Brodvėjus 
kirtosi su Rytų aveniu.

– Paskubėkit, vyrai. Metas atsisveikinti.
Ponas Kovalskis pakėlė „Kodaką“ ir nufotografavo įsitem-

pusį, nenatūraliai besišypsantį Džerį. Mažoji jo sesutė papūtė 
spalvotą alavinį ragelį. Jo mergina apsivijo jį rankomis ir veidu 
įsikniaubė į kaklą.

– Gerai, vyrai, žengte marš.
Tuo tarpu Polina pasirodė rytuose – bėgo tekina Šv. Kasiano 

gatve. Vilkėjo savo raudonąjį paltą, tad visi ją pažino iš tolo.
– Maiklai, žiūrėk, – sujudo visi aplinkui, ir jis iškart pasisu-

ko į reikiamą pusę, nors Polina jo ir nepašaukė. Jai priartėjus 
visi suprato kodėl. Vargšelė buvo visai be kvapo. Visa išraudusi 
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ir susitaršiusiais plaukais ji sunkiai gaudė orą – ne pats gražiau-
sias reginys, bet kam tai rūpėjo? Ji ištiesė rankas, Maiklas nume-
tė daiktus, puolė prie jos ir apkabinęs net kilstelėjo nuo žemės. 
Per minią nuvilnijo pasigėrėjimo atodūsis, tik jo motina tylėjo, 
nors ir jos akyse šmėstelėjo užuojautos šešėlis. O kaip kitaip? 
Jiedu stovėjo apsikabinę taip, lyg niekada nesiskirtų, o Polina 
užsikirsdama kalbėjo:

– ...maniau, važiuosi traukiniu... nuėjau pas jus... paskui pas 
Vandą... galiausiai kažko paklausiau gatvėje... Maiklai, atleisk, 
atleisk, atleisk...

– Visi į autobusą! – užriko uniformuotasis vyriškis.
Galiausiai Maiklas ir Polina atsiplėšė vienas nuo kito. Jis ap-

sisuko ir grįžo prie savo daiktų. Palenkė galvą, kad motina ga-
lėtų jį pabučiuoti. Tada paskutinįkart žvilgtelėjo į Poliną ir įlipo 
į autobusą.

Kai autobusas pajudėjo, Polina ir ponia Anton jau stovėjo 
viena šalia kitos ir širdingai mojavo. 

Vitrinose tarp vėliavų pasirodė drožinėtos medinės prakartėlės, 
gipsiniai Kalėdų seneliai ir kūgio formos eglutės iš žaliai dažytų 
šiaudų, padabintos muilo drožlių sniegu. Po verbomis išsirikia-
vo garsieji dvylika ponios Šap pūsto stiklo angelų. Ponia Brunek 
per Čekoslovakijos žemėlapį paleido žygiuoti aštuonis porcelia-
ninius elnius.

Beveik nė vienas iš naujokų negrįžo namo šventėms. Jie išvy-
ko palyginti neseniai ir buvo paskirstyti po įvairius postus. Teo-
riškai šeimos buvo tam pasiruošusios, bet vis tiek jautėsi sukrės-
tos. Gatvės staiga pasirodė nutykusios. Sūnų kambariai regėjos 
labai tušti. Vakarienės tapo pernelyg ramios ir tvarkingos – nie-
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kas nebesipešė dėl paskutinio vištos sparnelio ir garsiai nemaukė 
pieno.

Juos pakeitė laiškai, tokie panašūs, tarsi visus būtų rašęs vie-
nas ir tas pats žmogus. „Mūsų dalinyje daugybė šaunių vaiki-
nų“, „Nepatikėtumėt, kiek amunicijos tenka kasdien tampytis 
su savimi“, „Kaip aš pasiilgstu sekmadienio vakarų su šeima 
klausantis radijo“... Vienodus sakinius, besiskiriančius vos žo-
džiu kitu, krautuvėje balsu skaitė ponia Vit, ponia Serž, ponia 
Kovalski, ponia Dobek... o juk jų sūnūs buvo tokie nepanašūs, 
tokie skirtingi, bent jau iki šiol. „Užrištomis akimis galiu išrink-
ti ir sudėti ginklą“, rašė Maiklas Antonas – taikusis, mechanikos 
visai neišmanantis Maiklas! – ir Džojis Seržas, ir Deivis Vitas. 
Ne tik todėl, kad visi patyrė tą patį (budėjimas virtuvėje, injek-
cijos nuo stabligės, pūslės ant kojų), bet ir todėl, kad viską ap-
rašė taip pat – žargonu, per daug kabučių ir per mažai skyrybos 
ženklų. „Vakar nužygiavome trisdešimt kilometrų, palikau visai 
‘be kojų’“... „Jei tik mama matytų, kaip dabar tvarkingai pasiklo-
ju lovą stebimas Seržo.“

