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Privalai manęs atvažiuoti, Noeme. Turi mane išgelbėti. 

SILVIA MORENO-GARCIA (Silvija Moreno-Garsija,  
g. 1981) – Kanadoje gyvenanti meksikiečių kilmės rašyto-
ja, kurios knygos grąžino susidomėjimą gotikinio romano 
žanru ir sulaukė tarptautinio siaubo literatūros mėgėjų pri-
pažinimo. 2017–2020  m. S. Moreno-Garcia dirbo žurnalo 
The Dark vyr. redaktore, o šiuo metu sukasi leidybos versle, 

rašo straipsnius dienraščiui The Washington Post ir dalijasi knygų apžvalgomis 
Nacionaliniame radijuje. Autorė iš viso parašė 6 romanus. „Meksikos gotika“ 
pateko į The New Yorker, Vanity Fair ir Vox geriausių metų knygų sąrašus ir yra 
pirmoji lietuviškai išleista rašytojos knyga.

Sveiki atvykę į Aukštumą – atokiame Meksikos miestelyje ant didžiulio 
kalno stūksantį Viktorijos stiliaus dvarą nubyrėjusiomis čerpėmis, ištaigin-
gu dekoru ir įspūdinga juodmedžio terasa. Niūrus viržynų supamas ir rūko 
gaubiamas dvaras saugo dar niūresnių gyventojų paslaptis. Doiliai nemėgsta  
staigmenų. Jie gyvena pagal griežtas taisykles, o jų tarnai primena tylos įžadus 
davusius vienuolius. Miestelėnai kalba, kad Doilių dvare moterys išsikrausto 
iš proto. Vieną dieną ant dvaro slenksčio pasirodo Noemė Taboada – įžūli, 
koketiška aukštuomenės mergina, kuri netrukus negrįžtamai sujauks dvaro 
gyvenimo rutiną. Noemė pasiryžusi išsiaiškinti, kas nutiko neseniai Aukštu-
moje apsigyvenusiai jos pusseserei Katalinai. Tačiau Doiliai nemėgsta svečių, 
tik įkėlus koją į jų namus išvykti nėra taip lengva, kaip gali pasirodyti.

Užkeiktas namas, valdingi vyrai, isterijos kamuojama moteris, prietarai, 
erotika ir košmarai, naikinantys plonytę sveiko proto ir beprotybės ribą, –  
S. Moreno-Garcia rankioja puikiai atpažįstamus gotikinių romanų motyvus 
ir, pindama juos su ryškiais Meksikos gamtovaizdžio, tradicinių apdarų ir val-
gių aprašymais, konstruoja autentišką siaubo istoriją.

Tarsi kokios antgamtinės jėgos užvaldyti vertėme prikaustančius  
„Meksikos gotikos“ puslapius. 
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1

Vakarėliai Tunjonų namuose visada baigdavosi vėlai, o 
kadangi šeimininkai ypač mėgdavo kaukių balius, buvo visai 
nekeista pamatyti china poblana* apsivilkusias moteris su savo 
tradiciniais sijonais bei kaspinais plaukuose atvykstant lydi-
mas kokio arlekino ar kaubojaus. Jų vairuotojai, užuot veltui 
lūkuriavę prie Tunjonų namų, naktis leisdavo naudingai. Ke-
liaudavo užkąsti takų pas gatvės prekeivį, o gal net aplankyda-
vo kokią tarnaitę, dirbančią viename iš gretimų namų, – mei-
lindavosi joms švelniai tarsi Viktorijos laikų melodramose. 
Kai kurie vairuotojai burdavosi draugėn, dalydavosi cigare-
tėmis ir istorijomis. Keli numigdavo. Juk visi puikiai žinojo, 
kad niekas iš to vakarėlio be pirmos valandos nakties tikrai 
neišeis.

Tad nenuostabu, kad vos dešimtą vakaro šventę palikusi 
pora sukėlė kalbų. Maža to, vyro vairuotojas buvo išlėkęs va-
karienės ir jo niekur nesimatė. Jaunuolis susisielojęs svarstė, 

* Tradiciniai tam tikrų Meksikos regionų moterų drabužiai (čia ir toliau – ver-
tėjos pastabos).
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kaipgi elgtis toliau. Buvo užsidėjęs žirgo galvą iš papjė mašė 
ir dabar šis sprendimas jam atsirūgo, mat su tokiu griozdišku 
nešuliu jiedviem teks keliauti per visą miestą. Noemė buvo jį 
įspėjusi, kad nori laimėti kostiumų konkursą ir nugalėti Lau-
rą Kesadą bei jos kavalierių, tad jis nuoširdžiai pasistengė, bet 
dabar tos pastangos atrodė visiškai bergždžios, mat jo kompa-
nionė pati neapsirengė taip, kaip žadėjusi.

Noemė Taboada ruošėsi išsinuomoti žokėjaus apdarą, su 
šmaikščiu ir panašiai. Tai turėjo būti gudrus ir kiek skandalin-
gas pasirinkimas, mat ji girdėjusi, kad Laura ketina pasirodyti 
persirengusi Ieva, su aplink kaklą apsivijusia gyvate. Vis dėlto 
galiausiai Noemė apsigalvojo. Žokėjaus kostiumas buvo bjau-
rus ir graužė odą. Taigi vietoj jo ji išsirinko žalią suknelę su 
baltomis gėlių aplikacijomis, o savo kompanionui apie pakei-
timą pranešti nepasivargino.

– Ką dabar?
– Už trijų kvartalų yra plati aveniu. Ten rasime taksi auto-

mobilių, – tarė ji Hugui. – Klausyk, gal turi cigaretę?
– Cigaretę? Nė nežinau, kur padėjau piniginę, – atsakė Hu-

gas, delnu plekšnodamas sau per švarką. – Ir šiaip, argi tu pati 
rankinėje nesinešioji cigarečių? Jei tavęs nepažinočiau, pama-
nyčiau, kad esi šykštuolė ir jų neperki.

– Bet juk gerokai smagiau, kai džentelmenas pavaišina 
damą cigarete.

– Šįvakar negaliu tau pasiūlyti nė mėtinuko. Ar tik nebūsiu 
palikęs piniginės vakarėlyje?

Ji neatsakė. Hugui sunkiai sekėsi neštis žirgo galvą po pa-
žastimi. Priėjęs aveniu, vos jos neišmetė netyčia. Iškėlusi liau-
ną ranką, Noemė pasigavo taksi. Automobilyje Hugas pagaliau 
galėjo pasidėti žirgo galvą ant sėdynės.
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– Galėjai įspėti, kad nesitempčiau to daikto, – sumurmėjo 
jis, pastebėjęs šypsenėlę vairuotojo veide ir nusprendęs, kad šis 
iš jo šaiposi.

– Tu toks mielas, kai susierzini, – atsakė ji ir susirado ran-
kinėje cigaretes.

Hugas, be kita ko, buvo panašus į aktorių Pedrą Infantę 
jaunystėje  – tai ir sudarė didžiąją jo žavesio dalį. Na, o visa 
kita – jo asmenybė, visuomeninė padėtis ir protas – Noemei 
nelabai terūpėjo. Tokia jau ji: jei ko užsigeisdavo, tai tiesiog už-
sigeisdavo, o pastaruoju metu buvo užsigeidusi Hugo, nors da-
bar, iškovojus jo dėmesį, greičiausiai atėjo laikas mesti jį šalin.

Privažiavus prie Noemės namų, Hugas stvėrė ją už rankos.
– Pabučiuok mane atsisveikindama.
– Turiu bėgti, bet še tau šiek tiek mano lūpdažio, – atsakė ji 

ir įkišo jam į lūpas savo cigaretę.
Hugas persisvėrė pro automobilio langą ir susiraukęs ste-

bėjo, kaip Noemė nuskuba namo ir per vidinį kiemą pasuka 
tiesiai į tėvo darbo kambarį. Šis, kaip ir visi namai, buvo įreng-
tas šiuolaikišku stiliumi, tarytum atspindinčiu naujus šeimos 
pinigus. Noemės tėvas niekad nebuvo vargšas, bet tikrus tur-
tus susikrovė išplėtojęs savo smulkų cheminių dažų verslą. Jis 
puikiai žinojo, ką mėgsta, ir nebijojo to parodyti: namuose vy-
ravo ryškios spalvos ir aiškios linijos. Jo krėslai buvo aptrauk-
ti sodriai raudonais apmušalais, o vešlūs augalai kiekvienam 
kambariui suteikė gaivios žalumos.

Darbo kambario durys buvo atdaros, taigi Noemė nesivar-
gino belstis ir tiesiu taikymu žengė vidun, kaukšėdama aukšta-
kulniais į medines grindis. Pirštų galiukais perbraukė vieną iš 
plaukuose įsegtų orchidėjų, garsiai atsidususi klestelėjo į krėslą 
priešais tėvo stalą ir švystelėjo rankinuką ant žemės. Ji taip pat 
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žinojo, kas jai patinka, ir būti iškviestai namo per anksti jai 
tikrai nepatiko.

Tėvas mostelėjo jai užeiti – tie garsiai kaukšintys bateliai apie 
jos atvykimą pranešė geriau nei bet koks pasisveikinimas, – bet 
akių nepakėlė, nes buvo įnikęs į kažkokius dokumentus.

– Negaliu patikėti, kad paskambinai man į Tunjonų na-
mus,  – pareiškė ji, nusitraukdama baltą pirštinaitę.  – Žinau, 
kad nebuvai labai patenkintas, kad Hugas...

– Tai ne dėl Hugo, – nutraukė ją tėvas.
Noemė susiraukė. Pirštinaitė liko dešinėje rankoje.
– Ne?
Prašydama leidimo dalyvauti vakarėlyje, ji nepatikslino, 

kad eis su Hugu Duarte, o juk puikiai žinojo, ką tėvas apie jį 
mano. Jis nerimavo, kad Hugas gali pasipiršti, o ji dar ims ir 
sutiks. Noemė už Hugo tekėti neketino ir tėvams buvo aiškiai 
tai pasakiusi, bet tėvas ja netikėjo.

Noemė, kaip ir bet kuri gera diduomenės mergina, apsi-
pirkdavo „Palacio de Hierro“, lūpas dažėsi „Elizabeth Arden“ 
lūpdažiu, turėjo kelerius išties puikius kailinius, Monserato – 
be abejo, privačios mokyklos – vienuolių dėka angliškai kalbė-
jo stebėtinai laisvai ir savo laiką turėjo skirti dviem tikslams: 
poilsiui bei vyro paieškoms. Dėl to jos tėvas buvo įsitikinęs, 
kad bet kokios malonios veiklos rezultatas turėtų būti vestu-
vės. Vadinasi, linksmintis šiaip sau jai nedera, nebent tik tam, 
kad susirastų vyrą. Kas iš esmės būtų visai neblogai, jei tik tė-
vui Hugas būtų patikęs, bet šis tebuvo jaunesnysis architektas, 
o iš Noemės buvo tikimasi dairytis aukščiau.