Gal bent merginoms rašomi laiškai buvo asmeniškesni, o 
gal ir ne, kas ten pasakys? Juk yra tiek daug būdų pasakyti „my-
liu“ ir „pasiilgau“. Tačiau merginos nesidalijo savo laiškais, dau-
gių daugiausia perskaitydavo viena kitai sakinį ar du. Tad vyres-
nėms moterims liko tik spėlioti. 

Pasak Keitės ir Vandos, Maiklas rašė Polinai kasdien. Kartais 
net du kartus per dieną. Tik jų šykščios citatos neką atskleidė. 
Jam nepatiko maistas. Gretimoje lovoje miegantis vaikinas be pa-
liovos kosėjo. Gyvenimas stovykloje reiškė arba visišką nuvary-
mą nuo kojų, arba nesibaigiantį laukimą, kada baigsis karas. Pra-
sidėjo nauji metai, 1942-ieji, o visi sakė, kad apsisuks iki Naujųjų.

Kartais vėlyvomis popietėmis į Antono krautuvėlę užsuk-
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davo trys merginos – Keitė, Vanda ir Polina, retkarčiais prie jų 
prisidėdavo ir Polinos draugė Ana. 

– Kaip laikotės, ponia Anton?  – pasiteiraudavo Polina.  – 
Maiklas prašė jus aplankyti. Nerimauja, kaip jums sekasi. Gal 
neseniai gavote jo laišką?

Ponia Anton kaip visada atrodė paniurusi („Jei jau taip ne-
rimauja, tai ko užsirašė į tą armiją?“ – kartą paklausė), tačiau 
geriau ją pažinoję galėjo įžvelgti pasitenkinimo raukšleles lūpų 
kampučiuose. Jos atsakymas visada būdavo vienas ir tas pats. 
„Tu tikriausiai jau žinai...“ – suktai klausdavo ji neužduodama 
klausimo.

– Taip, šįryt gavau laišką. Jam viskas gerai.
Merginoms išėjus visos moterys ėmė kalbėti poniai Anton, 

kokia miela Polina, kad užsuka.
– Ji labai stengiasi būti maloni, – sakė jos. – Ko jau neatimsi, 

tai neatimsi.
– Hm. Kaip dirbanti mergina kažkaip jau labai daug turi 

laisvo laiko. Tai viskas, ką aš galiu pasakyti, – atkirsdavo ponia 
Anton.

Ponia Anton pasisamdė spalvotąjį, kad padėtų krautuvėlė-
je vietoj Maiklo. Jis buvo vardu Justas. Nedidukas, sudžiūvęs, 
tamsiai rudas ir nenusakomo amžiaus, ant kombinezono visada 
vilkėdavo švarką. Kaskart gavęs užduotį sumurmėdavo „Klau-
sau, ponia“ ir pagarbiai paliesdavo skrybėlės kraštą, tačiau po-
nia Anton skundėsi kitoms moterims nesulaukianti, kada galės 
juo atsikratyti. 

– Čia šeimos verslas, – sakydavo ji. – Negaliu samdytis pra-
šalaičių iš gatvės. Noriu, kad grįžtų Maiklas. Nesuprantu, kas jį 
ten laiko.

Ir vasarį jis grįžo, bet trumpam. Iki to laiko visi jau priprato 
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prie uniformų, akį rėžiančių trumpai kirptų plaukų ir kareiviš-
kų milinių. Bet Maiklas, regis, pasikeitė labiau už kitus vaikinus. 
Veidas aiškiai sulyso, skruostai įdubo, išryškėjo skruostikauliai, 
po akimis juodavo ratilai. Jis tapo mažiau dėmesingas moti-
nai, beveik nesirodė krautuvėje, o gatvėje šnekinamas draugų 
būdavo išsiblaškęs. Atrodė, kad jis nieko negirdi ir nemato be  
Polinos.