– Ne, nors apie tai vėliau dar pasikalbėsime, – atsakė jis ir 
Noemė visiškai sutriko.

Tarnas sugadino jai visą vakarą, per lėtą šokį patapšnojęs 
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per petį ir paklausęs, ar malonėtų darbo kambaryje atsiliepti 
į pono Taboados skambutį. Ji manė, kad tėvas sužinojo, jog ji 
išėjo su Hugu, ir dabar baudėsi išplėšti jaunuolį iš jos glėbio ir 
ją subarti. Jeigu ne, tai kam tada toks sambrūzdis?

– Juk nenutiko nieko blogo? – paklausė ji, visa persimai-
niusi. Supykusi prabildavo aukštesniu, mergaitiškesniu balsu 
ir nebeišlaikydavo to ramaus, tolygaus tono, kurį buvo ištobu-
linusi per keletą pastarųjų metų.

– Nežinau. To, ką netrukus tau papasakosiu, nevalia perpa-
sakoti niekam kitam. Nei motinai, nei broliui, nei draugams, 
ar supratai? – paklausė jis, verdamas Noemę žvilgsniu tol, kol 
ši sutiko.

Tada atsilošė krėsle, suglaudė delnus priešais veidą ir link-
telėjo.

– Prieš kelias savaites gavau laišką iš tavo pusseserės Kata-
linos. Jame buvo pilna beprotiškų teiginių apie jos vyrą. Norė-
damas prisikasti prie esmės, parašiau apie tai Vergilijui.

Vergilijus atrašė, kad Katalina pastaruoju metu elgėsi keis-
tai, jos elgesys iš tiesų kėlė nerimą, bet jam atrodė, kad ji tai-
sosi. Kurį laiką susirašinėjome, aš primygtinai siūliau, kad jei 
Katalina iš tiesų tokia susisielojusi, kaip atrodo, būtų geriausia 
atvežti ją į Meksiką pasikalbėti su specialistais. Jis aiškino, kad 
tai esą nereikalinga.

Noemė nusitraukė antrą pirštinę ir pasidėjo į skreitą.
– Atsidūrėme aklavietėje. Nemaniau, kad pavyks su juo su-

sitarti, bet šįvakar gavau telegramą. Štai gali paskaityti.
Tėvas čiupo ant stalo gulintį popieriaus lapą ir padavė jį 

Noemei. Tai buvo kvietimas jai aplankyti Kataliną. Traukinys 
per jų miestelį kursuoja ne kasdien, bet vienas kaip tik važiuos 
pirmadienį, o į stotį jos pasitikti bus atsiųstas vairuotojas.
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– Noriu, kad važiuotum, Noeme. Vergilijus teigia, kad ji 
apie tave klausinėjo. Be to, manau, kad šią bėdą geriausiai su-
tvarkys moteris. Galbūt paaiškės, jog tai tėra išpūstas reikalas 
ir eiliniai santuokiniai rūpesčiai. Juk tavo pusseserė ir šiaip 
yra linkusi į dramatizmą. Gali būti, kad taip ji tiesiog siekia 
dėmesio.

– Jei ir taip, kodėl Katalinos santuokiniai rūpesčiai ar dra-
mos turėtų rūpėti mums? – paklausė ji, nors nemanė, kad tė-
vas yra teisus, vadindamas Kataliną dramatiška. Ji anksti ne-
teko abiejų tėvų. Po šitokio įvykio tam tikros vidinės suirutės 
neišvengsi.

– Katalinos laiškas buvo labai keistas. Ji tvirtino, kad vyras 
ją nuodija, rašė reginti vizijas. Tikrai nesu specialistas, bet to 
pakako, kad imčiau teirautis mieste gerų psichiatrų.

– Ar turi tą laišką?
– Taip, štai čia.
Noemei buvo sudėtinga įskaityti žodžius, dar sunkiau su-

prasti sakinių prasmę. Rašysena atrodė nelygi, netvarkinga.

...jis nori mane nunuodyti. Šitie namai pūva, čia dvokia 
trūnėsiais, viduje tarpsta nesuvokiamas pyktis ir žiauru-
mas. Stengiausi išlaikyti sveiką protą, vyti šią bjauras-
tį šalin, bet nebepajėgiu, imu jausti, kad prarandu laiko 
nuovoką ir nebesuvaikau minčių. Maldauju. Maldauju. 
Jie žiaurūs ir negailestingi ir manęs nepaleidžia. Užre-
miu duris, bet jie vis tiek atslenka, jie kužda man nakti-
mis, ir aš taip bijau šitų ramybės nerandančių mirusiųjų, 
šitų šmėklų, bekūnių padarų. Gyvatė, ryjanti savo uode-
gą, šlykšti žemė po mūsų kojomis, netikri veidai ir netikri 
balsai, tinklas, kuriuo, drebindamas gijas, ropoja voras. 
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Aš esu Katalina Katalina Taboada. KATALINA. Kata, 
Kata, eikš pažaisti. Pasiilgau Noemės. Meldžiuosi, kad 
vėl ją pamatyčiau. Privalai manęs atvažiuoti, Noeme. 
Turi mane išgelbėti. Kad ir kaip norėčiau, pati neištrūk-
siu, aš sukaustyta, gijos kaip geležis surakinusios mano 
mintis ir kūną, ir jos čia. Šitose sienose. Jos manęs nepa-
leis, todėl turiu maldauti tavęs mane išlaisvinti, išplėšti 
tai iš manęs, tuoj pat juos sustabdyti. Dėl Dievo meilės...

Paskubėk,
Katalina

Laiško paraštėse pusseserė buvo prikeverzojusi dar dau-
giau žodžių, skaičių, pripiešusi apskritimų. Laiškas išties kėlė 
nerimą.

Kada Noemė paskutinį sykį kalbėjosi su Katalina? Tikriau-
siai prieš daugybę mėnesių, gal net kone metus. Pora kopinėjo 
medų Pačukoje, iš ten Katalina jai skambino ir nusiuntė ke-
lis atvirukus, bet paskui ryšys beveik nutrūko, nors šeima per 
gimtadienius ir toliau sulaukdavo telegramų su linkėjimais. 
Tikriausiai būta ir kalėdinio laiško, nes dovanų jie tikrai at-
siuntė. O gal tą laišką parašė Vergilijus? Šiaip ar taip, žinutė 
buvo labai jau paviršutiniška.

Jie visi tiesiog nusprendė, kad Katalina mėgaujasi jauna-
martės gyvenimu ir todėl nėra linkusi dažnai rašinėti. Be to, 
buvo kalbama ir apie tai, kad naujuose jos namuose nėra te-
lefono, kas kaime yra gana įprasta, o Katalina ir šiaip nebuvo 
didelė rašytoja. Į savo socialines pareigas ir mokslus įsisukusi 
Noemė tiesiog manė, kad Katalina su vyru vieną dieną galiau-
siai atvyks į Meksiką jų aplankyti.
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Taigi laiškas, kurį ji laikė rankose, visais įmanomais at-
žvilgiais pusseserei buvo nebūdingas. Jis buvo rašytas ranka, 
nors Katalina mieliau rinkdavosi rašomąją mašinėlę, be to, 
padrikas, nors Katalinos laiškai paprastai būdavo trumpi ir 
glausti.

– Išties labai keista, – sutiko Noemė. Buvo pasirengusi pri-
kišti tėvui, kad šis perdeda arba naudojasi laišku, norėdamas 
nukreipti jos dėmesį nuo Duartės, bet, atrodo, klydo.

– Švelniai tariant. Dabar, jį perskaičiusi, tikriausiai supran-
ti, kodėl parašiau Vergilijui ir paprašiau jo pasiaiškinti. Ir ko-
dėl likau šitaip priblokštas, kai jis nė nemirktelėjęs apkaltino 
mane įkyrumu.

– Ką tiksliai jam parašei? – paklausė ji, sunerimusi, kad tė-
vas galėjo pasirodyti šiurkštus. Jis buvo rimtas vyras ir dažnai 
savo netyčiniu stačiokiškumu žmones suerzindavo.

– Turi suprasti, kad man tikrai nebūtų malonu išsiųsti savo 
dukterėčią į tokią vietą kaip „La Castañeda“...

– Ar taip jam ir parašei? Kad uždarysi ją į beprotnamį?
– Paminėjau kaip galimybę, – atsakė tėvas, tiesdamas ran-

ką. Noemė grąžino jam laišką. – Tai ne vienintelė vieta, bet ten 
turiu pažįstamų. Gali būti, kad jai reikia specialistų pagalbos, o 
kaime tokios negaus. Be to, manau, tik mes pajėgūs užtikrinti, 
kad bus paisoma jos gerovės.

– Tu nepasitiki Vergilijumi.
Tėvas sausai sukikeno. 
– Tavo pusseserė ištekėjo skubotai, Noeme, ir, turiu pasa-

kyti, nepagalvojusi. Žinoma, aš pats pirmas pripažinsiu, kad 
Vergilijus Doilis iš tiesų atrodė žavingas, bet kas žino, ar jis 
patikimas.

Tėvas teisus. Katalinos sužadėtuvės truko tiesiog skanda-



15

M e k s i k o s  g o t i k a

lingai trumpai, šeima beveik neturėjo progos pasikalbėti su 
jaunikiu. Noemė tiksliai nežinojo, kaip jiedu susipažino, bet 
vos po kelių mėnesių Katalina jau dalijo kvietimus į vestuves. 
Iki to laiko Noemė nė nebuvo girdėjusi, kad pusseserė turi ka-
valierių. Abejojo, kad iš viso būtų sužinojusi apie Katalinos 
vestuves, jei nebūtų buvusi pakviesta tapti civilinės santuokos 
liudininke.

Noemės tėvui tokia skuba ir slaptumas tikrai nebuvo prie 
širdies. Jis surengei porai vestuvinius pusryčius, bet Noemė ži-
nojo, kad Katalinos elgesys jį žeidė. Tai dar viena priežastis, 
kodėl jai nebuvo kilęs nerimas dėl tokių retų Katalinos laiškų 
šeimai. Jų santykiai, bent kol kas, buvo atvėsę. Noemė tikėjo, 
kad po kelių mėnesių jie ir vėl atšils, kad galbūt lapkritį Kata-
lina atvyks į Meksiką apsipirkti prieš Kalėdas ir jie visi kartu 
pasismagins. Laikas, visa tai – tik laiko klausimas.