Ir tai buvo dar vienas dalykas, prie kurio visi jau priprato, – 
karšti karo metų romanai. Per vieną savaitę vedė net trys Šapų 
vaikinai! O kadangi Polina buvo ne vietinė, Maiklas tiesiog pra-
dingo iš akiračio. Daugumą laiko leido jos šeimos namuose. 
Maiklas patiko jos tėvams, pranešė Vanda. Jie nepaprastai sve-
tingi ir malonūs – šeimoje keturios dukros ir kol kas tik viena 
ištekėjusi. Jam ruošė maistą ir šokinėjo apie jį kaskart jam pa-
sirodžius. Polina, žinoma, buvo devintame danguje. Taip pra-
ėjo penkios tobulos, palaimingos dienos visomis prasmėmis, o 
tada jis išvyko į specialius mokymus Kalifornijoje. (Dėl sugebė-
jimų surinkinėjant šautuvą? Slapta žvalgybos operacija?) Ponia 
Anton atrodė dar liūdnesnė ir vienišesnė nei anksčiau. Net nu-
stojo kalbėti apie planus atleisti Justą.

Ponia Šap pasiteiravo ponios Anton, ar Maiklas ir Polina ne-
galvoja apie vestuves. Ne itin taktiška iš jos pusės. Visos krau-
tuvėje buvusios moteriškės įsitempė. Bet ponia Anton jas nu-
stebino. Taip, maloniai atsakė ji, jis užsiminęs. Jiedu apie tai jau 
kalbėję. Be to, mergina iš Baltimorės tikrai geriau už kokią pran-
cūzę ar anglę.

O, taip, žinoma. Kas tiesa, tas tiesa, kaip sakoma, viena per 
kitą suskubo tikinti ją moterys.

Bet nieko negali žinoti, tęsė ponia Anton. Niekada negirk 
dienos be vakaro. Maža, kas dar gali nutikti.
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R O M A N A S

Juodu buvo tobula pora. Jie žengė pirmuosius 
nuostabios santuokos kelionės žingsnius, o priešaky 

jų laukė prasidedantys nepaprasti nuotykiai.

ANNE TYLER (Anė Tailer, g. 1941 m.) – viena žymiausių šiuolai-
kinių JAV rašytojų, lietuvių skaitytojams jau pažįstama kaip ro-
manų „Mėlynų siūlų ritė“ ir „Laikrodžio šokis“ autorė. Ji triskart 
buvo nominuota Pulitzerio premijai, o 1989 m. tapo laureate. 
Knyga „Mėlynų siūlų ritė“ 2015 m. buvo įtraukta į Man Booker 
premijos trumpąjį sąrašą. „Mėgėjiška santuoka“ – šešiolikta 
rašytojos knyga ir trečias romanas, išverstas į lietuvių kalbą.

Iš pirmo žvilgsnio jie atrodė svajonių pora – jauni, gražūs, tarsi 
sutverti vienas kitam. Nuo tos akimirkos, kai Polina, svetima 
Baltimorės lenkų kvartale, įžengė į Maiklo motinos krautuvė-
lę, jis pametė dėl jos galvą, o pasaulį krečiantis Antrasis pa-
saulinis karas paskubino jų santuoką, nors jos neturėjo būti. 
Polina – impulsyvi, nepraktiška vėjavaikė, gyvenanti šia diena. 
Maiklas – lėtas, atsargus, kritiškas, viską gerai apgalvojantis. Ir 
jei dauguma sutuoktinių ilgainiui prisitaiko ir nugludina ašt- 
rius kampus, Polinos ir Maiklo santuoka ir po daugelio metų 
išlieka... mėgėjiška, o nuolatiniai kivirčai dėl menkniekių pa-
lieka gilius pėdsakus. Net praėjus trims dešimtims metų, tapę 
artimiausiais žmonėmis savo anūkui, jie vis dar tokie patys, 
kamuojami įsišaknijusių skirtumų. Polina tebetiki, kad visus 
nesutarimus galima išspręsti, užsispyrėliui Maiklui jie pamažu 
tampa sunkiai pakeliami.

Anne Tyler pasakoja apie kasdienybę su tokiomis taiklio-
mis ir atpažįstamomis smulkmenomis, kad sunku nesitapa-
tinti ir nesišypsoti, o pagrindiniai herojai vis labiau įtraukia į 
painias šeimos gyvenimo džiungles.

„Odė apie sudėtingus šeimos santykius.“ – The New York Times

„Anne Tyler ne šiaip gera, ji pasiutusiai gera.“ – John Updike
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