– Matyt, tikrai tiki, kad ji sako tiesą, ir jis netinkamai su ja 
elgiasi, – nusprendė ji, bandydama prisiminti, kokį įspūdį jau-
nikis paliko jai pačiai. Į galvą šovė žodžiai „išvaizdus“ ir „man-
dagus“, bet, kita vertus, jiedu persimetė vos keliais sakiniais.

– Tame laiške ji ne tik tvirtina, kad jis ją nuodija, bet ir tei-
gia, jog per sienas slankioja vaiduokliai. Sakyk, ar tu tiki šiuo 
pasakojimu?

Tėvas atsistojo, priėjo prie lango ir sukryžiavęs rankas pa-
žvelgė laukan. Pro darbo kambario langą buvo matyti bran-
giosios motinos bugenvilijos – ryškus, dabar tamsos apgobtas 
spalvos pliūpsnis.

– Man tik aišku, kad ji negaluoja. Maža to, jei Vergilijus su 
Katalina išsiskirtų, jis nebeturėtų pinigų. Jiedviem tuokiantis, 
buvo ganėtinai akivaizdu, kad jo šeimos santaupos senka. Bet 
kol jie susituokę, jis gali naudotis jos banko sąskaita. Jam būtų 
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naudinga išlaikyti Kataliną namuose, net jeigu jai pačiai būtų 
geriau mieste arba su mumis.

– Nejau manai, kad jis toks gobšus? Kad savo finansais rū-
pintųsi labiau nei žmonos gerove?

– Aš jo nepažįstu, Noeme. Nė vienas mūsų nepažįstame. 
Tai ir yra bėda. Jis – nepažįstamas žmogus. Teigia, kad ja gerai 
rūpinamasi, kad ji sveiksta, bet iš kur galiu žinoti, kad Katali-
na šiuo metu nesigaluoja pririšta prie lovos, maitinama skysta 
avižine koše?

– Ir dar sakai, kad ji dramatiška? – atsiduso Noemė, tyrinė-
dama prie suknelės prisegtą orchidėjų puokštelę.

– Žinau, koks jausmas slaugyti sergantį giminaitį. Mano 
paties motina patyrė širdies smūgį, kuris metų metams pri-
kaustė ją prie lovos. Žinau ir tai, kad šeima kartais nesugeba 
deramai tokiais dalykais pasirūpinti.

– Tai ko tokiu atveju iš manęs tikiesi? – pasiteiravo ji, ele-
gantiškai sudėdama rankas į skreitą.

– Kad įvertintum padėtį. Nuspręstum, ar Kataliną tikrai 
reikėtų perkelti į miestą, ir, jei taip, pasistengtum įtikinti Ver-
gilijų, kad tai – geriausias sprendimas.

– Ir kaipgi man tai padaryti?
Tėvas kreivai šyptelėjo. Ta šypsena ir protingomis, tamsio-

mis akimis tėvas ir dukra buvo labai vienas į kitą panašūs. 
– Tu lengvabūdė. Nuolat dėl visko apsigalvoji. Iš pradžių 

norėjai studijuoti istoriją, paskui teatrą, dabar – antropologiją. 
Išbandei visas įmanomas sporto šakas ir nė viena neprilipo. Nu-
eini su vaikinu į du pasimatymus, o po trečio jam neatskambini.

– Tai neturi nieko bendro su mano klausimu.
– Neskubėk. Tu lengvabūdė, bet užsispyrusi dėl netinkamų 

dalykų. Atėjo laikas pasitelkti šį užsispyrimą ir energiją nau-
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dingam tikslui pasiekti. Nėra nieko, kam būtum nuoširdžiai 
atsidavusi, išskyrus fortepijono pamokas.

– Ir anglų kalbos, – atrėžė Noemė, bet visų kitų kaltinimų 
neigti nė nesivargino, nes išties reguliariai keisdavo gerbėjus ir 
puikiai sugebėdavo per dieną persirengti keturis kartus.

„Bet juk ir nereikia dėl visko apsispręsti, būnant vos dvi-
dešimt dvejų“, – pamanė sau. Tėvui to sakyti nebuvo prasmės. 
Būdamas devyniolikos, jis perėmė šeimos verslą. Jo akimis 
žiūrint, ji lėtai juda tiesiu taikymu į niekur. Tėvas įdėmiai į ją 
pažvelgė ir Noemė atsiduso.

– Na, mielai aplankyčiau ją po kelių savaičių...
– Pirmadienį, Noeme. Štai kodėl nutraukiau tavo vakarėlį. 

Mums reikia viskuo pasirūpinti, kad pirmadienio rytą sėdė-
tum pirmame traukinyje į Triunfą.

– Bet manęs gi laukia tas rečitalis, – priminė ji.
Pasiteisinimas buvo skystas ir jiedu abu tai žinojo. Pianinu 

ji skambino nuo septynerių ir dusyk per metus grodavo nedi-
deliame rečitalyje. Šiomis dienomis diduomenės merginoms 
nebuvo taip svarbu mokėti groti kokiu nors instrumentu, kaip 
Noemės motinos laikais, bet jos socialiniame rate šitoks hobis 
vis viena buvo vertinamas. Be to, skambinti ji mėgo.

– Rečitalis. Jau greičiau judu su Hugu Duarte sutarėte nu-
eiti į jį kartu ir tu nenori, kad jis vestųsi ką kitą, arba bijai pra-
rasti progą apsivilkti nauja suknele. Gaila, bet šitai – svarbiau.

– Tavo žiniai, naujos suknelės nė nenusipirkau. Ketinau 
vilktis tą sijoną, kurį segėjau Gretos kokteilių vakarėlyje, – pa-
reiškė Noemė, o tai buvo tik pusiau tiesa, nes į koncertą ji tik-
rai ketino eiti su Hugu. – Klausyk, tas rečitalis – ne svarbiau-
sias mano rūpestis. Po kelių dienų prasidės paskaitos. Negaliu 
taip imti ir išvažiuoti. Mane išmes, – pridūrė ji.
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– Tegul išmeta. Įstosi iš naujo.
Ji jau žiojosi prieštarauti tokiam atsainiam jo požiūriui, bet 

tėvas atsisuko ir pervėrė ją žvilgsniu.
– Noeme, tu išūžei man galvą šnekomis apie Nacionalinį 

universitetą. Jeigu nuvažiuosi, galėsi į jį stoti.
Noemės tėvai leido jai mokytis Meksikos moterų universi-

tete, bet stojo piestu, kai ji pareiškė, kad jį baigusi nori studi-
jas tęsti. Ketino siekti antropologijos magistro laipsnio. O tam 
reikėtų stoti į Nacionalinį. Tėvo nuomone, tai būtų ne tik lai-
ko švaistymas, bet ir nepadoru – juk universiteto koridoriais 
šlaistosi galybė jaunuolių, prikišančių merginoms į galvas pai-
kų ir nešvankių minčių.

Noemės motinai tokie naujoviški svaičiojimai didelio įspū-
džio irgi nepadarė. Merginai dera gyventi paprastą gyvenimą, 
tapti debiutante, o paskui ir žmona. Mokytis toliau reikštų šį 
ciklą atidėti, likti lėliuke kokone. Jos daugybę kartų dėl to ba-
rėsi, kol motina įžvalgiai pareiškė, kad sprendimą priimti turi 
Noemės tėvas, o šis niekada neatrodė labai palankiai nusiteikęs.

Taigi toks tėvo pareiškimas ją pribloškė ir padovanojo ne-
tikėtą galimybę.

– Tu rimtai? – atsargiai pasiteiravo Noemė.
– Taip. Reikalas rimtas. Nenoriu, kad laikraščiai skalam-

bytų apie skyrybas, bet ir negaliu leisti niekam naudotis mūsų 
šeima. Be to, juk kalbame apie Kataliną, – jau švelniau pridūrė 
tėvas. – Jos gyvenime ir taip užtektinai nelaimių, galbūt dabar 
jai labai trūksta draugiško veido. Gal netgi pasirodys, kad dau-
giau nieko jai ir nereikėjo.

Katalinai iš tiesų teko patirti nemažai baisių išbandymų. 
Pirmiausia  – tėvo mirtis, po jos motina ištekėjo už patėvio, 
dėl kurio jai dažnai tekdavo lieti ašaras. Po kelerių metų mirė 
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ir motina, tada mergaitė persikėlė gyventi su Noemės šeima – 
patėvis tuo metu jau buvo dingęs. Nors Taboados šiltai ją pri-
ėmė, netektys skaudžiai paveikė mergaitę. Vėliau, Katalinai ta-
pus jauna mergina, būta ir nutrauktų sužadėtuvių, sukėlusių 
galybę vaidų ir skaudulių.

Vienas toks ganėtinai nerimtas jaunuolis meilinosi Kata-
linai ištisus mėnesius, atrodė, kad ir jai jis labai patinka. Bet 
Noemės tėvas nebuvo labai juo sužavėtas, todėl vaikiną nuvijo. 
Po ano nutraukto romano Katalina tikriausiai pasimokė, mat 
jos santykiai su Vergilijumi Doiliu buvo puikus slaptumo pa-
vyzdys. O gal, priešingai, Vergilijus buvo klastingesnis ir pats 
ragino Kataliną neprasitarti apie juodu tol, kol vestuvių planus 
sugriauti jau buvo per vėlu.

– Na, gal ir galėčiau visiems pranešti, kad kelias dienas ne-
būsiu, – pratarė Noemė.

– Puiku. Nusiųsime Vergilijui telegramą, kad atvyksti. La-
biausiai dabar mums reikia būti diskretiškiems ir gudriems. 
Jis – Katalinos sutuoktinis, taigi turi teisę spręsti už ją, bet ne-
galime sėdėti sudėję rankų, jei jis elgiasi neatsakingai.

– Man derėtų priversti tave raštu išdėstyti tą savo pažadą 
apie universitetą.

Tėvas vėl prisėdo prie stalo.
– Tarsi galėčiau sulaužyti duotą žodį. O dabar išsitrauk iš 

plaukų tas gėles ir pradėk krautis daiktus. Žinau, kad užtruksi 
visą amžinybę, kol nuspręsi, ką vilktis. Beje, kuo čia persiren-
gei? – paklausė jis, akivaizdžiai nepatenkintas jos pasirinktu 
suknelės modeliu apnuogintais pečiais.

– Aš persirengusi pavasariu, – atsakė ji.
– Ten šalta. Jei ketini staipytis šitaip apsirengusi, geriau 

prigriebk megztinį, – sausai atsiliepė jis.
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Įprastomis aplinkybėmis ji būtų sugalvojusi kokį nors 
šmaikštų atkirtį, bet šįsyk išliko neįprastai tyli. Sutikusi leistis 
į kelionę, Noemė susimąstė, kad labai nedaug žino apie vie-
tą, kur keliauja, ir žmones, su kuriais susitiks. Tai juk ne koks 
kruizas ar atostogų išvyka. Bet tučtuojau save nuramino, kad 
tėvas pasirinko ją šiai misijai, tad ji jos ir imsis. Lengvabūdė? 
Paistalai. Ji parodys tėvui atsidavimą, kurio jis iš jos tikisi. O 
kai užduotį įvykdys – mat ji niekaip negalėjo įsivaizduoti, kad 
jai galėtų nepasisekti, – gal jo akyse taps labiau nusipelniusi ir 
brandesnė.
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Kai Noemė buvo maža, skaitydama jai pasakas Katalina 
minėdavo „mišką“ – tokią vietą, kur Joniukas ir Grytutė bars-
tė duonos trupinius, o Raudonkepuraitė sutiko vilką. Kadangi 
augo dideliame mieste, Noemė tik gerokai vėliau susimąstė, 
kad miškai iš tiesų egzistuoja ir juos galima rasti atlase. Jos 
šeima atostogaudavo Verakruse, senelės namuose prie jūros, 
kur aukštų medžių nebuvo nė kvapo. Net ir užaugus, miškas 
jai taip ir liko tik vaizdelis iš vaikiškos pasakų knygos, iš juodai 
apibrėžtų puslapių su ryškių spalvų iliustracijomis.

Tad prireikė laiko suvokti, kad važiuoja į mišką, mat Triun-
fas buvo įsikūręs ant stataus šlaito, nukloto margomis laukinė-
mis gėlėmis ir tirštai apaugusio pušimis bei ąžuolais. Noemė 
matė aplink bindzinėjančias avis ir drąsiai uolomis laipiojan-
čias ožkas. Regionas turtus susikrovė iš sidabro, o iš gyvulių 
gaunamas lajus buvo naudojamas kasykloms apšviesti, tad jų 
buvo gausu. Apylinkės iš tiesų žavėjo grožiu.

Bet kuo aukščiau traukinys kilo ir kuo labiau artėjo prie 
Triunfo, tuo labiau kaimiškas kraštovaizdis mainėsi ir Noemė 
savo nuomonę pakeitė. Kraštą vagojo gilūs grioviai, pro langą 
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buvo matyti rantytos kalnų viršūnės. Žavingi šaltinėliai virto 
srauniomis, plūstančiomis upėmis, žadančiomis pragaištį bet 
kam, ką pasičiuptų jų srovė. Kalnų papėdėse ūkininkai pri-
žiūrėjo sodus bei mėlynžiedžių liucernų laukus, bet čia nieko 
panašaus neaugo, tik uolomis aukštyn žemyn karstėsi ožkos. 
Kraštas savo turtus sergėjo tamsoje, medžių jokiais vaisiais ne-
apdovanodamas.

Oras vis retėjo, traukinys sunkiai ropštėsi į kalną, kol ga-
liausiai krestelėjęs sustojo.

Noemė susirinko lagaminus. Buvo pasiėmusi jų du, dar no-
rėjo susikrauti ir mėgstamiausią skrynią, bet galop nusprendė, 
kad ji būsianti pernelyg griozdiška. Tad ją paliko, bet lagami-
nai vis tiek buvo dideli ir sunkūs.

Stotyje žmonių nebuvo, ją iš viso vos galėjai pavadinti sto-
timi – tik vienišas keturkampis pastatas su snaudžiančia bilie-
tų pardavėja. Aplink stotį vienas kitą vaikėsi ir gaudynių žaidė 
trys berniūkščiai, tad Noemė pasiūlė jiems monetų mainais už 
tai, kad padėtų jai išvilkti laukan lagaminus. Vaikiai noriai su-
tiko. Atrodė neprivalgę ir ji susimąstė, kaip miestelio gyvento-
jai išgyvena, uždarius kasyklą, – vienintelė galimybė bent kiek 
užsidirbti dabar jiems liko tik ožkos.

Kalnų vėsai Noemė buvo pasirengusi. Bet skystas popietės 
rūkas ją nustebino. Ji žvelgė smalsiai, pasitaisė žalsvai mėlyną 
skrybėlaitę su ilga geltona plunksna ir ištiesusi kaklą išvydo 
gatvėje jos laukiantį automobilį  – su niekuo jo negalėjai su-
painioti. Priešais stotį stovėjo tik jis vienintelis, absurdiškai 
didelis, primenantis prašmatnias nebyliųjų dviejų ar trijų de-
šimtmečių senumo filmų žvaigždes, – tokį automobilį jos tė-
vas būtų galėjęs vairuoti jaunystėje, norėdamas pasipuikuoti 
savo turtais.
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Bet šis priešais stovintis automobilis buvo pasenęs, murzi-
nas ir žūtbūt reikalingas naujo dažų sluoksnio. Juo šiais laikais 
tikrai nebūtų važinėjusi jokia kino žvaigždė, jis greičiau primi-
nė paskubomis nuvalytą ir į gatvę išstumtą senų laikų atgyveną.

Noemei toptelėjo, kad vairuotojas taip pat gali atitikti auto-
mobilį, tad tikėjosi prie vairo išvysti pagyvenusį vyrą, bet iš jo 
išlipo jaunas, maždaug jos amžiaus vaikinas velvetiniu švarku. 
Jaunuolis buvo šviesiaplaukis ir išblyškęs – ji nė nebūtų pagal-
vojusi, kad žmogus galėtų būti šitoks blyškus, o varge, nejau 
jis niekada neišlenda į saulę? – jo žvilgsnį temdė dvejonės, o 
lūpos nedrąsiai išspaudė šypseną.

Sumokėjusi vaikiščiams, padėjusiems išnešti lagaminus, 
Noemė žengė į priekį ir ištiesė ranką.

– Aš Noemė Taboada. Ar jus atsiuntė ponas Doilis? – pa-
siteiravo ji.

– Taip, dėdė Hovardas paprašė manęs jus atvežti, – atsakė 
jis, silpnai krestelėdamas jos ranką. – Aš Fransis. Viliuosi, ke-
lionė buvo maloni? Ar tai visa jūsų manta, panele Taboada? 
Gal galėčiau padėti? – išbėrė jis vienu įkvėpimu, tarsi, pristigęs 
ryžto nenuginčijamiems teiginiams, visus sakinius mieliau už-
baigtų klaustukais.

– Gali vadinti mane Noeme. Panelė Taboada skamba per-
nelyg įmantriai. Tai visa mano manta ir taip, mielai priimčiau 
pagalbą.

Griebęs jos lagaminus ir sukrovęs į bagažinę, Fransis ap-
ėjo automobilį ir atidarė jai dureles. Už lango plaukė gatve-
lių išraizgytas miestelis, margi namukai su gėlėmis languose, 
tvirtomis medinėmis durimis ir ilgais laiptatakiais, čia buvo ir 
bažnyčia bei visi kiti atributai, kuriuos bet kokie kelionių va-
dovai būtų pavadinę „žavingais“.



Meksika. Spalvingasis šeštasis 
dešimtmetis. Atokus dvaras.  

Įtartinai ekstravagantiški  
aristokratai. Kai kas nusitaiko  

į jų tamsias paslaptis.  
Įtampa nenumaldomai auga

M E K S I K O S

G O T I K A

M
E
K

S
I
K
O

S
G

O
T
I
K

A R O M A N A S

ISBN 978-609-466-572-1

9 786094 665721

Užremiu duris, bet jie vis tiek atslenka, jie kužda man naktimis, ir aš taip 
bijau šitų ramybės nerandančių mirusiųjų, šitų šmėklų, bekūnių padarų.

Privalai manęs atvažiuoti, Noeme. Turi mane išgelbėti. 

SILVIA MORENO-GARCIA (Silvija Moreno-Garsija,  
g. 1981) – Kanadoje gyvenanti meksikiečių kilmės rašyto-
ja, kurios knygos grąžino susidomėjimą gotikinio romano 
žanru ir sulaukė tarptautinio siaubo literatūros mėgėjų pri-
pažinimo. 2017–2020  m. S. Moreno-Garcia dirbo žurnalo 
The Dark vyr. redaktore, o šiuo metu sukasi leidybos versle, 

rašo straipsnius dienraščiui The Washington Post ir dalijasi knygų apžvalgomis 
Nacionaliniame radijuje. Autorė iš viso parašė 6 romanus. „Meksikos gotika“ 
pateko į The New Yorker, Vanity Fair ir Vox geriausių metų knygų sąrašus ir yra 
pirmoji lietuviškai išleista rašytojos knyga.

Sveiki atvykę į Aukštumą – atokiame Meksikos miestelyje ant didžiulio 
kalno stūksantį Viktorijos stiliaus dvarą nubyrėjusiomis čerpėmis, ištaigin-
gu dekoru ir įspūdinga juodmedžio terasa. Niūrus viržynų supamas ir rūko 
gaubiamas dvaras saugo dar niūresnių gyventojų paslaptis. Doiliai nemėgsta  
staigmenų. Jie gyvena pagal griežtas taisykles, o jų tarnai primena tylos įžadus 
davusius vienuolius. Miestelėnai kalba, kad Doilių dvare moterys išsikrausto 
iš proto. Vieną dieną ant dvaro slenksčio pasirodo Noemė Taboada – įžūli, 
koketiška aukštuomenės mergina, kuri netrukus negrįžtamai sujauks dvaro 
gyvenimo rutiną. Noemė pasiryžusi išsiaiškinti, kas nutiko neseniai Aukštu-
moje apsigyvenusiai jos pusseserei Katalinai. Tačiau Doiliai nemėgsta svečių, 
tik įkėlus koją į jų namus išvykti nėra taip lengva, kaip gali pasirodyti.

Užkeiktas namas, valdingi vyrai, isterijos kamuojama moteris, prietarai, 
erotika ir košmarai, naikinantys plonytę sveiko proto ir beprotybės ribą, –  
S. Moreno-Garcia rankioja puikiai atpažįstamus gotikinių romanų motyvus 
ir, pindama juos su ryškiais Meksikos gamtovaizdžio, tradicinių apdarų ir val-
gių aprašymais, konstruoja autentišką siaubo istoriją.

Tarsi kokios antgamtinės jėgos užvaldyti vertėme prikaustančius  
„Meksikos gotikos“ puslapius. 

THE WASHINGTON POST

©
 M

ar
ti

n 
D

ee




